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ΒΑΓΓΔΛΗ ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ(Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Κύξηε Μπαιανύξα,
ζαο παξαθαιώ βνεζήζηε. ην βαζκό πνπ ηα εξσηήκαηα επεθηείλνληαλ επηθίλδπλα θαη είραλ
θαη κηα άιιε ινγηθή, κόλν θαη κόλν γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξόλνπ έθαλε θάπνηεο
παξαηεξήζεηο. Από εθεί θαη πέξα δελ ζα επηβάιεη ην πξνεδξείν ηηο εξσηήζεηο ζηηο
ζπλαδέιθηζεο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο.
Κπξία Μπαθνγηάλλε, είζηε ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία έρεηε εγγξαθεί. Απιά, από δηθή
κνπ παξάιεηςε γηαηί δελ ήηαλ ν Δηζεγεηήο ησλ ΑΝΔΛ ζηελ Αίζνπζα, έρεη ην ιόγν ηώξα.
Σν ιόγν έρεη ν θ. Κακκέλνο.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηζεγεηήο ησλ ΑΝΔΛ): Καιεζπέξα ζαο, ρξόληα πνιιά
ζηνπο ενξηάδνληεο. ΄Δρσ δύν απιέο εξσηήζεηο ζε ζπλέρεηα θαη ηεο ρζεζηλήο κνπ εηζήγεζεο
πξνο όινπο, ηδηαίηεξα ηνπο θαιεζκέλνπο καο πνπ καο έθαλαλ ηελ ηηκή λα καο ελεκεξώζνπλ
ζήκεξα γηα ηα δεηήκαηα ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ πεξηθεξεηώλ.
Η πξώηε κνπ εξώηεζε ζα είλαη ζαθήο: αλ έρνπλ όινη θαηαλνήζεη ην ηη αθξηβώο ζα
ζπκβεί κε ηα ρξήκαηά ηνπο θαη ην ηη αθξηβώο εμήγεζε ν εθπξόζσπνο ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο. Ναη ή όρη; Έρσ θαηαλνήζεη; Αλ έρσ θαηαλνήζεη, ζα πάκε κεηά ζε θάπνηεο άιιεο
εξσηήζεηο. Γηα λα κελ ππάξρεη παξεξκελεία θαη ζηε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο παξαθάησ.
Γεύηεξνλ, επεηδή ρζεο έθαλα κηα εξώηεζε, πόζνη δήκνη κπνξεί λα έρνπλ πάλσ από
ην 2,5% ή ην 2,6% ζε πξνζεζκηαθέο ή θαηαζέζεηο όςεσο, λα ελεκεξώζσ πξνιεπηηθά όινπο
όζνπο ζέινπλ λα απαληήζνπλ όηη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2015 ην κεγαιύηεξν επηηόθην ήηαλ
1,81% κε 1,84%.
Δδώ είλαη ην ραξηί ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σν ηακείν παξαθαηαζεθώλ είλαη κηα
άιιε ππόζεζε. Θέισ λα πσ ην εμήο……
ΝΣΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Οκηιεί εθηόο κηθξνθώλνπ.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηζεγεηήο ησλ ΑΝΔΛ): Κπξία Μπαθνγηάλλε, είζηε πνιύ
σξαία ζπλήγνξνο. Να πσ ην εμήο: ην 5,85%, ην 4,20% είλαη ζεβαζηά πνζνζηά θαη απηά
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εθόζνλ ελεκεξώζεθα θαη εγώ ρζεο από ζρεηηθέο ηξάπεδεο θαη δηνηθήζεηο ηξαπεδώλ ιήγνπλ
θαη ζηακαηνύλ θαη δελ ζα ππάξρνπλ απηά ηα επηηόθηα θέηνο. Απηό πνπ ξσηώ είλαη ην εμήο: νη
δήκαξρνη ή όπνηνη έρνπλ δηαζέζηκα θαη θαινύληαη από ηελ Κπβέξλεζε λα βνεζήζνπλ ζε απηή
ηε κεζνπξόζεζκε αλαθύθισζε ησλ βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ κε ηα repos, αλ πξνηίζεληαη
απηνί πνπ έρνπλ θάησ από 2,5% λα βάινπλ ηα ρξήκαηά ηνπο θαη εάλ ζα δερζνύλ πηζαλόλ
επζύλεο, κε ηνπνζεηώληαο ηα ρξήκαηά ηνπο θαη ράλνληαο ρξήκαηα από ην κεγαιύηεξν
επηηόθην. Δίλαη βαζηθή εξώηεζε απηή.
Με ιύπε κνπ δηάβαζα ην ςήθηζκα – απόθαζε ηεο ΚΔΓΔ. Θα ήζεια λα ξσηήζσ εάλ
ζπκθσλεί κε απηό θαη εάλ ην έρεη ζπγγξάςεη ν αμηόηηκνο θαη ενξηάδσλ θ. Παηνύιεο, ζηελ
παξάγξαθν 4 όπνπ θαιεί ηηο Αξρέο ηεο ρώξαο, κέρξη ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΔ ζηηο 7 Ματνπ
λα κελ εθαξκόζνπλ όζα πξνβιέπεη ε ΠΝΠ, αλ ζα αλαιάβεη ηηο επζύλεο ηνπ γηα απηό πνπ ιέεη
ζηελ παξαβίαζε ηνπ λόκνπ ηνπ θξάηνπο.
ΑΓΩΝΙ ΓΔΩΡΓΙΑΓΗ : Οκηιεί εθηόο κηθξνθώλνπ.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηζεγεηήο ησλ ΑΝΔΛ): Ναη, κηα εξώηεζε θάλσ γηα λα
δνύκε ηη ζα θάλνπκε.
ΑΓΩΝΙ ΓΔΩΡΓΙΑΓΗ : Οκηιεί εθηόο κηθξνθώλνπ.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηζεγεηήο ησλ ΑΝΔΛ): Δπραξηζηώ πάξα πνιύ. Σε
δεκόζηα παξόηξπλζε ζε παξαλνκία ζα πξέπεη λα ηε ζπδεηήζνπκε.
ΑΓΩΝΙ ΓΔΩΡΓΙΑΓΗ : Οκηιεί εθηόο κηθξνθώλνπ.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΚΑΜΜΔΝΟ

(Δηζεγεηήο

ησλ

ΑΝΔΛ):

πκθσλώ,

πξέπεη

λα

ζπδεηήζνπκε….
ΒΑΓΓΔΛΗ ΓΙΑΜΑΝΣΌΠΟΤΛΟ (Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο): Κύξηε Βνξίδε θαη
θύξηε Γεσξγηάδε, απηό πνπ θάλεηε δελ πξνσζεί ηε ζπδήηεζε.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηζεγεηήο ησλ ΑΝΔΛ): Θα ηα δνύκε όια, αιιά ε
έγγξαθε παξόηξπλζε ζε παξάλνκε πξάμε ζα ήζεια λα εμεγεζεί θαη λα ζπδεηεζεί.
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ΑΓΩΝΙ ΓΔΩΡΓΙΑΓΗ : Οκηιεί εθηόο κηθξνθώλνπ.

ΒΑΓΓΔΛΗ ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ (Πξνεδξεύσλ ηεο Δπηηξνπήο): Σν ιόγν έρεη ν θ.
Κακκέλνο.
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Κύξηε Πξόεδξε, κε ηε
ζεηξά κνπ ζέισ λα πσ, όηη ςεθίδνπκε επί ηεο αξρήο θαη θαη' άξζξνλ ην λνκνζρέδην.
Οξηζκέλα ζρόιηα, ηα νπνία πξνζσπηθά κε ελόριεζαλ, όπσο είπα θαη πξηλ ζηελ
πξνεγνύκελε εηζήγεζή κνπ ήηαλ ε έγγξαθε δήισζε ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ε παξόηξπλζε ζε
παξαλνκία θαη κε ηήξεζε ηνπ λόκνπ, ν νπνίνο ζα ςεθηζηεί ή κάιινλ έρεη ςεθηζηεί, απηό ήηαλ
θάηη πνπ αλ θαη λένο Βνπιεπηήο δελ κνπ άξεζε, όηαλ ην βιέπσ θαη γξαπηώο έρεη ηδηαίηεξε
βαξύηεηα θαη επζύλε απηώλ πνπ ηα ιέλε, ηδηαίηεξα όηαλ παξνηξύλεη ζπλαδέιθνπο ηνπ λα
παξαλνκήζνπλ.
Διπίδσ, ινηπόλ, λα ην απνζύξνπλ.
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(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟ, Δηδηθνύ Αγνξεηή ησλ ΑΝΔΛ)

Θα ζπκίζσ επίζεο όηη, αλ θαη έρεη θξπθηεί ην ηειεπηαίν ηξίκελν, ππήξρε θάπνηνο
θύξηνο Φνύρηει. Θα κηιήζσ αύξην ζηελ Οινκέιεηα γηα ηνλ θύξην Φνύρηει, θαη ζα πσ ην ηη
έθαλε ν θύξηνο Φνύρηει, πνηνο ήηαλ ν ξόινο ηνπ ζηελ Διιάδα, πνηεο νη επαθέο κνπ κε ηνπο
Γεκάξρνπο θαη ηνπ Πεξηθεξεηάξρεο. Πνηνη από ηνπο Γεκάξρνπο θαη ηνπο Πεξηθεξεηάξρεο,
ήηαλ από ηνπο πξώηνπο νη νπνίνη ζπλέδξακαλ ζηελ θάζε ηνπ, πξόζθιεζε γηα ελεκέξσζε.
Θα ζπκίζσ ζηνπο αγαπεηνύο ζπλαδέιθνπο, έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ εξσηεκαηνιόγην πνπ
είρε ζηείιεη ν θύξηνο Φνύρηει πξνο όινπο ηνπο Γεκάξρνπο. Καη ξσηνύζε λα κάζεη ηα
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ησλ δήκσλ, ηηο ππνδνκέο, ηελ ελέξγεηα, ηα ελεξγεηαθά, ηα
απνζεκαηηθά ηνπο, ηηο ρξεκαηνξνέο ηνπο.
Καη έρσ θαη ηε ιίζηα ησλ Γεκάξρσλ νη νπνίνη απάληεζαλ. Ο θύξηνο Φνύρηει λα
ζπκίζσ όηη, είλαη ελ ελεξγεία Τθππνπξγόο Δξγαζίαο ζηελ Καγθειαξία, θαη εληεηαικέλνο
επηηεξεηήο ζηελ Διιάδα. Απηά ηα έρνπκε δήζεη απηά ηα ρξόληα, πνπ πέξαζαλ θαη δελ ζέινπκε
λα ηα μεράζνπκε θαη εηδηθά, νη Γήκαξρνη πνπ κίιεζαλ ζήκεξα πνιηηηθά θαη δελ ηνπο
ρξσκαηίδσ απιά, εδώ δελ θάλνπκε πνιηηηθή ζπδήηεζε, αιιά κηα πνιύ ζνβαξή ζπδήηεζε
δηαρείξηζεο κηαο επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο.
Πξαθηηθά, ζέισ λα ζαο πσ όηη αλ νη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο πιεξώλνληαλ 1 ηνπ
κελόο, δελ ζα είρακε θαλ λα ζπδεηήζνπκε θάηη ζήκεξα. Αιιά, επεηδή νη εληνιέο θαη ε
πξνεηνηκαζία πξέπεη λα γίλνπλ από ηηο 24 θαη ζηηο 27 λα πιεξσζνύλ νη κηζζνί θαη ζπληάμεηο
ηα 2,2 δηζ., ππήξρε ην ηξηήκεξν θελό, γηα ην νπνίν ηελ αιήζεηα είπε ν θ. Μάξδαο, όηη δελ ηα
είρε ην πξσί θαη μέξνπκε πσο ηα βξήθε αξγόηεξα όπσο ην είπε. Βέβαηα έρεη δηαθσκσδεζεί
απηό, αιιά είλαη ε πιήξεο αιήζεηα θαη θαηαδεηθλύεη ην επείγνλ, θαη ην ρανηηθό ην νπνίν
εηζπξάμακε από ηελ πξνεγνύκελε θπβέξλεζε θαη πξνζπαζνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε κέξα κε
ηελ εκέξα.
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Από θεη θαη πέξα, όζνλ αθνξά ηνλ εζσηεξηθό δαλεηζκό θαη ηνπο νξηζκνύο απηνύο, λα
κε κηιήζνπκε ηώξα γηα ηνλ εζσηεξηθό δαλεηζκό πνπ έρεη ζπκβεί ζηε ρώξα, ζε απηή ηελ
παηξίδα θαη ζε όιεο ηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ αθαηκαρζεί 100 δηζ. θαηαζέζεσλ, νη νπνίεο δελ
πήγαλ ζε θαλέλα καμηιάξη θαη δελ ζάθηεθαλ ζε θαλέλαλ ηνίρν, παξά εμππεξέηεζαλ αλάγθεο
λνηθνθπξηώλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε 7πιάζηνπο θόξνπο από ην 2009, ζε ραξάηζηα θαη ζε
ρηιηάδεο άιιεο ππνρξεώζεηο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ από 1,5 εθαηνκκύξην επηπιένλ αλέξγνπο
πνπ δεκηνύξγεζε ην κλεκόλην, νη νπνίνη έηξσγαλ ηηο ζάξθεο ηνπο από ηα απνζεκαηηθά ησλ
ηξαπεδώλ, νη νπνίεο δηαιύζεθαλ από ην αλαγθαζηηθό δάλεην ηνπ PSI, κε ην επόκελν
αλαγθαζηηθό δάλεην πνπ θάιπςε ηηο αλάγθεο ηνπ PSI, όπνπ κε 38 «θνύξεςαλ» ην PSI ζηηο
ηξάπεδεο θαη 48 δαλείζηεθαλ αζθάιεηα θαηαζέζεσλ.
Κιείλνληαο, ζέισ λα πσ όηη ε θπβέξλεζε θαη νη θπβεξλήζεηο ησλ κλεκνλίσλ,
θαηέζηεζαλ ζαθέο ζε έλα ECOFIN ην 2013 όηη όινη νη θαηαζέηεο είκαζηε επελδπηέο, πνπ δελ
είκαζηε απινί θαηαζέηεο. Πέξαζε δηά λόκνπ. Δίκαζηε νη ηξίηνη ζηε ζεηξά, ζε πεξίπησζε πνπ
κηα ηξάπεδα, όπσο πνιύ ζσζηά είπε ν θ. Μάξδαο δελ μέξεη θαλείο ηη γίλεηαη ε θαηάζεζε ηνπ
όηαλ κπαίλεη ζηελ ηξάπεδα, δηόηη γίλεηαη ε θαηάζεζε ηνπ ελόο γίλεηαη θαηαλαισηηθό δάλεην ηνπ
άιινπ, κέρξη θαη δάλεην ζηνλ ΟΣΑ ή επέλδπζε ην γεξκαληθό νκόινγν ή νπνπδήπνηε αιινύ.
Γελ έρνπκε θακία ζπκκεηνρή ζην θέξδνο ηεο ηξάπεδαο, αιιά έρνπκε θάζε
ζπκκεηνρή ζηελ ραζνύξα ηεο ηξάπεδαο. Απηά είλαη γλσζηά ζε όινπο θαη ζα παξαθαινύζα
πάξα πνιύ όηαλ κηιάκε γηα αζθάιεηα θαηαζέζεσλ, λα εκπηζηεπόκαζηε ηελ ηξάπεδα ηεο
Διιάδνο απηή ηε ζηηγκή, ε νπνία ζα θάλεη ηε δηαρείξηζε κε πιήξε αζθάιεηα, πιήξε δηαθάλεηα
θαη ζα παξαθαινύζα όινπο ηνπο θνξείο λα βνεζήζνπλ θαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο ζα
κεηξεζνύκε.
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