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Αθήνα, σήµερα στις 18 Νοεµβρίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10.21’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
α. Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2019.
β. Κύρωση του Ισολογισµού και των λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς
1-1-2019 έως 31-12-2019.
Η συζήτηση του απολογισµού και του ισολογισµού του κράτους γίνεται όπως ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής µε ανάλογη
εφαρµογή των άρθρων 122, 123 -παράγραφος 8-, 107 και 97.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το άρθρο 107, που εφαρµόζεται αναλόγως, η Διάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίασή της στις 11 Νοεµβρίου τρέχοντος έτους αποφάσισε να διεξαχθεί η συζήτηση
σε µία συνεδρίαση µε οργανωµένη συζήτηση.
Ειδικότερα, στη σηµερινή συνεδρίαση θα τοποθετηθούν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές, οι Υπουργοί και όσοι τυχόν οµιλητές εγγραφούν ηλεκτρονικά. Δικαίωµα δευτερολογίας στη
διαδικασία αυτή έχουν µόνο οι εισηγητές µετά την ολοκλήρωση
της οµιλίας του τελευταίου οµιλητή.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συνεφώνησε.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής εγγραφής
οµιλητών. Όσοι συνάδελφοι θέλουν να µιλήσουν, µπορούν να εγγραφούν µέχρι το πέρας του δεύτερου εισηγητή, δηλαδή θα µιλήσει ο κ. Σπανάκης Βασίλης και η κ. Παπανάτσιου Αικατερίνη.
Ευθύς αµέσως θα κλείσει το σύστηµα.
Τον λόγο, λοιπόν, έχει τώρα ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης για οκτώ λεπτά.
Παρακαλώ να τηρείται αυστηρά ο χρόνος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Κύριε πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να είµαι εισηγητής σε αυτή τη
σηµαντική διαδικασία της Βουλής για την κύρωση του απολογισµού και του ισολογισµού του κράτους για το έτος 2019.

Τον Δεκέµβριο του 2020 κατατέθηκαν στη Βουλή από τον
Υπουργό Οικονοµικών ο απολογισµός των εσόδων και των εξόδων του κράτους για το έτος 2019 και ο ισολογισµός και οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της κεντρικής διοίκησης
για τη συγκεκριµένη περίοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 79 παράγραφος 7 του Συντάγµατος. Ο απολογισµός, ο ισολογισµός και
οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καταρτίστηκαν από
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και συνοδεύονται και από την
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής έγινε αναλυτική παρουσίαση της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τον Πρόεδρο
και από τους συµβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αποκοµίσαµε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις.
Το πρώτο βασικό στοιχείο που πρέπει να σηµειωθεί είναι πως
οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του οικονοµικού έτους 2019
είναι οι πρώτες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της λογιστικής
µεταρρύθµισης στο δηµόσιο τοµέα, που θεσπίστηκε αρχικά µε
τον ν.4270/2014 και εν συνεχεία µε το π. δ. 54/2018.
Συγκεκριµένα, µε το π. δ. 54/2018 καθορίστηκαν οι αρχές, οι
κανόνες και ο χρόνος έναρξης εφαρµογής του λογιστικού πλαισίου της γενικής κυβέρνησης. Η Ελλάδα έχει δεσµευτεί µε αυτό
το προεδρικό διάταγµα να υιοθετήσει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δηµοσίου τοµέα. Με την εφαρµογή της λογιστικής µεταρρύθµισης καθώς και την υπαγωγή της χρηµατοδότησης του
νέου πληροφοριακού συστήµατος για την κεντρική διοίκηση, η
Κυβέρνηση θέτει στέρεες βάσεις ώστε το κράτος να γνωρίζει τα
περιουσιακά του στοιχεία µε ακρίβεια.
Η κεντρική διοίκηση είναι η πρώτη που καλείται να εφαρµόσει
από 1-1-2019 σταδιακά και µε µεταβατική περίοδο τεσσάρων
ετών τη λογιστική πολιτική για την πρώτη εφαρµογή του λογιστικού πλαισίου, η οποία εκδόθηκε µε τη σχετική απόφαση τον Ιούλιο του 2020 του Υφυπουργού Οικονοµικών. Το νέο λογιστικό
πλαίσιο της γενικής κυβέρνησης καταρτίστηκε µε βάση τα αντίστοιχα διεθνή λογιστικά πρότυπα και έχει σκοπό την ποιοτική
αναβάθµιση της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που παρέχει το κράτος στους φορολογούµενους, στους επενδυτές, στους
δανειστές, στους πολίτες.
Από τις καταστάσεις, τα αναλυτικά στοιχεία που µας δόθηκαν
και από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προέκυψαν κάποια σηµαντικά και άκρως ενδιαφέροντα συµπεράσµατα, τα
οποία µάλιστα φωτίστηκαν ιδιαιτέρως και από την παρουσίαση
της έκθεσης. Θα ήθελα λοιπόν, ξεκινώντας ανάποδα, να τα παραθέσω τώρα πολύ συνοπτικά και θα αναφερθώ αναλυτικά στη
συνέχεια της εισήγησης µου.
Πρώτον, πρέπει να προχωρήσουµε άµεσα, να επισπεύσουµε
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την καταγραφή των παγίων περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου. Επισηµάνθηκε και στη συνεδρίαση της επιτροπής πολλές
φορές. Είναι παράλογο να βλέπουµε στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις στις 31-12-2018 65 εκατοµµύρια οικοδοµές, 140
εκατοµµύρια εξοπλισµό, 1,9 δισεκατοµµύρια στα λοιπά στοιχεία
και στις 31-12-2019 στους λογαριασµούς να βλέπουµε «0».
Το δεύτερο είναι η σύγκριση βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων
εσόδων. Αναλύοντας την είσπραξη αυτή –και θα παραθέσω αναλυτικά τα στοιχεία παρακάτω- κατά την πενταετία 2015-2019 βλέπουµε πως το ποσοστό αυτό κάθε χρόνο µειώνεται. Αυτό µας
δείχνει, αφ’ ενός, τη δυνατότητα που υπάρχει για την είσπραξη
των εσόδων αυτών, αφ’ ετέρου, αποδεικνύει την αποτυχία των
ακολουθούµενων πολιτικών της προηγούµενης κυβέρνησης που
σε περίοδο ύφεσης ασκούσε πολιτικές υπερφορολόγησης.
Το τρίτο στοιχείο, στο οποίο θέλω να αναφερθώ, είναι η µη καταγραφή των ανείσπρακτων εσόδων των τελωνείων της χώρας
µας που, σύµφωνα µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις,
ανέρχονταν στις 31-12-2019 σε 5,91 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και ένα τέταρτο σηµαντικό στοιχείο που θα αναλύσω, είναι η
αποµείωση των απαιτήσεων και φυσικά ο συντελεστής της εισπραξιµότητάς τους.
Όλα αυτά τα στοιχεία, που θα αναλυθούν θα πρέπει να τα
δούµε και σε σχέση µε δύο άλλα στοιχεία –και αυτό αξίζει-, δηλαδή µε την κατανάλωση και φυσικά µε το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν και τα στοιχεία –όσοι διαβάζουµε τις ανακοινώσεις της
ΕΛΣΤΑΤ φυσικά- τα βλέπουµε είναι πολύ θετικά και για το 2019
αλλά και για τα επόµενα χρόνια, διότι πρέπει να αισιοδοξούµε
για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας και τα αποτελέσµατα θα
είναι πολύ καλά τα επόµενα χρόνια.
Σύµφωνα λοιπόν µε τον απολογισµό εσόδων-εξόδων του κράτους οικονοµικού έτους 2019, τα συνολικά έσοδα µη χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών του κράτους ανήλθαν σε 55,15
δισεκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένα κατά 1,72 δισεκατοµµύρια σε
σχέση µε το 2018, που ανήλθαν σε 53,39 δισεκατοµµύρια.
Όπως ανέφερα και προηγουµένως, σας παραθέτω ανάλυση
προηγούµενων ετών 2015-2019 ως προς τα εισπραχθέντα
έσοδα. Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, που θα καταθέσω και
στα Πρακτικά, παρατηρείται µείωση των εισπραχθέντων εσόδων
για τα έτη 2016 έως και 2018, ενώ παρατηρείται αύξηση για το
2019 σε 55 δισεκατοµµύρια.
Τον πίνακα αυτόν τον καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο
οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πιο συγκεκριµένα, παρατηρείται ότι για το έτος 2015 τα εισπραχθέντα έσοδα ήταν 41,35% των βεβαιωθέντων εσόδων, ποσοστό που συνεχώς µειώνεται µέχρι το 2019 που ανέρχεται σε
30,57%.
Και αυτόν τον πίνακα τον καταθέτω στα Πρακτικά για να είναι
στη διάθεση του Κοινοβουλίου µας και των συναδέλφων µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο
οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για την περαιτέρω ανάλυση της παραπάνω άποψης –διότι
θέλω ό,τι λέµε εδώ να το αποδεικνύουµε- σας παραθέτω έναν
άλλο πίνακα, τον οποίο θα καταθέσω και στα Πρακτικά, για το εισπρακτέο υπόλοιπο για τα έτη 2015-2019. Πιο συγκεκριµένα, το
εισπρακτέο υπόλοιπο συνεχώς αυξάνεται. Το 2015 ήταν 86,64 δισεκατοµµύρια, το 2016 94,24 δισεκατοµµύρια, το 2017 100,34
δισεκατοµµύρια, το 2018 104,22 δισεκατοµµύρια και το 2019
ανέρχεται σε 105,09 δισεκατοµµύρια, δηλαδή στο 56% -προσέξτε- του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος που εκτιµάται σε
187,5 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Και τώρα πόσο είναι;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Θα τα πούµε κι αυτά.
Οι κυριότεροι παράγοντες, που συνέβαλαν στη διαµόρφωση
του εισπρακτέου υπολοίπου των 105,09 δισεκατοµµυρίων είναι
28,62 δισεκατοµµύρια ευρώ ανείσπρακτες απαιτήσεις από φόρους, 10,88 δισεκατοµµύρια ανείσπρακτες απαιτήσεις από επι-
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στροφές καταπτώσεων εγγυήσεων, 63,33 δισεκατοµµύρια ανείσπρακτες απαιτήσεις από πρόστιµα, ποινές και καταλογισµούς.
Στο εισπρακτέο υπόλοιπο του απολογισµού δεν συµπεριλαµβάνονται, όπως προανέφερα, οι ανείσπρακτες απαιτήσεις 5,91 δισεκατοµµύρια που έχουν βεβαιωθεί από τελωνεία της χώρας
µας. Η µη καταγραφή των ανείσπρακτων εσόδων τελωνείων φυσικά και αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγµατος, σύµφωνα µε
τις οποίες όλα τα έσοδα και έξοδα του κράτους πρέπει να αναγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό.
Αξίζει να αναφερθώ στα εισπραχθέντα έσοδα του έτους 2019
των 55,11 δισεκατοµµυρίων, όπου έχουµε το 84,39% να είναι από
φόρους: Το 33% από τον φόρο εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, το 34% από ΦΠΑ, το 15% από ειδικούς φόρους
κατανάλωσης και το 6% από ΕΝΦΙΑ και φόρους ακίνητης περιουσίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο την ανοχή σας. Αξίζει πραγµατικά να αναφέρουµε κάποια στοιχεία στο Κοινοβούλιο.
Ένα ακόµη στοιχείο, που πρέπει να αναφερθεί είναι οι διαγραφές των εσόδων. Συνολικά για το έτος 2019, οι διαγραφές εσόδων ανήλθαν στο ποσό των 15,04 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ποσό
που είναι αυξηµένο κατά 12,25 δισεκατοµµύρια ή 436,65% σε
σχέση µε το 2018. Οι κυριότερες διαγραφές εσόδων –και κρατήστε το αυτό- αφορούν 534 εκατοµµύρια ευρώ σε διαγραφές
εσόδων από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις, οργανισµούς και φορείς της γενικής κυβέρνησης. Σε σχέση µε το
προηγούµενο έτος καταγράφεται αύξηση 1.113,64%. Έχουµε
158 εκατοµµύρια ευρώ για οφειλές φορολογουµένων λόγω παραγραφής. Τα έξοδα µη συµπεριλαµβανοµένων εξόδων χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και λοιπών εξόδων ανήλθαν σε 49,63
δισεκατοµµύρια.
Οι κυριότερες πληρωµές –και κρατήστε για τις πληρωµές γιατί
το αναφέρω- ανά κατηγορία είναι οι εξής: 25,26 δισεκατοµµύρια
σε εγχώριες µεταβιβάσεις, νοσοκοµεία, ΥΠΕ, ΟΤΑ, οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης, 13,3 δισεκατοµµύρια σε παροχές προς
εργαζόµενους, 1,18 δισεκατοµµύρια σε επιδοτήσεις, 697 εκατοµµύρια σε κοινωνικές παροχές.
Οι κατηγορίες εξόδων µε τις µεγάλες υπερβάσεις –για να
δούµε λίγο και τις υπερβάσεις σε σχέση µε τον προϋπολογισµόείναι, όπως φαίνεται και από πίνακα που θα καταθέσω στα Πρακτικά, από µεταβιβάσεις, επιδοτήσεις, κοινωνικές παροχές και
πληρωµές για αγορές πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Ως προς
τις µεταβιβάσεις, οι υπερβάσεις οφείλονται σε τρεις συγκεκριµένους λόγους: Πρώτον, στις αυξηµένες πληρωµές –για το 2019
µιλάµε τώρα- για µεταβιβάσεις σε οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης και κυρίως στον ΕΦΚΑ για την κάλυψη συντάξεων το
2019, δεύτερον στις πληρωµές επιχορηγήσεων επενδύσεων σε
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για κτήρια και υποδοµές
και, τρίτον, στις αυξηµένες πληρωµές επιχορηγήσεων επενδύσεων στα λοιπά νοµικά πρόσωπα. Ωστόσο, οι επιχορηγήσεις και
της πρώτης περίπτωσης για τις συντάξεις και της τρίτης αποτελούν δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Αυτός ο πίνακας είναι στη διάθεσή σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο
οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ως προς τις κοινωνικές παροχές, η υπέρβαση οφείλεται σε
πληρωµές λοιπών προνοιακών επιδοµάτων, όπως το Κοινωνικό
Εισόδηµα Αλληλεγγύης, το επίδοµα θέρµανσης και άλλα.
Όσον αφορά στον ισολογισµό –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε και
ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας- ο ισολογισµός και οι λοιπές
συµµετοχικές καταστάσεις καταρτίστηκαν για πρώτη φορά µε
βάση τις αρχές, όπως είπα και προηγουµένως, του λογιστικού
πλαισίου γενικής κυβέρνησης. Πρόκειται για µία µεγάλη αλλαγή
που δεν πρέπει να περνάµε σε ψιλά γράµµατα και πρόκληση, αν
θέλετε, για το µέλλον της χώρας.
Σύµφωνα µε αυτή την πρώτη εφαρµογή, εφαρµόζουµε διατάξεις στα στοιχεία που αυτό είναι εφικτό, σταδιακά και µε σκοπό
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µέχρι τη λήξη της µεταβατικής περιόδου, που είπα προηγουµένως για το χρονικό διάστηµα, να εφαρµοστεί σε όλα τα στοιχεία
που αυτή αφορά. Οι απαιτήσεις επιµετρούνται στο ανακτήσιµο
κατά την ηµεροµηνία αναφοράς ποσό, δηλαδή αυτό που αναµένεται να εισπραχθεί. Κατά τον ισολογισµό έναρξης και κατά την
ηµεροµηνία αναφοράς υπολογίστηκαν αποµειώσεις στις χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται σ’ αυτόν τον λογαριασµό, έτσι ώστε αυτές να προσαρµοστούν στο ύψος που
εύλογα αναµένεται να εισπραχθεί.
Η αποµείωση για τις κατηγορίες απαιτήσεων υπολογίστηκε µε
βάση τον κινητό µέσο όρο των συντελεστών εισπραξιµότητας
των πέντε τελευταίων περιόδων αναφοράς. Έτσι, προέκυψε για
πρώτη φορά αποµείωση λογιστική των απαιτήσεων κατά 101,4
δισεκατοµµύρια ευρώ λόγω του νέου τρόπου επιµέτρησης και
αναγνώρισής τους και προκειµένου το υπόλοιπό τους να αποδίδει τις εξ αυτών πράγµατι εισπράξιµες, ώστε να συνεισφέρει
στην αληθή και εύλογη απεικόνιση της χρηµατοοικονοµικής
θέσης και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης της οντότητας κεντρική διοίκηση.
Στον πίνακα που θα καταθέσω στα Πρακτικά, παρουσιάζονται
οι αποµειώσεις των 101,4 δισεκατοµµυρίων των απαιτήσεων στις
31-12-2019 κατά κατηγορία και αξίζει να πω ότι σ’ αυτά τα 101,4
δισεκατοµµύρια έγινε µε συγκεκριµένο τρόπο και δεν σηµαίνει
ότι έχουν διαγραφεί. Μιλάµε για λογιστική διαγραφή. Σε καµµία
περίπτωση δεν επηρεάζει και τις διεκδικήσεις της κεντρικής διοίκησης έναντι τρίτων και δεν προδικάζει την τελική εισπραξιµότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, ο συντελεστής εισπραξιµότητας προσδιορίζεται από
έναν συγκεκριµένο τύπο, τον οποίο έχουµε αναφέρει.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, ως προς τον απολογισµό, το συνολικό αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σε έλλειµµα 3,44 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ η καθαρή θέση διαµορφώνεται αρνητική κατά
318,13 δισεκατοµµύρια και είναι επιβαρυµένη σε σχέση µε την
προηγούµενη οικονοµική χρήση κατά 101,14 δισεκατοµµύρια.
Όµως, η καθαρή θέση της χώρας, κατά την προσωπική µου
άποψη –και το καταθέτω αυτό στο ελληνικό Κοινοβούλιο- είναι
θετική, διότι η Κυβέρνηση αυτή θα προχωρήσει άµεσα και στο
Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων, µε έναν αναλυτικό και
σύγχρονο τρόπο, όπου θα µπορούµε να γνωρίζουµε ποια είναι
τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της χώρας, κάτι που δεν έχει γίνει
µέχρι σήµερα. Και η καθαρή θέση θα γυρίσει θετική, όπως λέµε
στα λογιστικά.
Κλείνοντας, ο απολογισµός και ο ισολογισµός απεικονίζουν
την πραγµατικότητα και πρέπει να τονίσουµε τη σηµασία που
έχουν. Προτεραιότητά µας είναι η φορολογική µας πολιτική, που
πρέπει να βαδίσει σε µια κατεύθυνση µείωσης των φορολογικών
συντελεστών και αύξησης της εισπραξιµότητας των φορολογικών εσόδων.
Άρα, το Κοινοβούλιό µας, όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου,
θα πρέπει να υπερψηφίσουν τον απολογισµό, τον ισολογισµό, τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για το έτος 2019.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εγώ ευχαριστώ,
κύριε Σπανάκη.
Τον λόγο έχει τώρα η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός του 2019 ήταν ένα πρώτο βήµα για τη µετά των µνηµονίων
πορεία της χώρας. Σε εκείνο το σηµείο τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής σταθερότητας είχαν επηρεάσει τη χώρα, την οικονοµία και την κοινωνία σε τέτοιο βαθµό, που µόνο προπολεµικά θα
µπορούσαµε να σκεφθούµε τέτοιου µεγέθους ανθρωπιστική και
οικονοµική κρίση. Τα δυο επιτυχηµένα προγράµµατα προσαρµογής, µε τη χώρα αποκλεισµένη από τον εξωτερικό δανεισµό, συρρίκνωσαν το ΑΕΠ κατά 25%. Αν το σκεφτούµε καλά είναι
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συγκλονιστικό νούµερο για χώρα στις σύγχρονες κοινωνίες ανεπτυγµένων χωρών. Εκεί όµως βρεθήκαµε λόγω της κάκιστης διαχείρισης των δηµοσίων οικονοµικών, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας, πριν την κρίση του 2008-2009, όπου τα ελλείµµατα
σε προϋπολογισµό και εξωτερικό ισοζύγιο υπερέβαιναν το 15%.
Οδηγηθήκαµε λοιπόν µε σταθερά βήµατα σε αύξηση των εισοδηµατικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Χαρακτηριστικό είναι
ότι το 2012 τα νοικοκυριά στο χαµηλότερο 20% της εισοδηµατικής κλίµακας κατείχαν µόλις το 6,4 του συνολικού εισοδήµατος,
ενώ αντίστροφα τα νοικοκυριά που βρίσκονταν στο 20% της ανώτερης εισοδηµατικής κλίµακας κατείχαν το 40,3% του συνολικού
εισοδήµατος. Το ποσοστό του πληθυσµού που βρισκόταν σε κατάσταση φτώχειας ανερχόταν στο 35,8% το 2012, ενώ εκτινάσσεται στο 44,3% του 2013 και στο 48% το 2014.
Αυτά τα νούµερα, σε συνδυασµό µε την ανεργία, καταδεικνύουν ένα πράγµα: Η διαχείριση της οικονοµίας από τα δύο
κόµµατα οδήγησε στη χρεοκοπία, η οποία µας κληροδότησε τα
µνηµονιακά προγράµµατα. Είναι πάρα πολύ καθησυχαστικό για
την ψυχική σας ηρεµία να µιλάτε για την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά είναι δυνατόν να µην µπορείτε να πείτε έστω και µία λέξη,
έναν απολογισµό για τη χρεοκοπία της χώρας; Είναι βαρετό να
σας απαντάµε τα ίδια κάθε φορά που αρχίζει το παραµύθι της
καταστροφής της χώρας το 2015 ειλικρινά. Ειλικρινά είναι κουραστικό, αλλά δυστυχώς δείχνει και το µέγεθος της πολιτικής
σας υποκρισίας. Εδώ λοιπόν, µέσα σε όλα αυτά τα προβλήµατα,
το πρόβληµα το δικό σας είναι ότι η έξοδος από τα προγράµµατα
δεν είναι και τόσο καθαρή, όπως µας είπε ο κύριος Αναπληρωτής
Υπουργός.
Ας πούµε όµως λίγα λόγια για τον προϋπολογισµό του 2019
και θα επανέλθω σε αυτό. Στόχος µας ήταν αρχικά ο απεγκλωβισµός της ελληνικής οικονοµίας από την επιτροπεία των διεθνών
οργανισµών και η ανάκτηση βαθµών ελευθερίας στη χάραξη οικονοµικής πολιτικής και εν τέλει η ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας στα δηµόσια οικονοµικά. Προϋπόθεση για να πετύχουµε
αυτόν τον απεγκλωβισµό ήταν να µπορεί η χώρα µας να δανείζεται ελεύθερα και µε χαµηλά επιτόκια στις διεθνείς αγορές, να
µπορεί να αναχρηµατοδοτεί χωρίς προβλήµατα το δηµόσιο
χρέος, το χρέος που δηµιουργήθηκε στα προηγούµενα χρόνια
µέχρι το 2015. Αυτό όµως δεν γίνεται από µόνο του, ειδικά όταν
η χώρα έχει δυστυχώς απωλέσει την ευρωστία της, και αυτό ξέρετε είναι αυταπόδεικτο, όσο κι αν δεν απολογείστε γι’ αυτό.
Απαιτείτο λοιπόν η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ελληνικού χρέους, των ελληνικών χρεογράφων αλλά και γενικότερα της
δηµοσιονοµικής πολιτικής και η εµπέδωση εµπιστοσύνης στις
προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. Γι’ αυτό κι ήταν απαραίτητη η δηµιουργία πρωτογενούς δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος,
ώστε να µπορούν να πληρώνονται οι τόκοι του δηµοσίου χρέους,
αλλά ταυτόχρονα να µπορεί και να µειώνεται το ύψος του.
Αλλά, όπως έχω πει αρκετές φορές και όπως είπα και στην επιτροπή, εδώ έχουµε µια ακόµη διαχωριστική από το µοντέλο της
Νέας Δηµοκρατίας. Για εµάς η ανάπτυξη δεν αποτελεί µονοδιάστατη εµµονή. Η οικονοµική ανάκαµψη και η δηµοσιονοµική τάξη
µορφοποιούνται ή πρέπει να δηµιουργούνται µε τρόπο δίκαιο.
Καµµιά ανάπτυξη δεν είναι βιώσιµη, αν πρωτίστως δεν είναι κοινωνικά δίκαιη. Παρ’ όλο που ο προϋπολογισµός του 2019 ήταν
ένας ακόµη πλεονασµατικός προϋπολογισµός, ήταν ταυτόχρονα
κι ένας επεκτατικός προϋπολογισµός, όσο αντιφατικό κι αν ακούγεται αυτό. Με βάση λοιπόν την τότε συγκυρία ο προϋπολογισµός αυτός προσπαθούσε να δώσει δηµοσιονοµικό χώρο στη
δίκαιη ανάπτυξη.
Ο προϋπολογισµός για τον οποίο συζητάµε είχε µείωση εισφορών και φόρων και αύξηση κοινωνικών δαπανών, παρά τους περιορισµούς του Συµφώνου Σταθερότητας και των υπόλοιπων
ευρωπαϊκών δηµοσιονοµικών κανόνων. Πρώτα από όλα, ήταν η
µη εφαρµογή του µέτρου της περικοπής των κύριων και επικουρικών συντάξεων, η µείωση του ΕΝΦΙΑ, στην οποία τρέξατε να
συµπεριλάβετε και τις µεγάλες περιουσίες αξίας άνω του 1 εκατοµµυρίου ευρώ στο δεύτερο εξάµηνο του 2019, η µείωση κατά
1/3 του συντελεστή κύριας ασφάλισης για ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες και την εφαρµογή
ελάχιστης εισοδηµατικής βάσης για επικουρική ασφάλιση και
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εφάπαξ παροχή, η χορήγηση επιδόµατος στέγασης σε νοικοκυριά που πληρώνουν ενοίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου µε εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια, η µείωση του φόρου στα
µερίσµατα από 15% σε 10%, η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για νέους εργαζόµενους, οι προσλήψεις τεσσερισήµισι χιλιάδων εκπαιδευτικών και εξειδικευµένου προσωπικού για
ενίσχυση της ειδικής αγωγής, η µονιµοποίηση τριών χιλιάδων εργαζοµένων για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», η εφαρµογή
του κανόνα «ένα προς ένα» για τις προσλήψεις στο δηµόσιο το
2019, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος για αγρότες, µέλη
συνεταιρισµών, αγροτικούς συνεταιρισµούς και για ανενεργές
επιχειρήσεις. Επίσης, ακολούθησαν εντός του 2019 η µείωση του
ΦΠΑ στην ενέργεια, η µείωση του ΦΠΑ στις συναυλίες κι η µείωση στον κανονικό συντελεστή του ΦΠΑ συγκεκριµένων αγαθών.
Παραλάβατε µια οικονοµία µε ανάπτυξη 1,48%, µε το ΑΕΠ στα
187,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, και ένα θετικό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα µε έσοδα στα 55 δισεκατοµµύρια ευρώ και δαπάνες σε
48,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το τρίτο πρόγραµµα λοιπόν ήταν το
µόνο που ολοκληρώθηκε. Όποια κριτική µπορεί να γίνει σ’ αυτό
την κάνουµε εµείς, την κάνουµε εµείς πρώτοι, γιατί δεν ήταν
αυτό που θέλαµε, αλλά ήταν το καλύτερο δυνατό που µπορούσαµε να έχουµε µε βάση την κατάσταση που παραλάβαµε.
Όµως αυτό το πρόγραµµα οδήγησε σε µια δέσµη µέτρων ελάφρυνσης και διευθέτηση του δηµοσίου χρέους, που περιλάµβανε
τη µείωση επιτοκίων, την αναβολή και επιµήκυνση του χρόνου
αποπληρωµής. Αυτά τα µέτρα το κατέστησαν βιώσιµο, πράγµα
το οποίο αποτυπώνεται και στη σελίδα 65 της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον απολογισµό και ισολογισµό του 2019.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε προσοχή τον κύριο
Υπουργό, που είπε αρκετά χρήσιµα και τεχνικά πράγµατα στην
επιτροπή. Θέλω όµως να αναφερθώ σε κάποια σηµεία. Άκουσα
ότι δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά στα 109 δισεκατοµµύρια ληξιπρόθεσµα. Εδώ έχουµε µια σοβαρή διαφοροποίηση -και δεν
είναι η πρώτη φορά- της αντιπολιτευόµενης Νέας Δηµοκρατίας µε
την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Σαν Υφυπουργός Οικονοµικών τότε θυµάµαι µε τη ζέστη µιλούσε τότε η αντιπολιτευόµενη
Νέα Δηµοκρατία για τα ληξιπρόθεσµα και την αποστράγγιση της
πραγµατικής οικονοµίας και κάθε βδοµάδα είχαµε και µία ερώτηση για τα ληξιπρόθεσµα, όπου προφανώς ήταν λιγότερο από
ό,τι είναι σήµερα. Παρ’ όλα αυτά ακολουθώ τον συλλογισµό του
κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού και σε κάποια σηµεία συµφωνούµε, αλλά πότε είχε δίκιο η Νέα Δηµοκρατία, η τότε Νέα Δηµοκρατία σαν αντιπολίτευση ή τώρα σαν Κυβέρνηση;
Σε ένα δεύτερο σηµείο θα ήθελα να καθησυχάσω τον κύριο
αναπληρωτή Υπουργό να µην αισθάνεται άσχηµα. Δεν βλέπετε
οράµατα. Η εποπτεία είναι κάτι που συνηθίζεται στις χώρες που
εξέρχονται των προγραµµάτων στήριξης και όπου νέα µέτρα δεν
υπάρχουν, αλλά υπάρχει παρακολούθηση κάποιων υφιστάµενων
δράσεων. Μια χαρά καθαρή ήταν και η έξοδος της χώρας µας.
Αλλά αυτό δεν είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα, φαντάζοµαι.
Ίσως θα έπρεπε να µας εξηγήσετε γιατί τότε φωνασκούσε η
αντιπολίτευση, η Νέα Δηµοκρατία, για την πιστοληπτική γραµµή
στήριξης, που θα έπρεπε να ακολουθήσει την έξοδο από τα προγράµµατα. Γιατί αυτό έλεγε η παράταξή σας τότε, κύριε
Υπουργέ. Εµείς σας απαντήσαµε τι ήταν και γιατί θέλαµε το cash
buffer. Εσείς µπορείτε να µας πείτε αν τότε είχε δίκιο η αντιπολίτευση; Διότι, όπως σας ακούω, µάλλον στηρίζετε την αναγκαιότητα του µαξιλαριού.
Τέλος, για την υπερφορολόγηση, το έχουµε πει αρκετές
φορές. Τα τελευταία χρόνια, όπως και το 2018, 2019, παρατηρήθηκε σαφής αύξηση στα φορολογικά έσοδα. Η αύξηση των φορολογικών εσόδων που σηµειώθηκε επί δικής µας
διακυβέρνησης συνδέεται άµεσα µε θετικά αποτελέσµατα που
είχαµε από τη µείωση της φοροδιαφυγής. Κεντρικός παράγοντας σ’ αυτό ήταν η κατακόρυφη αύξηση του πλαστικού χρήµατος
στην Ελλάδα αλλά και το πρόγραµµα της εθελοντικής αποκάλυψης εισοδηµάτων.
Να σηµειώσουµε πάλι ότι την περίοδο 2010-2014 τα φορολογικά µέτρα έφτασαν τα 36 δισεκατοµµύρια. Αυτά χωρίς τα µέτρα
µείωσης των δαπανών. Έτσι, για να ξέρουµε ποιοι µιλούν για
υπερφορολόγηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κλείνοντας, θέλω να σηµειώσω δύο σηµεία, έστω και επιγραµµατικά. Μπαίνουµε πλέον στον χειµώνα. Η κατάσταση µε την
πανδηµία είναι στα χειρότερά της. Έχουµε πάνω από εβδοµήντα
απώλειες τη µέρα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέµα. Είναι ό,τι χειρότερο µπορούσε να συµβεί µετά από δύο χρόνια πανδηµίας.
Εδώ δεν µιλάµε για κριτική σε πολιτικές. Μιλάµε για απραξία.
Έχετε παραδοθεί στο έλεος της πανδηµίας, από τη µια, χαϊδεύοντας αυτιά αρνητών, από την άλλη, στην περί δηµοσίου και
ιδιωτικού αντίληψή σας. Κάντε κάτι. Δεν θα πω κάτι παραπάνω.
Ο Πρόεδρός µας και η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα έχουν καταθέσει προτάσεις. Κάντε κάτι. Πεθαίνει κόσµος άδικα.
Τέλος, αυτές τις µέρες είδαµε τα στοιχεία για την άνοδο του
πληθωρισµού στο 3% µε 4%. Αυτή τη βδοµάδα είδαµε επίσης τη
δήλωση του κυρίου Υπουργού για την πορεία του προϋπολογισµού τον Οκτώβριο.
Κύριε Υπουργέ, µου προκάλεσε έκπληξη ότι παραδέχεστε πως
ο κόσµος πληρώνει, χωρίς εσείς βέβαια να τον βοηθάτε σε σχέση
µε τα πανδηµικά χρέη. Εσείς κάνετε απλώς σύσταση στις επιχειρήσεις για αυτοσυγκράτηση εν όψει της δυναµικής ανάπτυξης.
Είναι µνηµείο αυτή η δήλωση, το εγκώµιο της απραξίας. Το µόνο
που βλέπετε, δηλαδή, εσείς από τις ανατιµήσεις είναι η άνοδος
των εσόδων. Συγχαρητήρια!
Μα, επί της ουσίας, αυτό θα κάνουν, κύριε Υπουργέ, µε αυτά
που λέτε. Θα συνεχίσουν τις αυξητικές τάσεις, πρώτον, γιατί,
σύµφωνα µε τη δήλωσή σας, ο κόσµος πληρώνει, δεύτερον, γιατί
θα έχουν κέρδος και βλέψεις και τρίτον, θα κατανοούν ότι δεν
θα προσπαθήσετε να ανακόψετε αυτήν την πορεία.
Στην έρευνα της εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων,
που απεστάλη σε όλους µας, το 56% των ερωτηθέντων στελεχών
πιστεύει ότι θα πληγεί η ελληνική οικονοµία από τις ανατιµήσεις.
Το ποσοστό αυξάνει στο 69% σε σχέση µε τη βιοµηχανία και ενώ
το 65% θεωρεί ότι θα πληγεί και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων λόγω της αύξησης των τιµών στην ενέργεια.
Δεν έχω τίποτε παραπάνω να προσθέσω. Η πολιτική σας θυµίζει τον τίτλο µελέτης γνωστής ως το εγκώµιο της απραξίας, µε
τη διαφορά όµως ότι η κινεζική φιλοσοφία δεν χρειάζεται να διακρίνει τις σχέσεις σχεδιασµού και αποτελέσµατος. Η δική σας
οπτική δεν ξεχωρίζει καν την ανάγκη σχεδιασµού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Παπανάτσιου.
Υπάρχει συνάδελφος που δεν έχει δηλώσει για να µιλήσει; Από
ό,τι βλέπω, όχι.
Παρακαλώ, λοιπόν, να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής
εγγραφής των οµιλητών.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Σκανδαλίδη, έχω να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και
Εξωτερικών κατέθεσαν στις 17-11-2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την εφαρµογή
της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18
Σεπτεµβρίου 2007».
Επίσης, οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών,
Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Δικαιοσύνης, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας,
καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κατέθεσαν
στις 17-11-2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης («ΜΚ») µεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για τη φιλοξενία
Αξιωµατικού Συνδέσµου του Frontex στην Ελληνική Δηµοκρατία».
Παραπέµπονται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Να σας γνωρίσουµε, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, ότι
τέσσερις συνάδελφοι Βουλευτές έχουν δηλώσει για να µιλήσουν.
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Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής, ο
κ. Κώστας Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Είναι αδύνατον να µιλήσω σήµερα στη Βουλή και να µην αναφερθώ σε αυτά που συµβαίνουν σήµερα σε ό,τι αφορά την πανδηµία. Ένα ακόµα διάγγελµα του Πρωθυπουργού για πολλοστή
φορά θα ακούσουµε το απόγευµα, µε µια Κυβέρνηση που τρέχει
πίσω από τα γεγονότα.
Στα ερωτήµατα που έχουµε θέσει αυτές τις µέρες -και εγώ
προσωπικά από τις προηγούµενες συνεδριάσεις της Βουλής- δεν
απαντά. Δεν απαντά γιατί πεθαίνει τόσος κόσµος εδώ, όταν στις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν φτάσει σε ελάχιστους θανάτους.
Ούτε η επιστηµονική κοινότητα το εξηγεί ούτε η Κυβέρνηση. Δεν
απαντά γιατί η σηµερινή περιγραφή από τις εφηµερίδες της πρωτοβάθµιας περίθαλψης βρίσκεται σε διάλυση, υποδαυλίζεται συνεχώς. Δεν απαντά γιατί δεν παίρνει µια απόφαση γενική για
υποχρεωτικό εµβολιασµό όσων έρχονται σε επαφή µε πολύ
κόσµο καθηµερινά. Δεν απαντά γιατί δεν παρεµβαίνει στην αδιάκοπη πολιτικολογία των επιδηµιολόγων και στην επιστηµολογία
των Υπουργών, που ενσπείρουν σύγχυση, αβεβαιότητα, ανασφάλεια και τρόµο σε κάθε ελληνικό σπίτι. Δεν απαντά σε αυτά τα
ερωτήµατα και έχει µόνο να δώσει παραινέσεις, συµβουλές και
αποσπασµατικά και ατελέσφορα µέτρα. Μόνο διαγγέλµατα.
Δεν θέλω να σας πάω µακριά. Κοιτάξτε τη σηµερινή «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», µια κυβερνητική εφηµερίδα. Τρεις γελοιογραφίες έχει.
Και οι τρεις γελοιοποιούν τον Πρωθυπουργό για το σηµερινό του
διάγγελµα.
Όµως και από την άλλη µεριά, ακούω ότι προαναγγέλλεται αντιδιάγγελµα του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Δεν λύνονται αυτά τα προβλήµατα µε διαγγέλµατα και αντιδιαγγέλµατα. Δεν αξίζει αυτή η χώρα να γίνεται αποδέκτης αυτής
της κατάστασης, αυτής της πολιτικής.
Το ερώτηµα που έχει κάθε πολίτης είναι πότε επιτέλους θα συζητήσουν οι πολιτικές δυνάµεις ένα συνεκτικό και ολοκληρωµένο
σχέδιο που θα πατάει στα πραγµατικά γεγονότα, να πάρουµε τη
συνευθύνη µας, για να µπορέσουν να λυθούν και άλλα προβλήµατα που διχάζουν σήµερα την ελληνική κοινωνία. Πότε; Το σκέπτεται αυτό η Κυβέρνηση; Θα φέρει κάποια πρόταση κάποια
φορά; Την έχουµε εγκαλέσει επανειληµµένα για αυτό.
Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω ότι αυτή η συζήτηση και για εσάς
που είστε ένας πρακτικός άνθρωπος, είναι λίγο άχαρη: Νούµερα,
αριθµοί παρελθούσης σηµασίας. Άκουσα τον εισηγητή της Πλειοψηφίας να κάνει µια φιλότιµη προσπάθεια να παραθέσει νούµερα και να εξηγήσει γιατί ψηφίζει τον απολογισµό του
προϋπολογισµού, που καταψήφισε η Νέα Δηµοκρατία το 2019.
Τι νόηµα έχουν όλα αυτά και σε τι συµβάλλει αυτή η συζήτηση,
όπου θα πάρει η Βουλή µια τυπική απόφαση -ως οφείλει- και δεν
γίνεται αυτό αφορµή από µια πρωτοβουλία της Κυβέρνησης
αυτή η αναγκαστική διαδικασία της έγκρισης ενός προϋπολογισµού στα παρελθόντα έτη να γίνει µια ευρύτερη κουβέντα για το
τι ανάπτυξη συντελέστηκε, µε ποιες διαδικασίες. Να γίνει µια συζήτηση επιτέλους επί της ουσίας.
Και φέρνουµε εδώ το Ελεγκτικό Συνέδριο -πολύ καλά κάνουµεφτιάχνει µια ολόκληρη ανάλυση µε τα µεγέθη και βάζει µερικά
ερωτήµατα, τα οποία συνήθως απαντώνται, γιατί κάθε χρόνο
επαναλαµβάνονται τα ίδια.
Τα ίδια είναι αυτά που επαναλήφθηκαν και αυτή τη φορά. Γιατί,
ας πούµε για παράδειγµα, τα µη βεβαιωµένα έσοδα στα τελωνεία
της χώρας δεν εµφανίζονται ως εισπρακτέο υπόλοιπο; Αυτό ήταν
και στις παρατηρήσεις της προηγούµενης χρονιάς. Η περιορισµένη συµµετοχή ορισµένων φορέων της γενικής κυβέρνησης
στο κοινό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν παρατήρηση της περασµένης χρονιάς. Η ανάλωση πιστώσεων του τακτικού αποθεµατικού για δαπάνες που δεν εµπίπτουν στον σκοπό
του, είναι πάλι η ίδια παρατήρηση που έγινε και την προηγούµενη
χρονιά.
Γίνονται οι παρατηρήσεις κάθε χρόνο. Τουλάχιστον σε αυτές
δεν απαντά η Κυβέρνηση µε µια καινούργια διαδικασία που να
φέρει, παραδείγµατος χάριν -λέω ένα παράδειγµα- έναν προϋπολογισµό πολιτικής προστασίας εκ των προτέρων µε τον κρατικό
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προϋπολογισµό, να εντάξει εκεί ένα σεβαστό κονδύλιο να µην τα
παίρνει από το αποθεµατικό κάθε φορά, ούτως ώστε να µπορεί
και το αποθεµατικό να κατευθύνεται σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις που λέει η ουσία, η διαδικασία και ο στόχος του. Δεν διορθώνουµε ούτε τα τυπικά των κατανοµών και των διαδικασιών και
µετά λέµε γιατί δεν προχωράει το πράγµα στην οικονοµία.
Είναι φανερό ότι αυτοί οι απολογισµοί δεν έχουν και τόσο µεγάλη, επαναλαµβάνω, σηµασία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, εγώ, κύριε Υπουργέ, θα επαναλάβω επί της
ουσίας την εισήγηση που έκανα και στην επιτροπή που αφορά
µε αφορµή αυτή τη συζήτηση έναν ευρύτερο οικονοµικό απολογισµό της διετίας της Κυβέρνησής σας.
Η εκτέλεση του προϋπολογισµού αυτού στο ακέραιο είναι
απτή απόδειξη αυτού που καταγγέλλουµε από την πρώτη µέρα,
γιατί θυµίζουµε ότι ο προϋπολογισµός του ’19 ήταν ένας που η
εκτέλεσή του ήταν χρονικά µοιρασµένη ανάµεσα στον ΣΥΡΙΖΑ
και τη Νέα Δηµοκρατία. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν
είχε την πρόθεση να επαναδιαπραγµατευθεί καµµία από τις βαριές κληρονοµιές του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια εδώ οφείλω να οµολογήσω
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, απ’ ό,τι κατάλαβα, θα υπερψηφίσει τον απολογισµό
γιατί ήταν δικός του προϋπολογισµός και αυτή η αντίφαση λύθηκε. Για εσάς που καταψηφίσατε απολύτως τον προϋπολογισµό
του ’19 και σήµερα υπερψηφίζετε τον απολογισµό του δεν αρκεί
το δεύτερο εξάµηνο, γιατί το δεύτερο εξάµηνο ήταν η συνέχιση
της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ του πρώτου εξαµήνου. Το παράλογο
πρωτογενές πλεόνασµα του 3,5% δεν το διαπραγµατευθήκατε.
Την υποθήκευση της δηµόσιας περιουσίας µέσω του Υπερταµείου για ενενήντα εννέα χρόνια δεν την επαναδιαπραγµατευθήκατε. Την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας µετά την
κατάργηση του νόµου ΠΑΣΟΚ δεν τη φτιάξατε. Την κατάργηση
του ΕΚΑΣ δεν την αναπληρώσατε. Όλα αυτά σηµαίνουν ότι ακολουθήσατε την ίδια πολιτική, µε κορυφαία βέβαια τη δέσµευση
της δηµόσιας περιουσίας όπου είναι σαφές ότι δεν υπάρχει
ακόµα µητρώο της δηµόσιας περιουσίας στο ταµείο. Δεν υπάρχει γνώση µας για το ποια είναι αυτή επιτέλους η δηµόσια περιουσία που έχει παραχωρηθεί και δεν είναι καταγεγραµµένη σ’
έναν συγκεκριµένο κατάλογο για να ξέρουµε τι µας γίνεται.
Το πρωτογενές πλεόνασµα, λοιπόν, αναθεωρήθηκε λόγω υγειονοµικής κρίσης σ’ όλη την Ευρώπη, αλλά οι υπόλοιπες δεσµεύσεις παραµένουν. Μάλιστα, για να µη ξεχνάµε ότι οι εταίροι δεν
σταµατούν να µας θυµίζουν τις δεσµεύσεις αυτές στην απόφαση
της έγκρισης της πρώτης για τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης αναφέρονται τέσσερις φορές οι µεταπρογραµµατικές δεσµεύσεις που δόθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο
πλαίσιο του Eurogroup στις 22 Ιουνίου του 2018. Εκεί προβλεπόταν η διαχείριση των κόκκινων δανείων µέσα από το νέο Πτωχευτικό Κώδικα-λαιµητόµο που θέσπισε η Κυβέρνηση, οι δεσµεύσεις
για τη συνέχιση και ολοκλήρωση µιας σειράς αποκρατικοποιήσεων, αλλά και οι απορρυθµίσεις στην αγορά εργασίας και προϊόντων.
Σε αυτήν την απόφαση η Νέα Δηµοκρατία φέρνει ένα άλλοθι
ότι η ίδια δεν ήταν αρµόδια, δεν πήρε αποφάσεις, αλλά κάποιες
επιλογές µπορούσαν να γίνουν και να ανατρέψουν στοιχειωδώς
αυτήν την πραγµατικότητα. Για παράδειγµα, θα αναφέρω επιγραµµατικά γιατί δεν προβλέφθηκαν στην απόφαση του Eurogroup κάποιες ηθεληµένες επιλογές της Νέας Δηµοκρατίας ως
προς την οικονοµική πολιτική, δηλαδή ότι η Νέα Δηµοκρατία θα
καθιστούσε την Ελλάδα τη χώρα µε τη χαµηλότερη φορολογία
µερισµάτων –µόλις 5%- στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ως γνωστόν αποτελεί κίνητρο για αποεπένδυση και όχι για περαιτέρω
επένδυση των επιχειρηµατιών. Για παράδειγµα, από τα πρώτα
πράγµατα που θα ψήφιζε είναι η ευνοϊκή φορολόγηση των µπόνους που δίνονται στα εταιρικά στελέχη µε τη µορφή µετοχών ή
και δικαιωµάτων προαίρεσης. Για παράδειγµα, θα απάλλασσε
από τον φόρο δωρεάς περιουσίας από τριακόσιες χιλιάδες ως
οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ για να προάγει τον θεσµό της οικογένειας, όπως έγραψαν στην αιτιολογική έκθεση κατ’ ευφηµισµόν.
Για παράδειγµα, θα επιτάχυνε περαιτέρω µέρα µε τη µέρα το
άδικο µείγµα φορολογικής πολιτικής για τα λαϊκά νοικοκυριά µε
τη συνεχή αύξηση της αναλογίας έµµεσων-άµεσων φόρων που
ξεκίνησε από το πρώτο έτος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και συ-
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νεχίζεται µέχρι σήµερα. Ότι θα κάλυπτε τα στελέχη του χρηµατοοικονοµικού τοµέα, αφού προβλέφθηκε ότι αν η απιστία στρέφεται άµεσα κατά πιστωτικού ή γνωµοδοτικού ή χρηµατοδοτικού
ιδρύµατος ή επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, απαιτείται έγκληση, τη στιγµή που υπήρξαν δηµοσιεύµατα πως κάποιοι ισχυροί πέτυχαν διαγραφές χρεών έως και 90% από
τράπεζες και funds. Ότι θα «έκαιγε» 2,36 δισεκατοµµύρια ευρώ
δηµόσιας περιουσίας που κατείχε το ταµείο µέσα από µετατρέψιµες οµολογίες, αλλά και την περιουσία ιδιωτών µετόχων ύψους
300 εκατοµµυρίων ευρώ προς όφελος των ακρογωνιαίων επενδυτών της Πειραιώς, όπως αυτοχαρακτηρίστηκαν. Έχουµε κάνει
επανειληµµένα αυτές τις συζητήσεις εδώ στη Βουλή. Ότι θα κατάρτιζε ένα σχέδιο για τους κρίσιµους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης µε προσχηµατικό διάλογο και µε προνοµιακούς
συνοµιλητές που αφορά λίγους και όχι τους πολλούς. Ότι έδειξε
την προσήκουσα επιµέλεια στα εργασιακά, στο να ευνοήσει την
εµπορική δραστηριότητα έναντι της παραγωγικής δραστηριότητας στις λαϊκές αγορές, στο να µειωθεί κατ’ εξαίρεση ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος από το 44% που προβλέπει η
κλίµακα για εισοδήµατα άνω των σαράντα χιλιάδων σε 22% για
εισοδήµατα που αποκτούν επαγγελµατίες αθλητές και προπονητές, στο να θεσπίσει προνοµιακά φορολογικά καθεστώτα στο
όνοµα της προσέλκυσης κατοίκων εξωτερικού χωρίς καµµία σύνδεση µε επενδύσεις και απασχόληση, για να φτιαχτούν εν τέλει
οικονοµικά γραφεία από ντόπιους παράγοντες και ντόπιες µπίζνες. Στο να µειώσει τα χρονικά όρια διάρκειας των µέτρων δέσµευσης περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή Καταπολέµησης
Νοµιµοποίησης Εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.
Αυτός είναι ένας σύντοµος αλλά ουσιαστικός απολογισµός
των έργων και των ηµερών της Κυβέρνησής σας και προφανώς
αυτός ο απολογισµός δεν µπορεί να εγκριθεί από την παράταξή
µας, ούτε και το υποκεφάλαιο του 2019.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε τον
κ. Σκανδαλίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνάδελφος κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του Κινήµατος Αλλαγής,
διά του Προέδρου της Βουλής ζητεί να του χορηγηθεί ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό από 18 Νοεµβρίου 2021
µέχρι και τις 22 Νοεµβρίου 2021.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Δικαιοσύνης και
Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν την 17-11-2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου σχετικά µε
την επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία
υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεµβρίου 2007».
Επίσης, οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών,
Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας, καθώς
και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν την 1711-2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου
Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία κέντρου µε σκοπό την αστυνοµική και τελωνειακή
συνεργασία».
Παραπέµπονται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 19
Νοεµβρίου 2021.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής )
1. Η µε αριθµό 169/10-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βου-
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λευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευστράτιου
(Στράτου) Σιµόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Υπογραφή προεδρικού διατάγµατος για
την κατασκευή του γηπέδου «Νέα Τούµπα» του ΠΑΟΚ».
2. Η µε αριθµό 171/11-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Χαράλαµπου (Χάρη) Μαµουλάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ποιος είναι ο σχεδιασµός του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πολεοδοµική
ανασυγκρότηση των σεισµόπληκτων περιοχών του Ηρακλείου;».
3. Η µε αριθµό 183/15-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ιλχάν Αχµέτ προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Απαράδεκτη και αντικοινωνική η αναστολή λειτουργίας των Περιφερειακών Ιατρείων στον ορεινό
όγκο της Ροδόπης».
4. Η µε αριθµό 179/15-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Ιωάννη Δελή προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µε θέµα: «Τους εργαζόµενους στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης».
5. Η µε αριθµό 185/15-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία
Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Ο ΧΥΤΑ Φυλής δηλητηριάζει τον αέρα της δυτικής Αθήνας
και του Λεκανοπεδίου».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 170/10-11-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Έλλειψη
των ειδικών υποδοµών για τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων».
2. Η µε αριθµό 176/12-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Προχειρότητα και ανεπάρκεια της Κυβέρνησης απέναντι στο κύµα ακρίβειας στην ενέργεια».
3. Η µε αριθµό 187/15-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα:
«Αναγκαία η άµεση λήψη σωστικών µέτρων για τα µνηµεία των
σεισµόπληκτων περιοχών».
4. Η µε αριθµό 186/15-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία
Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «ΧΥΤΑ Τεµπλονίου Κέρκυρας και Σταθµοί Μεταφόρτωσης
Απορριµµάτων (ΣΜΑ)».
5. Η µε αριθµό 184/15-11-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Κορινθίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Γεώργιου Ψυχογιού προς τον Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, µε θέµα: «Απαράδεκτη κωλυσιεργία στη
λειτουργία του νέου Πυροσβεστικού Κλιµακίου Ξυλοκάστρου και
την αντιπυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 364/15-10-2021 ερώτηση του Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Κωνσταντίνου (Κώστα) Ζαχαριάδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αντιµετώπιση κινδύνων από πληµµυρικά φαινόµενα».
Ο κ. Βασίλειος Βιλιάρδος, ειδικός αγορητής της Ελληνικής
Λύσης, έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην επιτροπή που προηγήθηκε
ο Υπουργός ξεκίνησε θριαµβολογώντας για τις προβλέψεις της
Κοµισιόν, σύµφωνα µε τις οποίες η ανάκαµψη της Ελλάδας το
2021 θα είναι 7,1%. Εν προκειµένω, εκτός τού ότι µε βάση τις
δικές µας προβλέψεις από πολύ πριν θα διαµορφωθεί στο 7,5%
έως 8,5% ως αποτέλεσµα της καλύτερης εξέλιξης των τουριστικών εσόδων, του κρυφού πληθωρισµού και της στήριξης της οικονοµίας µας µε το θηριώδες ποσό των 42,7 δισεκατοµµυρίων
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ευρώ µε δανεικά –τονίζουµε, µε δανεικά- δεν κατανοούµε καθόλου τις θριαµβολογίες, ειδικότερα µετά την πτώση του ΑΕΠ µας
από 183,64 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2019 στα 167,07 δισεκατοµµύρια το 2020 σε σταθερές τιµές, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ,
όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά, 165,8 δισεκατοµµύρια κατά
το προσχέδιο του προϋπολογισµού –αλλά δεν είναι αυτό το σηµαντικό- χάθηκε ΑΕΠ ύψους 16,57 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ
το 2021 θα ανακτηθούν µόλις περί τα 12 δισεκατοµµύρια ευρώ
µε κριτήριο τις προβλέψεις τις Κοµισιόν.
Εποµένως, το µόνο που κατάφερε η Κυβέρνηση δαπανώντας
42,7 δισεκατοµµύρια ευρώ µε δανεικά είναι να µειώσει το ΑΕΠ
µας κατά 4,5 δισεκατοµµύρια περίπου τη διετία 2020-2021 σε
σχέση µε το 2019. Το γεγονός αυτό µοιάζει µε µια επιχείρηση
που δίνει δανειζόµενη δωρεάν στους πελάτες της 100.000 ευρώ
για να αγοράσουν τα προϊόντα της χωρίς καν να αυξήσει τον
τζίρο της αλλά αντίθετα να τον µειώσει. Θα το έκανε αλήθεια ο
Υφυπουργός σε µια δική του επιχείρηση; Είναι αλήθεια λόγος
αυτός για να θριαµβολογεί η Κυβέρνηση; Πόσω µάλλον όταν η
Ελλάδα έχει ξανά τερατώδη δίδυµα ελλείµµατα και υπέρογκα δίδυµα χρέη 387 δισεκατοµµύρια δηµόσιο και 244 δισεκατοµµύρια
κόκκινο ιδιωτικό, καθώς επίσης εξωτερικό χρέος 525 δισεκατοµµύρια δολάρια αυξηµένο κατά 125 δισεκατοµµύρια δολάρια
µέσα σε τρία µόλις χρόνια.
Η άνοδος του εξωτερικού µας χρέους δεν σηµαίνει πως έχει
χαθεί ξανά η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας παρά την
επώδυνη εσωτερική υποτίµηση; Το ίδιο δεν συµπεραίνεται από
την αλµατώδη αύξηση του εµπορικού µας ελλείµµατος, όπως θα
καταθέσουµε στα Πρακτικά αργότερα όλοι µαζί; Αυτό που είχε
βέβαια ενδιαφέρον είναι η επιβεβαίωση του Υπουργού για τη συνέχιση των µνηµονίων όπου έχει απλά αλλάξει το όνοµα των θεσµών της τρόικας προηγουµένως µε το «ενισχυµένη εποπτεία»
σήµερα. Όπως είπε χαρακτηριστικά δεν κατάλαβε πόσο καθαρή
ήταν η έξοδος από τα µνηµόνια που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού
κάθε τόσο -κάθε τρίµηνο εννοούσε- έρχονται κάποιοι κύριοι που
δεν τους βλέπεις σε οράµατα και που ανήκουν στην ενισχυµένη
εποπτεία.
Ενδιαφέρον είχε επίσης η αναφορά στο µαξιλάρι, σύµφωνα µε
την οποία η διαφορά είναι πως η Νέα Δηµοκρατία το γεµίζει µε
δανεικά, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ µε πλεονάσµατα. Αλήθεια, σε µια δική του
επιχείρηση θα προτιµούσε να δανείζεται για να έχει κεφαλαιακές
ρεζέρβες αντί να πραγµατοποιεί κέρδη;
Όσον αφορά τον δανεισµό µε χαµηλά επιτόκια όλοι γνωρίζουµε πως οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που
αγοράζει όλα τα ελληνικά οµόλογα. Η εµπιστοσύνη δε των δανειστών οφείλεται στο ότι είναι βέβαιη πως η σηµερινή Κυβέρνηση αφ’ ενός µεν θα ακολουθεί πιστά τις εντολές τους, αφ’
ετέρου θα ξεπουλήσει ολόκληρη τη δηµόσια περιουσία, ενώ θα
πλειστηριάσει την ιδιωτική αλλάζοντας έτσι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της χώρας µας.
Στον ισολογισµό-απολογισµό τώρα του 2019 θέσαµε µια σειρά
ερωτηµάτων που δεν απαντήθηκαν, επαναλαµβάνοντας µόνο τα
παρακάτω για τα οποία ελπίζουµε να πάρουµε σήµερα µια απάντηση.
Ειδικότερα σε σχέση µε τις συµµετοχές, το σύνολό τους ανέρχεται στα 23,56 δισεκατοµµύρια ευρώ, γεγονός που σηµαίνει
πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά χαµηλό ποσόν εάν τις εξετάσει
κανείς αναλυτικά. Εµείς το έχουµε κάνει, προσκοµίζοντας τα
στοιχεία σε προηγούµενους απολογισµούς, ενώ το ελεγκτικό συνέδριο αναφέρει πως η αποτίµηση είναι προβληµατική επίσης µε
βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Σε σχέση µε πέρυσι έχει γίνει
τουλάχιστον µια επικαιροποίηση µε κριτήριο τις λογιστικές τους
αξίες την 31-12-2018, αν και δεν είναι αντικειµενική. Ελέγχονται
από το Υπερταµείο από µια ξένη οντότητα που δεν υπόκειται σε
κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Οι ερωτήσεις µας εδώ είναι οι εξής: Πρώτον, γιατί συµπεριλαµβάνεται το Υπερταµείο, η ΕΕΣΥΠ δηλαδή στις συγγενείς ή
ελεγχόµενες επιχειρήσεις, αφού παρά το ότι διαθέτουµε το
100% δεν διορίζουµε διοικητικό συµβούλιο; Δεύτερον, πώς είναι
δυνατόν να έχει αξία µόνο 2,99 δισεκατοµµύρια ευρώ στη σελίδα
61, ενώ κατέχει το σύνολο της ελληνικής δηµόσιας περιουσίας
µαζί µε την ΕΤΑΔ, το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ; Και τρίτον, γιατί εµφα-
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νίζεται χωριστά το ΤΧΣ µε 5,1 δισεκατοµµύρια ευρώ παρά το ότι
είναι θυγατρική της ΕΕΣΥΠ: Μήπως πρόκειται για διπλή καταµέτρηση, δηλαδή δεν έπρεπε να γίνεται ένα είδος ενοποίησης;
Όσον αφορά τα δέκα λιµάνια εκτιµώνται επίσης πολύ χαµηλά
αν και υπάρχει µια ενηµέρωση της λογιστικής τους αξίας στα 120
εκατοµµύρια από 112 εκατοµµύρια προηγουµένως. Αλήθεια που
είναι καταχωρηµένη η αξία των άλλων λιµανιών, αφού η Ελλάδα
διαθέτει πάνω από εκατό; Επίσης πού είναι καταχωρηµένη των
είκοσι τριών τουλάχιστον αεροδροµίων που δεν παραχωρήθηκαν
στη «FRAPORT»; Εάν είναι στο Υπερταµείο, τότε γιατί δεν καταχωρούνται και εδώ, όπως τα λιµάνια, που επίσης ανήκουν στο
Υπερταµείο; Θα επιλυθεί το θέµα όταν επιτέλους δηµιουργηθεί
το Μητρώο Παγίων του Δηµοσίου; Εκτός αυτού, γιατί συµπεριλαµβάνονται η Αγροτική Τράπεζα που ανήκει στο ΤΧΣ, ενώ εκκαθαρίζει η PQH και οι Ολυµπιακές Αερογραµµές σε συµµετοχές;
Περαιτέρω, όπως αναφέραµε, η διαδικασία συνεχίζεται στην
ίδια γραµµή µε τους απολογισµούς του 2017 και 2018 όσον
αφορά την αρνητική εικόνα µε τις ίδιες λογιστικές ατέλειες που
είχαν εντοπιστεί προηγουµένως χωρίς να έχει αλλάξει κάτι. Η
πρώτη µας παρατήρηση, δε, η οποία είναι αρκετή για να µην γίνει
δεκτός ο απολογισµός ήταν η αρνητική καθαρή θέση των πολιτών στα πλην 318 δισεκατοµµύρια ευρώ από πλην 217 δισεκατοµµύρια το προηγούµενο έτος λόγω της τεράστιας διαγραφής
των απαιτήσεων, κάτι που είχαµε µεν επισηµάνει, αλλά δεν πιστεύαµε πως θα ήταν τελικά 101 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Με απλά λόγια, εάν η Ελλάδα ξεπουλούσε ό,τι έχει και δεν έχει
το 2019 θα έµενε µε χρέος 318 δισεκατοµµύρια ευρώ το οποίο
θα ήταν αναγκασµένοι προφανώς να πληρώσουν οι πολίτες.
Κατά τον Υπουργό βέβαια δεν έχει γίνει σωστή αποτίµηση των
περιουσιακών στοιχείων της χώρας που είναι πάρα πολύ µεγάλα
παρά το ότι είχε προβλεφθεί από το 2014 το µητρώο παγίων κάτι
που έχει όµως δροµολογηθεί για το 2022 -έτσι είπε ο Υπουργόςµε την ανάθεση στον ένα και µοναδικό ενδιαφερόµενο. Παραδόξως, ένας και µοναδικός ενδιαφερόµενος. Ακόµη όµως και αν
είναι έτσι, γιατί δεν έχουν τουλάχιστον αποτιµηθεί σωστά τα
πάγια που µεταβιβάστηκαν στο Υπερταµείο των ξένων; Όπως
αναφέραµε προηγουµένως, πώς είναι δυνατόν να έχει αξία µόλις
2,99 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ κατέχει το σύνολο της ελληνικής
δηµόσιας περιουσίας µαζί µε την ΕΤΑΔ, το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ;
Προφανώς το γεγονός αυτό δεν είναι θέµα έλλειψης µητρώου
παγίων, αλλά λογιστικής ανεπάρκειας εάν όχι σκοπιµότητας του
Υπερταµείου και των ορκωτών, όπου ένα δεν κάνουµε λάθος στο
Υπερταµείο είναι η «DELOITTE» και στην ΕΤΑΔ η «PWC». ΣΕ κάθε
περίπτωση το δηµόσιο δεν θα έπρεπε να υπογράφει τέτοιους
ισολογισµούς όσον αφορά τις παραπάνω εταιρείες, θυµίζοντας
εδώ τα εξής από την περσυνή συζήτηση:
Δεν είναι ποινικό αδίκηµα η µεταβίβαση χωρίς αποτίµηση των
παγίων του δηµοσίου στο Υπερταµείο των ξένων και ειδικά στην
ΕΤΑΔ σε µια ξένη οντότητα; Ειδικότερα στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018 αναφέρεται ότι ο συνολικός αριθµός των ακινήτων που έχει στην κατοχή της η ΕΤΑΔ ανέρχεται
περίπου σε εβδοµήντα επτά χιλιάδες εκ των οποίων µόνο στα
δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι εννιά έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση της εύλογης αξίας τους. Στον ισολογισµό της ΕΤΑΔ το
2018 εµφανίζεται να έχει εβδοµήντα µία χιλιάδες πεντακόσια ακίνητα αξίας 900 εκατοµµυρίων, δηλαδή κάτω από 13.000 ευρώ το
καθένα.
Είναι δυνατόν όταν πρόκειται για διακόσια δέκα τουριστικά ακίνητα, όπως ξενοδοχεία, µαρίνες, χιονοδροµικά γκολφ κ.λπ. οκτώ
ολυµπιακά και περίπου εβδοµήντα χιλιάδες τίτλους ακινήτων της
ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου; Είναι δυνατόν η µέση λογιστική αξία των εκατόν είκοσι τριών ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ να είναι
322 ευρώ και η συνολική 36.659 ευρώ; Δεν είναι ντροπή να αναφέρονται τέτοια νούµερα; Συνεχίζοντας, δεν είναι περίεργο εάν
όχι ύποπτο το ότι µε τόσες άλλες µεταρρυθµίσεις δεν είχε επιβληθεί από την τρόικα η σωστή απεικόνιση της περιουσίας του
δηµοσίου; Πόσο µάλλον όταν η τρόικα έχει ασχοληθεί από την
πρώτη µέρα µε την καταγραφή των δηµοσίων υπαλλήλων και µε
το Κτηµατολόγιο.
Από την άλλη πλευρά δεν είναι ντροπή η «ΛΑΡΚΟ», το σύγχρονο χρυσωρυχείο του νικελίου, όπως θα καταθέσουµε στα
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Πρακτικά -έχουµε επίσης καταθέσει επίκαιρη ερώτηση- να αποτιµάται µε µηδενική αξία; Επίσης, η ΕΑΒ που εκσυγχρονίζει τα F16 και η ΕΛΒΟ έχουν και οι δυο µηδενική αξία. Η αξία της ΕΑΣ
αποτιµάται µόλις στα 7,5 εκατοµµύρια ευρώ.
Κλείνω µε τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι
λιγότερες µεν από τις δεκαοκτώ περυσινές, όσον αφορά τον
αριθµό, οι σηµαντικότερες όµως παραµένουν ως είχαν, όπως οι
παρακάτω. Πρώτον, η µη καταγραφή των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί και εκκρεµούν προς είσπραξη από τα τελωνεία της
χώρας. Δεύτερον, η µη ύπαρξη µητρώου παγίων. Τρίτον, το θέµα
των προκαταβολών όσον αφορά τις υποχρεώσεις από εξοπλιστικά προγράµµατα.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, πρόκειται για έναν απαράδεκτο και
αναξιόπιστο ισολογισµό που δεν αξίζει ούτε στους Έλληνες ούτε
στη σηµερινή συζήτηση, ούτε σε καµµία συζήτηση. Ακόµη χειρότερα, είναι επικίνδυνος αν θεωρηθεί ως βάση για τη λήψη αποφάσεων, όσον αφορά για παράδειγµα την αξία των συµµετοχών
του δηµοσίου έτσι ώστε να ξεπουληθούν αργότερα σε εξευτελιστικές τιµές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ
πολύ τον κ. Βιλιάρδο.
Τον λόγο θα δώσω στον κ. Γιώργο Λογιάδη, τον ειδικό αγορητή του ΜέΡΑ25. Αµέσως µετά τον κ. Λογιάδη τον λόγο θα
πάρει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, συζητάµε σήµερα για τον
απολογισµό και ισολογισµό του κράτους για το 2019. Η πρώτη
µας παρατήρηση είναι ότι φέρνετε τον απολογισµό και ισολογισµό του 2019 δύο χρόνια αργότερα. Κανονικά θα έπρεπε να τον
έχετε φέρει πέρυσι και όχι φέτος. Το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο
αναφέρει ότι για άλλη µια χρονιά πρώτον, δεν καταγράφονται τα
πάγια στοιχεία του κράτους, δεύτερον, δεν περιλαµβάνονται οι
ανείσπρακτες απαιτήσεις που έχουν βεβαιωθεί από τα τελωνεία
της χώρας και τρίτον, δεν έχουν καταγραφεί οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από τα εξοπλιστικά προγράµµατα. Όλα αυτά δηµιουργούν µια στρεβλή και λανθασµένη εικόνα αποτίµησης και
αποτύπωσης των οικονοµικών στοιχείων του κράτους.
Ανέφερε στην επιτροπή µας ο Αναπληρωτής κύριος Υπουργός
τα εξής. Διαβάζω ακριβώς. «Δυστυχώς αυτή την πολύ µεγάλη
δηµόσια περιουσία ποτέ δεν είχε καταφέρει το ελληνικό κράτος
να τη µετρήσει σωστά». Δεν έχετε καταφέρει όλοι εσείς που
έχετε κυβερνήσει την Ελλάδα διαχρονικά να φτιάξετε το Κτηµατολόγιο. Πώς θα αποτιµήσετε ένα πράγµα, µία αξία που δεν γνωρίζετε ποια και πόση είναι; Όταν, λοιπόν, η πολιτεία παραδέχεται
επισήµως αυτές τις στρεβλώσεις πώς είναι δυνατόν να υπερψηφίσουµε για την κύρωση του απολογισµού και ισολογισµού του
2019;
Ουσιαστικά φάσκετε και αντιφάσκετε. Αναφέρει ο κύριος
Υπουργός ότι «τώρα ξεκίνησε η κυβέρνηση να βρει έναν ανάδοχο
για την καταγραφή αυτών των περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου. Διαβάζω ακριβώς τι είπε ο κύριος Υπουργός. «Ο διαγωνισµός εξελίσσεται κανονικά. Δεν είχαµε πολλές προσφορές.
Ήταν µία προσφορά. Συνεπώς έχουµε ανάδοχο».
Οι παρατηρήσεις µας εδώ. Ο διαγωνισµός εξελίσσεται κανονικά. Μια πρόταση µε τρεις λέξεις. Και οι τρεις λάθος. «Διαγωνισµός»: δεν είναι διαγωνισµός αφού υπάρχει µόνο µια προσφορά,
όπως είπατε, κύριε Υπουργέ. Θα διαγωνιστεί ο ένας και µοναδικός ποιόν; Τον εαυτό του; «Εξελίσσεται»: τι εννοείτε; Αφού δεν
είχε κάποια άλλη δεύτερη και τρίτη προσφορά. Δεν εξελίσσεται.
Αυτό είναι. Και η τρίτη λέξη είναι «κανονικά»: για ποια κανονικότητα µιλάτε; Διαστρεβλώνετε την έννοια των λέξεων. Λυπάµαι.
Είπατε ακόµα: «Ήταν µία η προσφορά συνεπώς θα έχουµε ανάδοχο». Τον ηµέτερο; Τον προδιαγεγραµµένο; Αυτόν που µας επιβάλλουν άνωθεν και έξωθεν;
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Κατά τη γνώµη µας αξιοπιστία µηδέν, ανικανότητα άριστα. Ο
κύριος Υπουργός µίλησε για 109 δισεκατοµµύρια ευρώ ανείσπρακτων οφειλών. Διαβάζω ακριβώς τι είπε: «Είναι στην πραγµατικότητα οφειλές που θα έπρεπε να θεωρούµε επί της ουσίας
µη εισπράξιµες. Θα έλεγα να µην λαµβάνουµε σοβαρά υπ’ όψιν
αυτό το στοιχείο, τα 109 δισεκατοµµύρια και να κοιτάµε περισσότερο τον βαθµό εισπραξιµότητας των ετήσιων εσόδων». Αυτά
ακριβώς είπατε. Είναι 109 δισεκατοµµύρια. Ούτε ένα ούτε δύο
είναι.
Πέρα από τον βαθµό εισπραξιµότητας των εισόδων δεν µας
είπατε πόσο µεγάλη είναι η παραοικονοµία και η φοροδιαφυγή
στην Ελλάδα λόγω εισπρακτικής ανικανότητας, χρόνιας διαφθοράς του συστήµατος και λόγω υπερφορολόγησης από την δέσµευση και των τριών µνηµονιακών κυβερνήσεων για να
πετυχαίνετε τα αβάσταχτα πρωτογενή πλεονάσµατα µε τα οποία
έχετε δεσµεύσει και υποδουλώσει τη χώρα.
Τέλος, είπατε ότι «δίνουµε πολύ µεγάλη έµφαση στο τι συµβαίνει στον δηµοσιονοµικό χώρο που είναι και το χρήσιµο στοιχείο στα οικονοµικά του κράτους και ο βασικός προορισµός».
Αλλά σε ένα πτωχευµένο κράτος, κύριε Υπουργέ, τι δηµοσιονοµική ελευθερία κινήσεων έχετε; Τι δηµοσιονοµικό χώρο; Ουσιαστικά µηδέν. Ενισχυµένη επιτήρηση το ονοµάζετε. Ενισχυµένα
βασανιστήρια θα λέγαµε εµείς, το ΜέΡΑ25. Αυτό αποτυπώνεται
και στη συνεχιζόµενη καταστροφική εικόνα που αφορά το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Η υποεκτέλεση, η υστέρηση στο
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων που αναφέρει η έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που
θα έπρεπε να κάνει η Κυβέρνηση σε περίοδο κρίσης, ανεργίας
και δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας. Να δράσει αντικυκλικά και να ενισχύσει τις δηµόσιες επενδύσεις.
Τα µνηµόνια που έχετε υπογράψει Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ,
ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταδικάσει τη χώρα σε µία ατελείωτη
φυλακή χρέους, απαξίωσης, υποδούλωσης και ευτελισµού της
αξιοπρέπειας των Ελλήνων έχοντας παραδώσει στο Υπερταµείο
όλη τη δηµόσια περιουσία. Τον πλήρη έλεγχο και όλη τη δηµόσια
περιουσία έχετε παραχωρήσει για ενενήντα εννιά χρόνια στους
θεσµούς, στην ΑΑΔΕ, η οποία δεν υπόκειται σε κανέναν κοινοβουλευτικό έλεγχο, ούτε από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Ένα περαιτέρω πρόβληµα που αναγράφεται στον απολογισµό
του 2019 είναι η υστέρηση είσπραξης εσόδων για το πρόγραµµα
δηµοσίων επενδύσεων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταµεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύοντας για
άλλη µια φορά την ανικανότητα και αδυναµία απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων που τόσο ανάγκη έχει η χώρα. Έχετε στοχευµένα απαξιώσει δήµους και περιφέρειες. Και δεν είναι
δυνατόν να απορροφηθούν κονδύλια για το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων µέσω αυτών. Θα απορροφηθούν και θα τα καρπωθούν οι πολλοί λίγοι, οι πολλοί µεγάλοι, οι ηµέτεροί σας.
Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ερίζουν για το ποιος πέτυχε καλύτερα αποτελέσµατα και για το ποιος έκανε την καταστροφικότερη διαχείριση της κρίσης, γιατί ασφαλώς και από τα µνηµόνια
ή την ενισχυµένη επιτήρηση, όπως τη λέµε τώρα, δεν έχουµε
βγει ούτε στο όνειρό µας. Το πρωτογενές πλεόνασµα έφτασε το
2019, για το οποίο συζητάµε, στο 4,4% του ΑΕΠ ή 8,25 δισεκατοµµύρια ευρώ καθώς αµφότερες οι µνηµονιακές κυβερνήσεις
απεδείχθησαν βασιλικότεροι του βασιλέως. Υπενθυµίζουµε ότι η
επιτυχία πιστώνεται κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ αφού η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που είχε δεσµευθεί σε πρωτογενή πλεονάσµατα άνω του 2,5% στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου 2017. Ήταν
η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που δέσµευσε τη χώρα σε τερατώδη
πρωτογενή πλεονάσµατα έως το 2060.
Παρατηρούµε το εξής: τον προϋπολογισµό που κατέθεσε για
το 2019 η τότε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον καταψήφισε τότε η
Νέα Δηµοκρατία, έρχεται σήµερα η Νέα Δηµοκρατία, ως κυβέρνηση να τον υπερψηφίσει. Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ οι δύο
πλευρές του ίδιου νοµίσµατος. Το 2019 ήταν το έτος κατά το
οποίο στο τιµόνι της χώρας εναλλάχθηκαν οι δύο αυτές µνηµονιακές κυβερνήσεις. Ως ΜέΡΑ25 είχαµε αποκαλύψει τα ψεύδη
αµφότερων κι είχαµε τονίσει ήδη από την άνοιξη του 2020 ότι οι
τεράστιες απώλειες που υπέστη το ΑΕΠ της χώρας στα χρόνια
των µνηµονίων δεν αναπληρώθηκαν παρά ελάχιστα αφού από το
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2008 ως το 2013, χάθηκαν 66 δισεκατοµµύρια ευρώ, περίπου
26% του ΑΕΠ, ενώ στα έξι χρόνια που µεσολάβησαν έκτοτε από
το 2013 έως το 2019 ανακτήθησαν µόλις 10 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Ωστόσο ακόµα και αυτή η βασανιστικά αργή αναιµική ανάκαµψη αποδεικνύεται ασταθής και αβέβαιη καθώς η χώρα εισήλθε σε υφεσιακή τροχιά κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2019.
Παράλληλα το χρέος γενικής κυβέρνησης συνέχισε να βρίσκεται σε τερατώδη επίπεδα. Όσους φόρους κι αν πληρώνουµε στη
δηµόσια περιουσία, όση δηµόσια περιουσία κι αν πουλάµε, λιµάνια, αεροδρόµια, ενέργεια και άλλα, το δηµόσιο χρέος το 2009
ήταν 125%, το 2012 145%, το 2019 191% και σήµερα είναι πάνω
από 210%. Συνέχεια αυξάνεται και συνέχεια στοχεύουµε ενώ οι
δύο µνηµονιακοί δήθεν µονοµάχοι παίζουν επικοινωνιακά παιχνίδια ανταγωνιζόµενοι για το ποιος και πόσο καλύτερα διαπραγµατεύθηκε ο καθένας τους όρους δανεισµού της χώρας. Εµείς
το ΜέΡΑ25 έχουµε ψύχωση µε το χρέος και τα πρωτογενή πλεονάσµατα που µας έχουν υποβάλει οι δανειστές µας ως µέθοδο
αποπληρωµής του. Είναι µία µέθοδος που έχει µπει προσωρινά
στον πάγο λόγω πανδηµίας.
Από την αρχή φωνάζαµε πως η µέθοδος αυτή είναι κοινωνικά
καταστροφική και µετατρέπει τη χώρα µας σε απέραντη φυλακή
χρέους. Τονίζαµε πως µε αυτές τις πολιτικές της ακραίας λιτότητας για να συγκεντρωθεί αυτή η θυσία του ιδιωτικού τοµέα για
το µη βιώσιµο χρέος καταστρέφει την οικονοµία και την κοινωνία,
οι νέοι µας µεταναστεύουν, το δηµόσιο σύστηµα υγείας, παιδείας και πρόνοιας καταρρέει.
Καταψηφίζοντας τον απολογισµό και τον ισολογισµό του 2019
υπενθυµίζουµε ότι ως ΜέΡΑ25 εµµένουµε στην πρότασή µας για
σύσταση εξεταστικής των πραγµάτων επιτροπής ώστε να ανοίξει
ο φάκελος της χρεοκοπίας και των µνηµονίων και να υπάρξει διεξοδική διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτά, ενώ είµαστε το µόνο κόµµα που έχει καταθέσει ολοκληρωµένη πρόταση
για ουσιαστική προστασία των πολιτών και ανάκτηση της εθνικής
κυριαρχίας µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε τον
κ. Λογιάδη.
Τον λόγο θα πάρει τώρα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Σκυλακάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς πότε θα µιλήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μετά τον
Υπουργό θα κάνουµε το προγραµµατισµό για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Προς το παρόν έχει ζητήσει πρώτος τον
λόγο ο κ. Κατρίνης και µε τη συναίνεσή σας θα προηγηθεί ένας
από τους οµιλητές, ο κ. Αλεξιάδης, ο όποιος έχει προσωπικό
λόγο και πρέπει να φύγει.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε ενδιαφέρον άκουσα και πάλι
τη σηµερινή συζήτηση, αν και ήταν σε σηµαντικό βαθµό επανάληψη όσων είπαµε και στην επιτροπή. Θα προσπαθήσω να µην
επαναλάβω τα ίδια και από τη δική µου πλευρά και να δώσω κάποιες απαντήσεις σε θέµατα γενικά οικονοµικά, αλλά και για τα
ειδικότερα που τέθηκαν σε σχέση µε τον ισολογισµό και απολογισµό.
Να ξεκινήσω βάζοντας λίγο τους αριθµούς στις πραγµατικές
τους διαστάσεις.
Κύριε Λογιάδη, το δηµόσιο χρέος δεν είναι πάνω από 210%.
Θα πέσει κάτω από 200% φέτος. Επίσης, το ΑΕΠ που παραλάβαµε το 2019 δεν ήταν 187 δισεκατοµµύρια απεδείχθη από τη
στατιστική υπηρεσία ότι ήταν περίπου 4 δισ. λιγότερο.
Πάµε τώρα σε δύο κρίσιµα θέµατα αυτής της περιόδου.
Πρώτον, σχετικά µε τις ανατιµήσεις: Αύξηση των εσόδων δεν
προέρχεται από τις ανατιµήσεις, κυρία Παπανάτσιου, διότι η άνοδος του πληθωρισµού που καταγράφηκε, όχι τον Αύγουστο αλλά
κατά κύριο λόγο από τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο οδηγεί
σε έσοδα Φ.Π.Α. που εισπράττονται -όπως ξέρετε καλύτερα από
µένα, ενδεχοµένως, γιατί δουλέψατε πολύ καιρό σε αυτό- τον
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Νοέµβριο και τον Δεκέµβριο, στην καλύτερη περίπτωση, και
ακόµη δεν έχουµε τα έσοδα του Νοεµβρίου και του Δεκεµβρίου.
Προέρχεται η άνοδος των εσόδων κατά κύριο λόγο από αυξηµένα έσοδα από το φόρο επιχειρήσεων και από τον ΦΠΑ λόγω
της ανόδου του τουρισµού και γενικότερα από το γεγονός ότι
υπάρχει η ρευστότητα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, που
όπως ξέρετε έχουν αυξήσει τις καταθέσεις τους πάνω από 30 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Οι ανατιµήσεις θα πρέπει να µην ξεχνούµε ότι είναι ένα καθαρά εξωγενές φαινόµενο στην ελληνική οικονοµία. Η Ελλάδα
καταγράφει µικρότερο πληθωρισµό γιατί προέρχεται από µία
βάση αποπληθωρισµού και έχουµε -ας πούµε- την Ισπανία που
έχει µία σοσιαλιστική κυβέρνηση και καταγράφει πληθωρισµό
5,2% -αρκετά σηµαντικότερο από µας- και δεν είναι εύκολο να
αντιδράσει µία κυβέρνηση στις ανατιµήσεις µε τρόπο αυτόµατο
γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να δηµιουργήσει κανείς πληθωριστικές προσδοκίες. Αυτό λέω όταν µιλώ για αυτοσυγκράτηση.
Και δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει κριτική όταν λέµε στις επιχειρήσεις να είστε νουνεχείς και λογικοί στον τρόπο που διαµορφώνετε τους τιµοκαταλόγους σας. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό
είναι κακό. Πραγµατικά.
Και πρέπει να σας πω ότι οι επιχειρήσεις -και όποιος µιλάει µε
αυτές, ξέρει- µπορούν να αντιµετωπίσουν το φαινόµενο των ανατιµήσεων µε δύο τρόπους, να το δουν ως µία απειλή και να κάνουν µία προσαρµογή αναγκαία για να τα βγάλουν πέρα σε
σχέση µε το κόστος το αυξηµένο ή να το δουν ως ευκαιρία για
να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Θεωρώ ότι το να το δουν ως
ευκαιρία είναι ένα στρατηγικό λάθος για τις επιχειρήσεις, ειδικά
σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης στο οποίο θα βρεθούν να χάνουν
σε πολύ σύντοµο χρόνο µερίδιο αγοράς. Και αυτό προσπαθούµε
να αποτρέψουµε.
Πάµε τώρα στο θέµα του «µαξιλαριού» που τέθηκε από έναν ή
δύο οµιλητές. Το να έχεις κεφάλαιο κίνησης -αυτό είναι το µαξιλάρι στην πραγµατικότητα σε όρους µιας επιχείρησης- είναι αναγκαίο, ανάλογα και µε τη δική σου αξιοπιστία. Το να χρηµατοδοτήσεις το κεφάλαιο κίνησης µε συρρίκνωση της επιχείρησης
είναι λάθος. Όποιος κάνει επιχείρηση γνωρίζει ότι προφανώς θα
προτιµούσες να έχεις πρόσβαση σε δανεισµό για να έχεις κεφάλαιο κίνησης. Και αυτό έχουµε και στη δική µας περίπτωση, έχοντας πρόσβαση σε δανεισµό µε χαµηλά επιτόκια γιατί υπάρχει
εµπιστοσύνη και από τους θεσµούς και από τις αγορές.
Τα επιτόκια µας, παρά το γεγονός ότι βρισκόµαστε σε περίοδο
πληθωριστικών πιέσεων, είναι σήµερα που κοιτάω γύρω στο 1,2.
Όταν τα παραλάβαµε, όπως ξέρετε, την τελευταία φορά που είχε
βγει το κράτος να δανειστεί, πριν από τη δική µας Κυβέρνηση,
ήταν πάνω από 3. Αυτή την εµπιστοσύνη τη µετατρέπουµε σε δυνατότητα να έχουµε ένα αποθεµατικό, αξιοποιώντας και αυτή την
περίοδο που υπάρχει από πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στοχεύοντας να φτάσουµε, στο πλαίσιο του χρονικού
προγραµµατισµού που είχαµε περίπου, στην επενδυτική βαθµίδα. Σηµειώστε ότι η επενδυτική βαθµίδα είναι εξαιρετικά κρίσιµη γιατί σηµαίνει ότι βγαίνουµε οριστικά από µία περίοδο
ενισχυµένης εποπτείας, πάµε σε µία αυξηµένη εποπτεία -δεν θα
το αποφύγουµε αυτό, αλλά δεν είµαστε στην ενισχυµένη- και από
εκεί και πέρα τα πρωτογενή πλεονάσµατα πρέπει να είναι λογικά,
αλλά είναι αναγκαία για να µπορεί η χώρα να δανείζεται από τις
αγορές. Διότι, άσχετα µε το τι θα λένε οι θεσµοί, πρέπει να
έχουµε ήπια πρωτογενή πλεονάσµατα για να µπορούµε να δανειζόµαστε από τις αγορές. Και µπροστά µας, στα επόµενα δέκα,
είκοσι χρόνια θα έχουµε µία υποκατάσταση του δικού µας χρέους, που βρίσκεται αυτήν τη στιγµή στα χέρια των ευρωπαϊκών
µηχανισµών και των εταίρων µας στην Ευρώπη, από χρέος στις
αγορές. Γι’ αυτό και θα ήθελα όλοι να είµαστε προσεκτικοί για
το τι λέµε για τη χώρα και τι λέµε για τον απολογισµό και τον ισολογισµό.
Μία παρατήρηση, µιλάµε για κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη -θα
επανέλθουµε σε αυτό στη συζήτηση για τον προϋπολογισµόαλλά θέλω το Κοινοβούλιο να θυµάται πάντα ότι η κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη έχει δύο πόδια. Το ένα είναι να προσπαθούµε να
µειώνουµε τις εισοδηµατικές ανισότητες όπως αυτές φαίνονται.
Και το δεύτερο είναι να προσπαθούµε να περιορίζουµε τις ανι-
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σότητες που µετράµε -και ξέρουµε ότι υπάρχουν και είναι τεράστιες- που αφορούν την ανισότητα µεταξύ αυτών που πληρώνουν φόρους και αυτών που δεν πληρώνουν φόρους. Αυτή είναι
µια κοινωνική ανισότητα την οποία δεν την έχουµε επαρκώς καταγράψει και η οποία αλλοιώνει όλες τις κοινωνικές µας πολιτικές.
Η Ελλάδα έχει ένα κενό ΦΠΑ -ένας αντικειµενικός τρόπος να
µετράς το ύψος της φοροδιαφυγής- που έπεσε λίγο τα τελευταία
χρόνια, αλλά είναι τεράστια, είναι η δεύτερη µεγαλύτερη στην
Ευρώπη -αν θυµάµαι καλά- και πάνω από 25%, είναι γύρω στο
26% µε 27%. Καταλαβαίνετε ότι αυτό εµπεριέχει µια τεράστια
αδικία και αυτή η αδικία αλλοιώνει και όλες τις κοινωνικές πολιτικές που στηρίζονται σε εισοδηµατικά κριτήρια, που εκ των
πραγµάτων δεν είναι αληθή, όταν έχεις 27% κενό ΦΠΑ, δηλαδή
φοροδιαφυγή.
Μπαίνω σε ένα δύο θέµατα που τέθηκαν και τα συζητήσαµε
και στην Επιτροπή.
Μητρώο παγίων. Αυτό είναι µία τεράστια δουλειά. Η δουλειά
που πρέπει να γίνει, για να αποκτήσουµε πραγµατική αποτίµηση,
δεν έχει να κάνει µόνο µε το να έρθει ένας λογιστής και να αποτιµήσει ένα ακίνητο. Έχει να κάνει και µε το νοµικό ξεκαθάρισµα
των ακινήτων σε σχέση µε τις διεκδικήσεις.
Πρόκειται για ένα έργο σισύφειο και κάθε ξεκαθάρισµα ακινήτου, έτσι όπως είναι η Ελλάδα µε τις πολλαπλές διεκδικήσεις και
καταπατήσεις, ισοδυναµεί κυριολεκτικά µε το να ξεχωρίσεις ένα
γόρδιο δεσµό. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι µια δουλειά που
θα ξεκινήσει.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι θα έχουµε ανάδοχο σε έναν απολύτως κανονικό διαγωνισµό. Απλώς επειδή συνήθως έχουµε συνεχείς προσφυγές, είναι θετικό ότι σε αυτόν δεν περιµένω
τουλάχιστον προσφυγή, γιατί στο τέλος της ηµέρας δεν θα γίνεται η δουλειά. Και ξέρετε, µπορεί κανείς να κάνει κριτική ως Αντιπολίτευση, αλλά µετά πρέπει το κράτος και η πολιτεία να κάνει
τα έργα για τα οποία κουβεντιάζουµε. Άµα δεν κάνουµε τα έργα,
θα µείνουµε µε την κριτική.
Το Μητρώο Παγίων του κράτους και το Βιβλίο Αποθήκης του
κράτους είναι δύο πράγµατα που δεν έχουµε. Σηµειώστε ότι το
Βιβλίο Αποθήκης είναι κάτι που οποιαδήποτε επιχείρηση έχει,
όπως ξέρετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, ελάχιστο χρόνο θα χρειαστώ ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Το Βιβλίο Αποθήκης είναι κάτι που κάθε επιχείρηση
έχει. Λέει τι κινητά πράγµατα έχεις και τι αποθέµατα έχεις. Σας
διαβεβαιώ ότι το κράτος δεν γνωρίζει οργανωµένα και συστηµατικά τα αποθέµατα και τα κινητά που κατέχει. Δεν τα γνωρίζει
ούτε και τα αποτιµά λογιστικά. Εκεί έχει πολλή µεγάλη σηµασία
να εισάγουµε ένα ηλεκτρονικό τιµολόγιο, το οποίο θα εµπεριέχει
µέσα κωδικοποιηµένα κάθε είδος ή αγαθό που αγοράζουµε, έτσι
ώστε να µπορεί να περνά απευθείας από το ηλεκτρονικό τιµολόγιο το αγαθό στο Βιβλίο Αποθήκης.
Αυτό φαίνεται τεχνικό, είναι όµως ο µόνος τρόπος να αποκτήσουµε πραγµατικό Βιβλίο Αποθήκης στο κράτος. Είναι µια πολύ
βαθιά µεταρρύθµιση, την οποία και προσωπικά την έβαλα στη
συζήτηση, όταν κάναµε τον σχεδιασµό της πρακτικής υλοποίησης της λογιστικής µεταρρύθµισης. Το έχουµε βάλει να ξεκινήσει να γίνεται και θα είναι εξαιρετικά εξυγιαντικό και στον τρόπο
που διαχειριζόµαστε τα κινητά πράγµατα και σε οποιαδήποτε
άλλη πτυχή.
Ας θέσω ένα µόνο ερώτηµα. Σκεφτείτε τις αποθήκες φαρµάκων στα νοσοκοµεία. Ξέρουµε πράγµατι µε ακρίβεια σήµερα σε
ένα λογιστικό σύστηµα τι συµβαίνει; Άµα πάµε και το ψάξουµε,
ενδεχοµένως µπορούµε να βρούµε σε ένα νοσοκοµείο να δουλεύει µια αποθήκη φαρµάκων, αλλά ενιαίο λογιστικό σύστηµα
που να ξέρουµε τι συµβαίνει, ποια φάρµακα έχουµε και ποια δεν
έχουµε, σας διαβεβαιώ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέτοιο τουλάχιστον που να έχει πρόσβαση κάποιος ο οποίος να µπορεί να τα
ελέγχει συνολικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κλείνοντας, να επαναλάβω κάτι που είπα σε σχέση µε τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κάποιες µπορούµε
άµεσα να τις αντιµετωπίσουµε. Κάποιες θέλουν περισσότερο
χρόνο. Κάποιες τις έχουµε ήδη αντιµετωπίσει. Για παράδειγµα,
το θέµα του τακτικού αποθεµατικού και της ανάγκης να χρησιµοποιείται και για δαπάνες που δεν είναι απολύτως έκτακτες, το
λύσαµε µε το ειδικό αποθεµατικό που είναι µία θετική µεταρρύθµιση και επιτρέπει να χρηµατοδοτούµε αβέβαιες δαπάνες που
δεν έχουν όµως έκτακτο χαρακτήρα.
Θα αναφερθώ σε δύο θέµατα για τα οποία θα ήθελα να απαντήσω στον κ. Σκανδαλίδη -αν και δεν τον βλέπω εδώ- γιατί τα
επανέλαβε δύο φορές. Τα µερίσµατα, κύριε Σκανδαλίδη, δεν
είναι κίνητρο αποεπένδυσης. Η µείωση του φόρου µερισµάτων
είναι κίνητρο επένδυσης, διότι στο τέλος της ηµέρας οι επιχειρήσεις και ειδικά οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις έχουν την
ανάγκη να παίρνουν τα χρήµατα αυτά για να ζήσουν οι άνθρωποι.
Ξέρετε, υπάρχουν και επιχειρηµατίες που ζούνε από τη δουλειά τους. Είναι δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες οι επιχειρηµατίες που ζουν από τη δουλειά τους και εάν έρχεσαι και τους
φορολογείς υπέρµετρα, λογικό είναι ότι θα αναζητήσουν να κάνουν κάτι άλλο, ή άλλη δουλειά ή τρόπο να αποφύγουν τη φορολογία και δεν θα επενδύσουν. Προφανώς δεν θα επενδύσουν, αν
δεν µπορούν να ζήσουν. Προηγείται να µπορείς να ζήσεις, ειδικά
αν είσαι µια µικρή και µεσαία επιχείρηση και µετά να επενδύσεις.
Συνεπώς δεν είναι κίνητρο αποεπένδυσης.
Επίσης, να πω για τα χρήµατα που δίνονται στα στελέχη. Ξέρετε, το βασικό πρόβληµα που έχει η ελληνική οικονοµία είναι η
έλλειψη στελεχών, διότι διώξαµε έξω από τη χώρα εκατοντάδες
χιλιάδες ανθρώπους την περίοδο µετά το 2011 και όλοι αυτοί
ήταν διεθνώς ανταγωνιστικοί. Όλοι αυτοί θα ήταν κρίσιµα στελέχη επιχειρήσεων. Αν δεν έχεις τα στελέχη επιχειρήσεων, δεν
έχεις επενδύσεις, δεν έχεις ανάπτυξη, δεν έχεις τίποτε.
Και σηµειώστε ότι τα στελέχη επιχειρήσεων φορολογούνταν
και φορολογούνται βαρύτερα από ό,τι οι επιχειρήσεις -αυτή είναι
η πραγµατικότητα- και προηγουµένως και τώρα. Δεν είναι παράλογο να φορολογούµε την εργασία χειρότερα από το κεφάλαιο
και να διώχνουµε κρίσιµους ανθρώπους εκτός χώρας; Γιατί να
τους διώξουµε εκτός χώρας; Έχουµε διώξει δεκάδες χιλιάδες
και τώρα τους δίνουµε φορολογική απαλλαγή για να γυρίσουν
πίσω. Και όταν συζητάµε για το brain drain και το brain gain όλοι
συµφωνούµε, αλλά όταν µιλάµε µετά για τα πρακτικά µέτρα, για
να µετατρέψουµε το brain drain σε brain gain, κάνουµε αντιπολιτευτική κριτική.
Για να κλείσω µε µια θετική αύρα, να πω το εξής. Τα δηµόσια
οικονοµικά µας -και αυτό είναι επίτευγµα όλης αυτής της Αιθούσης και όλων των κυβερνήσεων µετά το 2010- είναι σήµερα πολύ
καθαρότερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είµαστε µία
χώρα που µετράµε το έλλειµµά µας µέχρι και το τελευταίο ευρώ.
Αυτό σας διαβεβαιώ δεν γίνεται στις άλλες χώρες της Ευρώπης.
Καλώς ή κακώς έχουµε πολύ καθαρά δηµόσια οικονοµικά.
Εγώ να δώσω τον έπαινο σε όλες τις κυβερνήσεις που έκαναν
αυτή τη δουλειά, λιγότερο στη δική µας, γιατί ένα µεγάλο κοµµάτι είχε ολοκληρωθεί, κυρίως από την πρώτη αλλά και τις µετέπειτα κυβερνήσεις εκείνης της περιόδου. Αυτό σηµαίνει ότι
έχουµε ένα θετικό στοιχείο για τις αγορές. Ο ισολογισµός και
απολογισµός, όταν τον ψηφίζουν τα δύο µεγαλύτερα κόµµατα,
Κυβέρνηση και Αξιωµατική Αντιπολίτευση, είναι επίσης θετικό
στοιχείο και για τις αγορές και τους θεσµούς.
Θα έλεγα ότι µπορούµε να κάνουµε κριτική και, δόξα τω Θεώ,
γίνεται κριτική και διάλογος και όλα αυτά. Μπορούµε όµως να
κρατήσουµε τον απολογισµό και τον ισολογισµό, που είναι το µέτρηµα του τι ακριβώς συµβαίνει, έξω από τη συνήθη αντιπαράθεση για να προσπαθούµε τουλάχιστον στα στοιχεία να
συµφωνούµε. Αυτή θα ήταν η δική µου προτροπή και νοµίζω ότι
προς τα εκεί βαδίζουµε. Και αυτό είναι θετικό και δεν βρίσκω τίποτε το αντιφατικό µε το να ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τον συγκεκριµένο
ισολογισµό και απολογισµό, ενώ έχει και ένα δικό µας κοµµάτι
και να ψηφίζουµε εµείς τον συγκεκριµένο ισολογισµό και απολογισµό, ενώ είχε ένα κοµµάτι του ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Τρύφων Αλεξιάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τους κυρίους Βουλευτές που µου παραχώρησαν τη
σειρά. Υπάρχει υποχρέωση σε επιτροπή και πρέπει να είµαι εκεί
σε ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ που µου δόθηκε η σειρά, δεν
το ζητάω συχνά, και για τη διευκόλυνση.
Σε ό,τι αφορά τη σηµερινή συζήτηση, µε εκπλήξατε ευχάριστα,
κύριε Υπουργέ, πρώτα απ’ όλα γι’ αυτό που είπατε να είµαστε
προσεκτικοί τι λέµε. Το συνυπογράφω πλήρως διότι, αν καθίσω
και δω το τι έλεγε η Νέα Δηµοκρατία -δεν θέλω να αναφερθώ
προσωπικά σε σας- ως αντιπολίτευση και το τι κάνει σαν Κυβέρνηση, καταλαβαίνουµε πλήρως την αποτυχία και της αντιπολιτευτικής τακτικής και της κυβερνητικής.
Πλέον, πολύ σωστά είπατε και εσείς, µιλάµε µε αριθµούς, µιλάµε µε στοιχεία. Τελείωσε η περίοδος της προπαγάνδας και της
παραπληροφόρησης. Έχετε υπεροπλία στα µέσα µαζικής "παραπληροφόρησης", µε συγχωρείτε ενηµέρωσης ήθελα να πω,
έχετε υπεροπλία, αλλά και αυτή δεν µπορεί να καλύψει τα δεδοµένα και υπάρχουν πλέον συγκεκριµένα δεδοµένα.
Κάθε φορά που ανεβαίνει εδώ, στο Βήµα, ένα στέλεχος της
Νέας Δηµοκρατίας, και πολλοί από εσάς έχετε παρελθόν και
µέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, βγαίνει και έχει ένα συγκεκριµένο αφήγηµα. Εγώ ερωτώ: ποιο είναι το αφήγηµα της
Νέας Δηµοκρατίας σε σχέση µε το τι έγινε πριν το 2015, το 2015
µε 2019 και από τον Ιούλιο του 2019 µέχρι σήµερα;
Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να διακόψω µάλλον γιατί
δεν αισθάνοµαι καλά. Θα συνεχίσω κάποια άλλη στιγµή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ συνοδεύσετε τον συνάδελφο στο ιατρείο. Είναι καλύτερα έτσι από το
να έρθει ο ιατρός εδώ.
Ο χρόνος µηδενίζεται. Θα µιλήσει από την αρχή όταν έρθει ο
κύριος συνάδελφος. Εν τω µεταξύ θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κατρίνη και
αµέσως µετά στον κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια από τη Νέα Δηµοκρατία.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατρίνης.
Παρακαλώ τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να τηρούν
τον χρόνο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Να ευχηθώ περαστικά στον συνάδελφο
κ. Αλεξιάδη κατ’ αρχάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση στο µείζον θέµα
της πανδηµίας, το οποίο απασχολεί και την ελληνική κοινή
γνώµη, απέτυχε και απέτυχε τόσο στη διαχείριση αυτή καθαυτή
όσο και στους εµβολιασµούς αλλά, δυστυχώς, και στην προσπάθεια, την καθολικά συµφωνηµένη, ενίσχυσης του εθνικού συστήµατος υγείας.
Και το λέω αυτό διότι δεν είναι εδώ τώρα ο κ. Σκυλακάκης,
αλλά πριν από δέκα µέρες είχε επισκεφθεί την Ηλεία µε αφορµή
την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν είχε ενηµερωθεί
ότι εν µέσω πανδηµίας, εν µέσω έξαρσης του τέταρτου κύµατος
πανδηµίας, κλείνει η µονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού
Νοσοκοµείου Πύργου. Ποιος θα το έλεγε αυτό και ποιος θα το
πίστευε σε άλλες εποχές. Και πρέπει να σηκωθεί ολόκληρο το
πολιτικό, αυτοδιοικητικό σύστηµα, οι πολίτες της Ηλείας να διαφωνήσουν, να διαµαρτυρηθούν για να συζητηθεί το αυτονόητο.
Ποιο είναι αυτό; Ότι δεν µπορεί να κλείνουν µονάδα εντατικής
θεραπείας εν µέσω έξαρσης κύµατος πανδηµίας.
Αυτό, λοιπόν, είναι ένα σύµπτωµα µόνο της ανικανότητας και
της ανεπάρκειας της Κυβέρνησης στη διαχείριση µιας πολύ δύσκολης κατάστασης, που όσο περνάει ο καιρός, δυστυχώς, επιδεινώνεται. Το λέµε εµείς; Το λένε τα στοιχεία: τετρακόσιες
είκοσι µία εισαγωγές είναι ο µέσος όρος της τελευταίας εβδοµάδας µε ισοζύγιο εισαγωγών-εξιτήριων λόγω COVID να είναι
λίγο πάνω από εννιακόσια. Επίσης έχουµε αύξηση των διασωληνωµένων. Είναι θέµα ολίγων ηµερών δυστυχώς να φτάσουµε το
όριο των εξακοσίων την ίδια στιγµή που κανείς δεν µπορεί να πει
ότι είναι ψέµα πως µεγάλο ποσοστό διασωληνωµένων συµπολιτών µας βρίσκονται εκτός µονάδων εντατικής θεραπείας και
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αυτό γιατί το 90% έχει καλυφθεί µέχρι και σήµερα. Την ίδια
στιγµή που κανείς δεν µπορεί να πει ότι είναι ψέµα ότι πάρα
πολλά δηµόσια νοσοκοµεία είναι υποστελεχωµένα, δεν θέλω να
µιλήσω για τον αριθµό των συµπολιτών µας που έχει καταλήξει
λόγω της πανδηµίας στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου
και δυστυχώς είναι ο ίδιος µε αυτόν που ήταν όλον τον προηγούµενο µήνα.
Όλα, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά, για τα οποία ειδικοί επιστήµονες έχουν µιλήσει εδώ και
πάνω από ενάµιση µήνα και έχουν προειδοποιήσει για τη ραγδαία
εξέλιξη της πανδηµίας, αλλά και την ανάγκη να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα, δυστυχώς φαίνεται αυτή η ζοφερή κατάσταση
δεν συγκινεί τους πλέον αρµόδιους, τους κυβερνητικούς παράγοντες.
Η Κυβέρνηση σταθερά στην ίδια τακτική, συνεχίζει να διαχειρίζεται επικοινωνιακά και µόνο µία κατάσταση, η οποία δυστυχώς
γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Σήµερα, µάλιστα, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει διάγγελµα στους Έλληνες πολίτες, επιβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει η Κυβέρνηση αυτή την επικοινωνιακή
διαχείριση µιας πανδηµίας που απειλεί ολόκληρη τη χώρα. Πόσα
διαγγέλµατα έχει κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός µέχρι σήµερα, θυµάται κανείς σε αυτή την Αίθουσα; Θυµάστε, µήπως,
ποιες από τις διαπιστώσεις ή τις εκτιµήσεις και τις διαβεβαιώσεις
του κ. Μητσοτάκη επιβεβαιώθηκαν µέχρι σήµερα;
Ο Πρωθυπουργός και τα µέλη της Κυβέρνησης επιρρίπτουν
από τη µία ευθύνες στους πολίτες για τη χαλαρότατη εφαρµογή
των µέτρων, αλλά οι ίδιοι δεν αναλαµβάνουν τις ευθύνες, γιατί
έχουν κηρύξει το τέλος της πανδηµίας ενώ αυτό δεν ήταν σαφές
και εµφανές και βιάστηκαν να το κάνουν.
Για τους εµβολιασµούς η εκστρατεία πειθούς αντί να γίνει από
τους ειδικούς επιστήµονες µε ορθό λόγο, δυστυχώς, έγινε από
πολιτικούς και από Υπουργούς µε χαµηλή αξιοπιστία, που δεν
µπορούν να υποστηρίξουν ότι επιχειρήµατα, όπως «µη σώσουν
και εµβολιαστούν», ανταποκρίνονται σε µία στρατηγική ορθού
λόγου.
Η Κυβέρνηση έχει εργαλειοποιήσει την επιτροπή επιστηµόνων.
Αντί να εισηγείται η επιτροπή τα µέτρα, βλέποντας τα υγειονοµικά δεδοµένα, η Κυβέρνηση εισηγείται στην επιτροπή το αν δέχεται τις δικές της προτάσεις και, µάλιστα, Υπουργοί που είναι
τελείως αναρµόδιοι προαναγγέλλουν την εφαρµογή των υγειονοµικών µέτρων, γιατί έχουν άποψη για όλα.
Εδώ και τώρα, λοιπόν, χρειάζεται ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, χρειάζονται µέτρα, όπως κυλιόµενο ωράριο
στις υπηρεσίες, για να µην υπάρξει συγχρωτισµός, µέτρα όπως
αυστηροποίηση στα µέσα µαζικής µεταφοράς, αλλά και υποχρεωτικότητα σε επαγγελµατικές οµάδες που έρχονται σε επαφή µε
πάρα πολλούς πολίτες.
Και κυρίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται οι Υπουργοί να κάνουν ένα βήµα πίσω, επιτέλους, και να βγουν µπροστά
οι επιστήµονες. Αυτό, λοιπόν, που χρειάζεται η κοινωνία, επειδή
η κοινωνία και ο κόσµος ακούει τους επιστήµονες, επιτέλους, ας
το κάνει και η Κυβέρνηση και να µην κάνει ακριβώς το αντίστροφο.
Βέβαια, η Κυβέρνηση -στα θέµατα της πανδηµίας σίγουρα δεν
τα πάει καλά- ισχυρίζεται µέχρι και σήµερα ότι όλα γίνονται για
χάρη της οικονοµίας. Να µην κλείσει η οικονοµία, η οικονοµία
που είναι το µεγάλο asset της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, που τα
κάνει όλα καλά, που κερδίζει συνεχώς εύσηµα από τους οίκους
αξιολόγησης, από τις αγορές στο επενδυτικό κοµµάτι.
Δεν θα πω για την απόσυρση της «MOHEGAN» από το καζίνο
στο Ελληνικό. Δεν θα πω για τη σηµερινή έκδοση που και το
Ελεγκτικό Συνέδριο καταγράφει κάποιες πάγιες µεν, αλλά µη
διορθωµένες αδυναµίες, όπως είναι η µη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, η υστέρηση στις εισπράξεις από το πρόγραµµα
δηµοσίων επενδύσεων ή ακόµα και το γεγονός ότι από το τακτικό
αποθεµατικό χρησιµοποιήθηκαν κονδύλια για δαπάνες που δεν
δικαιολογούνται.
Δράττοµαι όµως της ευκαιρίας, επειδή ο Αναπληρωτής Υπουργός µίλησε και στην επιτροπή και σήµερα για εµπιστοσύνη αγορών και θεσµών που οδηγεί σε χαµηλά επιτόκια και δυνατότητα
δανεισµού. Επειδή, λοιπόν, ο Υπουργός και η Κυβέρνηση, διαρ-
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κώς µιλάει για τα χαµηλά επιτόκια, θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που
λέει ότι µόνο µετά τις παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ακολούθησαν
πτωτική τάση, µε αποτέλεσµα να µειωθεί η καµπύλη αποδόσεων.
(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)
Και µάλιστα στις 29 Οκτωβρίου, λίγες µέρες πριν, όταν η κ.
Λαγκάρντ προανήγγειλε τη λήξη του προγράµµατος ανταλλαγής
οµολόγων, όλως τυχαίως η σφριγηλή, δυνατή και αξιόπιστη ελληνική οικονοµία µέσα σε λίγα λεπτά έδειξε τα πρώτα σηµάδια
αδυναµίας.
Η απόδοση του δεκαετούς οµολόγου από 0,52% εκτοξεύθηκε
στο 1,3%, ενώ και τα spreads πήγαν πάνω από 130 µονάδες
βάσης, ενώ πριν, όσο υπήρχε η κάλυψη του προγράµµατος και
η ασφάλεια αυτή, ήταν κάτω από τις 100 µονάδες βάσης.
Μίλησε ο Υπουργός για εµπιστοσύνη αγορών και θεσµών και
αναρωτιέµαι, κύριε Υπουργέ: Γιατί η EUROSTAT ζητά να προεγγραφούν τα 23 δισεκατοµµύρια των εγγυήσεων από τις τιτλοποιήσεις του «ΗΡΑΚΛΗ» στο δηµόσιο χρέος; Γιατί ζητάει η
EUROSTAT να εγγραφούν στο δηµόσιο χρέος οι εγγυήσεις από
τον φορέα επαναπόκτησης ακινήτων του νέου Πτωχευτικού;
Μήπως γιατί εσείς, ενώ λέτε ότι κάνατε τις συζητήσεις µε την
Επιτροπή Ανταγωνισµού και τον SSM, δεν κάνατε τις συζητήσεις
που έπρεπε µε τη EUROSTAT, η οποία δικαιολογηµένα δεν εµπιστεύεται την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας; Μιας και µίλησε
ο κ. Σκυλακάκης για πολύ καθαρά δηµοσιονοµικά, µας έφερε
πολλά χρόνια πίσω, όταν µε κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
τότε προσπαθούσαν κάποιοι να εξαπατήσουν την EUROSTAT εις
βάρος της χώρας και ακόµα το πληρώνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το έλλειµµα ξεπερνάει, απ’ ό,τι φαίνεται, το 10%. Ο λόγος
χρέος προς ΑΕΠ θα ξεπεράσει το 200%. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει
ένα ερώτηµα: Θα δώσετε αυτά τα οποία υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης; Θα δώσετε το µέρισµα
ανάπτυξης, για το οποίο επαίρεστε και πανηγυρίζετε ότι θα ξεπεράσει το 7% ή θα αφήσετε να τα ακούσουν οι χαµηλοσυνταξιούχοι και µετά θα τους αφήσετε εκτός; Δηλαδή ένα εκατοµµύριο
τριακόσιες χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχοι δεν θα πάρουν τίποτα.
Και αν δεν πάρουν φέτος, που έχουµε τη ρήτρα διαφυγής, που
έχουµε ρυθµούς ανάπτυξης πάνω από 7%, πότε θα πάρουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το 2022, όταν θα πρέπει να γίνει η
προσαρµογή πάνω από 10 µονάδες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε, έχετε φθάσει στα οκτώ λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Παίρνω και τη δευτερολογία µου, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δευτερολογίες
δεν προβλέπονται από τον Κανονισµό. Δεν αναφέροµαι σε εσάς,
αλλά προς όλους.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Θέλω µία ανοχή, όπως δείξατε και στον
κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
ολοκληρώσετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ολοκληρώνω.
Τα δηµόσια οικονοµικά, λοιπόν, δεν είναι σε καλή κατάσταση
και γι’ αυτόν τον λόγο εσείς λέτε: «εµείς δεν µπορούµε να δώσουµε µέτρα στήριξης στην οικονοµία και στην αγορά, δεν µπορούµε να πάρουµε µέτρα ελάφρυνσης των υποχρεώσεων που
έρχονται συσσωρευµένες, χρέη πανδηµίας, επιστρεπτέα προκαταβολή, τραπεζικές υποχρεώσεις, φόρος εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ,
τέλη κυκλοφορίας, τρέχουσες υποχρεώσεις». Όλα αυτά πρέπει
να πληρωθούν το προσεχές τετράµηνο και εσείς, ενώ δεν έχουµε
τη δυνατότητα αυτή, αλήθεια, κύριοι της Κυβέρνησης, γιατί βιάζεστε να αποπληρώσετε δάνεια 7,2 δισεκατοµµυρίων στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν πριν
από είκοσι µέρες -και το καταθέτω στα Πρακτικά- ο Υπουργός
έλεγε ότι αυτό θα γίνει µέσα στο 2022.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(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)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελευταία µου φράση, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ.
Όσον αφορά την εµπιστοσύνη αγορών και θεσµών στην Κυβέρνηση, θα πρέπει να απαντήσει η Κυβέρνηση για ποιον λόγο
δεν εκταµιεύθηκε η πρώτη δόση από το Ταµείο Ανάκαµψης 1,718
δισεκατοµµυρίου, η οποία ήταν να εκταµιευτεί µέσα στο 2021 και
εάν η χώρα έχει την πολυτέλεια να περιµένει αυτούς τους πόρους και την καθυστέρησή τους, όταν όλοι συµφωνούµε ότι είναι
η τελευταία ελπίδα για την ανάκαµψη και ανασυγκρότηση της
χώρας. Όλα αυτά, λοιπόν, και άλλα, που δυστυχώς ο χρόνος δεν
µου επιτρέπει να αναπτύξω, αποδεικνύουν ότι όχι µόνο δεν έχετε
κερδίσει την εµπιστοσύνη αγορών και θεσµών στο οικονοµικό
επίπεδο αλλά, δυστυχώς, χάνετε καθηµερινά την εµπιστοσύνη
των πολιτών γι’ αυτά που κάνετε ή µάλλον δεν κάνετε στο θέµα
της οικονοµίας, κυρίως όµως της πανδηµίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διάβαζα προχθές ένα άρθρο
στην «Εφηµερίδα των Συντακτών» πολύ ενδιαφέρον, που αφορά
όχι µόνο το αντικείµενο της σηµερινής µας συζήτησης αλλά γενικότερα τη στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Τίτλος του
άρθρου ήταν: «Γιατί δεν ανακάµπτει ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε καν λίγο;».
Το πρόβληµα που αναδείκνυε η «Εφηµερίδα των Συντακτών»
είναι πως απέναντι στα πολύ µεγάλα ζητούµενα της σηµερινής
συγκυρίας στον ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχεί ουσιαστική αφωνία. Νοµίζω
πως δεν υπάρχει πιο τρανταχτό παράδειγµα από την πανδηµική
κρίση, που να υπογραµµίζει την ουσιαστική ανυπαρξία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Αντί για εποικοδοµητικές προτάσεις στον δηµόσιο διάλογο,
ακούµε διαρκώς από τον ΣΥΡΙΖΑ µόνο πρόκληση θορύβου και
ακούµε, λόγου χάριν, για υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού των
υγειονοµικών, χωρίς αντίστοιχα κανέναν έλεγχο των υπόχρεων.
Ακούγαµε διαρκώς για την ανάγκη αγοράς συνδυασµού µονοκλωνικών αντισωµάτων συγκεκριµένης φαρµακοβιοµηχανίας, τα
οποία τελικά η ίδια η εταιρεία απέσυρε από τον έλεγχο του EMA.
Συνεχίζουµε να ακούµε ακόµη και σήµερα για δήθεν εγκλήµατα
σε βάρος ασθενών COVID που νοσηλεύονται σε δηµόσια νοσοκοµεία, για τα οποία µάλιστα o ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε προχθές να καταθέσει και επίκαιρη ερώτηση. Αντί, όµως, να καταθέσει κάποια
πρόταση για τη βελτίωση της κατάστασης, επανέρχεται στους
εξής καταστροφολογικούς ισχυρισµούς: Είναι γνωστή, επίσης,
η ελλειµµατική στελέχωση των κλινικών COVID, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό καλύπτονται, ειδικά στην εφηµερία τους, από µη έµπειρο στις λοιµώξεις και µη εξειδικευµένο στη διαχείριση της
COVID-19 ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, µε προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην κακή έκβαση ενός σηµαντικού αριθµού
περιστατικών, ιδιαίτερα στα νοσοκοµεία της επαρχίας.
Με άλλα λόγια, για ακόµη µια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται εναντίον των υγειονοµικών του ΕΣΥ, αµφισβητώντας την επιστηµονική
τους επάρκεια και την καταλληλόλητά τους να φροντίσουν ασθενείς µε COVID. Εκεί, λοιπόν, σταµατούν τα χειροκροτήµατα στον
ΣΥΡΙΖΑ για τους ανθρώπους της πρώτης γραµµής και αρχίζουν
οι κατηγορίες και η απαξίωση του ΕΣΥ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάλυση της «Εφηµερίδας
των Συντακτών» που λέει «γιατί δεν πείθει ο ΣΥΡΙΖΑ;» είναι προφανώς σωστή, δεν είναι όµως πλήρης. Και αυτό γιατί αγνοεί ένα
βασικό στοιχείο της πολιτικής του, που είναι ο ανορθολογισµός.
Διαβάζω πάλι από την προχθεσινή επερώτηση του κ. Τσίπρα τον
εξής απίστευτο ισχυρισµό: «Ο εµβολιασµός δεν αποτελεί διαβατήριο επιστροφής στην κανονικότητα για κανέναν». Λέει, δηλαδή,
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ο ΣΥΡΙΖΑ στους πολίτες αυτά που έλεγε και ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας τόσο καιρό: «Μη δίνετε έµφαση στον εµβολιασµό, δεν πρόκειται να λύσει το πρόβληµα κανενός». Άρα
µην ακούτε τους επιδηµιολόγους, µην ακούτε τους λοιµωξιολόγους που σας λένε τα αντίθετα. Αυτή είναι η αποθέωση του ανορθολογισµού, µε τον οποίο ερχόµαστε αντιµέτωποι σε πολλές
συζητήσεις µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ανακοίνωσε, για παράδειγµα, προχθές η ΕΛΣΤΑΤ, ότι η ανεργία µειώθηκε τον Σεπτέµβριο στο 13%, έναντι 16,5 τον Σεπτέµβριο του 2020. Τι είχε να σχολιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτή την,
αναµφισβήτητα, θετική εξέλιξη; Επισηµαίνω ότι τον Σεπτέµβριο
η αγορά εργασίας επηρεάστηκε από την εφαρµογή ειδικών κανόνων λειτουργίας στις επιχειρήσεις αλλά και µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας στο σύνολο της χώρας.
Επίσης, χθες ο κ. Σταϊκούρας δεσµεύτηκε δηµόσια ότι η Κυβέρνηση θα ενισχύσει όλους τους πληττόµενους από την ενεργειακή κρίση, δίνοντας επιπλέον χρήµατα για το επίδοµα
θέρµανσης, πέραν δηλαδή των 500 εκατοµµυρίων ευρώ που
έχουν ήδη εγκριθεί, για κάλυψη των αυξήσεων σε ηλεκτρικό, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Και πάλι, όµως, αφωνία εκ µέρους του
ΣΥΡΙΖΑ.
Ήρθε πριν από λίγες µέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι το
Υπουργείο Οικονοµικών και εκτίµησε ότι τελικά η ανάπτυξη για
το 2021 θα ξεπεράσει το 7%. Γι’ αυτό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προεξόφλησε ότι θα δοθεί και δεύτερη αύξηση κατώτατου
µισθού, πέραν αυτής που έχει ήδη ανακοινωθεί για τους εργαζόµενους το 2022, ένα νέο µέρισµα ανάπτυξης που θα δοθεί
στον κόσµο της εργασίας, ο οποίος συνέβαλε αποφασιστικά
στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας.
Τι έχει, λοιπόν, να πει για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ; Όπως φαίνεται,
εκ των πραγµάτων, δεν έχει κάτι να σχολιάσει.
Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και µε τα συζητούµενα θέµατα του
Ισολογισµού και Απολογισµού για το 2019. Μετά από επτά χρόνια από τότε που πρωτοσχεδιάστηκε από την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, έρχεται να υλοποιηθεί ένα καθαρά τεχνικό
αλλά και πολύ σηµαντικό πρόγραµµα καταγραφής της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης του ελληνικού δηµοσίου. Μετά
από µια περίοδο πενταετούς απραξίας του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινά σε
λίγο καιρό το Enterprise Resource Planning, το οποίο τελικά θα
απεικονίζει σε πραγµατικό χρόνο την πλήρη περιουσιακή θέση
του δηµοσίου, δηλαδή µαζί µε κινητές αξίες, αποθέµατα σε
υλικά, ταµειακά διαθέσιµα και ούτω καθεξής.
Πρόκειται για ένα έργο τεράστιας σηµασίας, όχι µόνο για την
πλήρη λογιστική παρακολούθηση των κρατικών δραστηριοτήτων
αλλά κυρίως για τη σωστή διαχείριση όλων των δηµόσιων οικονοµικών πόρων προς όφελος και της πολιτείας και των πολιτών.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σταθώ -και να έχω ένα λεπτό την
ανοχή σας- σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2019,
κάτι το οποίο έχω θέσει ξανά και αφορά τα βάρη που κληρονόµησε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας από τον απελθόντα
ΣΥΡΙΖΑ και στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης. Το πρόβληµα
το περιέγραψε µε σαφήνεια ο κ. Σκυλακάκης στην αρµόδια επιτροπή, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη µία φορά έκανε ότι δεν θυµόταν.
Θυµίζω, λοιπόν, την περίφηµη υπόθεση του ΛΕΠΕΤΕ, της επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας,
ενός ειδικού λογαριασµού που δεν είχε καµµία σχέση µε το δηµόσιο, ούτε βέβαια µε το ΕΤΕΑΕΠ, δηλαδή τον φορέα της κοινωνικής ασφάλισης που προηγήθηκε του e-ΕΦΚΑ. Και, όµως, µε
απόφαση της τελευταίας στιγµής, ένα τεράστιο ποσό που όφειλε
ο ΛΕΠΕΤΕ πέρασε στο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα, µειώνοντας
το κρατικό πλεόνασµα το 2019 εκτάκτως και χωρίς κανείς να το
είχε προβλέψει.
Πρόκειται για προεκλογικό γραµµάτιο που υπέγραψε ο τότε
Υφυπουργός κ. Πετρόπουλος, για το οποίο ήρθε µετά η EUROSTAT να µας επιβάλει δηµοσιονοµική διόρθωση για το 2019 κατά
545 εκατοµµύρια ευρώ. Χάσαµε, δηλαδή, αυτά τα χρήµατα δηµοσιονοµικού χώρου από την προεκλογική ένταξη του ΛΕΠΕΤΕ
εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ στο δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Γι’ αυτό, όµως, ακόµη σήµερα δεν ακούµε απολύτως τίποτα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, θέλοντας να θυµίσω µία άλλη άσχηµη
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κληρονοµιά που µας άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η Κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη εν πολλοίς έχει αναστρέψει. Μιλώ για την
υπερφορολόγηση των πάντων, για την οποία περιέργως ακόµη
και σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ υπερηφανεύεται. Μόνο το 2019 και για το
περίφηµο µαξιλάρι του κ. Τσακαλώτου, ο ΣΥΡΙΖΑ αφαίµαξε 11,5
δισεκατοµµύρια ευρώ από την πραγµατική οικονοµία. Χωρίς, λοιπόν, να συνυπολογίσουµε τις άλλες φοροεπιδροµές, που ξοδεύτηκαν αδιακρίτως σε επιδοµατικές πολιτικές, ο ΣΥΡΙΖΑ γέµισε το
µαξιλάρι µε 11,5 δισεκατοµµύρια ευρώ πρόσθετης υπερφορολόγησης.
Ευτυχώς, όµως, για τους φορολογούµενους, οι ηµέρες εκείνες
έχουν ήδη περάσει και η παρουσία της Κυβέρνησης δουλεύει για
να φέρει ανάπτυξη και όχι νέους φόρους, κερδίζοντας την εµπιστοσύνη και των διεθνών αγορών και των Ελλήνων επενδυτών,
αλλά πάνω απ’ όλα της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί δεν είναι οι
φόροι, αλλά είναι οι άνθρωποι που φέρνουν και την οικονοµική
ανάπτυξη και δηµιουργούν σηµερινή ελπιδοφόρο προοπτική για
τη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Μαραβέγια. Όσο προεδρεύω, πρώτη φορά µου
ζητάτε χρόνο και, φυσικά, θα σας τον έδινα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Δεν περίµενα ότι θα είναι µειωµένος ο χρόνος, κύριε Πρόεδρε, στα πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μη στεναχωριέστε καθόλου. Μία φορά µας ζητήσατε.
Καλό µεσηµέρι και από εµένα. Χρόνια πολλά στον Πλάτωνα.
Θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Βρούτση. Να ετοιµάζεται ο κ. Χύτας
από την Ελληνική Λύση.
Έχετε τον λόγο για έξι λεπτά, κύριε Βρούτση. Να σας δώσω
και συγχαρητήρια για τον υιό που κέρδισε το ασηµένιο µετάλλιο
στην Κύπρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητούµε -και έχει ενδιαφέρον- την κύρωση του απολογισµού του κράτους οικονοµικού έτους 2019 και την κύρωση του ισολογισµού και των λοιπών
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της κεντρικής διοίκησης περιόδου αναφοράς 1-1-2019 – 31-12-2019.
Μπορεί να φαίνεται ότι είναι κάτι τελείως τυπικό. Στην πράξη,
όµως, εγώ χαρακτηρίζω αυτή τη συζήτηση ως ένα µεγάλο θετικό
θεσµικό βήµα, όπως θα εξηγήσω.
Είναι ένα θετικό θεσµικό βήµα, γιατί αυτή η σηµερινή συζήτηση και τα στοιχεία τα οποία περιγράφονται και είναι στα χέρια
όλων των Βουλευτών -πάνω σε αυτή την καταγραφή γίνεται και
η συζήτηση-, είναι το αποτέλεσµα του ν.4272/2014 και του
π.δ.54/2018. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι για πρώτη φορά, στη
βάση των υποχρεώσεων του κράτους και του νόµου και του προεδρικού διατάγµατος, ερχόµαστε στη Βουλή -µε καθυστέρηση
πολλών ετών, αλλά σήµερα είναι πραγµατικά ένα θεσµικό θετικό
βήµα- και καταγράφουµε µε απόλυτη ακρίβεια τα οικονοµικά
στοιχεία της χώρας µας. Γι’ αυτό το ονόµασα θετικό θεσµικό
βήµα.
Το δεύτερο που έχω να πω είναι πως θεωρώ ότι είναι και ένα
θετικό πολιτικό βήµα. Θετικό πολιτικό βήµα, γιατί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ψηφίζει τις οικονοµικές καταστάσεις. Και είναι θετικό, γιατί εκτιµώ ότι δεν ψηφίζει και δεν δίνει
θετική ψήφο ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή το µισό έτος από το 2019 είχε την
οικονοµική διαχείριση. Ερµηνεύοντας καλοπροαίρετα, πιστεύω ότι
αυτό που θα έπρεπε να κάνουν και τα άλλα κόµµατα και δεν το
κάνουν, είναι να καθιερωθεί ότι τον απολογισµό και τον ισολογισµό
του κράτους εφεξής θα πρέπει να το ψηφίζουν όλοι, γιατί δεν αποτελεί στοιχείο µε αντικείµενο πολιτικής αντιπαράθεσης.
Μπορεί στη συζήτηση αυτού του θέµατος, του απολογισµού
και του ισολογισµού, να τοποθετηθούν τα κόµµατα διαφορετικά
για τις πολιτικές, για την εξέλιξη της οικονοµίας; Βεβαίως. Όµως,
το να τοποθετηθείς µε αρνητική ψήφο σε οικονοµικά στοιχεία,
τα οποία είναι η καταγραφή των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, είναι από
αστείο έως απαράδεκτο. Δηλαδή, είναι σαν να απορρίπτεις µε
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αρνητική ψήφο τα οικονοµικά στοιχεία, τα οποία αυτά σήµερα
ψηφίζουµε, δεν τα δεχόµαστε.
Άρα εύχοµαι και πιστεύω, µετά από αυτό το πρώτο θεσµικό
βήµα που γίνεται σήµερα στην ελληνική Βουλή, µε τη θετική
ψήφο από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µέχρι τέλους της συνεδρίασης τα άλλα κόµµατα να αναπροσαρµόσουν
την ψήφο τους, να την αναθεωρήσουν και να ψηφίσουν θετικά.
Εύχοµαι εφεξής στο µέλλον όλα τα κόµµατα στον απολογισµό
του έτους αναφοράς να ψηφίζουν πάντα θετικά. Διότι δεν έχει
πολιτικό αντικείµενο διαφοράς η σηµερινή συζήτηση. Είναι ή
αποδεχόµαστε ή δεν αποδεχόµαστε τα στοιχεία του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Στα θέµατα τα οποία αναπτύχθηκαν από την κ. Παπανάτσιου
κατ’ εξοχήν ως εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα κόµµατα,
έχω να παραθέσω µερικά πράγµατα, τα οποία και εγώ, στη συνέχεια αυτών που είπε ο κ. Σκυλακάκης, θεωρώ σηµαντικά για τη
συζήτησή µας, την προοπτική της οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγείρεται ένα ερώτηµα: Η
εθνική οικονοµία πάει καλά ή πάει άσχηµα; Γιατί αυτό ήταν το
µείζον, κύριε Τσακαλώτο, το οποίο αναπτύχθηκε κατ’ εξοχήν εδώ
από του Βήµατος της Βουλής. Όταν όλοι οι διεθνείς οίκοι, όταν
η ίδια η Ευρώπη, όταν οι αγορές έρχονται και επιβραβεύουν
µέσα από ανακοινώσεις τους την πορεία της εθνικής οικονοµίας,
όταν το κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, όταν το δείχνουν τα ίδια
τα στοιχεία, είναι δυνατόν να αµφισβητήσουµε τη θετική πορεία
της εθνικής µας οικονοµίας;
Η ανάπτυξη για το 2021 θα ξεπεράσει το 7,1%. Είναι µικρός
δείκτης ανάπτυξης αυτός; Και όπως λένε οι προβλέψεις για το
2022, η ανάπτυξη θα ξεπεράσει το 5%. Και όπως το µακροοικονοµικό επιτελείο της Τράπεζας της Ελλάδος λέει, την επόµενη
δεκαετία µεσοσταθµικά η ανάπτυξη θα τρέχει µε 3%. Είναι ή δεν
είναι θετικό επίτευγµα για την εθνικής µας οικονοµία; Εννοείται
πως είναι.
Φυσικά, εγείρεται ένα θέµα. Το θέµα που αφορά το δηµόσιο
χρέος, 206,3% το 2020. Ήταν, όµως, η εκτίναξη του δηµόσιου
χρέους ένα γεγονός το οποίο δηµιουργήθηκε από µία σειρά
εσφαλµένων πολιτικών ή ήταν κάτι έκτακτο; Ήταν κάτι έκτακτο.
Έδωσε 42 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2020 και το 2021 από τα δηµόσια ταµεία το ελληνικό κράτος, για να στηρίξει επιχειρήσεις
και θέσεις εργασίας. Έπρεπε ή δεν έπρεπε να το κάνουµε αυτό;
Εδώ είναι το ερώτηµα. Βεβαίως και έπρεπε. Το 12,5% του ΑΕΠ
το 2020 και το 9,3% του ΑΕΠ το 2021 δόθηκαν συνειδητά. Ήταν
πολιτική µας για στήριξη επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Θα µειωθεί το χρέος; Πράγµατι, είναι ένα ζήτηµα. Η απάντηση
είναι ότι ήδη µειώθηκε 6,1% το πρώτο εξάµηνο του 2021, µε προοπτική να πέσει στο 190% στο τέλος του 2021 -6,1 µονάδες µειώθηκε το πρώτο εξάµηνο- και µε προοπτική να µειώνεται
συνεχώς.
Οι αγορές δείχνουν αξιοπιστία απέναντι στην ελληνική οικονοµία; Κρίσιµος δείκτης. Βεβαίως και δείχνουν.
Όταν δανειζόµασταν πάνω από τρεις µονάδες και σήµερα δανειζόµαστε κάτω από 1,3%, νοµίζω ότι υπάρχει µια µεγάλη διαφορά αξιοπιστίας της ελληνικής οικονοµίας από το διεθνές
περιβάλλον.
Έρχοµαι σε ένα άλλο ζήτηµα. Η κ. Παπανάτσιου έθεσε το ζήτηµα των κοινωνικών, το οποίο ήταν και το χαρτοφυλάκιο το
οποίο διαχειρίστηκα στο παρελθόν.
Κυρία Παπανάτσιου, από αυτό εδώ το Βήµα, άκουγα κατ’ εξοχήν τον ΣΥΡΙΖΑ ως κριτική την περίοδο που είχε την ευθύνη της
διακυβέρνησης να µιλάει για µείωση της ανεργίας. Εγώ πάντα,
προσπαθώντας µε ειλικρίνεια να τοποθετούµαι στο συγκεκριµένο
ζήτηµα, έλεγα ότι πράγµατι επί ΣΥΡΙΖΑ µειωνόταν η ανεργία,
αλλά ήταν το αποτέλεσµα µακροχρόνιων δυναµικών ισχυρών µεταρρυθµίσεων, αλλά και πολιτικών που έγιναν και ξεκίνησαν από
το 2012 και το 2013. Και εξηγούµαι.
Χθες, η ΕΛΣΤΑΤ µε ανακοίνωσή της έδειξε το χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας από τον Αύγουστο του 2010 µέχρι σήµερα.
Έχουµε ρεκόρ µείωσης της ανεργίας έντεκα ετών στο 13%. Δεν
είµαστε ικανοποιηµένοι. Στόχος είναι να φτάσουµε στον µέσο
όρο της Ευρώπης. Όµως, το ξεπερνάω αυτό. Είναι τυχαίο το
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αποτέλεσµα; Είναι αποσπασµατικό; Όχι.
Η αποκλιµάκωση της ανεργίας ξεκίνησε από το 2013. Συνεχίστηκε το 2014 και όλα τα χρόνια και φτάσαµε σε αυτό το 13%,
το µικρότερο εδώ και έντεκα χρόνια. Είναι, πρώτον, το αποτέλεσµα τολµηρών, γενναίων µεταρρυθµίσεων στην οικονοµία. Είναι
το αποτέλεσµα της µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά
10 ποσοστιαίες µονάδες. Είχαµε 6 µονάδες την περίοδο 20122014 και 3,9 µονάδες την περίοδο 2020-2021, δηλαδή µείωση της
φορολογίας της εργασίας, που προσελκύει την εργασία και την
κάνει πιο ελκυστική.
Είναι, επίσης, το αποτέλεσµα -επιτρέψτε µου- του βαρύ προστίµου των 10.500 ευρώ, το πιο βαρύ πρόστιµο που υπήρξε στο
Εργατικό Δίκαιο της χώρας για την αδήλωτη εργασία. Θυµίζω ότι
στην πρώτη εφαρµογή του προστίµου, τον µήνα Σεπτέµβριο του
2013 εµφανίστηκαν εβδοµήντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας,
που δεν ήταν νέες θέσεις εργασίας. Ήταν το πέρασµα από την
ανεπίσηµη οικονοµία στην επίσηµη λόγω του προστίµου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα το καταργήσει, αλλά το κράτησε και µπράβο.
Το πρόστιµο αυτό υπάρχει σήµερα και είναι ο φόβος για κάθε
επιχειρηµατία που θέλει να έχει αδήλωτο εργαζόµενο.
Θυµίζω ότι η αδήλωτη εργασία ήταν στο 42,3% τον Φεβρουάριο του 2013 και σήµερα είναι κάτω από 3% λόγω του προστίµου.
Είναι η «ΕΡΓΑΝΗ», που είναι η ηλεκτρονική ασπίδα προστασίας
των εργαζοµένων και στηρίζεται στην προγραφή όλων των στοιχείων της. Εκεί ακριβώς στηρίζεται. Είναι ηλεκτρονική ασπίδα για
τους εργαζόµενους.
Είναι ο νέος ασφαλιστικός νόµος, ο ν.4670/2020, κυρία Παπανάτσιου, στον οποίο κάνατε και αναφορά. Γιατί; Διότι αυτός ο
νόµος, σε διαφορά µε τη δική σας περίοδο, έχει δύο πολύ σηµαντικά στοιχεία: Πρώτον, για τον κόσµο τον αγροτικό, τους γεωργούς, και τον επιστηµονικό κόσµο και τους ελεύθερους
επαγγελµατίες, κατήργησε το ασφαλιστικό φορολογικό, το οποίο
και σήµερα εδώ το αναζητήσατε και το οποίο ήταν µία από τις
δικές σας εσφαλµένες πολιτικές και το πληρώσατε πολιτικά, και
έβαλε για πρώτη φορά στον ασφαλιστικό κανόνα της χώρας µας
τις ελεύθερες κατηγορίες. Ελεύθερα επιλέγει ο καθένας όποια
ασφαλιστική εισφορά θέλει να πληρώσει µε αλλαγή κάθε χρόνο.
Αυτή ήταν η µεγάλη θετική αλλαγή του ασφαλιστικού.
Δεύτερον, πάνω από τα τριάντα χρόνια εργασίας θα έχεις αυξηµένη σύνταξη. Τι σηµαίνει αυτό; Πολύ απλά, επειδή σήµερα
βλέπω στη δηµοσιογραφία, στις εφηµερίδες να καταγράφεται η
ανάγκη να δει τι παίρνει ο καθένας σήµερα, ο ασφαλιστικός
νόµος, κύριε Τσακαλώτο, µε τα τριάντα χρόνια και πάνω αφορά
το µέλλον κυρίως. Διότι όσοι σήµερα είναι εργαζόµενοι έχουν κίνητρο να δηλώνεται η εργασία τους, έτσι ώστε να υπάρχουν
ασφαλιστικές εισφορές, να υπάρχει πάνω από τριάντα χρόνια καταγραφή, για να έχουν αυξηµένη σύνταξη, δηλαδή καλλιεργεί
την ασφαλιστική συνείδηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τέλος, ένα επιπλέον στοιχείο ήταν ο
τρόπος υπολογισµού του κατώτατου µισθού. Ο ν.4172/2013 εγκατέλειψε ένα παρελθόν στο οποίο ο κατώτατος µισθός ήταν περίπου εντός εκτός και επί τα αυτά στον υπολογισµό και έβαλε
κανόνες. Με χαρά, παρά τη διαφοροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε τον νόµο τον συγκεκριµένο και η αύξηση του κατώτατου µισθού δεν πρέπει να γίνεται ούτε αυθαίρετα ούτε κατά
το δοκούν ούτε µε πολιτικές σκοπιµότητες, αλλά θα πρέπει να
γίνεται στη βάση της αντιστοίχισης, της δυνατότητας της οικονοµίας µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έκλεισα, κύριε Πρόεδρε.
Αυτοί είναι οι δηµοσιονοµικοί κανόνες, οι οποίοι συνέβαλαν
κατ’ εξοχήν στην αποκλιµάκωση της ανεργίας, η οποία συνεχίζεται και στα θετικά βήµατα συνολικά της εθνικής µας οικονοµίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής
Λύσης, ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
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Να ετοιµάζεται ο κ. Πασχαλίδης, στη συνέχεια ο κ. Τσακαλώτος, ο κ. Λιούπης και ο κ. Καραθανασόπουλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όνειρο ζω, µη µε ξυπνάτε, κύριε Βρούτση. Τι ωραία που τα περιγράψατε όλα! Σε τι ωραία χώρα ζούµε! Όλα λυµένα είναι, όλα
τακτοποιηµένα. Μπράβο!
Δεν ξέρω τι ακριβώς περιγράφετε και τι έχετε στο µυαλό σας,
αλλά πραγµατικά νοµίζω ότι εδώ -και κυρίως έξω στον κόσµο,
στους πολίτες και στην κοινωνία- βιάζεται η λογική του κόσµου
µε αυτά που ακούει. Το αφήγηµά σας είναι εκπληκτικό, πραγµατικά. Όλα είναι τέλεια.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δεν µε πειράζει, κύριε Πρόεδρε.
Κάθε φορά που επικεφαλής ενός νοµοσχεδίου είναι ο κ. Σκυλακάκης, ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση παρουσιάζει αυξηµένο ενδιαφέρον, γιατί ο ίδιος, παρά τις διαφωνίες µας τις
πολιτικές και τις ιδεολογικές, είναι ένας νουνεχής άνθρωπος και
λογικός και λέει αλήθειες.
Διά στόµατος Σκυλακάκη ακούσαµε -και θα θέσω κάποια ερωτήµατα- τα αυτονόητα, αυτά που προσπαθούν να µας αλλάξουν,
να µας βαφτίσουν το κρέας ψάρι, ότι η Ελλάδα είναι ακόµη σε
µνηµόνιο. Διότι παλεύουν κάποιοι να µας πουν ότι έχουµε βγει
από τα µνηµόνια. Κι εδώ βιάζεται η λογική µας. Ήταν τρόικα, έγιναν θεσµοί στη συνέχεια -τους βαφτίσαµε- και τώρα είχαµε νέα
βάφτιση και τη λέµε ενισχυµένη εποπτεία. Μα, µιλάµε ακριβώς
για το ίδιο πράγµα. Έχει καµµία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση αυξηµένη εποπτεία; Και τι κάνουν αυτοί λοιπόν, τα µνηµόνια, η τρόικα, οι θεσµοί, οι επόπτες, όπως θέλετε πείτε τους;
Ελέγχουν µόνο ή δίνουν εντολές; Αυτοί κυβερνούν ή εµείς; Μπορούµε να κουνηθούµε; «Κιχ» µπορούµε να κάνουµε ή πρέπει να
ρωτήσουµε για να µας δώσουν την άδειά τους;
Είναι ειλικρινής ο κ. Σκυλακάκης. Εγώ θα θέσω κι άλλα ερωτήµατα.
Τα 42,7 δισεκατοµµύρια που ρίξατε ως Κυβέρνηση -που λέτεστην αγορά τον ενάµιση χρόνο είναι δανεικά ή δεν είναι; Είναι
δανεικά. Θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός ή δεν θα τα πληρώσει; Θα τα πληρώσει. Δανείζεστε και επαίρεστε. Χρεώνετε τα παιδιά µας και χαίρεστε. Αυτό είναι πρωτοφανές. Το παραδέχθηκε
επίσης ο κ. Σκυλακάκης, ότι τα λεφτά αυτά θα κληθούµε να τα
δώσουµε πίσω.
Και ξέρετε, αυτό που κάνετε είναι πολύ παράλογο. Διότι είναι
σαν να έχουµε ένα µαγαζί. Κάντε το εικόνα. Έχουµε ένα κατάστηµα. Δανείζεται το κατάστηµα 42,7 δισεκατοµµύρια ευρώ για
να πουλήσει το εµπόρευµά του, να τζιράρει δηλαδή, για να δώσει
στα ταµεία του περίπου 12 δισεκατοµµύρια. Τόσα προσδοκά η
Κυβέρνηση να εισπράξει µε τα 42,7 δισεκατοµµύρια που δανείστηκε. Προσδοκά να αυξήσει το ΑΕΠ της χώρας κατά 12 δισεκατοµµύρια περίπου. Είναι τελείως παράλογο. Δανείζοµαι 43
δισεκατοµµύρια για να εισπράξω 12 δισεκατοµµύρια περίπου.
Εδώ, µιλάµε για παραλογισµό.
Μίλησε ο κ. Σκυλακάκης για κοινωνική ανισότητα. Τώρα, είναι
ή δεν είναι κοινωνική ανισότητα, κύριε Υπουργέ, να έχεις τόσο
υψηλούς φόρους, τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
για τους Έλληνες πολίτες; Είναι ή δεν είναι κοινωνική ανισότητα,
οι πολίτες της χώρας αυτής να πληρώνουν το ακριβότερο ρεύµα;
Είναι ή δεν είναι η κοινωνική ανισότητα, να πληρώνουν τα πιο
ακριβά καύσιµα; Είναι ή δεν είναι κοινωνική ανισότητα, να έχουµε
τους χαµηλότερους µισθούς; Είναι ή δεν είναι κοινωνική ανισότητα, ο Έλληνας φορολογούµενος -εδώ και χρόνια, όχι µόνο
τώρα λόγω COVID- να αντιµετωπίζει ένα διαλυµένο εθνικό σύστηµα υγείας µε όλες τις απολύσεις που έχετε κάνει τα τελευταία
χρόνια οι κυβερνήσεις που περάσατε; Σας κάνω ερωτήσεις. Θα
απαντήσετε; Αφήστε τις θεάρεστες περιγραφές που κάνετε εδώ,
ότι πηγαίνουµε τέλεια.
Έχει η Ελλάδα το πιο ακριβό καύσιµο στην Ευρώπη, ναι ή όχι;
Έχει η Ελλάδα το πιο ακριβό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ναι ή
όχι; Σήµερα που µιλάµε, 18 του Νοέµβρη, είχαµε ρεκόρ στη χονδρεµπορική τιµής στο ηλεκτρικό ρεύµα! Το καταλαβαίνετε;
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Ρεκόρ τιµής χονδρεµπορικής στο ηλεκτρικό ρεύµα! Τα βασικά
αγαθά κατανάλωσης της καθηµερινότητας, για να ζήσει η ελληνική οικογένεια, έχουν ξεπεράσει σε αύξηση το 20%. Το καταλαβαίνετε;
Και ποια είναι η απάντησή σας; Αύξηση µισθού –σαν δεν ντρεπόµαστε- 2%, µισό ευρώ τη µέρα! Μισό ευρώ τη µέρα! Αυτά περιγράφετε µε περηφάνια και ικανοποίηση στον κόσµο; Αυτά
περιγράφετε, αντί να τους πείτε όλα αυτά που σας αναφέρω,
που είναι αλήθεια;
Η αλήθεια επίσης είναι η εξής: Είναι ανοχύρωτοι οι πολίτες
αυτή τη στιγµή στους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας, ναι ή
όχι; Υπάρχει ή δεν υπάρχει –εµείς λέµε δεν υπάρχει καµµία!προστασία πρώτης κατοικίας; Υπάρχει ή δεν υπάρχει επιτάχυνση
πλειστηριασµών; Έρχεται ή δεν έρχεται τσουνάµι πλειστηριασµών τους επόµενους δεκαπέντε µήνες; Για κάθε µέρα προγραµµατίζονται πενήντα µε εκατό πλειστηριασµοί. Ηµερησίως!
Τα καταλαβαίνετε αυτά; Τα βλέπετε; Τα αντιµετωπίζετε. Τι λέτε
στον κόσµο. Σας ακούω να µιλάτε. Σας ακούµε τώρα να µιλάτε
και νοµίζουµε ότι ζούµε αλλού.
Υπάρχει πρόταση να µειωθεί ο ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης
και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιµα. Έχω αυτό το
προϊόν, κύριε Βεσυρόπουλε, το οποίο κάνει 10 ευρώ και το κράτος εισπράττει 1 ευρώ φόρους. Αν λοιπόν, κάνει 10 ευρώ, εισπράττει 1 ευρώ φόρους το κράτος. Τώρα το προϊόν αυτό µε τις
αυξήσεις έχει πάει 15 ευρώ. Αν το αφήσετε ως έχει, το κράτος
θα εισπράττει 1,5 ευρώ φόρους.
Τι λέµε εµείς; Μειώστε τους φόρους, να πέσει η τιµή του προϊόντος και να εισπράττει το κράτος όσα θα εισέπραττε µε την κανονική τιµή. Πάλι 1 ευρώ να εισπράττει το κράτος. Άρα λοιπόν
µειώνω τους φόρους, εισπράττω όσα θα εισέπραττα και µειώνω
την τιµή του προϊόντος για τον κόσµο. Άρα τι; Μείωση ΦΠΑ, µείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και στα καύσιµα, χωρίς να
χάσει το κράτος. Αυτή είναι η πρότασή µας και γίνεται.
Είναι εξοργιστικό να επαίρεστε ότι επέστρεψαν χίλιοι συµπατριώτες µας, χίλια λαµπρά µυαλά από τα εξακόσιες πενήντα χιλιάδες Ελληνόπουλα που έφυγαν µε το brain drain στο
εξωτερικό! Επέστρεψαν χίλιοι και επαίρεστε! Για τον θεό, δηλαδή. Μην το λέτε καθόλου! Τι να πείτε; Ότι από τους εξακόσιους πενήντα χιλιάδες µε επτακόσιες χιλιάδες Έλληνες
επέστρεψαν οι χίλιοι; Είναι ντροπή πραγµατικά!
Ερωτήσεις: Έχουµε νέα λουκέτα ή δεν έχουµε; Ζείτε στον
κόσµο έξω; Βγείτε να δείτε τι γίνεται στον κόσµο έξω! Ο επιχειρηµατικός κόσµος και η εστίαση, το λιανεµπόριο βρίσκονται στα
κάγκελα, ναι ή όχι; Δηµιουργούνται νέες στρατιές ανέργων, ναι
ή όχι; Μην παίζετε µε τα νούµερα! Δείτε την πραγµατική ζωή, την
πραγµατική κοινωνία εκεί έξω.
Οι ανόητες επιλογές σας στη διαχείριση της πανδηµίας οδήγησαν τους ανθρώπους αυτούς του λιανεµπορίου και της εστίασης σε απόγνωση, ναι ή όχι; Τους χρησιµοποιείτε ουσιαστικά
τους ανθρώπους αυτούς ως σάκο του µποξ, ως µοχλό πίεσης,
για να πειστούν όσοι δεν έχουν κάνει το εµβόλιο; Γιατί τους χρησιµοποιείτε τους ανθρώπους αυτούς! Αυτό κάνετε! Αυτή είναι η
κατάσταση που επικρατεί εκεί έξω.
Κύριε συνάδελφε, είστε και γιατρός, αν άκουγα εσάς ή αν ο
κόσµος άκουγε εσάς να µιλάτε για τον COVID και για τα εµβόλια,
πραγµατικά, θα είχαµε πολύ περισσότερες πιθανότητες να τους
πείσετε να εµβολιαστούν, παρά αυτούς που βάλατε να τους πείσουν: την Παγώνη και τον Βασιλακόπουλο, που φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσµατα! Λάθος επικοινωνιακό που βάλατε τους
ανθρώπους αυτούς!
Είναι λάθος ή δεν είναι λάθος η επίταξη γιατρών; Να χάνεται
ο κόσµος, να βουλιάζει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και εσείς να
επιµένετε τιµωρητικά να διατηρείτε χιλιάδες υγειονοµικούς σε
αναστολή, για ένα καπρίτσιο και µία εκδίκηση; Είναι λάθος! Η
Νορβηγία τούς κάνει τρία τεστ την εβδοµάδα και τους έχει στη
µάχη. Γιατί στη µάχη αυτή δεν περισσεύει κανείς! Λάθος!
Είναι λάθος ή δεν είναι που δεν ξέρετε ακόµα πόσες ΜΕΘ
έχετε; Χίλιες εκατό λέει ο Πλεύρης, χίλιες τριακόσιες λέει ο Βορίδης. Δεν ξέρουµε ακόµα, ψαχνόµαστε.
Είναι αλήθεια ή δεν είναι ότι υπάρχουν καταγγελίες από γιατρούς ότι δεν µπορούν να στελεχωθούν οι ΜΕΘ;
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Είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια ότι παρενέβη ο εισαγγελέας
µετά τις δηλώσεις του κ. Βασιλακόπουλου ότι οι ΜΕΘ δεν είχαν
στελεχωθεί σωστά, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η θνητότητα;
Αυτές είναι οι αλήθειες και πρέπει να τις πείτε στον κόσµο και
να πείτε ότι έχουµε πρόβληµα και πάµε να το λύσουµε. Μην
ωραιοποιείτε πράγµατα. Μην περιγράφετε ένα παράλληλο σύµπαν. Δεν έχετε πάρει λευκή επιταγή. Δεν θα είστε ισόβιοι κυβερνήτες της χώρας αυτής. Και κάνετε ό,τι µπορείτε, για να φύγετε
όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Χήτα.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Ιωάννης Πασχαλίδης από τη Νέα Δηµοκρατία και στη συνέχεια είναι ο κ. Τσακαλώτος από το ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία.
Ορίστε, κύριε Πασχαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητείται σήµερα η κύρωση του απολογισµού του κράτους του έτους 2019,
του ισολογισµού και των λοιπών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της κεντρικής διοίκησης µε περίοδο αναφοράς το έτος
2019, µε το νοµοθετικό ορισµό τόσο του κράτους όσο και της
κεντρικής διοίκησης να νοούνται υπό τη στενή τους έννοια, δηλαδή σε αυτήν περιλαµβάνονται κυρίως η Προεδρία της Δηµοκρατίας, η Βουλή, τα Υπουργεία και οι αποκεντρωµένες
διοικήσεις, όχι όµως και τα δηµόσια νοµικά πρόσωπα, όπως οι
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όπως κάθε απολογισµός έτσι και ο υπό συζήτηση καταρτίστηκε βάσει της αρχής της ενότητας, της αρχής της καθολικότητας, της αρχής του ενιαυσίου, δηλαδή της ετήσιας διάρκειας,
και της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων. Όµως, ενώ ο προϋπολογισµός αναφέρεται στο µέλλον, έχει δηλαδή υποθετικό ή
εικαζόµενο χαρακτήρα, ο απολογισµός αναφέρεται στο παρελθόν, έχει δηλαδή πραγµατικό χαρακτήρα.
Όσον αφορά ειδικότερα τον απολογισµό του οικονοµικού
έτους 2019, τα συµπεράσµατα που αξίζει να υπογραµµίσουµε
είναι τα εξής:
Πρώτον, ότι τα συνολικά έξοδα του κράτους ανήλθαν στο
ποσό των 55,27 δισεκατοµµυρίων περίπου.
Δεύτερον, ότι τα έξοδα που καλύφθηκαν κυρίως από φορολογικά έσοδα της τάξεως των 46,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, από
απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ
και από την εκµετάλλευση ή διάθεση της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του δηµοσίου µε 1,82 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και τρίτον, ότι χρειάστηκε χρηµατοδότηση ύψους 126 εκατοµµυρίων ευρώ για να καλυφθεί το έλλειµµα από τα πιο πάνω συνολικά έξοδα του κράτους.
Όσον αφορά τα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα του έτους 2019,
ανήλθαν σε 55,11 δισεκατοµµύρια έναντι 53 δισεκατοµµυρίων
που είχαν προϋπολογιστεί, προσαυξηµένα κατά 1,72 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το έτος 2018.
Πιο συγκεκριµένα, τα φορολογικά έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν, ανήλθαν σε 46,54 δισεκατοµµύρια ευρώ έναντι των
46,42 δισεκατοµµυρίων ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί, ενώ τα
έσοδα από την εκµετάλλευση ή διάθεση της κινητής ή ακίνητης
περιουσίας του κράτους που είχαν προϋπολογιστεί σε 1,94 δισεκατοµµύρια ευρώ, ανήλθαν τελικώς σε 1,82 δισεκατοµµύρια.
Να σηµειωθεί ότι τα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα των 55,11
δισεκατοµµυρίων ευρώ υπερέβησαν κατά 2,08 δισεκατοµµύρια
το στόχο του προϋπολογισµού, που προέβλεπε έσοδα ποσού
53,02 δισεκατοµµυρίων, ήτοι κατά ποσοστό 4%.
Η υπέρβαση αυτή οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες έναντι
προϋπολογισµού εισπράξεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, υπέρβαση κατά 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την υπέρβαση εσόδων από την επέκταση της
σύµβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών, από
λοιπά τρέχοντα έσοδα υπέρβαση κατά 933,19 εκατοµµύρια ευρώ
και από φόρους υπέρβαση κατά 117,39 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ
υπέρβαση κατά 358,10 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε τον προϋπολογισµό εµφάνισαν και οι εισπράξεις από µεταβιβάσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ένα γενικό συµπέρασµα από την αξιολόγηση των αριθµών
που παρατέθηκαν, είναι ότι τα πάντα σε ταµειακή λογιστική
βάση, οι προβλέψεις του προϋπολογισµού ως προς τα φορολογικά έσοδα για το έτος 2019, εµφανίζονται συνολικά ακριβή. Το
δε γεγονός ότι ήταν συνολικά ακριβή και για το προηγούµενο
έτος είναι ενθαρρυντικό για την εν γένει επιτυχία των δηµοσιονοµικών προβλέψεων, που πραγµατοποιεί η εκτελεστική εξουσία,
ενώ εξάλλου ως προς το έλλειµµα παρατηρήθηκε κατά το έτος
2019 µια ικανοποιητική εξέλιξη, σε σχέση µε την αρχική πρόβλεψη.
Επιπλέον, αυτό που παρατηρήθηκε για µια ακόµη φορά είναι
η απόκλιση του πράγµατι εκκρεµούντος προς είσπραξη υπολοίπου εσόδων από αυτό που εµφανίζεται στον απολογισµό, γεγονός που οφείλεται στη µη καταγραφή των ανείσπρακτων
απαιτήσεων που έχουν βεβαιωθεί από τα τελωνεία της χώρας
στο εισπρακτέο υπόλοιπο του απολογισµού. Οι απαιτήσεις
αυτές, σύµφωνα µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, ανέρχονταν στις 31-12-2019 σε 5,91 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Όσον αφορά τώρα τον ισολογισµό, δηλαδή την κατάσταση
της χρηµατοοικονοµικής θέσης της κεντρικής διοίκησης, αξίζει
να σηµειωθεί πως οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του οικονοµικού έτους 2019 είναι οι πρώτες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της λογιστικής µεταρρύθµισης στον δηµόσιο τοµέα και
θεσπίστηκαν µε τον ν.4270/2014 και εν συνεχεία µε το
π.δ.54/2018, µε το οποίο η Ελλάδα έχει δεσµευθεί να υιοθετήσει
τα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δηµόσιου τοµέα.
Το νέο λογιστικό πλαίσιο της γενικής διακυβέρνησης σκοπό
έχει την ποιοτική αναβάθµιση της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που παρέχει το κράτος στους φορολογούµενους,
στους επενδυτές, στους δανειστές, στους πολίτες. Λόγω του
νέου τρόπου επιµέτρησης και αναγνώρισης των απαιτήσεων, παρατηρείται αποµείωση των απαιτήσεων κατά 101,40 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι οι απαιτήσεις έχουν
διαγραφεί, αλλά λογιστικά το ορθό ήταν να επιµετρηθούν κατ’
αυτόν τον τρόπο προκειµένου να τους αποδίδονται οι εξ αυτών,
πράγµατι, εισπράξιµες απαιτήσεις, ώστε να απεικονίζεται αληθώς η χρηµατοοικονοµική θέση και επίδοση της κεντρικής διοίκησης. Φυσικά, αυτό δεν επηρεάζει τις διεκδικήσεις της
κεντρικής διοίκησης έναντι τρίτων.
Τελειώνοντας, αφού συγχαρώ θερµά τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για αυτή την περίπλοκη δουλειά, καθώς και όλο το οικονοµικό επιτελείο για το
δύσκολο έργο του, θα ήθελα να αναφερθώ στις πολύ ευχάριστες
για τη χώρα µας φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις οποίες προβλέπεται ανάπτυξη 7,1% για
φέτος και 5,2% για το 2022. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα στις αγορές. Συγχρόνως δε, αποδεικνύει ότι
η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται σε πολύ
σωστό δρόµο, στον δρόµο προς την πρόοδο και στην ανάκαµψη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Έχουµε µία αλλαγή κατόπιν συνεννόησης µεταξύ δύο συναδέλφων και έτσι θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25, τον κ. Γρηγοριάδη. Μετά, ας ετοιµάζεται
ο κ. Λιούπης.
Ορίστε, κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε
Πρόεδρε, που µου δίνετε τον λόγο.
Ευχαριστώ πολύ και τον κ. Τσακαλώτο που µου παραχώρησε
τη σειρά του. Τα µικρά κόµµατα, δυστυχώς, έχουµε την κατάρα
να είµαστε µονίµως υποχρεωµένοι στα µεγαλύτερα, γιατί αλλιώς
δεν θα µιλούσαµε ποτέ.
Ο προϋπολογισµός που κατατέθηκε το 2019 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ –και είναι ενδιαφέρον, βέβαια, ότι τον καταψηφίσατε τότε εσείς, η Νέα Δηµοκρατία- είναι ένας
προϋπολογισµός ο οποίος τότε υποτίθετο ότι ήταν ένας προϋπολογισµός που έδειχνε την ανάκαµψη, που έδειχνε δηλαδή ότι η
χώρα έχει βγει από τη στενωπό και την καθοδική πορεία, απ’
αυτό το σπιράλ το οποίο οδηγεί όλο και σε µεγαλύτερη ύφεση,
σύµφωνα µε τους τότε κυβερνώντες, σύµφωνα δηλαδή µε τον
ΣΥΡΙΖΑ.
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Η πραγµατικότητα, κατά τη γνώµη µας στο ΜέΡΑ25, κύριε
Πρόεδρε, είναι τελείως διαφορετική και το λέµε αυτό µετά λόγου
γνώσεως, όπως θεωρούµε, καθώς όπως είπε ο αγαπητότατος
συνάδελφός µου και ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25 στη σηµερινή συζήτηση εδώ στην Ολοµέλεια, είχαν ήδη απολεσθεί, κύριε
Τσακαλώτο, όπως ξέρετε καλύτερα από µένα, 66 δισεκατοµµύρια κατά την πενταετία 2008 - 2013 από το Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν µας.
Η ανάκαµψη την οποία ισχυρίστηκε πρώτα µε µεγάλη ζέση ο
κ. Σαµαράς πριν από τον κ. Τσίπρα και στη συνέχεια ο κ. Τσίπρας,
κατάφερε να αποδώσει στα επόµενα έξι χρόνια, όπως είπε ο κ.
Λογιάδης, µόλις 10 από αυτά τα 66 δισεκατοµµύρια στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν µας. Αυτό σηµαίνει, µε απλά ελληνικά –όλοι
το καταλαβαίνουν και νοµίζω πως όλοι συµφωνείτε- ότι ήταν
αναιµικότατη, ανίσχυρη και εκνευριστικά ενοχλητικά αργή αυτή
η δήθεν ανάκαµψη. Θα ήταν, όµως, µια πιθανότητα, µια ελπίδα
καλυτέρευσης, αν στο τέταρτο τρίµηνο του 2019 δεν είχαµε ξανά
ύφεση. Το ξέρετε, το λένε τα στοιχεία. Υστερούσαν τα προβλεπόµενα έσοδα της Κυβέρνησης και ήταν φανερό ότι η χώρα ξαναµπαίνει σε τροχιά ύφεσης.
Έχουµε, λοιπόν, να παρατηρήσουµε ότι πρόκειται στην πραγµατικότητα για ένα έτος που είναι πάρα πολύ ενδεικτικό για το τι
σηµαίνει τελικά να έχεις µετατραπεί σε ένα µνηµονιακό κόµµα,
είτε λέγεσαι Νέα Δηµοκρατία είτε λέγεσαι ΠΑΣΟΚ ή ΚΙΝΑΛ είτε
λέγεσαι ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ο αγαπητότατος Υπουργός, ο κ. Σκυλακάκης, που ήταν εδώ πριν λίγο και τώρα λείπει για να µου απαντήσει
κάτι πάνω σε αυτό, ότι δεν βρίσκει τίποτα το αντιφατικό –διαβάζω
αυτό που έγραψα, καθώς ήµουν κάτω- στο να ψηφίζει η Νέα Δηµοκρατία τον µισό ισολογισµό-απολογισµό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ
το 2019 και ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη µεριά, τον υπόλοιπο µισό ισολογισµό-απολογισµό –δηλαδή, µετά τις 7 Ιουλίου- που έκανε η
Νέα Δηµοκρατία.
Και εδώ απαντώ του κ. Σκυλακάκη µε αγάπη και λίγο χιούµορ
το εξής: Ούτε κι εµείς, κύριε Σκυλακάκη, ούτε και εµείς, κύριε
Μητσοτάκη, ούτε και εµείς, κύριε Τσίπρα! Δεν βρίσκουµε, πραγµατικά, τίποτα το αντιφατικό. Αντιθέτως, ξέρετε τι βρίσκουµε;
Βρίσκουµε ένα γεγονός που είναι κατά τη γνώµη µας πολιτικά
εξόχως, εξαιρετικά αποκαλυπτικό, ότι δηλαδή στην ψήφιση και
στην εφαρµογή των απάνθρωπων για τον ελληνικό λαό µνηµονίων είστε –συγγνώµη- συνέταιροι. Είστε συνεταίροι και συνεργάτες. Και είστε συνεταίροι και συνεργάτες και φαίνεται
ανάγλυφα στον ισολογισµό - απολογισµό του 2019, µε τον οποίο
σε αγαστή σύµπνοια συνεχίζει η Νέα Δηµοκρατία να εκπληρώνει
τις διαταγές των δανειστών από εκεί ακριβώς που τις αφήσατε
εσείς.
Επίσης, από τον κ. Σκυλακάκη είχαµε µια καταπληκτική οµολογία που την ακούσατε όλοι, ότι δηλαδή δεν γνωρίζει το κράτος
µας τι κατέχει. Μοιάζει λίγο µε φάρσα, ξέρετε, καθώς θυµίζει την
περίφηµη ρήση, το διαφηµιστικό σλόγκαν που µας προτρέπει να
τζογάρουµε όλοι. Δεν θυµάµαι, νοµίζω ότι είναι και εθνικό λαχείο,
οπότε µπορώ να το πω και από δω, λέει «δεν θα ξέρετε τι έχετε».
Αυτό λέγεται εκεί ως κάτι υπέροχο. Αν δεν µπορείς να υπολογίσεις την περιουσία σου, θα πει ότι είσαι εξωφρενικά πλούσιος.
Εδώ πέρα, όµως, ας σοβαρευτούµε. Ένα κράτος έστω και
βαλκανικό, έστω και µπανανοειδές, όπως το έχουν κάνει πέντε
µνηµόνια –και έπεται έκτο, έβδοµο και όγδοο- ένα τέτοιο κράτος,
είναι δυνατόν να µην ξέρει και τι έχει; Δηλαδή, δεν ξέρει τα ασηµικά του! Τότε, στο ΤΑΙΠΕΔ πώς ξεπουλάτε ό,τι έχουµε και δεν
έχουµε, αφού δεν ξέρετε καν τι έχουµε; Μήπως πουλάτε και
αυτά που δεν ξέρετε ότι έχουµε;
Εν πάση περιπτώσει, τον κ. Σκυλακάκη τον παρακολούθησα
και θα του απαντήσω λέξη προς λέξη σε µερικά πράγµατα που
σηµείωσα. Σήµερα είπε το καταπληκτικότερο απ’ όλα σήµερα
και, πραγµατικά, σας καλώ να το σκεφτείτε, για να δείτε το αδιέξοδο των ανθρώπων που κυβερνούν, χωρίς να κυβερνούν. Οι
Βρυξέλλες κυβερνάνε. Τους παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε
«θα σου κόψω τα πόδια» και αµέσως υπακούν. Είναι υποδειγµατικοί αιχµάλωτοι, υποδειγµατικοί κρατούµενοι.
Κοιτάξτε τώρα το αδιέξοδο που δηµιουργείται. Είπε, λοιπόν,
ότι µπαίνουµε σε αυξηµένη εποπτεία εφ’ εξής, δυστυχώς, λόγω
του COVID και όχι σε ενισχυµένη εποπτεία. Κάθε άνθρωπος που
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δεν έχει πάει δηµοτικό αλλά µιλάει ελληνικά στοιχειωδώς –τα µιλάει µιµητικά όπως τα µαθαίνουν τα παιδιά πριν πάνε σχολείοκαταλαβαίνει ότι ενίσχυση και αύξηση είναι το ίδιο πράγµα. Είναι
εκπληκτικό. Δεν µπορούσατε να βρείτε µια λέξη που να µην είναι
απολύτως συνώνυµη; Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Δεν θα
έχουµε πια ενισχυµένη, θα έχουµε αυξηµένη επιτήρηση.
Είναι τέτοιο το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο έχετε περιέλθει
καθώς είστε µνηµονιακοί, που δεν υπάρχει καµµία διαχωριστική
γραµµή, γιατί δεν ασκείτε καµµία πολιτική. Ασκείτε πολιτική που
σας υπαγορεύεται, σας επιβάλλεται και σας διατάζουν να την
ασκήσετε. Αυτή την πολιτική ασκείτε και έτσι δεν µπορείτε να
βρείτε ούτε καν λέξεις για να περιγράψετε στο κοινό σας, στο
ακροατήριό σας, που να µην είναι συνώνυµες.
Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχουν λέξεις. Αναγκάζονται να αντικαταστήσουν το ενισχυµένη µε το αυξηµένη.
Σας το λέω µε αγάπη, καθώς είµαι συνάδελφός σας. Γελάει ο
κόσµος, αγαπητοί συνάδελφο, εκεί έξω. Άλλαξε ο Μανωλιός κι
έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, λέει ο κόσµος. Όχι Γιάννης, Γιαννάκης λέει ο κόσµος.
Μας είπε ο κ. Σκυλακάκης –που µόλις ανακάλυψε την πυρίτιδαότι παρακαλεί τους επιχειρηµατίες στην εστίαση να είναι νουνεχείς µε τους τιµοκαταλόγους.
Πώς να είναι νουνεχείς, κύριε Πρόεδρε; Πώς να είναι νουνεχείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε τους καταλόγους µετά από
ενάµιση χρόνο lockdown, µε επιστρεπτέες προκαταβολές –το
επαναλαµβάνω και θα το επαναλαµβάνω πάντα, δεν θα κουραστώ- των δύο, των τεσσάρων χιλιάδων, τις οποίες τώρα τους τις
ζητάτε πίσω, σε άλλες πιο παλιές περιπτώσεις ολόκληρες, εξ
ολοκλήρου, σε άλλες κατά το ήµισυ και να έχουν σκάσει στο κεφάλι τους και όλα τα χρέη τους, τα οποία συσσωρεύατε µε τις
περίφηµες «αναβολές» που σας λέµε δύο χρόνια τώρα ότι επιτείνουν το πρόβληµα, διότι όταν του έρθουν του άλλου 100.000,
είναι χειρότερο από το να του έρθουν να πληρώσει δέκα χιλιάδες.
Πώς, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, µε τέτοιον άγριο πληθωρισµό,
να είναι νουνεχείς; Είναι και προκλητικό. Δηλαδή, δεν είναι νουνεχείς; Τι είναι; Είναι τίποτα ζωηρά παιδιά; Είναι τίποτα άµυαλοι
νέοι;
Καθόλου άµυαλοι νέοι. Ο καφές και το γάλα που αγοράζουν
ανέβηκε 50% και εποµένως δεν µπορούν να είναι νουνεχείς,
κύριε Σκυλακάκη. Για να είσαι νουνεχής πρέπει να επιβιώσεις
πρώτα. Δεν θα επιβιώσουν αν δεν ανεβάσουν τις τιµές και έτσι
οι τιµές θα φτάσουν σε εµάς. Ποιους εµάς; Τα θύµατα σας, όλον
τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει χάσει την αγοραστική του δυνατότητα σε ποσοστό 50%, υπερκοµµατικά έτσι; Με πέντε µνηµόνια
από τρία διαφορετικά κόµµατα, από τα δύο µεγάλα κι ένα πρώην
µεγάλο κόµµα, το ΠΑΣΟΚ νυν ΚΙΝΑΛ.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, για να µη µακρηγορήσω, µιας και
πήρα και τη θέση του αγαπητού κ. Τσακαλώτου, λέγοντας το
εξής: Αυτά όλα που ειπώθηκαν σήµερα εδώ, δήθεν για νοικοκυρέµατα, για συµµαζέµατα, είναι άλλα λόγια ν’ αγαπιόµαστε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και θα το αποδείξω αµέσως µε δύο
πολύ απλά στοιχεία. Στην πραγµατικότητα 500 τρις να χρωστάει
σήµερα η Ελλάδα, αν οι Βρυξέλλες πουν «κανένα πρόβληµα», οι
αγορές θα µας δανείζουν µε µηδενικά επιτόκια. Στην πραγµατικότητα την ηµέρα που οι αγορές αποφάσισαν να άρουν την εµπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονοµία, δεν είχε αλλάξει τίποτα
τα τελευταία δέκα χρόνια στην ελληνική οικονοµία. Ήταν η ίδια
οικονοµία που έχαιρε άκρας εµπιστοσύνης από τις αγορές, µέχρι
ο κ. Σόιµπλε να διατάξει τις αγορές να µη µας δανείζουν και να
πάθουµε έµφραγµα, ώστε να παριστάνουν ότι σώζουν την Ελλάδα, που δεν χρειαζόταν καµµία σωτηρία, και να έρχονται τα
χρήµατα από πίσω -325 δισ. είναι τα χρήµατα που έχουν έρθει
όλα αυτά τα χρόνια- να µην µπαίνουν καθόλου στα ταµεία και να
πηγαίνουν στην Deutsche Bank και στις δύο µεγαλύτερες γαλλικές τράπεζες. Ή κατάλαβε ο κ. Σόιµπλε ότι απαγορεύεται από
το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διασώζει τράπεζες, ήθελε να διασώσει τράπεζες και είπε «Α, µπορούµε
να παριστάνουµε ότι διασώζουµε χώρες». Μας έχουν κάτσει
κακό τσιµπούρι στον λαιµό και µας ρουφάνε το αίµα από την καρδιά µας για να διασώσουν δύο γερµανικές και δύο γαλλικές τρά-
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πεζες. Κι αν τους αφήσετε, όλοι µαζί, θα συνεχίσουν να το κάνουν µέχρι το 2100.
Ξέρετε ποια είναι η απόδειξη για το ότι λέω αλήθεια; Ότι την
ηµέρα που ήρθη η εµπιστοσύνη από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όλης της γης στην ελληνική οικονοµία, ο λόγος του ΑΕΠ
προς το εθνικό χρέος της Γαλλίας και της Ιταλίας ήταν χειρότερος από τον λόγο της Ελλάδας. Καµµία αγορά δεν ήρε την εµπιστοσύνη όµως της σε αυτές τις χώρες, γιατί καµµία αγορά δεν
πήρε από τους καρεκλοκένταυρους των Βρυξελλών την ιδέα να
βυθίσει σε απόγνωση µια χώρα και για δώδεκα χρόνια έναν λαό
δέκα εκατοµµυρίων, µόνο και µόνο για να διασωθούν τέσσερις
χρεοκοπηµένες από το 2008, καθώς ήταν εκτεθειµένες στα τοξικότατα αµερικανικά δάνεια για την πρώτη κατοικία.
Ευχαριστώ πολύ και τον κ. Τσακαλώτο και εσάς, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να ‘στε καλά.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Αθανάσιος Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ξεχωριστή
αξία να αναλύουµε τα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα του 2019
µέσα από ένα πρίσµα σχεδόν δύο ετών που έχουν µεσολαβήσει
και µε τη χρονική απόσταση που υπάρχει και µας δίνει µια άλλη
πιο σφαιρική οπτική για τα πράγµατα. Το 2019 ήταν µια ιδιαίτερη
χρονιά. Μέχρι τον Ιούλιο ήταν στην εξουσία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
και από τον Ιούλιο ως το τέλος του έτους η πρώτη περίοδος διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι η Νέα
Δηµοκρατία παρέλαβε µια οικονοµία σε στασιµότητα και συρρίκνωση, ωστόσο ακόµα και σ’ αυτούς τους έξι µήνες του δεύτερου µισού του 2019 αρχίζει να καταγράφεται η διαφορά στην
οικονοµική πολιτική.
Ο προϋπολογισµός του 2019 είναι ο τελευταίος που αποτυπώνει τις συνέπειες της υπερφορολόγησης, που χρησιµοποιήθηκε
ως βασικός µοχλός δηµιουργίας κρατικών εσόδων µε βάση τις
επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Τα συνολικά κρατικά έξοδα ανήλθαν σε περίπου 55 δισεκατοµµύρια ευρώ και καλύφθηκαν κατά κύριο λόγο
από τη φορολογία, που εισέφερε 46,5 δισεκατοµµύρια.
Συνολικά η πολιτική που εφήρµοσε η προηγούµενη κυβέρνηση
απέτυχε, όπως αποδεικνύεται από το πολύ χαµηλό ποσοστό εισπραξιµότητας. Μόλις το 30% των τελευταίων εσόδων για το
2019 εισπράχθηκε τελικά έναντι του 41% το 2015. Έτσι το εισπρακτέο υπόλοιπο γιγαντώθηκε και έφτασε τα 105 δισ. ευρώ
το 2019.
Ακούστηκε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση η κριτική ότι η
Νέα Δηµοκρατία διαχειρίζεται άνισα και άδικα τα λαϊκά στρώµατα. Μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, στον
πρώτο προϋπολογισµό του 2019, που ήταν ήδη ψηφισµένος και
έδινε µικρά περιθώρια ευελιξίας, ήταν η µεγάλη αύξηση στις κοινωνικές παροχές για το 2019. Ενώ είχαν προϋπολογιστεί 246
εκατοµµύρια, δόθηκαν 697 εκατοµµύρια. Αυτή ήταν η πρωταρχική µέριµνα της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας στο ξεκίνηµά της, η στήριξη των αδυνάµων µετά από µια µακρά περίοδο
πίεσης που είχαν υποστεί τα µεσαία και ευάλωτα νοικοκυριά.
Μια από τις βασικές εκκρεµότητες για την ακριβέστερη αποτύπωση του ισολογισµού του κράτους είναι η αποτύπωση των
παγίων του δηµοσίου. Η Κυβέρνηση έχει δροµολογήσει ήδη την
αναλυτική καταγραφή, για πρώτη φορά, της συνολικής περιουσίας. Άµεσα πρόκειται να δηµιουργηθεί ένα µητρώο παγίων του
δηµοσίου αλλά και να αποκτήσουµε πλήρη γνώση όλων των κινητών πραγµάτων και αναλωσίµων που ανήκουν στο ελληνικό δηµόσιο. Προφανώς δεν µπορούµε να έχουµε τη βέλτιστη
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσία, αν δεν γνωρίζουµε πρώτα
ποια είναι.
Σε σχέση µε την ανάκτηση της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονοµίας, στην οποία η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επιχειρεί να
πείσει ότι πέτυχε εκείνη, η αλήθεια κατά γενική οµολογία είναι
διαφορετική. Η εµπιστοσύνη στην Ελλάδα αποκαταστάθηκε
χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού και χάρη στην ανάδειξη
µιας πολιτικής ηγεσίας αξιόπιστης, που δεν φάσκει και αντιφάσκει και δεν στηρίζεται σε πυροτεχνήµατα. Χάρη σε αυτούς τους
παράγοντες χτίστηκε και πάλι η εµπιστοσύνη των αγορών προς
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την ελληνική οικονοµία, που αποτυπώνεται σε όλους τους οικονοµικούς δείκτες.
Ξεκίνησα την οµιλία µου αναφερόµενος στην αξία που έχει να
βλέπουµε τα πράγµατα από µια χρονική απόσταση. Πράγµατι ο
χρόνος που κύλησε από το 2019 µέχρι σήµερα, µας δίνει µια ξεκάθαρη εικόνα της µεγάλης αλλαγής που έχει συντελεστεί στην
οικονοµία. Σε περισσότερο από δύο χρόνια έχουν γίνει πολλές
µειώσεις φόρων και έχουν δοθεί τονωτικές ενέσεις στην οικονοµία χωρίς να προστεθεί καµµία επιπλέον επιβάρυνση για τους
πολίτες. Οι αριθµοί δεν ψεύδονται. Πρώτον, µείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά τέσσερις µονάδες, µείωση του ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά κατά 22%, µείωση προκαταβολής φόρου στους
επαγγελµατίες στο 55% από το 100% και για επιχειρήσεις στο
80%, µείωση του φορολογικού συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα στο 9% από το 22%.
Ταυτόχρονα 42,7 δις ευρώ δίνονται την περίοδο 2020 - 2022
για τη στήριξη της οικονοµίας, όπως ενδεικτικά µε το πρόγραµµα
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» 1 και 2 για την επιδότηση των δανείων, τις επιστρεπτέες και µη προκαταβολές, για τη
στήριξη εν τέλει των επιχειρήσεων της εργασίας, των εργαζοµένων και των νοικοκυριών. Και, βέβαια, όλα αυτά υλοποιήθηκαν
εν µέσω της υγειονοµικής και συνακόλουθης οικονοµικής κρίσης,
που περιόρισε αναπόφευκτα τη δυναµική και τις προοπτικές της
ελληνικής οικονοµίας.
Μετά από όλα αυτά τα µέτρα η διαφορά στην πραγµατική οικονοµία είναι µεγάλη. Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει αύξηση κατά 7%
του εισοδήµατος των νοικοκυριών στο δεύτερο εξάµηνο του
2021, µεγάλη αύξηση στην οικοδοµική δραστηριότητα της τάξης
του 36,8% στο πρώτο εξάµηνο του έτους, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται µείωση της ανεργίας κατά 3,5% τον Σεπτέµβριο του
2021 έναντι του 2020. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις στο πρώτο
εξάµηνο του 2021 παρουσιάζουν αύξηση 34% σε σχέση µε το
2020 και 12,5% σε σχέση µε το 2019.
Σε αντίθεση µε όσα συνέβησαν µέχρι το 2019, η οικονοµική
πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας στόχευσε σε αύξηση εσόδων,
όχι όµως µέσα από την εξουθένωση των πολιτών και δη της µεσαίας τάξης, αλλά µέσα από µια σταθερή οικονοµική πολιτική,
που κέρδισε διεθνή αναγνώριση και κατέστησε τη χώρα µας έναν
ελκυστικό επενδυτικό προορισµό.
Έτσι που η πραγµατικότητα πλέον έχει διαµορφωθεί είναι εντελώς διαφορετική για την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε µια ανάπτυξη 7,1% για το 2021 και 5,2% για το 2022. Η
ελληνική οικονοµία έχει κάνει στροφή προς µια περίοδο ευηµερίας και ευκαιριών, που σηµατοδοτούν ένα καλύτερο µέλλον για
τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καλείται στο Βήµα ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ήθελα την προσοχή σας, γιατί ετοίµασα έναν
πίνακα που θα έδινα στον κ. Σκυλακάκη, τον οποίο θα καταθέσω
και µετά στα Πρακτικά. Θα τον δώσω και σε εσάς να τον δώσετε
στον κ. Σκυλακάκη και θα ήθελα να τον παρακαλέσετε αυτό το
διάγραµµα να το βάζει κάθε βράδυ κάτω από το κρεβάτι του όταν
ξυπνάει το πρωί, να το βάζει στην τσάντα του, µήπως από µια
διαδικασία ώσµωσης καταλάβει πόσο λάθος κάνει σε πόσα πράγµατα. Είναι µόνο ένα διάγραµµα.
Λέει ο κ. Σκυλακάκης ότι οι µισθοί θα αυξηθούν όχι µε τον κατώτατο µισθό, όχι µε συλλογικές συµβάσεις, όχι µε άλλες παρεµβάσεις στην αγορά εργασίας, αλλά µέσω της αύξησης της
παραγωγικότητας. Θα τον έχετε ακούσει και εσείς πολλές φορές
να το λέει.
Αυτός ο πίνακας δείχνει σε χώρες του G20 δύο καµπύλες. Βλέπετε όλοι -νοµίζω και εσείς, κύριε Υπουργέ- ότι η πάνω καµπύλη
δείχνει µια συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας µετά από το
2000. Η άλλη καµπύλη δείχνει µια αύξηση των µισθών. Βλέπετε
ότι δεν ακολουθεί την αύξηση της παραγωγικότητας σε όλες τις
χώρες του δυτικού κόσµου. Δηλαδή, έχουµε στα τελευταία είκοσι-τριάντα χρόνια -στην Αµερική άρχισε λίγο πιο πριν- µια δο-
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µική αλλαγή όλων των οικονοµιών.
Δηλαδή, αν σας είχα αυτόν τον πίνακα για την οικονοµία της
Αµερικής, των Ηνωµένων Πολιτειών 1870 µε 1970, θα βλέπατε
ότι οι δύο καµπύλες είναι σχεδόν το ίδιο. Όσο ανεβαίνει η παραγωγικότητα τόσο ανεβαίνουν και οι µισθοί. Μετά από την εποχή
του νεοφιλελευθερισµού έχουµε µια ρήξη σε αυτή τη σχέση. Δηλαδή, αυξάνεται η παραγωγικότητα -όχι πολύ εντυπωσιακά- αλλά
δεν αυξάνονται οι µισθοί µαζί. Αυτό είναι µια πολύ µεγάλη αλλαγή.
Κύριε Βρούτση, είπατε για την ανάπτυξη και αν χαιρόµαστε ή
δεν χαιρόµαστε. Το θέµα είναι ότι και από το 2000 µέχρι το 2019
είχαµε ανάπτυξη και οι µισθοί δεν αυξάνονταν. Όταν χθες ο κ.
Χατζηδάκης κατάργησε την προειδοποίηση για την υπερεργασία, τι ακριβώς ήθελε να κάνει; Δηλαδή, όχι µόνο έχετε κάνει το
νοµοσχέδιο για την ευελιξία στην αγορά εργασίας, αλλά τώρα
έρχεστε την υπερεργασία, δηλαδή τις τέσσερις-πέντε ώρες πριν
φτάσουµε στις υπερωρίες να µην ελέγχονται. Αυτό θέλει να αλλάξει αυτή τη σχέση; Αυτό θέλει να κάνει; Θέλει να έχει και µερίδιο η εργασία στο εθνικό εισόδηµα ή η συνέχιση αυτής της
καµπύλης ή για την ευελιξία ή για τις συλλογικές συµβάσεις.
Άρα, το όλο µοντέλο σας βασίζεται σε ένα λάθος. Πιστεύετε,
δηλαδή, ότι µόνο αν αυξηθεί η παραγωγικότητα, θα αυξηθούν οι
µισθοί και αυτό δεν ισχύει πια στον δυτικό κόσµο.
Στο χθεσινό άρθρο µου στον «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ»
έχω και άλλους πίνακες που διαψεύδουν όλο το αφήγηµά σας.
Για είκοσι-τριάντα χρόνια πέφτει ο ανώτατος συντελεστής εισοδήµατος σε όλες τις χώρες. Σε όλες τις χώρες, όπως και σε εµάς
µετά από εσάς, πέφτει ο συντελεστής επί των κερδών. Αυξάνονται οι επενδύσεις; Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, είτε δηµόσιες και ιδιωτικές, τα τελευταία είκοσι χρόνια είναι σε υψηλό
επίπεδο µετά από είκοσι-τριάντα χρόνια µείωσης αυτών των φορολογικών συντελεστών; Διότι αυτό µας λέτε. Οι µισθοί θα αυξηθούν µε την παραγωγικότητα, η παραγωγικότητα θα αυξηθεί,
θα γίνουν επενδύσεις και οι επενδύσεις θα αυξηθούν, όταν µειωθούν οι συντελεστές. Μόνο που αυτή η σχέση δεν πάει µαζί.
Όταν µειώνονται οι συντελεστές -µας είπε ο κ. Σκυλακάκηςκαι του εισοδήµατος στα ανώτατα κλιµάκια και των κερδών, δεν
έχουµε αύξηση των επενδύσεων. Έχουµε µια νεολαία που σας
εγκαταλείπει για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Σας εγκαταλείπει, γιατί
έχουν µισθούς που δουλεύουν δύο -όταν δουλεύουν- και οι δύο
µισθοί µαζί δεν κάνουν έναν µισθό µε αξιοπρέπεια. Πώς αντιµετωπίζετε αυτό; Λέγοντας το ίδιο πράγµα που έλεγαν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία τριάντα χρόνια, ότι µε µείωση της
φορολογίας και µε συµπίεση των µισθών κάποια στιγµή στο
τέλος θα έχουµε ανάκαµψη.
Και εδώ φαίνεται η µεγάλη διαφορά. Το 2019, δηλαδή το 2018,
όταν συζητούσαµε τον προϋπολογισµό του 2019, ήταν -δεν έχει
δίκιο ο κ. Γρηγοριάδης σε αυτό που είπε- ο πρώτος προϋπολογισµός που µειώθηκε η λιτότητα από τότε που µπήκαµε στα µνηµόνια. Δεν σταµατήσαµε. Το επίπεδο ήταν λιτότητα, ήταν σφιχτό
για τον κόσµο, αλλά µειώθηκε. Αυτή την πρώτη αλλαγή.
Η δεύτερη αλλαγή ήταν, αντιθέτως µε ό,τι είπε ο προηγούµενος οµιλητής, ότι ήταν ο πρώτος προϋπολογισµός που φάνηκε
η διαφορά ανάµεσα στην προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ και την προσέγγιση της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί εµείς δεν χρησιµοποιήσαµε όλο τον διαθέσιµο δηµοσιονοµικό χώρο στις µειώσεις του
φόρου. Είχαµε και αυτό, είχαµε µειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, είχαµε µειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των νέων, είχαµε και για τους
αυτοαπασχολούµενους και τους αγρότες, αλλά συγχρόνως, είχαµε για τη στέγαση, για τη «Βοήθεια στο Σπίτι», το κοινωνικό
πρόγραµµα, όχι τον κεϋνσιανισµό που υποστηρίζετε εσείς και
άλλες κυβερνήσεις στον δυτικό κόσµο, που είναι ένας κεϋνσιανισµός χωρίς κοινωνικό κράτος.
Κάνετε παρεµβάσεις, ξοδεύετε λεφτά -όντως- όπως όλες οι
χώρες αλλά δεν χτίζετε το κοινωνικό κράτος, δεν δηµιουργείτε
ένα κοινωνικό κράτος που µπορεί να στηρίξει και να µειώσει την
ανασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες και αυτό φαίνεται στην
υγεία.
Είπαν και άλλοι για την υγεία. Εγώ πήγα στη Δράµα, όπως
ξέρει ο καλός συνάδελφος εδώ και είχα αντιπροσωπεία από δύο
κέντρα υγείας. Η κατάσταση είναι τραγική κατάσταση. Δηλαδή,
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παίρνουν ανθρώπους από τα κέντρα υγείας, τα πάνε στο Νοσοκοµείο της Δράµας, άρα πάει περισσότερος κόσµος στο νοσοκοµείο, γιατί δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί στο κέντρο υγείας, για
παράδειγµα στο Νευροκόπι, που θα µπορούσε κάλλιστα να καλύψει πολλές ασθένειες, έχει εξοπλισµό και για COVID, άµα δεν
είναι η σοβαρή υπόθεση. Όχι. Το συµπιέζουµε και πάνε όλοι στο
νοσοκοµείο. Είναι αυτό αντιµετώπιση του COVID; Είναι ο τρόπος
να αντιµετωπίσουµε αυτή την ασθένεια πραγµατικά; Και µετά θα
µας πείτε ότι εµείς αυξήσαµε τις θέσεις στις ΜΕΘ.
Πραγµατικά, µέχρι τον Μάρτιο του 2019, πριν την πανδηµία,
είχατε µια θέση παραπάνω ΜΕΘ από όσες σας αφήσαµε; Όχι,
δεν είχατε. Δεν είχατε ποτέ στον νου σας ότι θα στηρίξετε το σύστηµα υγείας, γιατί θεωρείτε ότι οι δαπάνες για την υγεία είναι
ένα κόστος και όχι µια µελλοντική αύξηση της δηµόσιας υγείας
και µια αύξηση της ασφάλειας των ανθρώπων, που ξέρουν ότι
θα αντιµετωπίσουν τέτοια προβλήµατα και πάλι στο µέλλον.
Άρα, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, το µεγάλο ερώτηµα της εποχής µας είναι οι ανισότητες όλων των ειδών και στο εισόδηµα και
στον πλούτο και στην πρόσβαση στα κοινωνικά και πολιτιστικά
αγαθά και οι περιφερειακές ανισότητες.
Πάλι στη Δράµα ήταν σοκ πόσα µαγαζιά ήταν κλειστά, κύριε
συνάδελφε. Δεν το περίµενα. Βεβαίως, γίνονται και εκεί πράγµατα και πρέπει να χτίσουµε στα καλά πράγµατα που γίνονται,
αλλά δεν έχω την αίσθηση ότι είναι στο ραντάρ σας καν το θέµα
των ανισοτήτων, οι ανισότητες που φαίνονται σε αυτόν τον πίνακα και οι ανισότητες που θα συνεχιστούν, αν συνεχιστούν
αυτές οι πολιτικές.
Κύριε Κατρίνη, επειδή χάσατε την αρχή της οµιλίας µου, θα
ήθελα και εσείς να το κοιτάξετε αυτό, γιατί δείχνει τι γίνεται όταν
Κεντροαριστερά και Κεντροδεξιά συµπλέουν, ποια είναι τα κοινωνικά αποτελέσµατα. Χρειάζεται µια άλλη κυβέρνηση, µια κυβέρνηση αριστερή, προοδευτική, δηµοκρατική, που στην
αναπτυξιακή της πολιτική έχει βάση τις ανισότητες, αρχίζει από
τις ανισότητες, για να µπορεί να στηρίξει το εισόδηµα, τη ζήτηση
και την παραγωγική διάρθρωση της χώρας. Όταν συνεχίζουµε
µε τις ίδιες πολιτικές, θα έχουµε τα ίδια αποτελέσµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι εµείς
τον κ. Τσακαλώτο.
Κύριε Βεσυρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος συνάδελφος πριν από λίγο µίλησε για τον δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιουργήθηκε κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα είπε ότι έγιναν και µειώσεις
φόρων. Εγώ δεν θυµάµαι να έγινε κάποια µείωση φόρου κατά τη
διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα τεσσεράµισι χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν µειώθηκε κανένας φόρος. Νοµοθέτησαν κάτω
από την πίεση του κόσµου µετά τις ευρωεκλογές και µε τη νέα
εκλογική αναµέτρηση, τη νέα ήττα που θα ερχόταν, νοµοθέτησαν
παραµονές των εκλογών του 2019, µείωσαν τον ΕΝΦΙΑ κατά
30%, αλλά αυτό δεν εφαρµόστηκε ποτέ. Επί τεσσεράµισι χρόνια
δεν έκαναν τίποτα. Το µόνο που έκαναν ήταν να υπερτριπλασιάσουν τους φορολογικούς συντελεστές του συµπληρωµατικού
φόρου και να µειώσουν το αφορολόγητο όριο από τις 300.000
ευρώ στις 250.000 ευρώ, να αυξήσουν τους συντελεστές φορολόγησης της εισφοράς αλληλεγγύης.
Νοµοθετήσατε, κύριε Τσακαλώτε, για τη µείωση του συντελεστή φόρου στις επιχειρήσεις από το 29% στο 28% παραµονές
των εκλογών του 2019, που δεν εφαρµόστηκε ποτέ.
Η κυβέρνηση που µείωσε τους φόρους ήταν η Κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας µετά από πάρα
πολλά χρόνια. Για πρώτη φορά οι Έλληνες πολίτες πήραν εκκαθαριστικά µε µειωµένο φόρο ΕΝΦΙΑ επί Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας και µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επί
πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και µε Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας είδαν να µειώνεται ο συντελεστής φορολό-
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γησης στις επιχειρήσεις από το 28% στο 22%, την αναστολή της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που -επαναλαµβάνω- ήταν ένα
προσωρινό µέτρο που είχε ηµεροµηνίας λήξης και έληγε στις 3112-2016. Το µονιµοποιήσατε και υπερτριπλασιάσατε τους συντελεστές φορολόγησης.
Μειώσαµε το πρώτο κλιµάκιο στους µισθωτούς, τους συνταξιούχους και τις ατοµικές επιχειρήσεις από το 22% στο 9%. Μειώσαµε τον συντελεστή του ΦΠΑ σε πάρα πολλά είδη στην
εστίαση, στις µεταφορές, στα µη αλκοολούχα ποτά κ.λπ. από το
24% στο 13%, εκεί που το οδηγήσατε εσείς. Άρα µη µας λέτε για
τον δηµοσιονοµικό χώρο που εσείς κατά τη διακυβέρνησή σας
µειώσατε φόρους. Τον αξιοποιήσατε κάπως αλλιώς. Πάντως µείωση φόρων για πρώτη φορά έγινε επί Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Υφυπουργέ.
Κύριε Τσακαλώτε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν είναι ωραίο για τη χώρα να
έχει Υπουργό που υποφέρει από απώλεια πρόσφατης µνήµης.
Δεν είναι σωστό. Το είπαν και πολλοί οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας ότι πρέπει τουλάχιστον να συµφωνούµε. Ο κ. Βρούτσης
το είπε και ήταν και κεντρικό κοµµάτι της οµιλίας του. Πρέπει να
συµφωνούµε στα στατιστικά, στους αριθµούς και µετά να δώσουµε την ερµηνεία µας, την ιδεολογική µας διαφορά, τη διαφορετική στρατηγική.
Έχω εδώ τον πίνακα του προϋπολογισµού του ’19 που έχει καταγράψει όλες τις µειώσεις που ψηφίσαµε τον Δεκέµβρη του
2018. Σας παρακαλώ πολύ να µην απαντάτε έτσι, να µην εξευτελίζετε τον εαυτό σας και το Κοινοβούλιο. Πρέπει κάποτε να συµφωνήσουµε, όπως είπαν και οι συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας, σε κάποια στοιχεία. Δεν µπορείτε να καλύπτεστε
από τις εφηµερίδες σας και τα µέσα σας ότι κανένας δεν θα καταλάβει και θα πουν αυτό που είπατε. Είστε Υπουργός Οικονοµικών και άρα πρέπει να φέρεστε σαν Υπουργός Οικονοµικών και
όχι να λέτε ό,τι έχετε πει από πριν και απλώς να το ξαναλέτε και
να το ξαναλέτε και να ελπίζετε ότι ο κόσµος δεν καταλαβαίνει.
Όλη η δηµοσιονοµική παρέµβαση ήταν 50 - 50 στον προϋπολογισµό του ’18 για το ’19 ανάµεσα σε µειώσεις φόρων και δαπανών. Αυτή ήταν η στρατηγική µας και είναι ντροπή να µην το
αναγνωρίζετε και να µας λέτε «όχι, έπρεπε να ήταν όλα στους
φόρους». Αυτό είναι ένα επιχείρηµα. Αυτό που είπατε, όµως,
είναι µόνο για να σας προστατέψουν τα µέσα σας και να «παπαγαλίσουν» αυτό που λέτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ο ελληνικός λαός ξέρει πότε είδε µειώσεις φόρων, πότε πήρε εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήµατος µε µειωµένους συντελεστές φορολόγησης, πότε πραγµατικά πλήρωσε µειωµένους
φόρους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Ιωάννης Βρούτσης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν συνηθίζω να
παίρνω τον λόγο, όµως το κάνω σήµερα γιατί πιστεύω ότι αυτά
τα οποία είπε ο κ. Τσακαλώτος χρήζουν απάντησης.
Κύριε Τσακαλώτε, ξεπερνάω το θέµα της µείωσης φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών. Κυρίαρχη θέση µας, πετυχηµένη όσον
αφορά τα οικονοµικά αποτελέσµατα και στην εργασία και στην
οικονοµία. Έρχοµαι στο κοµµάτι που αναφέρεστε συχνά - πυκνά
και αναφέρατε και σήµερα, δηλαδή στο κοινωνικό κράτος.
Επειδή λίγο πριν είπατε προς τον Υπουργό ότι καλό είναι να
θυµόµαστε, γιατί είναι προσβολή αν δεν θυµόµαστε, εσείς φαίνεται ότι ξεχάσατε ότι η µεγαλύτερη κοινωνική µεταρρύθµιση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του νεότερου ελληνικού κράτους έγινε από κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας και λέγεται ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα -τελεία
και παύλα- κάτι το οποίο -θυµίζω πάλι γιατί λέτε ότι πρέπει να θυµόµαστε- το βαφτίζατε όταν το φέραµε στη Βουλή «παγίδα φτώχειας». Τελεία όσον αφορά το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική
ευαισθησία.
Δεύτερον. Μισθοί: Εγώ, κύριε Τσακαλώτε, δεν µπορώ να ξέρω
την αξιοπιστία του διαγράµµατος που καταθέσατε. Δεν το αµφισβητώ. Ας δούµε, όµως, πώς αυξάνονται οι µισθοί, κύριε Πρόεδρε, και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το 2013, κύριε Τσακαλώτε, -επανέρχοµαι για να θυµόµαστεµε τον νόµο Βρούτση 4172/2013 µπήκε ένα νέο πλαίσιο υπολογισµού των µισθών βάσει του οποίου η αξιολόγηση για την αύξηση του κατώτατου µισθού δεν γίνεται αυθαίρετα και «στο
γόνατο», αλλά αντιστοιχείται και µε την παραγωγικότητα και µε
την ανεργία και µε το διαθέσιµο εισόδηµα και µε τη δυνατότητα
και την αντοχή της οικονοµίας. Όταν το φέραµε στη Βουλή, ο
ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε, είπε «ο νόµος Βρούτση θα καταψηφιστεί
αµέσως όταν γίνουµε κυβέρνηση», γίνατε κυβέρνηση και όχι
µόνο δεν τον καταψηφίσατε, αλλά το 2018 τον φέρατε πανηγυρικά στο Βουλή και τότε ευχαρίστησα την κ. Αχτσιόγλου που επιβεβαίωσε τον νόµο Βρούτση.
Υπάρχει άλλη πρόταση που κάνετε, κύριε Τσακαλώτε, για τον
υπολογισµό του µισθού; Εάν την έχετε, γιατί δεν την κάνατε όταν
ήσασταν κυβέρνηση; Αλλά και αν τώρα έχετε ανακαλύψει κάτι
καινούργιο, φέρτε το στη Βουλή να το δούµε. Αυτό που έκανε η
Ελλάδα το ’13 πάει να υιοθετηθεί τώρα παντού. Γίνεται συζήτηση
σε όλη την Ευρώπη σήµερα για τον υπολογισµό του κατώτατου
µισθού για να υιοθετηθεί το µοντέλο και το περίγραµµα του δικού
µας νόµου, δηλαδή, αξιόπιστοι θεσµικοί φορείς να υπολογίζουν
το πόσο πρέπει να αυξηθεί ο µισθός. Πράγµατι δεν το καταργήσατε γιατί ήταν σωστό, αλλά µη λέτε αυτά τα πράγµατα στη
Βουλή και προσβάλλετε τη νοηµοσύνη µας και τη µνήµη µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Βρούτση.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, κύριε Βρούτση, υπάρχει συνέχεια και στο δικό σας
νοµοσχέδιο που έγινε νοµοσχέδιο Βρούτση - Αχτσιόγλου, αλλά
και συνολικότερα στις ασκούµενες κυβερνητικές πολιτικές. Η πιο
τρανή απόδειξη είναι η σηµερινή κύρωση του ισολογισµού και
απολογισµού που σχετίζεται µε τον προϋπολογισµό του 2019, ο
οποίος ψηφίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και καταψηφίστηκε από τη
Νέα Δηµοκρατία. Στο πρώτο εξάµηνο κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ
που τον υλοποίησε και στο δεύτερο εξάµηνο κυβέρνηση ήταν η
Νέα Δηµοκρατία. Σήµερα από κοινού ψηφίζετε τον ισολογισµό
και τον απολογισµό.
Έτσι, λοιπόν, επιβεβαιώνεται η συνέχεια των κυβερνητικών πολιτικών παίρνοντας το νήµα και τη σκυτάλη από εκεί που τα
άφησε η προηγούµενη κυβέρνηση τόσο όσον αφορά τα δηµοσιονοµικά µεγέθη που καταγράφονται στον ισολογισµό και στον
απολογισµό, γιατί αυτό είναι το αποτέλεσµα του ισολογισµού και
του απολογισµού, όσο και στο γεγονός ότι στο επίκεντρο της
εκάστοτε ασκούµενης κυβερνητικής πολιτικής βρίσκεται η ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρηµατικών οµίλων.
Ας θυµηθούµε ότι ο προϋπολογισµός του 2019, όπως ισχυρίζονταν η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ήταν πρώτος µεταµνηµονιακός προϋπολογισµός, µετά δηλαδή την τυπική και όχι την
ουσιαστική λήξη των µνηµονίων, γιατί ακριβώς είχε δεσµευτεί η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σε πρωτογενή πλεονάσµατα µέχρι το
2060, πρωτογενή µατωµένα πλεονάσµατα σε βάρος των αναγκών των λαϊκών στρωµάτων, στην ενισχυµένη εποπτεία και στη
συνέχιση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που διαµορφώνουν το περιβάλλον θωράκισης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων. Αν αυτό ονοµάζεται καθαρή έξοδος χωρίς
νέα µέτρα, όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε οι λέξεις χάνουν
κάθε έννοια.
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Μάλιστα η τότε κυβέρνηση προχώρησε και σε µια σειρά εµβληµατικά µέτρα που αναδεικνύουν τον ταξικό της χαρακτήρα
και προσανατολισµό. Όσον αφορά στη φορολογία µείωσε τον
συντελεστή φορολόγησης των νοµικών προσώπων, δηλαδή των
επιχειρήσεων και ταυτόχρονα προχώρησε στη µείωση των συντελεστών των διανεµόµενων κερδών, δηλαδή των διαφόρων ραντιέρηδων, 10% οι ραντιέρηδες και 22% οι µισθωτοί, οι
συνταξιούχοι και οι αυτοαπασχολούµενοι. Αυτό είναι φορολογική
δικαιοσύνη για τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι µόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βεβαίως και για τη Νέα Δηµοκρατία που αξιοποίησε αυτή την πάσα
του ΣΥΡΙΖΑ για να µειώσει ακόµη περισσότερο τους δύο συγκεκριµένους συντελεστές, µε αποτέλεσµα τα φορολογικά βάρη να
πέφτουν και να συνεχίζουν να τα σηκώνουν οι πλάτες των λαϊκών
στρωµάτων. Μόνο ως ειρωνεία µπορεί να ακουστεί ο ισχυρισµός
ότι τα 35 δισεκατοµµύρια ευρώ των φορολογικών µέτρων των
µνηµονίων ήταν από το πρώτο και δεύτερο µνηµόνιο. Έτσι είπε
η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, όµως, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πάτησε σε αυτά τα 35 δισεκατοµµύρια, τα νοµιµοποίησε
και πρόσθεσε και άλλα 10 δισεκατοµµύρια φορολογικά µέτρα
που τα πλήρωναν µε το αίµα τους και τον ιδρώτα τους οι εργαζόµενοι και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα.
Το δεύτερο εµβληµατικό µέτρο που έκανε η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ είναι να βάλει πρόσθετα εµπόδια στο δικαίωµα στην
απεργία. Να, λοιπόν, ποιος ήταν ο ταξικός προσανατολισµός της
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αµέσως µετά τα µνηµόνια και όχι µε τα
µνηµόνια.
Έτσι, λοιπόν, ο κρατικός προϋπολογισµός του 2019 είχε αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά κύριο λόγο από τα λαϊκά
στρώµατα. Όσον αφορά τις δαπάνες µείωση των δαπανών για
παροχές προς τους εργαζόµενους προέβλεπε, µείωση των συνολικών δαπανών για τις συντάξεις προέβλεπε ο προϋπολογισµούς 2019 και µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης προς τα
νοσοκοµεία. Αυτά προέβλεπε ο πρώτος µεταµνηµονιακός προϋπολογισµός.
Έτσι, λοιπόν, το αποτέλεσµα της εκτέλεσης για το οποίο και
οι δυο σας σήµερα θα το υπερψηφίσετε ήταν τα 8 δισεκατοµµύρια ευρώ πρωτογενές πλεόνασµα, τα µατωµένα πρωτογενή πλεονάσµατα τα οποία πλήρωσε µε το υστέρηµα του ο ελληνικός
λαός. Μάλιστα µια πολύ µικρή επιστροφή, που είναι στη λογική
«να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι», πήγε στη διαχείριση
των πιο φτωχών λαϊκών στρωµάτων, στην ανακούφισή τους υποτίθεται, έχοντας κάνει µια πολιτική αναδιανοµής επί της ουσίας
της φτώχειας και οι λιγότερο φτωχοί να πληρώνουν για τους περισσότερους φτωχούς. Έτσι είχαµε έναν ταξικό προϋπολογισµό.
Τελεία και παύλα.
Δεύτερον, για να αποκαταστήσουµε την αλήθεια, µε τα µνηµόνια εµπλέκονται όλα τα κόµµατα της σηµερινής Βουλής πλην
του ΚΚΕ, άλλα σε µεγαλύτερο και άλλα σε µικρότερο βαθµό. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ είναι ο πρωταθλητής. Ψήφισε και τα
τρία µνηµόνια και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο, η Νέα
Δηµοκρατία το δεύτερο και το τρίτο νοµιµοποιώντας το πρώτο
και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έφερε το τρίτο µνηµόνιο που
επί της ουσίας νοµιµοποιούσε και το πρώτο και το δεύτερο µνηµόνιο. Ο, δε, Βελόπουλος, ως µέλος του Κοινοβουλίου µε το
ΛΑΟΣ στήριξε κυβέρνηση που εφάρµοσε µνηµόνια. Ο, δε, Βαρουφάκης, Υπουργός Οικονοµικών του ΣΥΡΙΖΑ παρέτεινε αντί να
καταργήσει το δεύτερο µνηµόνιο για έξι µήνες, για να µπορέσει
να συνεχιστεί η διαπραγµάτευση για την επιβολή του τρίτου µνηµονίου, που βέβαια αποσύρθηκε έγκαιρα από την κυβέρνηση
τότε του ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για να παραµείνει ως χρήσιµη εφεδρεία
για το σύστηµα.
Τρίτο ζήτηµα, η επόµενη µέρα. Έρχεστε και πανηγυρίζετε για
υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, κύριοι Υπουργοί. Λέτε ότι θα φτάσει 7,1%. Όµως, αυτή η ανάπτυξη στηρίζεται πάνω στα αποκαΐδια που έχετε αφήσει και εσείς και οι προηγούµενες κυβερνήσεις
των εργασιακών συνδικαλιστικών ασφαλιστικών δικαιωµάτων στο
δικαίωµα επιβίωσης των αυτοαπασχολουµένων και των βιοπαλαιστών αγροτών. Μάλιστα είναι µια ανάπτυξη η οποία θα συνεχίσει
να παίρνει ακόµη νέα αντεργατικά και αντιλαϊκά µέτρα για να
µπορέσει να προχωρήσουν οι εκταµιεύσεις από το Ταµείο Ανάκαµψης, το οποίο επιβάλλει το πανευρωπαϊκό µνηµόνιο για τους
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λαούς. Γιατί θα πρέπει να υλοποιηθούν σε όλες τις χώρες οι βέλτιστες πρακτικές σφαγιασµού των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων, όπως εφαρµόζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση και στη χώρα µας.
Έτσι, λοιπόν, η ανάπτυξη αυτή δεν πρόκειται να αναιρέσει την
επίθεση που δέχονται οι εργαζόµενοι, δεν πρόκειται να οδηγήσει
στην παραµικρή αποπληρωµή των τεράστιων απωλειών τα οποία
είχαν.
Αυτά τα µέτρα τα οποία υλοποιεί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι µέτρα αναγκαία για το σύστηµα και όχι αποτέλεσµα των ιδεοληψιών της Νέας Δηµοκρατίας. Οδηγούν σε µια
ανάπτυξη άδικη, σε µια ανάπτυξη ταξική όπου ο πλούσιος γίνεται
πλουσιότερους και ο φτωχός φτωχότερος. Έτσι, λοιπόν, αποτέλεσµα αυτών των πολιτικών είναι η ακρίβεια, γιατί η ακρίβεια δεν
είναι κάποιο φυσικό φαινόµενο που ήρθε ξαφνικά. Είναι αποτέλεσµα των στρατηγικών επιλογών που έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις και η σηµερινή Κυβέρνηση. Για παράδειγµα η ακρίβεια
στην ενέργεια και η εκτόξευση της τιµής είναι το αποτέλεσµα της
πολιτικής απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
στη χώρα µας και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το
αποτέλεσµα της πολιτικής της πράσινης µετάβασης που συµφωνείτε και υλοποιείτε όλα τα κόµµατα. Είναι το αποτέλεσµα της
ενεργειακής εξάρτησης της χώρας µας από το εισαγόµενο φυσικό αέριο το οποίο υποκατέστησε τον λιγνίτη, το εγχώριο καύσιµο. Να, λοιπόν, γιατί λέµε ότι είναι το αποτέλεσµα µιας
συνολικής πολιτικής το θέµα της ακρίβειας. Θα µπορούσα να
αναφέρω και άλλα παραδείγµατα, αλλά δεν µε φτάνει ο χρόνος
για να µακρηγορήσω. Είναι µια ανάπτυξη άδικη.
Με ρώτησε πριν στον διάδροµο ο κ. Χατζηδάκης. Είναι εδώ ο
πρώην δήµαρχος. Μου λέει: «Ο ιός είναι καπιταλιστικός»; Κύριε
Χατζηδάκη, αυτό το οποίο ξέρω, ότι τα αποτελέσµατα της πανδηµίας, οι εκατόµβες νεκρών και οι καταρρεύσεις των δηµόσιων
συστηµάτων υγείας σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες είναι αποτέλεσµα της καπιταλιστικής διαχείρισης. Αυτό µπορώ να σας το
υπογράψω. Είναι το αποτέλεσµα της εµπορευµατοποίησης της
υγείας, όταν οι δυνατότητες -και αυτό φάνηκε από το πόσο γρήγορα κυκλοφόρησε το εµβόλιο- για την αντιµετώπιση της πανδηµίας είναι τεράστιες που θα µπορούσαν όχι µόνο να έχουν
σωθεί ζωές αλλά οι επιπτώσεις να ήταν πολύ µικρές, δεν αξιοποιούνται προς όφελος των λαϊκών στρωµάτων, όταν δεν υπάρχει πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, όταν τα δηµόσια νοσοκοµεία
συρρικνώνονται και καταρρέουν κάτω από το όνοµα της συνύπαρξης µε τον ιδιωτικό επιχειρηµατικό τοµέα στην υγεία. Καπιταλιστική είναι και η Ρωσία, αλλά δείτε στην Κούβα µε το
εµπάργκο το οποίο έχει, µε τις τεράστιες δυσκολίες και τις απαγορεύσεις που έχει, πώς εκεί όχι µόνο αντιµετωπίζει, αλλά στέλνει και βοήθεια σε άλλες καπιταλιστικές χώρες πολύ πιο
ανεπτυγµένες από την Κούβα. Γι’ αυτό λέµε, λοιπόν, ότι είναι
αποτέλεσµα του καπιταλιστικού τρόπου διαχείρισης η πανδηµία
και όχι ως αποτέλεσµα της ίδια της πανδηµίας.
Τέταρτο ζήτηµα. Θα είναι µια ανάπτυξη η οποία θα είναι µατωµένη. Στην κυριολεξία τα εργατικά ατυχήµατα πολλαπλασιάζονται µε γεωµετρική πρόοδο µέρα µε την ηµέρα: ο νεκρός στο
λιµάνι του Πειραιά, στην «COSCO», στις προβλήτες, ο νεκρός
στον ΗΣΑΠ τις προηγούµενες µέρες και δεκάδες µη καταγεγραµµένα άλλα ατυχήµατα, θανατηφόρα, αλλά και µη θανατηφόρα. Γιατί ακριβώς τα µέτρα προστασίας, υγιεινής και
ασφάλισης πάνε περίπατο στο όνοµα της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων, γιατί αποτελούν κόστος. Θα είναι µια ανάπτυξη η οποία θα διευρύνει ακόµη
περισσότερο την ψαλίδα ανάµεσα στις δυνατότητες τις υπαρκτές λόγω της τεχνολογίας, της επιστήµης και των παραγωγικών
δυνατοτήτων που υπάρχουν από τη µια µεριά και στο επίπεδο
ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Γιατί ο πλούτος συσσωρεύεται σε όλο και λιγότερα χέρια σε παγκόσµιο επίπεδο. Αυτό το
οποίο παρουσίασε ο κ. Τσακαλώτος βεβαίως ισχύει σε παγκόσµιο επίπεδο. Δεν είναι αποτέλεσµα ιδεοληψίας.
Είναι αυτό που είχε πει ο Κάρολος Μαρξ- ο κύριος καθηγητής
όφειλε να το γνωρίζει -για τη σχετική υπεραξία. Η παραγωγικότητα της εργασίας αποτελεί ακριβώς αυτό τον µηχανισµό και το
εργαλείο που εκτοξεύει τη σχετική υπεραξία. Άρα, λοιπόν, δεν
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είναι θέµα νεοφιλελεύθερου µοντέλου διαχείρισης αλλά οι ανισότητες βρίσκονται στο ίδιο το DNA του καπιταλιστικού συστήµατος. Από αυτή την άποψη όσοι µε τα λόγια λένε ότι θα
περιορίσουν αυτές τις ανισότητες δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά
να καλλιεργούν αυταπάτες στον κόσµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ολοκληρώσω, κύριε
Πρόεδρε. Δεν έχει µιλήσει άλλος από το ΚΚΕ. Δώστε µου δύο τρία λεπτά παραπάνω γιατί είµαι ο µοναδικός οµιλητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Να σας δώσω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι µια ανάπτυξη η
οποία θα είναι αβέβαιη, µε χαµηλούς ρυθµούς παρά την προσωρινή εκτόξευση που δείχνουν τα στοιχεία. Μια ανάπτυξη η οποία
θα προετοιµάσει το έδαφος για την εκδήλωση µιας νέας ακόµη
πιο βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης. Γιατί ό,τι και να κάνετε δεν
µπορείτε να ξεφύγετε από τον κύκλο της καπιταλιστικής οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι, εµείς το λέµε καθαρά. Η εξέλιξη των πραγµάτων δείχνει ακριβώς ότι είναι προκαθορισµένο το πρόγραµµα
από τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων όχι µόνο της σηµερινής κυβέρνησης αλλά είναι προκαθορισµένο το πρόγραµµα και
της επόµενης κυβέρνησης ανεξάρτητα οποιασδήποτε κοµµατικής σύνθεσης. Θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων. Θα πρέπει να υποτάσσεται στις κατευθύνσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι, λοιπόν, εµείς το λέµε καθαρά. Ο ελληνικός λαός δεν
πρέπει να δείξει καµµία αναµονή και καµµία εµπιστοσύνη ούτε
στη σηµερινή Κυβέρνηση, ούτε στην αυριανή. Οι σωτήρες έχουν
πεθάνει. Μόνο ο λαός µε την πάλη του µπορεί να σώσει τον λαό.
Αυτό το απέδειξε περίτρανα και στις φυσικές καταστροφές, στις
πυρκαγιές, στις πληµµύρες. Το απέδειξε περίτρανα στον νικηφόρο αγώνα, αυτή την επιτυχία που είχαν οι εργαζόµενοι στο λιµάνι του Πειραιά στην «COSCO». Το απέδειξε περίτρανα ο
αγώνας των εργαζοµένων στην e-food.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο χρειάζεται αυτή η οργάνωση να
κλιµακωθεί, να γιγαντωθεί, να αποκτήσει χαρακτηριστικά πανελ-
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λαδικού συντονισµού του κινήµατος της εργατικής τάξης και των
λαών για να στοχεύσει στον πραγµατικό αντίπαλο, στον κοινό
εχθρό. Κοινός εχθρός των εργαζοµένων, των αυτοαπασχολούµενων, των βιοπαλαιστών αγροτών, των λαϊκών στρωµάτων είναι
το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν. Είναι τα
συµφέροντα του κεφαλαίου και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέναντι σε αυτόν τον εχθρό πρέπει να στοχεύσει αυτό το
πανελλαδικά συντονισµένο κίνηµα. Και σε συµπόρευση µε το
ΚΚΕ να ανοίξει το δρόµο για ριζικότερες ανατροπές.
Έτσι, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε το ΚΚΕ θα καταψηφίσει τον απολογισµό και τον ισολογισµό. Αυτό είναι καθαρό. Δεν χρειαζόταν
αµφισβήτηση. Γιατί δεν είναι απλά και µόνο καταστιχογράφηση
ορισµένων οικονοµικών µεγεθών, όπως έλεγε ο κ. Βρούτσης,
αλλά αποτυπώνει το αποτέλεσµα µιας σκληρής, µιας άδικης,
µιας βαθιάς ταξικής πολιτικής σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων
και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ως ΚΚΕ καταψηφίζουµε και τον
απολογισµό και τον ισολογισµό για το 2019.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των σχεδίων νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών: α) Για την κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2019 και β) Για την κύρωση
του Ισολογισµού και των λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς του 1-1-2019
ως 31-12-2019.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Για την κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2019»;
Παρακαλώ όσοι το αποδέχονται να εγερθούν.
(Στο σηµείο αυτό εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
Προφανώς ηγέρθησαν οι περισσότεροι.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Για
την κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2019» έγινε δεκτό σε µία και µόνη συζήτηση κατά πλειοψηφία και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ερωτάται επίσης το
Σώµα: Γίνεται δεκτό το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Για την κύρωση του Ισολογισµού και των λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου
αναφοράς 1-1-2019 έως 31-12-2019»;
Παρακαλώ όσοι το αποδέχονται να εγερθούν.
(Στο σηµείο αυτό εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
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Προφανώς ηγέρθησαν οι περισσότεροι.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Για
την κύρωση του Ισολογισµού και των λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς
1-1-2019 έως 31-12-2019» έγινε δεκτό σε µία και µόνη συζήτηση
κατά πλειοψηφία και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Παρακαλώ το Σώµα
να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπεύθυνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης στην οποία περιλαµβάνεται η συζήτηση και ψήφιση: α) «Για την κύρωση του
Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2019» και β) «Για
την κύρωση του Ισολογισµού και των λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης περιόδου αναφοράς
1-1-2019 έως 31-12-2019.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 13.36’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 19 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της υπ’ αριθµόν
1/1/8-10-2021 επίκαιρης επερώτησης αρµοδιότητας Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας που κατέθεσαν ο Πρόεδρος του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και ογδόντα πέντε
Βουλευτές του κόµµατός τους µε θέµα: «Γιατί υπογράψατε µε
προκλητική αύξηση του κόστους -ακόµα και σε σύγκριση µε τους
αρχικούς δικούς σας υπολογισµούς- τη Συµφωνία για το Διεθνές
Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης της Πολεµικής Αεροπορίας
στην Καλαµάτα».

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

