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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΑΧΙΝΙΔΗ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤOΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «MEGA»  

ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ & Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑ  

 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Ο  Υφυπουργός Οικονομικών,  ο  κ. Φίλιππος  Σαχινίδης  είναι  εδώ 

μαζί  μας.  Κύριε  Υπουργέ,  ήρθε  το  φορολογικό  νομοσχέδιο,  έστω  και  με 

καθυστέρηση όπως λένε πολλοί.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Καθυστέρηση χρόνων.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Καθυστέρηση χρόνων;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Ναι,  αυτό  το  νομοσχέδιο  έπρεπε  να  έχει  έρθει  εδώ  και  πολλά 

χρόνια.  Η  χώρα  μας  έχει  ένα  φορολογικό  πλαίσιο,  το  οποίο  ουσιαστικά  δε 

βοηθούσε ούτε στην ανάπτυξη, ούτε στην αναδιανομή, ούτε ήταν κοινωνικά δίκαιο. 

Μετά  λοιπόν  από  πολλά  χρόνια  καθυστέρηση,  φέραμε  ένα  νομοσχέδιο  το  οποίο 

αποκαθιστά την τάξη, βάζει το πλαίσιο. 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Την  ανάπτυξη  πως  τη  βοηθάει  δηλαδή;  Γιατί  μια  κριτική  που 

ασκείται  πολύ  έντονα  είναι  ότι  κοιτάτε  να  μαζέψετε  λεφτά,  να  μας  ξεζουμίσετε 

δηλαδή όλους, αλλά ανάπτυξη δε βλέπουμε πουθενά.  
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Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Να ξεκαθαρίσω κάτι κ. Οικονομέα, ένα φορολογικό νομοσχέδιο δεν 

υποκαθιστά  τον αναπτυξιακό  νόμο,  ο οποίος πραγματικά βάζει  τις  βάσεις  για  την 

ανάπτυξη. Ενσωματώνει όμως κίνητρα, για να δώσουμε τη δυνατότητα πραγματικά 

η  ανάπτυξη  στη  χώρα  μας  να  προχωρήσει.  Δίνουμε  κίνητρα  στις  επιχειρήσεις,  οι 

οποίες μοιράζουν μερίσματα, να παρακρατούν ένα μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη 

τους ως μη διανεμόμενα για να μπορούν να τα επανεπενδύουν. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Με φορολογικές ελαφρύνσεις ας πούμε;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Με  φορολογικές  ελαφρύνσεις,  ουσιαστικά  φορολογούμε  με 

χαμηλότερο  φορολογικό  συντελεστή  τα  μη  διανεμόμενα  κέρδη  και  με  αυτόν  τον 

τρόπο δίνουμε κίνητρα στην επιχείρηση να κρατήσει μέρος από τα κέρδη της για να 

τα επανεπενδύσει για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Και δίνετε και επιχειρήματα στα κόμματα της Αριστεράς επίσης να 

σας λένε ότι "αφήνετε πάλι στο απυρόβλητο τους κεφαλαιοκράτες".  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Εάν τα μη διανεμόμενα κέρδη μετατρέπονται σε θέσεις εργασίας, δε 

με ενοχλεί καθόλου η κριτική της Αριστεράς. Η κριτική της Αριστεράς θα πρέπει να 

πάψει να είναι καταγγελτική και να είναι επί της ουσίας, να διατυπώνει προτάσεις 

οι  οποίες  πραγματικά  μπορούν  να  απαντήσουν  στα  προβλήματα  με  τα  οποία 

βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Ο καταγγελτικός λόγος δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής 

να παράξει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα και στον αντίποδα οι επιχειρήσεις λένε ότι έχουν υψηλή 

φορολογία με 39%. 25 συν 14 σου λέει.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ναι αλλά μη σας θίξει κάτι εσάς τις επιχειρήσεις και στους δύο.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, λέμε τι λένε οι μεν και τι λένε οι δε.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Επιπρόσθετα  να  υπενθυμίσω  ότι  στο  συγκεκριμένο  νομοσχέδιο 

στηρίζουμε  κι  εκείνη  την  επιχείρηση η οποία σήμερα  τηρεί  μια στάση  κοινωνικής 

υπευθυνότητας και κρατάει τους εργαζόμενους παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί ο 

τζίρος  της.  Αντιλαμβάνεστε  ότι  σε  συνθήκες  κρίσης  είναι  αναγκαίο  η  Πολιτεία  να 

μπορέσει  να  στηρίξει  εκείνον  τον  επιχειρηματία,  ο  οποίος  στρέφεται  στον 

εργαζόμενο  που  τον  βοήθησε  στις  καλές  στιγμές  της  επιχείρησης  και  του  λέει, 

«ξέρεις  κάτι,  εγώ  αυτή  τη  στιγμή  δεν  παίρνω  την  πρωτοβουλία  να  σε  απολύσω, 

παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί ο τζίρος της επιχείρησης, παρά το γεγονός ότι δεν 

έχει πάει καλά».  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Το  σημαντικότερο  από  όλα  είναι  αυτό  που  λέτε.  Εάν  δεν 

καταφέρετε  να  βρείτε  ένα  τρόπο  να  σταματήσουν  οι  απολύσεις  προστίθενται  με 



φοβερά  εφιαλτικούς  ρυθμούς  άνεργοι  στο  δρόμο  κ.  Υπουργέ  και  δουλειά  δε 

βρίσκουν.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Γι΄ αυτό και πήραμε  τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία να στηρίξουμε 

εκείνη την επιχείρηση η οποία κρατάει τον εργαζόμενο, έχουμε πάρει και μια σειρά 

από  άλλες  ρυθμίσεις,  στηρίζουμε  τις  καινοτόμες  επιχειρήσεις,  στηρίζουμε 

επιχειρήσεις  οι  οποίες  επενδύουν στην  έρευνα  και  στην  τεχνολογία.  Τονίζω όμως 

και  πάλι,  δεν  μπορεί  ένα  φορολογικό  νομοσχέδιο  να  υποκαταστήσει  τον 

αναπτυξιακό  νόμο.  Ο  αναπτυξιακός  νόμος  και  τα  χρήματα  του  ΕΣΠΑ  είναι  η 

ατμομηχανή  της  αναπτυξιακής  μας  πρωτοβουλίας,  απλώς  αυτό  το  φορολογικό 

πλαίσιο  διαμορφώνει  σταθερούς  κανόνες  παιχνιδιού,  τους  οποίους  θα  γνωρίζουν 

όλοι  όσοι  ενδιαφέρονται  να  επενδύσουν  στη  χώρα  μας.  Και  μέσα  από  αυτή  τη 

σταθερότητα πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε ξανά να μετατρέψουμε τη χώρα σε 

έναν τόπο προσέλκυσης επενδύσεων, για να μπορέσουν να έρθουν επενδυτές από 

το  εξωτερικό  που  θέλουν  να  αξιοποιήσουν  το  ανεκμετάλλευτο  αναπτυξιακό 

απόθεμα που έχει η χώρα μας και που μέχρι στιγμής δε δώσαμε τη δυνατότητα να 

αποτελέσει πηγή περαιτέρω ανάπτυξης.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Μάλιστα.  Τώρα,  να  τα πιάσουμε σιγά‐σιγά  να  ξεκινήσουμε από 

την  πράξη;  Αυτό  το  πόθεν  έσχες  για  την  πρώτη  κατοικία,  λένε  πολλοί  ‐  δεν  ξέρω 

ποια είναι η γνώμη του κ. Αμπελιώτη  ‐ ότι "θα δημιουργήσει πολλές αδικίες".  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Καμία αδικία, όποιος έχει εισοδήματα, πραγματικά δεν έχει  τίποτε 

να  φοβηθεί.  Εκείνο  το  οποίο  υπήρχε  μέχρι  στιγμής  με  το  φορολογικό  πλαίσιο  το 

οποίο  είχαμε  ήταν  ότι  παρέχονταν  οι  δυνατότητες  σε  διάφορους  που  είχαν 

εισοδήματα  τα  οποία  δεν  δηλωνόταν  και  δε  φορολογούνταν,  να  βρίσκουν  μία 

διέξοδο  διαφυγής  μέσα  από  την  απόκτηση  της  πρώτης  κατοικίας.  Ο  απλός 

εργαζόμενος,  ο  οποίος  μπορεί  να  δικαιολογήσει  το  εισόδημά  του,  που  θα 

αναγκαστεί να πάρει εκ των πραγμάτων ένα δάνειο, για να μπορέσει να αγοράσει 

την πρώτη κατοικία, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Οι μόνοι που μπορεί να ανησυχούν 

από  το  συγκεκριμένο  φορολογικό  νομοσχέδιο,  είναι  όλοι  αυτοί  οι  οποίοι 

καταστρατηγούσαν διατάξεις που υπήρχαν στο μέχρι τώρα υφιστάμενο φορολογικό 

πλαίσιο και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, αποφεύγανε να πληρώνουν φόρους 

και εκμεταλλευόταν τις τρύπες για την αγορά της πρώτης κατοικίας. 

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Εντάξει, αλλά δυο λεπτά, πρέπει να βρείτε μία λύση για το εξής: 

Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικογένεια, μία μέση οικογένεια, δε λέω τώρα γι΄ αυτούς 

που  είναι  ίσα‐ίσα  και  τσίμα‐τσίμα  τα  βγάζουν  πέρα  οι  άνθρωποι,  η  οικογένεια, 



λοιπόν, έβρισκε έναν τρόπο κι έπαιρνε ένα σπίτι και το έγραφε στο παιδί, το παιδί 

όμως δεν έχει εισόδημα ακόμα κι όταν είναι 18 χρονών. 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Εσείς πάτε στα τεκμήρια κ. Καμπουράκη.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Και στο πόθεν έσχες.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Το ίδιο είναι.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι, όχι δεν είναι καθόλου το ίδιο.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Δεν  είναι  το  ίδιο,  πάμε  επί  του  πόθεν  έσχες  και  μετά  στα 

τεκμήρια.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Μισό λεπτό να απαντήσουμε στον κ. Καμπουράκη γιατί τον βλέπω 

λίγο ανήσυχο και τρομοκρατημένο με αυτό το επιχείρημα κι επειδή πολλοί πολίτες 

ανησυχούν να σας απαντήσω.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ναι πολλοί έχουν τρομοκρατηθεί.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Αυτό είναι και για τους συνταξιούχους.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Οι  συνταξιούχοι  δεν  επηρεάζονται  καθόλου,  δεν  εντάσσονται  στα 

τεκμήρια. Εάν λοιπόν ένας γονιός αποφασίσει να δώσει στο παιδί του ένα σπίτι, σας 

διαβεβαιώνω ότι  το εισόδημα το οποίο προκύπτει για  τον νεαρό είναι πολύ κάτω 

από  το  αφορολόγητο  των  12  χιλιάδων  ευρώ.  Πρακτικά  ένα  σπίτι  μπορεί  να  του 

δημιουργήσει ένα εισόδημα της τάξης των 4‐5 χιλιάδων, σύμφωνα με τους κανόνες 

που  υπάρχουν  στο  καινούργιο  φορολογικό  νομοσχέδιο,  ξέρετε  όμως  ότι  το 

αφορολόγητο  είναι  12  χιλιάδες  ευρώ.  Πρακτικά  τι  σημαίνει  αυτό;  Ότι  δεν  έχει 

κανένα λόγο να ανησυχεί, ακόμη κι αν έχει ένα αυτοκίνητο πάλι θα βρεθεί κάτω των 

12 χιλιάδων. Δηλαδή αν ο γονιός αποφάσισε να δώσει στο παιδί ένα αυτοκίνητο και 

αποφάσισε να δώσει κι ένα σπίτι, θα βρεθεί κάτω από τις 12 χιλιάδες.  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Εδώ Υπουργέ έχω ένσταση.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Αν έχεις ένσταση γιατί δεν μας την έλεγες πριν έρθει;  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Όχι, καλοπροαίρετα και κριτική εποικοδομητική θα κάνουμε. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ναι πες το να σου απαντήσει ο Υπουργός.  

Β.  ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ:  Μήπως  μπορέσει  και  κάτι  διορθωθεί  για  τον  εργαζόμενο,  έτσι; 

Λοιπόν  ένας  εργαζόμενος ο  οποίος  είναι  στις  αρχές  του  εργασιακού  του βίου  και 

του δίνουν με γονική παροχή οι γονείς του ένα σπίτι, έχει ένα αυτοκίνητο των 1200‐

1400  κυβικών,  συν  τα 3  χιλιάδες  ευρώ που είναι  το  τεκμήριο διαβίωσης, αυτό σε 

πάρα πολλές περιπτώσεις θα πάει πάνω από τα 11‐12  χιλιάρικα, θα φτάσει  τα 15 



και  16  και  θα  φορολογηθεί.  Εδώ  εγώ  ισχυρίζομαι  ότι  τα  τεκμήρια  είναι  μια 

προϋπόθεση βασική που πρέπει να υπάρχει στο φορολογικό. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Για να διευρυνθεί η φορολογική βάση.  

Β.  ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ:  Ναι,  για  να  διευρυνθεί  η  φορολογική  βάση.  Αλλά  σε  αυτές  τις 

περιπτώσεις θα πρέπει στα πρώτα χρόνια του εργασιακού βίου, έστω στην τριετία, 

αυτές οι περιπτώσεις να έχουν το 50% του τεκμηρίου τουλάχιστον στο σπίτι. Όπως 

ίσχυε στη γονική παροχή μέχρι σήμερα που ήταν το 50%. Νομίζω ότι ο φορολογικός 

νόμος  δε  θέλει  να  βρει  έσοδα  από  τον  νέο  εργαζόμενο  και  η  πρόθεση  της 

Κυβέρνησης δεν είναι αυτή πιστεύω. 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Γιατί,  εσύ  έχεις  υπολογίσει  ότι  ένα  παιδί  που  θα  του  δώσει  ο 

μπαμπάς του ένα σπίτι και θα έχει κι ένα αυτοκίνητο θα πληρώνει φόρο;  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Βεβαίως.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ο Υπουργός λέει "όχι".  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Εξαρτάται  από  το  τι  σπίτι  θα  πάρει,  γιατί  εμείς  έχουμε  πολύ 

συγκεκριμένα παραδείγματα, μέσα από τα οποία προκύπτει ότι αυτός που θα πάρει 

ένα σπίτι και αυτός ο οποίος θα έχει κι ένα αυτοκίνητο, υπολογίζω ότι το σπίτι θα 

του δώσει ένα τεκμαρτό εισόδημα 3 με 4 χιλιάδες.  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Αυτό είναι στα πολύ μικρά σπίτια.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Όταν  είσαι  νεαρός  ένα  μικρό  σπίτι  θα  πάρεις,  ένα  δυάρι  ή  ένα 

τριάρι, δε θα πάρεις τεσσάρι και πεντάρι.  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Αν είχε ο πατέρας σου όμως 100 τραγωνικά; 

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Όχι, το τεκμήριο στα 150 τετραγωνικά είναι 10.400.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Κάτσε  βρε  συ  Αντρέα,  θα  πάρει  ένα  παιδί  18  χρονών  150 

τετραγωνικά μέτρα; Εδώ δεν έχουν οικογένειες.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Πέστε 80 με 90, εκεί είμαστε τώρα.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Δηλαδή  ένα  παιδί  18  χρονών  θα  πάρει  150  τετραγωνικά  να  τα 

κάνει τι;  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Κι άμα έχει ο πατέρας 150 τι θα του δώσει 80;  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι αλλά αν έχεις λεφτά να πάρεις ένα σπίτι του παιδιού σου 

στα 18  του θα του πάρεις ένα 80  και στα 35 θα του πάρεις ένα 140;  Ένα θα τους 

πάρεις.  



Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Άμα  του  πάρεις  150  όμως  θα  πληρώσεις  και  κανένα  χιλιάρικο 

φόρο.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Κύριε Οικονομέα,  όταν  αγοράζεις 140  τετραγωνικά  σπίτι  σημαίνει 

ότι έχεις κάποια εισοδήματα. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Θα πληρώσεις και κανένα χιλιάρικο φόρο, πως θα γίνει;  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Στα 100 τετραγωνικά είναι 6.400, εντάξει είναι λογικό.  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Εάν όμως είναι στην Αγία Παρασκευή ή στο Χολαργό παίρνει συν 

30%.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Μισό  λεπτό.  Εχουμε  βάλει  10‐12  περιοχές  που  θεωρούμε  ότι 

πραγματικά πρέπει  να  γίνει  διαφορετικά ο  τρόπος προσδιορισμού  του  τεκμαρτού 

εισοδήματος.  Αλλά  αν  βάλεις  κι  ένα  αυτοκίνητο  1600  που  είναι  γύρω  στα  4.200 

πάλι  διαμορφώνεται  ένα  εισόδημα  κάτω  από  12  χιλιάδες  ευρώ.  Θα  πρέπει  να 

ξεκαθαρίσουμε κάτι, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις 

δημοσιονομικές  που  υπάρχουν  από  το  1974  και  μετά.  Σήμερα  καλούνται  όλοι  οι 

Έλληνες να συνεισφέρουν ο καθένας στην αντιμετώπιση του προβλήματος με βάση 

τις δυνάμεις του. Αν αρχίσουμε και λέμε ότι αυτός ο οποίος μπορεί να αγοράσει για 

το  παιδί  του  ένα  σπίτι  150  τετραγωνικών  ότι  δεν  πρέπει  να  συνεισφέρει,  τότε 

φοβούμαι ότι αδικούμε τη συζήτηση την οποίαν κάνουμε.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Να  το  ξεκαθαρίσουμε λοιπόν.  Είναι πολύ καλά προσδιορισμένος ο 

τρόπος  με  τον  οποίον  χρησιμοποιούμε  τα  τεκμήρια  στο  παρόν  φορολογικό 

νομοσχέδιο. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε δεν ερχόμαστε να συλλάβουμε την 

ύλη  που  διαφεύγει  από  τον  έλεγχο  με  μόνο  αυτό  το  στοιχείο.  Είναι  πληθώρα 

στοιχείων που υπάρχουν μέσα στο φορολογικό πλαίσιο,  είναι αυτά που έχουν  να 

κάνουν  με  τους  επαγγελματικούς  λογαριασμούς,  είναι  αυτά  τα  οποία  έχουν  να 

κάνουν  με  την  ηλεκτρονική  διακίνηση  των  τιμολογίων,  είναι  αυτά  που  έχουν  να 

κάνουν με τις offshore εταιρείες.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Μισό λεπτό κ. Υπουργέ, αφού καθησυχάσατε τον ανησυχούντα κ. 

Καμπουράκη. 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ξέρω ότι στην Κρήτη κάτω είναι πολύ ανεπτυγμένο και πολύ ισχυρό 

το οικογενειακό συναίσθημα. 

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Μα παιδιά ακούστε εδώ, οι καιροί είναι δύσκολοι, αν έχεις τη 

δυνατότητα τουλάχιστον να δώσεις στο παιδί ένα σπίτι, διότι αλλιώς δεν ξέρεις σε τι 

κοινωνία θα βγει, θα έχει δουλειά, δε θα έχει δουλειά, πως θα ζήσει;  



Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Σας διαβεβαιώνω ότι το παιδί θα βρεθεί κάτω από τις 12 χιλιάδες με 

απλά παραδείγματα. 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Σύμφωνοι.  Για  το  πόθεν  έσχες  λέω  τώρα,  για  να  κλείσουμε  το 

προηγούμενο θέμα. Ένας πατέρας ο οποίος θα δώσει 150‐200 χιλιάδες ευρώ για να 

πάρει ένα σπίτι στο παιδί του, θα πληρώσει φόρο δωρεάς για το παιδί;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Ο  φόρος  μεταβίβασης  για  ένα  σπίτι  για  έναν  που  δεν  είναι 

παντρεμένος  είναι  στις 200  χιλιάδες  και  για  έναν  έγγαμο  είναι  στις  250  χιλιάδες. 

Άρα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το να δικαιολογήσεις τα εισοδήματα, είναι κάτι το 

οποίο υποχρεούται να κάνει κάθε πολίτης.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Φόρο δωρεάς δε θα πληρώσει για το παιδί;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Μιλάμε για το φόρο της μεταβίβασης, ο οποίος είναι για άγαμο 200 

χιλιάδες, για έγγαμο 250 χιλιάδες, είναι πολύ μεγάλο ποσό.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Φόρο δωρεάς  θα πληρώσει  ο  πατέρας που θα  δώσει  στο παιδί 

του τα λεφτά για να αγοράσει το σπίτι;  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: 10%.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Εκεί είναι ένα 10% όταν δίνεις λεφτά.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Συγνώμη Υπουργέ, δε θα υπήρχε το πόθεν έσχες αν δε βάζατε 

αυτό. Θα καταστρατηγείτο αυτό.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Να  σας  απαντήσω,  επειδή  έγινε  μια  μεγάλη  συζήτηση  γύρω  από 

αυτό το ζήτημα μέσα στη Βουλή. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Εγώ άκουγα πάντως έναν Στρατηγό της Αστυνομίας χθες ανήσυχο, 

που έλεγε ότι "έχω μαζέψει κάποια λεφτουδάκια για να πάρω στην κόρη μου ένα 

σπίτι,  γιατί  να  πληρώσω  φόρο  δωρεάς,  αφού  το  σπίτι  έτοιμο  θα  το  πάρω;  Τα 

δικαιολογώ, δεν είναι μαύρα".  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Κύριε  Οικονομέα  να  σας  πω  κάτι;  Μέχρι  πρότινος  υπήρχε  μία 

φορολογική διάταξη η οποία έδινε  τη δυνατότητα να είναι αφορολόγητο  το ποσό 

των δωρεών μέχρι και 90 χιλιάδες.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Στα παιδιά;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Στα  παιδιά.  Τι  κάνανε;  Μαζεύανε  τους  τέσσερις  παππούδες, 

πηγαίνανε και οι γονείς και βάζανε όλοι από 90 χιλιάδες και στο τέλος βρίσκαμε να 

υπάρχουν  αγορές  σπιτιών  με  αντικειμενική  αξία  γύρω  στις  500  χιλιάδες  και 

διαπιστώναμε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων οι δωρεές που δηλώνονταν 

στην Εφορία ήταν μέχρι και τις 85 χιλιάδες, δηλαδή κανένας δεν πήγαινε πάνω από 



το  αφορολόγητο.  Άρα  σε  ποιο  συμπέρασμα  καταλήξαμε;  Καταλήξαμε  στο 

συμπέρασμα ότι αυτό ήταν μία ακόμη τρυπούλα, για να μπορεί κάποιος να ξεπερνά 

το σύστημα και να μπορεί να παίρνει χωρίς να δικαιολογεί.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Για να δικαιολογεί εισοδήματα δηλαδή.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Ακριβώς.  Είπαμε  λοιπόν,  επειδή  ξέρουμε πως  συμπεριφέρονται  οι 

γονείς στην Ελλάδα, ότι κανένας γονιός όταν δίνει 5, 10, 20 ή 30 χιλιάδες δεν πάει 

να τις δηλώσει στην Εφορία. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Τώρα αλίμονο αν μας φτάσετε και σε αυτό το σημείο να δίνουμε 

ένα χαρτζιλίκι και να σας το δηλώνουμε;  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και το κουλούρι.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Απλώς αυτό το οποίο λέω κ. Οικονομέα είναι, ότι αν δώσω εγώ στον 

18χρονο γιο μου 30 χιλιάδες ευρώ θα πάω στην Εφορία να τα δηλώσω; Όχι βέβαια. 

Όσοι λοιπόν πήγαιναν στην Εφορία να δηλώσουν τις δωρεές μετρητών που έκαναν 

στα παιδιά  τους,  ήταν αποκλειστικά και μόνο  για  να καταστρατηγήσουν  το πόθεν 

έσχες,  για  να  μπορέσουν  λοιπόν  αυτά  τα  μαύρα  χρήματα  να  τα  νομιμοποιήσουν 

μέσα από την αγορά του σπιτιού την οποίαν μεταβιβάζανε στο παιδί τους. Κάποια 

στιγμή  λοιπόν  αυτή  η  κοινωνία  θα  πρέπει  να  κοιτάξει  και  να  πάρει  κάποιες 

αποφάσεις.  Να  κοιτάξει  τι  συνέβαινε  στο  παρελθόν  και  να  πάρει  κάποιες 

αποφάσεις.  Θα  βάλουμε  ένα  τέρμα  σε  πρακτικές  που  μας  οδήγησαν  σε  αυτό  το 

σημείο;  Εγώ  λοιπόν  λέω  ότι  αυτή  η  εντολή  που  έχουμε  πάρει  από  τους  Έλληνες 

πολίτες είναι να ξεκαθαρίσουμε οποιεσδήποτε πρακτικές του παρελθόντος που μας 

οδήγησαν  και  μας  έφτασαν  σε  αυτό  το  σημείο  και  να  βάλουμε πλέον  τις  σχέσεις 

ανάμεσα στην Πολιτεία και στον πολίτη πάνω σε καινούρια θεμέλια και θεωρώ ότι 

αυτό που κάνουμε είναι κοινωνικά δίκαιο.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε καθόλου, αλλά μπορεί να την 

πληρώσουν και οι άνθρωποι οι οποίοι ούτε να κρύψουν θέλουν, ούτε να κλέψουν 

θέλουν, ούτε τίποτα.  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Υπουργέ η δωρεά γι΄ αυτόν που την έκανε εθεωρείτο εισόδημα.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ο πατέρας ο οποίος μαζεύει ευρώ‐ευρώ για να δώσει στην κόρη 

του  ένα  σπίτι,  γιατί  να  πληρώσει  και  10%  δηλαδή  φόρο,  εκτός  από  το  φόρο 

μεταβίβασης,  φόρο  δωρεάς  δηλαδή;  Για  να  πιάσετε  εσείς  τους  μεγάλους,  που 

πρέπει να τους πιάσετε.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Φόρο  μεταβίβασης  σας  είπα  δεν  πληρώνεις.  Είδαμε  λοιπόν  ότι 

κάποιες από τις διατάξεις που υπήρχαν είχαν καταστρατηγηθεί και υπήρχαν τελικά 



εκεί φωτογραφικά αποκλειστικά και μόνο για να εξυπηρετηθούν. Και διαπιστώσαμε 

από ελέγχους ‐ το επαναλαμβάνω ‐  που κάναμε σε Εφορίες, ότι όσες φορές υπήρχε 

δηλωμένη  μεταβίβαση‐δωρεά  χρημάτων  όλες  αυτές,  παραδόξως,  ήταν  λίγο  κάτω 

από το αφορολόγητο κι ήτανε προφανής, συστηματική καταστρατήγηση.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Πάνε να πιάσουν το πόθεν έσχες το που βρήκες τα χρήματα 

και δεν έχει φόρο μέχρι τα 200, που είναι μεγάλο ποσόν και 250, έτσι;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Μιλάμε  για  αντικειμενικές  πάντοτε  αξίες,  αντιλαμβάνεστε  για  τι 

εμπορικές μιλάμε. Άρα κανένας γονιός δε στερείται από τη δυνατότητα να δώσει ή 

να αγοράσει στο παιδί του το οποίο τελειώνει τις σπουδές ή βγαίνει από το λύκειο 

ένα σπίτι.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Πληρώνοντας όμως φόρο.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι, όχι δεν πληρώνεις φόρο.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Σου λέει άμα είναι μέχρι 200 με την αντικειμενική.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Καθίστε βρε παιδιά, για να το καταλάβω, συγνώμη μπορεί εγώ να 

μην το έχω καταλάβει.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Οικονομέα, είναι άλλο πράγμα ο φόρος μεταβίβασης. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: 150 χιλιάδες αν δώσει ο μπαμπάς στην κόρη του για να πάρει το 

σπίτι, θα πληρώσει φόρο δωρεάς ή όχι;  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Θα πληρώσει 10%.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Θα πληρώσει. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Δε θα πληρώσει 15 χιλιάδες λοιπόν;  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Δε θα πληρώσει όμως για την αγορά ακινήτου.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Προσέξτε λιγάκι,  είναι άλλο πράγμα αυτό το οποίο κάνουμε εμείς, 

γιατί δε θα πληρώσει για την αγορά ακινήτου. Σας είπα μέχρι και 200 χιλιάδες δεν 

έχει φόρο, είναι αφορολόγητο και μέχρι 250 είναι για τον έγγαμο. Επομένως εκείνο 

το οποίο θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι να κλείσουμε όλες εκείνες τις πόρτες ‐ δε 

θα  χρησιμοποιήσω  τη  λέξη  τρύπες  ‐  που  επέτρεπαν σε  κάποιους συστηματικά  να 

φοροδιαφεύγουν.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Που δεν ήταν καν τρύπες, ήταν πόρτες.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ήταν πόρτες, δεν ήταν τρύπες. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση απέναντι 

στους  πολίτες  που  δεν  είχαν  μέχρι  τώρα  αυτή  τη  δυνατότητα  να  τους  πούμε  ότι 

κοιτάξτε  να δείτε,  τέρμα μέχρι  εδώ,  από δω και πέρα θα  έχουμε  ένα σύστημα  το 

οποίο  θα  είναι  δίκαιο.  Όποιος  παίρνει  δάνειο,  όποιος  δουλεύει  όλη  τη  ζωή 



κουράζεται για να δώσει τη δυνατότητα στο παιδί του να αποκτήσει ένα σπίτι, θα 

ξέρει πλέον ότι θα αντιμετωπίζεται δίκαια, ισότιμα, με όλους τους άλλους Έλληνες 

πολίτες και κανένας δεν πρόκειται από δω και πέρα να χρησιμοποιεί το φορολογικό 

πλαίσιο  το  οποίο  καταθέτει  αυτή  η  Κυβέρνηση,  για  να  νομιμοποιήσει  μαύρα 

χρήματα ή για να ξεφύγει από τη φορολογία. Αυτό είναι που έχει ανάγκη σήμερα η 

Ελλάδα, δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών μεταξύ των πολιτών της.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Μάλιστα. Εσύ πάντως Βαγγέλη επιμένεις ότι υπάρχει μία αδικία 

σε  ορισμένες  περιπτώσεις;  Φαντάζομαι  ότι  θα  το  δούμε  και  στην  πράξη  πάντως 

αυτό, όπως είπε και ο Παπανδρέου..  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ:  Εγώ λέω ότι να μην τα βάζουμε όλα στο  ίδιο καζάνι. Δηλαδή το 

πόθεν έσχες θα μπορούσε να μην είχε εφαρμογή π.χ. στις παραμεθόριες περιοχές, 

να δώσουμε ένα κίνητρο εκεί.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Αυτό που λέτε εσείς είναι κάτι διαφορετικό. Εσείς θέλετε να δοθούν 

κάποια κίνητρα. 

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σε νέους ανθρώπους.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ή σε νέους ανθρώπους σε κάποιες περιοχές. 

Β.  ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ:  Μεγάλης  ανεργίας,  παραμεθόριες  περιοχές,  εκεί  που  υπάρχει 

πρόβλημα και θα μπορούσε κάποιος να πάει να μείνει εκεί και να μη χρειαστεί να 

καταβάλλει κάποιο ποσό να είναι αφορολόγητο.  

Α.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Ώστε  ένα  νέο  ζευγάρι  να  ζωντανέψει  μια  παραμεθόρια 

περιοχή.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Αυτό που λέτε έχει μια λογική βάση, το κατανοώ, αλλά θα πρέπει να 

ξεκινήσουμε  από  την  αποκατάσταση  των  αδικιών  που  υπήρχαν  από  το 

προηγούμενο φορολογικό πλαίσιο, να βάλουμε τους ίδιους κανόνες για όλους τους 

Έλληνες  πολίτες  και  αν  χρειαστεί  να  δούμε  κάποια  ζητήματα  για  να  δώσουμε  τη 

δυνατότητα  να  στηρίξουμε  κάποιες  περιοχές  της  χώρας  ή  να  στηρίξουμε  κάποιες 

συγκεκριμένες  περιπτώσεις  όπως  είναι  νεαρά  ζευγάρια  που  θέλουν  να  πάνε  σε 

κάποια τέτοια περιοχή. 

Β.  ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ:  Και  στα  νέα  ζευγάρια  που  υπάρχει  κάποιο  πρόβλημα,  εκεί  να 

είμαστε λίγο πιο ελαστικοί.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Θα τα εξειδικεύσουμε και στη συνέχεια όλα αυτά τα θέματα, με 

ποιο φορολογικό μηχανισμό θα τα κάνετε όλα αυτά κ. Υπουργέ;  



Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Μία από τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε είναι να προχωρήσουμε 

και  στην  αναδιοργάνωση  των  φορολογικών  μηχανισμών.  Είναι  σημαντική  η 

πρωτοβουλία αυτή την οποίαν παίρνουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι τα προηγούμενα 

χρόνια  οι  φοροεισπρακτικοί  μηχανισμοί  είχαν  πάψει  να  λειτουργούν  λόγω  της 

ευνοιοκρατίας. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Πάντως να έχετε υπόψη σας, το ξέρετε βέβαια τι να έχετε υπόψη 

σας,  από  μένα  περιμένατε  να  το  μάθετε;  Ότι  οι  περισσότερες  από αυτές  είναι  εν 

διαλύσει.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι, γιατί ξέρετε ότι οι Έφοροι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν που 

θα είναι. 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Δεν  είναι  μόνο  αυτό,  αλλά  λείπει  και  προσωπικό,  δεν  υπάρχει 

ειδικευμένο προσωπικό, είναι διάφορα θέματα.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και οργάνωση δεν υπάρχει καλή.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Υπήρχαν  πρακτικές  οι  οποίες  ουσιαστικά  οδήγησαν  σε  αυτό  που 

παρακολουθήσαμε  το  2009,  την  κατάρρευση  του  φοροεισπρακτικού  μηχανισμού, 

την κατάρρευση στα φορολογικά έσοδα.  

Δ.  ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ:  Όχι  μόνο,  μειώθηκε  ο  μισθός  τους,  δηλαδή  δεν  έχει  η  αγορά 

λεφτά για να τους λαδώσει, οι Διευθυντές τους θα φύγουν, ένα μπάχαλο είναι.  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Όχι δεν είναι αυτό.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Καλά είσαι τώρα.  

Β.  ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ:  Οι  Εφορίες,  επειδή  ζω  σε  καθημερινή  βάση,  έχει  γίνει  ένα 

πρόβλημα με διάφορα αντικείμενα, όπως το ΕΤΑΚ παραδείγματος χάρη που έχουν 

γίνει  λάθη  επί  λαθών  κι  εδώ  θα  πρέπει  να  κοιτάξετε  πως  θα  κάνετε  με  το  φόρο 

μεγάλης ακίνητης περιουσίας, διότι η βάση δεδομένων του ΕΤΑΚ έχει πάρα πολλά 

λάθη ακόμα.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Προσπαθούμε έστω κι αυτή τη στιγμή να διορθώσουμε όλα αυτά τα 

λάθη.  Καταλάβατε  ότι  παραλάβαμε  μία  κατάσταση,  όπου  δεν  είχαν  ακόμη 

διορθωθεί  τα  λάθη που αφορούσαν  το  ΕΤΑΚ  του 2008.  Εμείς  έχουμε  να  κάνουμε 

δύο πράγματα ταυτόχρονα, από τη μία μεριά να αξιοποιήσουμε το υλικό το οποίο 

υπήρχε  κι  εδώ  είναι  ένα  από  τα  θετικά  της  Νέας  Δημοκρατίας,  δηλαδή  η 

πρωτοβουλία αυτή δημιούργησε ένα περιουσιολόγιο και είχαμε τη δυνατότητα να 

αποκτήσουμε μία ταυτότητα των ακινήτων που υπήρχαν στη χώρα και μου αρέσει 

να αναγνωρίζω τα όποια θετικά μπορεί να έχει κάνει μία προηγούμενη Κυβέρνηση.  



Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Έχουν γίνει λάθη όμως και καλείστε να τα διορθώσετε.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Έχουν γίνει λάθη, έχουμε τη δυνατότητα και μάλιστα προχωρήσαμε 

και  στην αναμόρφωση.  Εμείς  τουλάχιστον  βάζουμε φόρο  πραγματικά  στη μεγάλη 

ακίνητη περιουσία, αντικειμενική αξία από 400 χιλιάδες και πάνω και προσπαθούμε 

να διορθώσουμε τα όποια λάθη υπάρχουν στο περιουσιολόγιο.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ναι, αλλά επειδή θα το ξεχάσω όμως και θέλω να το μάθω αυτό, 

αυτά τα τσιγάρα που τα αυξήσατε και τα οποία δεν έχουν αυξηθεί ακόμα. 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Καπνίζετε τουλάχιστον ακριβά τσιγάρα;  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Όχι, καπνίζω τα τσιγάρα που καπνίζει όλος ο κόσμος, αλλά η τιμή 

δεν έχει αυξηθεί  εδώ και δύο‐τρεις μήνες.  Εσείς φόρο εισπράττετε από αυτά που 

δεν έχουν αυξηθεί;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Το φόρο που παραδοσιακά εισπράτταμε.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Πότε θα αρχίσετε να εισπράττετε τον καινούργιο;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Τον  αυξημένο  φόρο,  όταν  κυκλοφορήσουν  τα  καινούργια.  Τον 

αυξημένο, προσέξτε,  επειδή εσείς καταναλώνετε  τα  τσιγάρα με  την παλιά  τιμή δε 

σημαίνει ότι σε αυτά δεν υπήρχε φόρος.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Υπήρχε ναι, αλλά δεν υπάρχει ο καινούργιος.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Δεν υπάρχει ο καινούριος, όταν θα έρθει... 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Έχει  κάνει  σε  πολλούς  εντύπωση,  δεν  το  συζητάω  μόνον  εγώ, 

τρεις‐τέσσερις μήνες μετά πόσοι πάνε για πρώτη φορά.. 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Μην ξεχνάτε ότι η πρόσφατη αύξηση δεν έχει ούτε δύο εβδομάδες 

που επιβλήθηκε.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Γιατί  εκεί  τα  είχατε  ψιλοκάνει  μπάχαλο,  που  άλλα  είχατε 

υπολογίσει, άλλες τιμές και φωνάζαμε εμείς εδώ ότι θα πάει 5,5 το πακέτο.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Και διαπιστώσατε τελικά ότι εσείς μάλλον είχατε άδικο κι όχι εμείς.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Όχι, εσείς είχατε άδικο.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Δεν είχαμε άδικο διότι διαπιστώθηκε τελικά εκ των πραγμάτων ότι 

αυτά τα οποία λέγατε δεν ισχύουν.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Αφού βάλατε έναν περιπτερά και σας είπε τι θα γίνει με αυτό.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Οι  περιπτεράδες  διατυπώνανε  διάφορα  σενάρια,  τα  οποία  όλα 

οδηγούσαν σε αποτελέσματα αύξησης της τιμής των τσιγάρων, σε τιμή πάνω από τα 

5 ευρώ.  Για να διαπιστώσουμε εκ του αποτελέσματος ότι τίποτε από όλα αυτά τα 



οποία περιγράψανε, ακόμη και μετά την τελευταία αύξηση, δε θα οδηγήσει σε αυτά 

που  λέγανε  στην  πρώτη  συζήτηση  που  ξεκίνησε.  Διότι  αν  είχαν  δίκιο  την  πρώτη 

φορά,  τότε με  τη δεύτερη  την αύξηση θα οδηγούμασταν σε  τιμές πάνω από  τα 5 

ευρώ.  Και  διαπιστώνουμε  εκ  των  πραγμάτων,  δεν  έχει  προκύψει  από  πουθενά 

συζήτηση ότι πάμε για τιμές πάνω από τα 5 ευρώ, άρα και την πρώτη φορά και τη 

δεύτερη φορά είχαν άδικο γι΄ αυτό και θα πρέπει στο δημόσιο διάλογο..  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ναι,  η απορία μου  εμένα  είναι άλλη,  ότι  κάνατε αύξηση  για  να 

πάρετε κάποιους φόρους. 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Βεβαίως.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Γιατί  αυτή  η  αύξηση  δεν  έχει  φτάσει  ακόμα  και  δεν  την 

εισπράττετε;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Αυτό έχει να κάνει με τα αποθέματα τα οποία είχαν οι εταιρείες.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Μα πρώτη φορά στην  ιστορία  των  τσιγάρων ας πούμε υπήρχαν 

αποθέματα  που  κρατάνε  τέσσερις  μήνες. Μήπως  λοιπόν  έχει  γίνει  κάτι  άλλο  που 

δεν το ξέρουμε;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Αυτή  τη  στιγμή  εξ  όσων  δύναμαι  να  γνωρίζω,  δεν  υπάρχει  κάτι 

διαφορετικό.  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Το δημοσιογραφικό σου μυαλό πάει αλλού, έτσι;  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Ναι,  δεν  ξέρω,  πάντως  το  κράτος  ανακοίνωσε  εδώ  και  τρεις 

τέσσερις μήνες ότι θα εισπράττει από τα τσιγάρα φόρο παραπάνω.. 

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Μπορεί να υπάρχει στοκ.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Τόσο μεγάλο στοκ;  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Είναι ότι έγινε με τα βενζινάδικα που έχουν βάλει πλαφόν στην 

Κρήτη και έχουν τιμές όλα τα βενζινάδικα πάνω από το πλαφόν.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Μήπως συγκρατούν οι ίδιες οι εταιρείες τις τιμές ακριβώς για να 

μην υπάρχει μείωση στην κατανάλωση;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Αυτό ήταν ένα από τα επιχειρήματα τα οποία είχαν επικαλεστεί στην 

αρχή,  ότι  "εμείς  δεν  μπορούμε  να  ανταποκριθούμε,  θεωρούμε  ότι  θα  χάσουμε 

μερίδιο μέσα από την αγορά". Δεν ξέρω ποιες είναι οι τελικές τους αποφάσεις, διότι 

όπως  ξέρετε  η  τιμή με  την  οποίαν  θα  διαθέσει  μία  εταιρεία  το  τσιγάρο  είναι  μια 

στρατηγική  απόφαση  και  η  οποία  έχει  να  κάνει  με  τον  τρόπο  με  τον  οποίον 

σκέφτεται να διατηρήσει το μερίδιό της μέσα στην αγορά.  



Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Δηλαδή  αν  οι  εταιρείες  θέλω  να  πω  εγώ  και  σας  το  λέω  γιατί 

ακούω  πολλά  σχόλια,  αν  οι  εταιρείες  πουν  τον  επόμενο  χρόνο  ότι  "είχαμε  στοκ 

εμείς και δεν αυξάνουμε τα τσιγάρα";  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Αποκλείεται  να  έχουν  τέτοιο  στοκ  που  θα  τους  επιτρέψει  να 

διατηρήσουν την ίδια τιμή για ένα χρόνο.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Το  ίδιο  αποκλείεται  να  το  είχαν  και  για  τέσσερις  μήνες  που  το 

έχουν. Άλλες φορές όταν ανακοινώνεται αύξηση τσιγάρων σε δύο εβδομάδες έχουν 

αυξηθεί όλα, έτσι δεν είναι;  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Ήταν στο περίπτερο, ναι.  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Έχει μειωθεί και το περιθώριο κέρδους στα περίπτερα σημαντικά.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι αλλά η τιμή είναι η ίδια τώρα, άλλο είναι αυτό ανεξάρτητο.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Λοιπόν πάμε σε διάλειμμα και ξαναγυρίζουμε κ. Υπουργέ.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Με  τον  κ.  Φίλιππο  Σαχινίδη  εδώ  προσπαθούμε  να 

αποκρυπτογραφήσουμε  το  φορολογικό  νομοσχέδιο,  όμως  υπάρχει  κι  ένα  όχι 

πολιτικό ακριβώς αλλά πολιτικό‐οικονομικό θέμα μεγάλο που συζητιέται αυτές τις 

μέρες, θα βγούμε για δανεισμό κ. Υπουργέ; Θα ζητήσουμε λεφτά αυτές τις μέρες, 

αύριο, μεθαύριο, πότε; Γιατί έχουμε άγχος, θα μας δώσουν, δε θα μας δώσουν.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ποτέ δεν τοποθετούμαι δημόσια για τις πρωτοβουλίες που παίρνει η 

χώρα προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα των δανειακών αναγκών.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Εντάξει, δικαίωμά σας.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Είναι μία αρχή που τηρώ απαρέγκλιτα τους έξι μήνες που βρίσκομαι 

σε αυτή τη θέση, έχετε υπόψη σας ότι η χώρα θα πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου 

να  δανειστεί  άλλα  40  δισεκατομμύρια,  υπάρχει  ο  υπεύθυνος  του  Οργανισμού 

Διαχείρισης  του  δημόσιου  χρέους,  ο  οποίος  παίρνει  όλες  τις  αναγκαίες 

πρωτοβουλίες για την ομαλή υλοποίηση αυτού του προγράμματος.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Τα πιο πολλά είναι στο πρώτο εξάμηνο πάντως κ. Υπουργέ.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Τα πιο πολλά είναι γεγονός ότι είναι στο πρώτο εξάμηνο.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Η  όποια  επιτυχία  της  Κυβέρνησης  θα  κριθεί  από  αυτούς  τους 

επόμενους δανεισμούς, έτσι;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Και  θεωρώ  ότι  δύο  πρόσφατες  εξελίξεις  που  είχαμε,  δηλαδή  οι 

αποφάσεις  του  Συμβουλίου  Συνόδου  Κορυφής  σε  συνδυασμό  επίσης  και  με  την 

ανακοίνωση του Διοικητού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι τα ομόλογα της 

Ελλάδος  παρά  το  γεγονός  ότι  έχουν  υποβαθμιστεί  από  τους  διεθνείς  οίκους 



αξιολόγησης  θα  γίνονται  αποδεκτά  και  ως  ενέχυρο  ώστε  το  ελληνικό  τραπεζικό 

σύστημα να μπορεί να αντλεί ρευστότητα και κατά τη διάρκεια του 2011. Αυτό από 

τη μια μεριά αποκαθιστά την ισορροπία στο τραπεζικό σύστημα και διαψεύδει όλες 

εκείνες  τις φήμες που  υπήρχαν  το  προηγούμενο  χρονικό  διάστημα σχετικά με  τις 

δυνατότητες  του  ελληνικού  τραπεζικού συστήματος  να αντλήσει  ρευστότητα,  από 

την άλλη μεριά όμως θα βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων στην αγορά 

των ελληνικών ομολόγων.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Κι αυτό είναι το βασικό.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Και  από  αυτή  την  αποκλιμάκωση  περιμένουμε  κι  εμείς  να 

επωφεληθούμε, για να μην επιβαρυνθεί η χώρα από τα υψηλά επιτόκια. Διότι ότι 

μέτρα κι αν πάρουμε, εάν είναι αυτά τα οποία εξοικονομούμε...  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Να τα πληρώνουμε σε τόκους. 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Είτε από τα φορολογικά έσοδα, είτε από την περικοπή των δαπανών, 

να  τα  πληρώνουμε  σε  τόκους,  καταλαβαίνετε  ότι  η  χώρα  ούτε  δημοσιονομική 

προσαρμογή θα μπορέσει να κάνει, ούτε όφελος θα έχει. Και θα είναι και άδικα τα 

μέτρα, διότι αυτή τη στιγμή παίρνουμε μέτρα τα οποία είναι από τα δυσκολότερα 

μέτρα  που  έχει  πάρει  μία  Κυβέρνηση  από  το  1974  και  μετά  και  το  τελευταίο  το 

οποίο  θα  θέλαμε  να  δούμε  είναι  τα  μέτρα  αυτά  να  μην  αποκαθιστούν  τη 

δημοσιονομική  ισορροπία,  αλλά  να μετατρέπονται  σε  έσοδα  γι΄  αυτούς  οι  οποίοι 

δανείζουν την Ελλάδα.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ναι,  τώρα εσείς  και ο  κ. Παπακωνσταντίνου  είσαστε οι «κακοί» 

της  Κυβέρνησης  προφανώς,  έτσι;  Όλη  την  ημέρα  από  το  πρωί  μέχρι  το  βράδυ 

έρχονται οι Υπουργοί και σας ζητάνε λεφτά.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εντός εισαγωγικών το κακοί.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Δώσε  λεφτά  από  δω,  λεφτά  από  κει,  πως  είναι  αυτό  το 

συναίσθημα να λες όχι ας πούμε;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Είμαστε οι υπεύθυνοι, όχι οι κακοί.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Το  είπα  το  «κακοί»  χαριτολογώντας,  γιατί  οι  Υπουργοί 

Οικονομικών είναι πάντοτε οι «κακοί».  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Το να δείχνεις υπευθυνότητα σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες, 

δεν έχει να κάνει με κάποια διάθεση του να φανείς καλός ή κακός. Εκείνο το οποίο 

κάνουμε εμείς, είναι να βοηθήσουμε τη χώρα, σε συνεργασία βέβαια με όλους τους 

άλλους συναδέλφους  Υπουργούς,  να  ξεπεράσουμε αυτό  το πολύ δύσκολο σημείο 



στο  οποίο  βρεθήκαμε  από  την  πρώτη  ημέρα  που  πήραμε  την  εντολή  από  τους 

Έλληνες πολίτες να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Νομίζω ότι έχετε και την ευθύνη εσείς, οι δαπάνες του δημοσίου 

που είναι αρμοδιότητα και δική σας, έτσι;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ναι, είμαι στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, έχω την ευθύνη για 

τις δαπάνες. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ναι, οι δαπάνες έχουν τιθασευτεί;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Έχουμε  πάρει  δύο‐τρεις  πολύ  σημαντικές  αποφάσεις,  για  να 

ελέγξουμε  τις  δαπάνες.  Η  πρώτη,  είναι  ότι  δημιουργήσαμε  ένα  αποθεματικό. 

Είπαμε  λοιπόν  ότι  το  10%  των  δαπανών,  με  εξαίρεση  τους  μισθούς  και  τις 

εφημερίες, να το πούμε εδώ πέρα γιατί είχε δημιουργηθεί κι ένα ζήτημα αν πρέπει 

ένα σημαντικό θέμα. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Όχι ένα ζήτημα, είχαν διαλυθεί τα νοσοκομεία. Έχετε αποφασίσει 

γι΄ αυτό κάτι, τι κάνατε;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Κάναμε  εχθές  μία  σύσκεψη  με  την  Υπουργό  Υγείας  και  με  την 

Υφυπουργό με την κα Ξενογιαννακοπούλου και με την κα Γεννηματά και βρήκαμε 

μία λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος για τους δύο πρώτους μήνες τον 

Ιανουάριο και το Φεβρουάριο.  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Λύση βρήκατε, λεφτά βρήκατε;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Βεβαίως βρήκαμε και λεφτά. 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Για  να  προσπαθήσουμε  να  επικοινωνήσουμε  με  την  κα 

Ξενογιαννακοπούλου, επειδή όλοι οι γιατροί στα νοσοκομεία είναι ανάστατοι.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Έχουμε  βγάλει  στην  άκρη  το  10%  για  να  δημιουργήσουμε  ένα 

αποθεματικό  για  να  διασφαλίσουμε  ότι  δεν  πρόκειται  να  έχουμε  προβλήματα  με 

τυχόν εκτροπή. Μία δεύτερη σημαντική απόφαση την οποίαν έχουμε πάρει είναι να 

αποδεσμεύουμε  τα  ποσά  σε  μηνιαία  βάση,  σα  να  λειτουργούσαμε  δηλαδή  με 

12τημόρια έτσι ώστε να έχουμε έναν πιο αυστηρό έλεγχο πάνω στις δαπάνες. Και 

μία  τρίτη  σημαντική  απόφαση  είναι  να  δημιουργήσουμε  διμερείς  Επιτροπές,  στις 

οποίες  μετέχει  το  Γενικό  Λογιστήριο  από  τη  μια  μεριά  και  τα  Υπουργεία  από  την 

άλλη,  για  να  παρακολουθούμε  την  πορεία  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού.  Με 

αυτόν  τον  τρόπο έχουμε διαμορφώσει  έναν συστηματικό  τρόπο παρακολούθησης 

των δαπανών. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Και στα Υπουργεία;  



Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Και στα Υπουργεία.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Είναι  αλήθεια  αυτό  που  διάβασα  ότι  κάποια  Υπουργεία 

προσπαθούν να σας μαγειρέψουν στοιχεία να σας ξεγελάσουν εκεί στο Υπουργείο 

Οικονομικών; Για να τους δώσετε κάτι παραπάνω, όχι για να τα κρύψουν.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Αντιλαμβάνομαι ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι στα Υπουργεία  τους 

βρίσκονται  αντιμέτωποι  με  προβλήματα  τεράστια  και  δε  λέω  ότι  προσπαθούν  να 

μαγειρέψουν  τα  μεγέθη,  αλλά  βρίσκονται  αντιμέτωποι  με  τα  προβλήματα  και 

πολλές φορές μας ζητούν να δείξουμε κατανόηση.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Μπορείς να φανταστείς τι γίνεται κάθε μέρα στις συσκέψεις, έτσι;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα απέναντι στους εταίρους 

είναι  δεσμεύσεις  οι  οποίες  κρίνονται  μέρα  με  την  ημέρα,  εβδομάδα  με  την 

εβδομάδα. Η προσπάθεια που κάνει η χώρα δεν εξαντλείται στην ανακοίνωση των 

αποφάσεων για να πάρουμε μία σειρά από μέτρα και πρωτοβουλίες, θα κριθούμε 

σε βάθος χρόνου. Θα κριθούμε στο πρώτο εξάμηνο, θα κριθούμε στην υλοποίηση 

του στόχου που έχουμε θέσει για το 2010, να μειώσουμε δηλαδή τουλάχιστον κατά 

τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες το έλλειμμα.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Έχετε μια ηλικία κ. Υπουργέ, που βλέπετε να γίνεται σπατάλη 

αυτή τη στιγμή στο δημόσιο; Γιατί έχετε τώρα και μια ηλικία πια ως Υπουργός και 

αρμόδιος  για  τις  δαπάνες.  Που  γίνεται  η μεγάλη σπατάλη,  γίνεται ας πούμε στην 

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  που  λένε  κάποιοι,  γίνεται  στον  τομέα  της  υγείας  που  λένε 

κάποιοι άλλοι; Από πού ξεφεύγουν τα λεφτά;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Θα  σας  πω,  ένα  μεγάλο  μέρος  από  τις  δαπάνες  που  ξεφύγανε  το 

τελευταίο  χρονικό  διάστημα,  όπως  αποτυπώνονται,  είναι  σε  υποκρυπτόμενες 

αμοιβές,  δηλαδή  στα  κονδύλια  των  αμοιβών  τα  οποία  δεν  είναι  ακριβώς 

αποτυπωμένα ως μισθοί. Όπου εκεί πέρα είχαμε μία έκρηξη την οποία μπορούμε 

να την αποδώσουμε και στην αύξηση των δημοσίων υπαλλήλων κατά την τελευταία 

πενταετία,  αλλά  και  στην  αύξηση  διαφόρων  επιδομάτων,  διότι  τις  περισσότερες 

φορές τα χρήματα δίνονταν κάτω από το τραπέζι, με διάφορες κωδικές ονομασίες 

που πολύ δύσκολα κάποιος θα αναγνώριζε ότι πρόκειται για αμοιβές.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Υπήρχε επίδομα λέει έγκαιρης, πως το λέγανε;  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Προσέλευσης.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Έγκαιρης προσέλευσης.  



Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Και  μετεγκατάστασης.  Υπήρξαν  υπάλληλοι  Υπουργείου,  οι  οποίοι 

προκειμένου να δεχτούν να μεταφερθούν από το Υπουργείο στο οποίο εργάζονταν 

και να πάνε στο καινούργιο, πήραν επίδομα μετεγκατάστασης.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Στο καινούριο κτίριο;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Στο καινούργιο κτίριο.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Γιατί  το  σπίτι  τους  μετακομίσανε;  Μετακόμιση  στο  σπίτι  τους 

κάνανε;  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Κάποιος θα τους το έδωσε βέβαια, δεν το πήραν μόνοι τους, δεν 

πήγαν με κανένα καλάζνικοφ μέσα να το απαιτήσουν;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι, πήραν όμως και έξοδα για τη μετεγκατάσταση. Δηλαδή πήραν 

και εφάπαξ ποσό για τη μετεγκατάσταση, πέρα από το επίδομα.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Και το επίδομα το έπαιρναν συνεχώς;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Το παίρνουν ακόμη.  

Δ.  ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ:  Δηλαδή  φύγανε  ας  πούμε  από  το  Σύνταγμα  και  πήγαν  στο 

Μεσογείων για παράδειγμα και παίρνουν επίδομα μετεγκατάστασης;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ακριβώς, ακριβώς αυτό το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ναι, αυτά όμως κ. Υπουργέ ήταν συμπλήρωμα μισθού.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Κύριε  Οικονομέα,  θα  συμφωνήσω  μαζί  σας,  ότι  ο  τρόπος  με  τον 

οποίον  αμείβονταν  οι  δημόσιοι  υπάλληλοι  αντανακλούσε  την  παθογένεια  του 

τρόπου λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Βέβαια.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Εγώ δεν έχω τη διάθεση να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, αυτή 

είναι η πραγματικότητα.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μα έτσι περνούσαν μια αύξηση. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Μα τώρα δεν μπορώ δηλαδή να μην το πω,  τόσο ωραία που τα 

λέτε πως του την έδωσε του Παπουτσή και σας την «έπεσε»; Εγώ δεν μπορώ να το 

καταλάβω δηλαδή αυτό το πράγμα.  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Και στις καλύτερες οικογένειες γίνεται.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Εγώ δε θέλω να μείνουμε σε αυτό, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι 

το  εξής: Ότι  εμείς αυτή  τη στιγμή πήραμε  κάποιες σημαντικές αποφάσεις  και στο 

τέλος αυτής της προσπάθειας θα ξεκινήσουμε και τη συζήτηση με την ΑΔΕΔΥ για τη 

διαμόρφωση  ενός  ενιαίου  μισθολογίου.  Θα  πρέπει  κάποια  στιγμή  να  ξέρει  ο 



καθένας  που  έχει  τα  ίδια  προσόντα  με  έναν  συνάδελφό  του,  απλά  τυχαίνει  να 

δουλεύει  σε  ένα  άλλο  Υπουργείο,  ότι  θα  παίρνουν  τις  ίδιες  αμοιβές  για  την  ίδια 

υπηρεσία.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Διότι υπάρχουν ανισότητες μεγάλες και μέσα σε αυτό.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Βεβαίως.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Και στο ίδιο γραφείο.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Άρα  λοιπόν  θα  ξεκινήσετε  και  το  ενιαίο  μισθολόγιο  κάποια 

στιγμή; 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Η συζήτηση που θα ξεκινήσει είναι το ενιαίο μισθολόγιο. Βλέπω τον 

κ. Καμπουράκη που το αμφισβητεί.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Υπουργέ μου τώρα αυτό μας μάρανε; Άσε τώρα. Σουλουπώστε 

εκεί τα οικονομικά και το λύνουμε στο μέλλον αυτό.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Να  σας  πω  κάτι  κ.  Καμπουράκη;  Εάν  μείνουμε  σε  αυτή  τη  λογική 

"κοιτάξτε  να  μπαλώσετε  κάπως  τις  τρύπες",  ειλικρινά  σας  το  λέω  δεν  υπάρχει 

δυνατότητα  η  χώρα  να  ξεφύγει.  Αυτή  η  κρίση  με  την  οποίαν  βρισκόμαστε 

αντιμέτωποι δεν είναι συγκυριακή και να σας πω και κάτι, μπορεί αυτή τη στιγμή το 

πρώτιστο  που  έχουμε  να  αντιμετωπίσουμε  να  είναι  η  δημοσιονομική  κρίση.  Στη 

βάση της όμως η κρίση είναι μια κρίση παραγωγικού προτύπου. Αυτό από το οποίο 

πάσχει  η  χώρα  μας  είναι  ένα  έλλειμμα  μιας  ταυτότητας  στον  παγκόσμιο 

καταμερισμό  εργασίας.  Δεν  έχουμε  αποφασίσει  ως  χώρα,  μετά  την  ανάδειξη  της 

παγκοσμιοποίησης,  τι  θέλουμε  να  κάνουμε,  ποιο  ρόλο  θέλουμε  να 

διαδραματίσουμε.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Κανένα.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Έχουμε ναυαγήσει στο πέλαγος.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Λέω  λοιπόν  ότι  αυτή  η  χώρα  θα  πρέπει  σε  μια  πρώτη  φάση  να 

αντιμετωπίσει  το  άμεσο,  που  είναι  η  δημοσιονομική  κρίση,  να  μπορέσει  να 

ξεπεράσει τα προβλήματα αυτά και αμέσως μετά ή αν θέλετε ταυτόχρονα για την 

ακρίβεια..  

Δ.  ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ:  Υπουργέ  μου  ακούστε,  εδώ  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  χρειάζεται 

κάτι να γίνει με το δημόσιο πολύ σοβαρό.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Άρα δικαιολογείτε αυτό που λέω εγώ.  



Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι, το δικαιολογώ. Θυμάμαι το εξής, θυμάμαι ο ΟΑΕΔ που έχει 

τεράστιο πρόβλημα,  έχει στο Άργος γραφεία και στο Ναύπλιο γραφεία κι  έχει  και 

στη μέση Ναύπλιο‐Άργος που πόσο είναι, είναι οχτώ χιλιόμετρα; 

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Οκτώ ναι, ή οκτώ ή έντεκα.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ:  Στη μέση λοιπόν έχει ένα τεράστιο  ιδιόκτητο κτίριο, που είναι 

σχολές μαθητείας και τα λοιπά. Θυμάμαι λοιπόν από τότε μία προσπάθεια που είχε 

γίνει,  επειδή  νοικιάζανε  στο  Ναύπλιο  νοικιάζανε  και  στο  Άργος,  να  πάρουν  τις 

υπηρεσίες να τις πάνε στο ιδιόκτητο, για να μην πληρώνουν νοίκια και τα λοιπά, σε 

ένα δρόμο που πηγαινοέρχονται συνεχώς λεωφορεία και τα λοιπά αυτοκίνητα. Είπε 

ο  κακόμοιρος  τότε  "να  μεταφερθούν  οι  υπηρεσίες"  και  ξέρετε  το  τι  έγινε.  Οι 

Βουλευτές, οι Νομάρχες, οι Δήμαρχοι, οι εργαζόμενοι, τα Συνδικάτα. Εκεί μείνανε, 

άδειο το κτίριο στη μέση, νοίκι εδώ, νοίκι κι εδώ. Ακόμα είναι έτσι. Δε φτιάχνει το 

δημόσιο έτσι δυστυχώς.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Τώρα που θες να καταλήξεις; Αφού σου λέει ότι θα το φτιάξουν, 

προσπαθούν να το φτιάξουν.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Εκείνο  το  οποίο  λέω  είναι  ότι  δεν  μπορούμε  να  μείνουμε  σε 

πρακτικές του παρελθόντος που μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο. Επομένως, εάν 

όλοι  οι  Έλληνες  πολίτες  συνειδητοποιήσουν  ότι  αυτά  τα  οποία  μας  οδήγησαν  σε 

αυτό το σημείο πρέπει πλέον να ανατραπούν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην 

ξεκινήσουμε  τη  συζήτηση;  Και  να  σας  πω  και  κάτι;  Η  ΑΔΕΔΥ  η  ίδια  είναι  που 

επιμένει  να  ξεκινήσει  συζήτηση  για  το  ενιαίο  μισθολόγιο,  οι  ίδιοι  οι  εργαζόμενοι 

στο δημόσιο το κατανοούν. 

Δ.  ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ:  Οι  χαμηλόμισθοι  το  λέγανε  αυτό,  διότι  οι  Εφοριακοί  και  οι 

Τελωνειακοί  δε  λέγανε  ενιαίο  μισθολόγιο,  λέγανε  "άλλο  μισθολόγιο".  Σου  λέει 

"προκειμένου να μας ρίξει κάτω άλλο".  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ναι, πάντως δεν μπορεί να συνεχιστεί κι αυτή η κατάσταση σε ένα 

Υπουργείο να πληρώνεται ο άλλος 2.00 και στο άλλο Υπουργείο στην ίδια δουλειά 

μία γραμματέας ας πούμε να παίρνει 1.200, δε γίνεται.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: 4.000, τι 1.200;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Όπως  δεν  μπορούσε  να  συνεχιστεί  το  καθεστώς  των 

φοροαπαλλαγών που υπήρχε μέχρι σήμερα της αυτοτελούς φορολόγησης και όλων 

εκείνων των πρακτικών. 

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Τι μας λέγατε πριν ένα παράδειγμα;  



Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Εκείνο  που  έλεγα  είναι  ότι  έχουμε  725  χιλιάδες  ελεύθερους 

επαγγελματίες, οι οποίοι δηλώνουν εισόδημα κάτω από 12 χιλιάδες ευρώ.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ποια επαγγέλματα έχετε στοχεύσει τώρα με τα τεκμήρια; Το 

στοχεύσει με την καλή έννοια βέβαια.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Να σας πω, δεν έχουμε στοχεύσει κανέναν, δε θέλουμε να μπούμε 

σε  τροχιά  αντιπαράθεσης  με  κανέναν  επαγγελματικό  κλάδο,  με  καμία  κοινωνική 

τάξη.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κάποιους θα έχετε βάλει στο μάτι, δεν μπορεί.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι, κανέναν.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Συγνώμη,  πως  θα  πληρώσουν  αυτοί  που  μέχρι  τώρα  δεν 

πληρώνανε; Με τα τεκμήρια;  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Με τα τεκμήρια και με τον λογιστικό προσδιορισμό.  

Α.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Κύριε  Υπουργέ,  ήταν  όλοι  κάτω  από  το  αφορολόγητο  725 

χιλιάδες;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: 725 χιλιάδες είναι οι περισσότεροι κάτω από το αφορολόγητο, πολύ 

κάτω από τις 12 χιλιάδες. Οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται κάτω και από τις 

8  χιλιάδες.  Καταλαβαίνετε  λοιπόν  ότι  κάτι  δεν  πάει  καλά.  Κι  εκείνο  που 

διαπιστώσαμε,  κάνοντας  ορισμένους  ελέγχους,  είναι  ότι  υπήρχε  μια  φοβερή 

αναντιστοιχία  ανάμεσα  σε  εισοδήματα  τα  οποία  δηλώνανε  και  σε  περιουσιακά 

στοιχεία  που  είχαν  στη  διάθεσή  τους.  Δεν  μπορεί  λοιπόν  να  υπάρχει  αυτή  η 

αναντιστοιχία και θεωρούμε ότι μέσα από τις προβλέψεις που έχει το συγκεκριμένο 

φορολογικό  νομοσχέδιο  ουσιαστικά  θα  δώσουμε  τη  δυνατότητα  πλέον  στον 

ελεγκτικό  μηχανισμό,  όταν  βρίσκεται  αντιμέτωπος  μέσα  από  διασταυρώσεις  και 

ελέγχους  που  κάνει  με  τέτοια φαινόμενα,  να  καλέσει  τον  φορολογούμενο  και  να 

του  ζητήσει  να εξηγήσει πως είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτές οι αναντιστοιχίες. 

Γιατί αυτό είναι που κυρίως επιδιώκουμε.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εάν έχει περιουσιακά στοιχεία δηλαδή λέτε.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Βεβαίως, βεβαίως.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Έχετε ελεγκτικό μηχανισμό, ή θα αποκτήσετε; Γιατί ξαναλέω αυτό 

είναι πολύ κρίσιμο θέμα.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Ο  ελεγκτικός  μηχανισμός  θα  αναδιοργανωθεί,  εκ  των  πραγμάτων 

βρισκόταν αντιμέτωπος με μια σειρά από προβλήματα εξαιτίας των πρακτικών που 

είχαν  υιοθετηθεί  τα  τελευταία  πεντέμισι  χρόνια.  Αυτό  δε  σημαίνει  ότι  όλος  ο 



ελεγκτικός μηχανισμός είναι ακατάλληλος, υπάρχουν άνθρωποι άξιοι και ικανοί. Και 

να σας πω και κάτι; Εγώ αισθάνομαι και την ανάγκη δημόσια να ευχαριστήσω όλους 

αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν για να κάνουμε αυτό το φορολογικό 

νομοσχέδιο.  Ξέρετε  πόσοι  δέσμευσαν  το  τελευταίο  διάστημα  όλα  τους  τα 

Σαββατοκύριακα εργάστηκαν σκληρά για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε αυτό; 

Δεν είναι ένα τυχαίο νομοσχέδιο. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει ξεπεράσει τις 

200  σελίδες,  έχει  γίνει  μια  πολύ  μεγάλη  προσπάθεια,  προσήλθαν  στο  διάλογο 

περισσότεροι  από  τριάντα  φορείς,  είχαμε  10‐11  θεματικές  Επιτροπές  Εργασίας, 

είχαμε 15 χιλιάδες καταχωρήσεις ηλεκτρονικά. 

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Εντάξει, συγκεκριμένα πράγματα.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Λοιπόν μισό λεπτό για να κλείσουμε το προηγούμενο, είχαμε τον 

κ.  Λοβέρδο  προχθές  εδώ,  ο  οποίος  μας  περιέγραψε  τα  χάλια  του  ασφαλιστικού 

συστήματος και μας είπε ότι «τον Ιούνιο δεν ξέρει αν θα έχει λεφτά να πληρώσει τις 

συντάξεις»  και  βεβαίως  είπε  ότι «αποκλείεται  να  πάω στον Παπακωνσταντίνου  ή 

στον Σαχινίδη και να του πω δώσε λεφτά».  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Εκτιμούμε  ιδιαίτερα ότι ο κ. Λοβέρδος και ο κ.  Κουτρουμάνης μας 

συμπαρίστανται σε αυτή την τόσο δύσκολη προσπάθεια την οποίαν κάνουμε.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Σας συμπαρίστανται, αλλά εγώ άλλο ρωτάω όμως εκ μέρους των 

συνταξιούχων.  Αν  έρθει  ο  Ιούνιος  και  δεν  υπάρχουν  τα  λεφτά,  γιατί  απέτυχαν  οι 

εισπρακτικοί μηχανισμοί να εισπράξουν μερικά που υπολογίζετε, τι θα γίνει σε αυτή 

την περίπτωση; Γιατί υπάρχει ανησυχία μεγάλη.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Η Πολιτεία θα ανταποκριθεί. 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Εσείς  λεφτά  να  δώσετε  αποκλείεται,  γιατί  είσαστε  εκτός  του.. 

Έχουμε λεφτά δηλαδή ένα μαξιλάρι για να δώσετε κάτι;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Να  σας  πω  κάτι,  είμαι  σίγουρος  ότι  και  ο  κ.  Λοβέρδος  και  ο  κ. 

Κουτρουμάνης  όταν  προσκαλούνται  στις  εκπομπές  σας  και  αναφέρονται  στα 

προβλήματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι σας λένε ότι πρώτον η Πολιτεία 

θα  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  της.  Και  σας  λένε  επίσης  ότι  οι  ίδιοι  αυτή  τη 

στιγμή παίρνουν πρωτοβουλίες, έτσι ώστε αυτόν τον μηχανισμό που δεν μπορούσε 

να  εισπράξει  τις  ασφαλιστικές  εισφορές  να  τον  βάλουν  ξανά  να  λειτουργήσει  να 

αυξήσουν τα έσοδα και έχει παρουσιάσει και στοιχεία ο κ. Λοβέρδος από τα οποία 

προκύπτει  ότι  πραγματικά  υπήρξε  κάποια  αποτελεσματικότητα  που  τον  κάνει  να 

είναι αισιόδοξος, ένα μέρος από τις απώλειες.  



Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ναι, πες ότι κάτι δεν πάει καλά Υπουργέ μου και τον  Ιούνιο δεν 

έχουν μαζευτεί. Προχτές από ότι έμαθα στον ΟΑΕΔ τελευταία στιγμή μπορέσατε να 

βάλετε τα 4 εκατομμύρια.  

Α.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Θέλει  να  πει  ο  Γιώργος,  εγγυάστε  τελικά  αν  κάτι  δεν  πάει 

καλά ότι τον Ιούνιο θα πληρωθούν οι συντάξεις;  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Όχι αν το εγγυάστε, προφανώς δε θέλει καμία Κυβέρνηση να μην 

πληρώσει τις συντάξεις..  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί Έλληνας συνταξιούχος ο οποίος 

δε θα πάρει τη σύνταξή του.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Έχετε  τη  δυνατότητα  με  βάση  αυτό  το  σταθεροποιητικό 

πρόγραμμα, το πρόγραμμα σταθερότητος, να δώσετε τα λεφτά;  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Τώρα μπορούμε να δανειστούμε βρε Γιώργο.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Ακούσατε  τι  σας  είπα  στην  αρχή,  έχουμε  δημιουργήσει  ένα 

αποθεματικό  ασφαλείας,  βάλαμε  στην  άκρη  το 10%  των  δαπανών,  που  είναι  ένα 

σημαντικό ποσό. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα εάν για οποιονδήποτε λόγο σε 

κάποια άλλα κομμάτια του προϋπολογισμού στα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα 

να ανταποκριθούν τα Υπουργεία τα οποία εμπλέκονται, να τους δώσουμε εκείνη τη 

δυνατότητα,  χωρίς  αυτό  να  σημαίνει  ότι  θα  υποχωρήσουμε  σε  οποιαδήποτε 

απαίτηση.  Υπάρχουν  ορισμένες  βασικές  επιλογές,  όπως  η  εγγύηση  που  δίνει  το 

κράτος  ότι  ο  συνταξιούχος  θα  πληρωθεί  τη  σύνταξή  του  κι  εδώ  πρέπει  να 

ανταποκριθούμε,  αλλά  υπάρχουν  κι  ορισμένες  άλλες  απαιτήσεις  τις  οποίες  δεν 

πρόκειται  να  ικανοποιήσουμε,  διότι  αν  αρχίσουμε  και  υποχωρούμε  σε  μια  σειρά 

από συντεχνιακά αιτήματα ειλικρινά σας το λέω η χώρα θα βρεθεί  χειρότερα από 

εκεί  που  ήμασταν  όταν  ξεκίνησε  η  κρίση  αυτή.  Διότι  μετά  και  τις  τελευταίες 

αποφάσεις οφείλω να ομολογήσω ότι οι περισσότεροι Έλληνες βγάλανε έναν βαθύ 

αναστεναγμό ανακούφισης, είπαν ένα «ουφ», και τώρα περιμένουν να δουν πως θα 

μπορέσουμε  να  συνεχίσουμε  από  δω  και  πέρα  βάζοντας  σε  τάξη  τα  προβλήματα 

στα οποία βρισκόμαστε.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι, τώρα αρχίζει μία συζήτηση ότι 

μέσα  στις  αλλαγές  ας  πούμε  που  θα  γίνουν  τώρα,  τις  μεταρρυθμίσεις  οι  οποίες 

είναι το επόμενο στάδιο, είναι τα ανοιχτά επαγγέλματα.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Τα  έσοδα  του Μαρτίου  κ.  Υπουργέ  πόσο  έχουν  πάει,  έχετε  μία 

ένδειξη;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Δεν έχουμε ακόμη εικόνα.  



Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Δεν μπορεί, κάτι έχετε.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κάποια μυρωδιά.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ιανουάριος Φεβρουάριος είναι ικανοποιητικά και πιστεύω ότι και ο 

Μάρτιος θα είναι ικανοποιητικός. Εκείνο που ειλικρινά θα δώσει και μία εικόνα για 

το  τι  κάνουμε  στο  σκέλος  των  φορολογικών  εσόδων,  θα  είναι  ο  Απρίλιος  και  ο 

Μάιος,  όπου  το  σύνολο  των  αποφάσεων  που  πήραμε  το  τελευταίο  χρονικό 

διάστημα θα αποτυπωθεί στα έσοδα του Απριλίου και του Μαΐου κι εκεί πλέον όταν 

θα έχουμε το πρώτο τετράμηνο θα έχουμε και μία εικόνα για τη δυναμική η οποία 

αναπτύσσεται στο φορολογικό.  

Β.  ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ:  Είναι  και  το  ΦΠΑ  του  τριμήνου  που  θα  εμφανιστεί  στο  τέλος 

Απριλίου.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Κ. Σαχινίδη άλλα μέτρα θα έχουμε;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Γιατί  λέει  πολύς  κόσμος  ότι  «είμαστε  στην  αρχή  ακόμα  και  θα 

έχουμε κι άλλα μέτρα σκληρά».  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Εκείνο  το  οποίο  χρειάζεται  να  κάνουμε  είναι  να  εφαρμόσουμε  τις 

αποφάσεις  που πήραμε  και  εάν φανούμε συνεπείς  και  ανταποκριθούμε σε αυτά, 

αυτά  τα  μέτρα  από  μόνα  τους  είναι  ικανά  να  παράξουν  τα  αποτελέσματα  που 

επιθυμούμε για το 2010.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Πότε έρχεται ο έλεγχος ο επόμενος;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Τον Μάιο.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Μάιο δηλαδή μέσα ή αρχές;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Μέσα Μαΐου.  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: 16 Μαΐου.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Οι Ελεγκτές της Commission έρχονται μέσα Μαΐου;  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Δεν είναι μόνο η Commission. 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Στις 16 είναι η έκθεση που πρέπει να ετοιμαστεί, ούτως ή άλλως η 

επίσκεψη που θα κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει να κάνει περισσότερο 

με  την  τεχνική  βοήθεια  πάνω  σε  ζητήματα  βελτίωσης  του  φοροεισπρακτικού 

μηχανισμού.  Εμείς  έχουμε  ζητήσει,  καθώς  προσπαθούμε  να  αναμορφώσουμε  και 

τους  φοροελεγκτικούς  μηχανισμούς,  αλλά  και  το  δημόσιο  λογιστικό,  τεχνική 

βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.  



Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ένα λεπτό, με τους ελέγχους, το Μάιο έρχονται οι Ελεγκτές;  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Μέσα Μαΐου έρχεται το μεικτό.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Μέχρι τότε να είμαστε ήσυχοι ή έχουμε άλλους Ελεγκτές ήδη εδώ; 

Γιατί ακούμε σε διάφορους οργανισμούς ότι ήδη υπάρχουν Ελεγκτές.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Το ότι επισκέπτεται κάποιο κλιμάκιο δε σημαίνει ότι είναι Ελεγκτές, 

μπορεί να έρχονται στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται για τη 

βελτίωση  για  παράδειγμα  είτε  των  στατιστικών  στοιχείων,  είτε  οτιδήποτε.  Είναι 

άλλο  ο  έλεγχος  της  πορείας  της  οικονομίας  και  είναι  άλλο  οι  επισκέψεις  που 

μπορούν να γίνονται. 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Πάντως  μία  κινητικότητα  υπάρχει,  ακούω  σε  διάφορους 

δημόσιους  οργανισμούς  ότι  εμφανίζονται  με  γραβάτες  κάτι  νεαροί  εκεί  πέρα  και 

τους αλλάζουν τα φώτα.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Δώσαμε  δικαιώματα.  Αν  δεν  είχαμε  δώσει  δικαιώματα  δε  θα 

φτάναμε  στο  σημείο  να  έρχονται  και  να  ελέγχουν  εάν  καλώς  ή  κακώς 

αποτυπώνονται τα στοιχεία της χώρας, εάν υπήρξαμε συνεπείς στο παρελθόν ή όχι.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Αυτή  τη  στιγμή  ελέγχονται  κ.  Υπουργέ  ή  μας  δίνουν  τεχνική 

βοήθεια;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Θα σας πω και τα δυο.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ή το λέτε διπλωματικά;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Όχι  δεν  το  λέω  καθόλου  διπλωματικά.  Έχουμε  ένα  τεράστιο 

έλλειμμα αξιοπιστίας, το οποίο πρέπει με κάθε τρόπο να το αποκαταστήσουμε, να 

μειώσουμε αυτό το έλλειμμα, να αποδείξουμε ότι πραγματικά δε χρειάζεται πλέον 

η χώρα μας να υπόκειται σε ελέγχους και ότι στοιχεία θα παράγονται από δω και 

στο εξής  είναι στοιχεία αξιόπιστα.  Γι΄ αυτό προχωρήσαμε στην ανεξαρτητοποίηση 

της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, για να είμαστε σίγουροι ότι κανείς στο μέλλον 

δε  θα  μπορεί  να  αμφισβητήσει  τα  στατιστικά  στοιχεία  που  παράγονται  από  τη 

χώρα. Για όσο διάστημα λοιπόν η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δυσπιστία και 

με την καχυποψία των εταίρων της, βεβαίως και θα πρέπει να είμαστε συνεπείς να 

παράγουμε  σωστά  στοιχεία,  μέχρι  να  τους  πείσουμε  ότι  πραγματικά  τα  έχουμε 

καταφέρει. 

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Μάλιστα, Υπουργέ μου θέλω μία σύντομη έτσι απάντηση, γιατί 

πρέπει να πούμε και συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει στην ελληνική κοινωνία μία 

γενική  ας  πούμε  κραυγή,  η  οποία  λέει  "μη  μου  ζητάς  εμένα,  φέρε  πίσω  τα 

κλεμμένα". 



Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Φορολόγησε αυτούς που κλέψανε.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: "Αυτούς που κλέψανε,  γιατί μου  ζητάς εμένα το σπίτι μου,  το 

μισθό μου, αυτοί που τα κλέψανε να τα φέρουν πίσω". Σε αυτό το γενικό σύνθημα 

τι απαντά η Κυβέρνηση;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Εμείς με αυτό εδώ το νομοσχέδιο θα συλλάβουμε όλους αυτούς που 

τα  τελευταία  χρόνια  καταφέρνανε  να  πραγματοποιούν  εισοδήματα  και  να  μη 

συμμετέχουν στην κατανομή των φορολογικών βαρών. Οι δικλείδες ασφαλείας που 

ενσωματώνει αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, θα φέρουν στην επιφάνεια πολλούς 

από αυτούς οι οποίοι ζούσαν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.  

Δ.  ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ:  Με  καταλαβαίνεις  τώρα  τι  εννοώ  όταν  λέω  «φέρε  τα 

κλεμμένα».  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Για τους μεγάλους.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Για τους Πολιτικούς, κάποιους.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ξέρετε κ. Καμπουράκη, οι μεγάλοι χρησιμοποιούσαν τις δυνατότητες 

που μπορεί να αξιοποιήσει το έξυπνο χρήμα. Το έξυπνο χρήμα δε θα φοροδιαφύγει 

με το συμβατικό τρόπο που θα φύγει ένας μικρός ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτοί 

χρησιμοποιούσαν  τις  εξωχώριες  εταιρείες,  τις  offshore  εταιρείες,  παίρνανε  και 

βάζανε εκεί τα περιουσιακά τους στοιχείς. 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Έχουμε  την  εικόνα  πόσες  είναι  αυτές  οι  offshore  και  που 

βρίσκονται κατεσπαρμένες;  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εδώ στην Ελλάδα;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Έχουμε  μια  ιδιαίτερη  δραστηριότητα  ακινήτων  σε  διάφορα  νησιά 

της  χώρας  μας  και  από  τη  Γενική  Γραμματεία  Πληροφοριακών  Συστημάτων 

διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες offshore εταιρείες, στη Μύκονο π.χ. 117. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Συγγνώμη ένα λεπτό, στη Μύκονο έχουμε 117 offshore;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ναι, οι οποίες έχουν ακίνητα.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Σε άλλα νησιά;  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Συνήθως η κάθε offshore έχει ένα ακίνητο.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ναι, στην Πάρο 55, στη Τζια 40, στις Σπέτσες 38, στην Κέρκυρα 74, 

στο Κρανίδι 101.  



Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Τι γίνεται στο Κρανίδι; Πέρασε και τη Μύκονο.  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Και τα ακίνητα αυτά είναι πολύ μεγάλης αξίας, έτσι;  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ένα λεπτό, στη Τζια έχουμε 40 offshore;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Ναι,  ναι,  offshore  που  έχουν  ακίνητα.  Λέω  λοιπόν  ότι  με  την 

πρωτοβουλία  που  παίρνουμε  να  φορολογήσουμε  τα  ακίνητα  των  offshore  με 

συντελεστή 15%... 

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Έτσι θα τα φέρουνε πίσω.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Ακριβώς,  αυτός  είναι  και  ο  στόχος  μας.  Εμείς  τι  λέμε;  Ότι  μέχρι 

στιγμής  υπήρχε  κίνητρο  να  αξιοποιήσει  την  ευκαιρία  της  offshore  εταιρείας  και 

μόνο ένας που έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια μπορούσε να αξιοποιήσει. Αυτή 

τη στιγμή λοιπόν  τον υποχρεώνουμε να παραιτηθεί από αυτή  τη δυνατότητα που 

είχε να μεταβιβάζει τα ακίνητα και να το γράψει σε ένα φυσικό πρόσωπο. Επίσης, 

μια άλλη πρωτοβουλία  την οποίαν παίρνουμε,  είναι  να θεωρήσουμε εισόδημα  τη 

χρήση ακινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων, σκαφών, που έκαναν κάποιοι μέσω των 

εταιρειών  τους.  Εάν  λοιπόν  ένας  μέχρι  πρότινος  χρησιμοποιούσε  ένα  πολυτελές 

αυτοκίνητο το οποίο ήταν γραμμένο...  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα όμως.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Υπάρχει με τις εταιρίες leasing, ναι αυτό το καταλαβαίνω. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Για πέστε μας ένα παράδειγμα, τι κάνανε μέχρι τώρα δηλαδή;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Μέχρι τώρα κάποιος έπαιρνε ένα πολυτελές αυτοκίνητο, το έγραφε 

στο  όνομα  της  εταιρείας  του  και  βέβαια  το  χρησιμοποιούσε.  Εμείς  κάναμε  έναν 

τυχαίο  έλεγχο  και  εντοπίσαμε  σειρά  πολυτελών  αυτοκινήτων  τα  οποία 

κυκλοφορούσαν  έξω  στους  δρόμους  και  αναζητήσαμε  να  δούμε  ποιος  είναι  ο 

κάτοχος αυτών των αυτοκινήτων, για να διαπιστώσουμε τελικά ότι τα περισσότερα 

από αυτά ανήκαν σε εταιρείες και δεν είχαν φυσικά πρόσωπα ως κατόχους.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Offshore;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι,  όχι  κανονικές  εταιρείες.  Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι υπήρχε μία 

καταστρατήγηση  των  δυνατοτήτων  που  υπήρχαν  να  έχουν  κάποιες  απαλλαγές  οι 

εταιρείες  οι  οποίες  χρησιμοποιούσαν  αυτοκίνητα,  για  την  εξυπηρέτηση  των 

αναγκών του προσωπικού. Όταν λοιπόν παίρνεις ένα αυτοκίνητο πολυτελείας, ένα 

αυτοκίνητο το οποίο κάνει πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ, προφανώς δεν το κάνεις 

για να ικανοποιήσεις απλές και συμβατικές ανάγκες.  



Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Δηλαδή εσύ λες στην εταιρεία σου δίνω τη δυνατότητα να έχεις 

ένα φορτηγάκι ένα λεωφορειάκι να κουβαλάς το προσωπικό να κουβαλάς..  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Άντε κι ένα Ι.Χ.  

Β.  ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ:  Όχι,  βάζει  όριο  17  χιλιάδες  ευρώ  εργοστασιακή  αξία,  άρα 

πραγματική αξία πάνω από 35.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι άμα έχει μία μαζεράτι ναι.  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Αν έχει ένα αυτοκίνητο 1200‐1600.. 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Λέω τι γινόταν μέχρι τώρα.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Εντοπίσατε και πολυτελέστατα αυτοκίνητα σε εταιρείες;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Και  πολυτελέστατα  αυτοκίνητα  και  σκάφη.  Λέμε  λοιπόν  τώρα  ότι 

αυτά όλα θα μετατραπούν σε εισόδημα και θα υποχρεωθούν πλέον..  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Μισθωτών υπηρεσιών.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών. 

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Κι εδώ τι θα γίνει, θα πληρώσουν και ασφάλιστρο;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Αυτά όλα θα τα δούμε. Εκείνο το οποίο θέλω να περάσει ως μήνυμα 

είναι ότι όλες οι πρακτικές που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από το έξυπνο 

χρήμα, προκειμένου να απαλλαγεί από τη συμμετοχή στα φορολογικά βάρη, δε θα 

μπορέσουν  πλέον  στο  μέλλον  με  αυτές  τις  προβλέψεις  στο  φορολογικό 

νομοσχέδιο..  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Δε λένε γι΄ αυτούς ο κόσμος όμως, ο κόσμος λέει ότι "τα λεφτά 

δεν  υπάρχουν  σήμερα  διότι  τα  αρπάξανε  μερικοί  Πολιτικοί,  μερικοί 

μεγαλοεπιχειρηματίες και μερικοί μιζαδόροι", αυτό λένε. Ισχύει αυτό;  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Δηλαδή για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τις μίζες που πληρώσανε 

για  τα υποβρύχια οι  Γερμανοί οι  οποίοι μας  κάνουν όλο  κριτική,  μπορείς  να  τους 

πιάσεις ποιοι  τις πήραν  τις μίζες να δεις ότι  τα λεφτά θα είναι πολύ περισσότερα 

από όσα πας να πάρεις από τους συνταξιούχους;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Ξέρετε  ότι  αυτή  τη  στιγμή  βρίσκονται  σε  εξέλιξη  μια  σειρά  από 

υποθέσεις που ερευνώνται και μέσα στη Βουλή με τις Εξεταστικές Επιτροπές.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Μα εδώ κάθε εβδομάδα έχουμε ένα σκάνδαλο. Κι όλα από τους 

Γερμανούς, έτσι; Λέει εκτός από τα τζιπάκια τώρα πήγαν και με τα υποβρύχια. Λέει 

ο κόσμος λοιπόν "να σου πληρώσω κ. Σαχινίδη μου, κύριε κράτος"..  



Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε, όλα τα ζητήματα με τη δική μας 

πρωτοβουλία τα φέραμε μέσα στη Βουλή και πρόκειται να προχωρήσουν.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Βουτήξτε κανέναν από αυτούς, μπορείτε; Αυτό είναι το ερώτημα. 

Διότι ο κόσμος, δικοί σας ήταν, του κόμματός σας ήταν αν… 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Το ξέρω.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Αν είναι αλήθεια όλα αυτά που ακούμε. Ο κόσμος κ. Σαχινίδη το 

ξέρετε πάρα πολύ καλά λένε "ναι να πληρώσω, να θυσιαστώ, να φτύσω αίμα, αλλά 

πιάσε και κανέναν μεγάλο όμως που μας κοροϊδεύει". Κάθε εβδομάδα έχουμε και 

μία  από  τις  Εισαγγελικές  Αρχές  του  Μονάχου  και  μία  ανακοίνωση  ότι  αυτοί  οι 

Γερμανοί πια δεν αφήσανε καμία χώρα..  

Β.  ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ:  Και  κ.  Οικονομέα  είναι  κάποιοι  οι  οποίοι  δικαίως  θα 

επιβαρυνθούν αυτοί που φεύγουν από τον τεκμαρτό προσδιορισμό και πάνε στον 

λογιστικό,  βενζινάδες,  περιπτεράδες,  προποτζήδες,  όλοι  αυτοί  θα  έχουν  πολύ 

μεγάλη επιβάρυνση την πρώτη χρονιά.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ναι, για τις μίζες μίλαγα κ. Αμπελιώτη.  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Ναι, είπα ότι όμως αυτοί θα..  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Χρειάζεται  η  Κυβέρνηση  να  βουτήξει  κάποιους  από  τους 

μεγάλους τα κλεμμένα, αυτό συμβολίζουν τα κλεμμένα.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Αυτό συμβολίζουν, αλλά είναι και λίγο μύθος, έτσι;  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Μύθος είναι αυτά που λέμε τώρα;  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Γιώργο, υπάρχουν αυτοί που κλέβανε, αλλά όταν η μίζα ήταν 2, 

3, 5, 10, 20 εκατομμύρια ευρώ, που μιλάμε για θηριώδη ποσά.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ναι, 200 εκατομμύρια σου λέω εγώ, αν ισχύει το 10% της μίζας τα 

2 δις μόνο που είχε παραγγελία ας πούμε με τα υποβρύχια είναι 200 εκατομμύρια. 

Είναι έτσι Υπουργέ μου ή δεν είναι; Κάνω λάθος;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι εμείς δεν έχουμε παραιτηθεί 

από τον στόχο που είχαμε θέσει και ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, όλα τα ζητήματα 

που απασχόλησαν τον Έλληνα πολίτη, όλα τα ζητήματα τα οποία αποδεικνύουν ότι 

υπήρχε  μαύρο  χρήμα,  πολιτικό  χρήμα,  να  τα  φέρουμε  προς  διερεύνηση,  να  τα 

φέρουμε προς συζήτηση. 

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Κι αν αφορούσε και πασόκους;  



Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Δεν  πρόκειται  να  κάνουμε  την  παραμικρή  διάκριση,  διότι  τότε  η 

κοινωνία δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει καμία από τις επιλογές μας να θέσουμε 

υπό τον έλεγχο όλες τις περιπτώσεις οι οποίες τον ταλαιπώρησαν.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Δυο λεπτά, τα υποβρύχια που βγήκαν εχθές είναι για το 2000, 

είναι περίοδος Σημίτη, κάποιοι αρπάξανε λοιπόν. Το C4I  το μισό είναι πασόκοι,  το 

μισό είναι νεοδημοκράτες.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Εκεί ήταν διακομματικό.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι, λοιπόν να τους βρείτε να τους βάλετε μέσα.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Κύριε  Καμπουράκη,  δεν  έχουμε  κανέναν  λόγο  να  επιδιώκουμε  να 

κρυφτούμε,  μόνο  και  μόνο  γιατί  κάποια  από  αυτά  τα  ζητήματα  αφορούσαν  την 

περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες δεν κάνουν διάκριση. 

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Φυσικά και δεν κάνουν.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Στο αν κάποια από τα ζητήματα αυτά έγιναν τότε.  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Πλέον δεν κάνουν.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Εκείνο  που  θέλει  ο  πολίτης  είναι  να  διερευνηθούν  αυτές  οι 

υποθέσεις  και  αν  πραγματικά  εντοπιστεί  ότι  υπήρξε  παράνομος  πλουτισμός  ή 

υπήρξε  παράνομη  διακίνηση  χρήματος,  να  αποδοθεί  δικαιοσύνη,  για  να 

μπορέσουμε να βάλουμε σε τάξη πλέον τον τρόπο με τον οποίον λειτουργεί και η 

οικονομία μας και τον τρόπο με τον οποίον λειτουργεί και το πολιτικό μας σύστημα. 

Και είναι αυτή η εντολή που μας έδωσαν στις τελευταίες εκλογές. 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Με  τα  λεφτά  που  έχουν  βγάλει  πολλοί  έξω  κ.  Υπουργέ,  τι  θα 

κάνετε, θα τους δώσετε κίνητρα να τα φέρουν πάλι πίσω;  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Τους δίνει κίνητρα.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Τους  δίνουμε  κίνητρα  να  φέρουν  πίσω  τα  χρήματα  και  μάλιστα 

δίνουμε δύο διαφορετικά κίνητρα.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Τι κίνητρα, 10% τους φορολογείτε.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι, όχι 5% σε αυτούς που φέρνουν τα χρήματα μέσα, 8% σε αυτούς 

οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν χρήματα στο εξωτερικό.  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Πιστεύω ότι είναι μεγάλο όμως το ποσοστό αυτό.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Δηλαδή  κάτσε  για  να  καταλάβω  κ.  Υπουργέ  μου.  Πήρε  κάποιος 

μία μίζα μεγάλη και την έβγαλε έξω με σακούλες με βαλίτσες, δεν ξέρω με τι άλλο, 

και την έχει στην Ελβετία. Μπορεί τώρα να τα φέρει μέσα και να πληρώσει ένα 5% 

και να τα ξεπλύνει, έτσι;  



Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κοιτάξτε, παίρνετε πάντοτε μία περίπτωση. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Αυτό παίρνω κ. Υπουργέ μου γιατί ο κόσμος στενάζει και το παιδί 

μου  και  το  παιδί  σου  δε  θα  βρουν  δουλειά  αύριο  γιατί  είναι  στο  δρόμο  άνεργοι 

εξαιτίας αυτών.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Αν θέλετε την άποψή μου, τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν πρόκειται 

να φέρουν πίσω χρήματα.  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Έτσι είναι.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Λέω αν θέλει κάποιος είπα, παράδειγμα είπα.  

Δ.  ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ:  Εγώ  ξέρω  μεγάλη  αλυσίδα  πάντως  η  οποία  πήρε  τα 

αποθεματικά της και τα πήγε έξω τώρα.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ναι, ναι, σας διαβεβαιώνω ότι τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεστε 

δεν  πρόκειται  να  αξιοποιήσουν  τις  προβλέψεις  τις  συγκεκριμένες  που  υπάρχουν 

μέσα στο φορολογικό πλαίσιο για να φέρουν τα χρήματά τους.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι, γιατί άντε να αποδείξεις ότι έχουν πάρει λεφτά.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Διότι θα πρέπει από κει και πέρα από ένα σημείο και μετά να δείξει 

ας πούμε πως βρέθηκε ξαφνικά με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Σε πάρα πολλές 

περιπτώσεις πρόκειται για επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν δραστηριότητα έξω από 

την  Ελλάδα,  οι  οποίοι  έπρεπε  να  υποβάλουν  φορολογικές  δηλώσεις  και  να 

δηλώσουν αυτά  τα  εισοδήματα  για  τις  δραστηριότητες που  έχουν  τις  οικονομικές 

εκτός  Ελλάδος,  δεν  το  κάνανε  και  τώρα  εμείς  τους  λέμε:  Αντιλαμβανόμαστε  ότι 

είχατε  δραστηριότητες  εκτός  Ελλάδος,  αντιλαμβανόμαστε  ότι  εμείς  δεν  είχαμε  τη 

δυνατότητα να εντοπίσουμε αυτά  τα εισοδήματα,  εσείς  τα έχετε και θέλετε να τα 

νομιμοποιήσετε. Σας δίνουμε αυτή την ευκαιρία και σας δίνουμε δύο δυνατότητες, 

τη μία  να  τα φέρετε μέσα στη  χώρα να  τα καταθέσετε  εδώ πέρα στη  χώρα να  τα 

αφήσετε  και  μάλιστα  αν  τα  επενδύσετε  να  σας  δώσουμε  και  τη  δυνατότητα  να 

μειώσετε  την  υποχρέωση  την  οποίαν  έχετε.  Και  η  άλλη  δυνατότητα  που  σας 

δίνουμε  είναι  να  τα  αφήσετε  στο  εξωτερικό,  αλλά  να  τα  δηλώσετε.  Τότε  όμως  η 

φορολόγηση θα είναι της τάξεως του 8%.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Κι εσύ τι κερδίζεις από αυτό, αν ξέρεις ότι ο Καμπουράκης έχει 

ας πούμε στην Ελβετία μισό εκατομμύριο;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Πρώτα‐πρώτα είναι το 8% που θα εισπράξω για το ποσό το οποίο θα 

δηλώσει.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Ναι, εγώ τι κερδίζω όταν σου το δηλώσω;  



Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ότι μπορείς να τα φέρεις όποτε θέλεις μέσα.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να φέρετε τα χρήματα αυτά. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Και αμέσως τα νομιμοποιείς.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ακριβώς.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Απλώς τα κρατάς έξω.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Κλεμμένα  ξεκλεμμένα  τα  νομιμοποιείς,  διότι  εδώ  είμαστε  στο 

φέρτε πίσω τα κλεμμένα.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Κύριε  Οικονομέα,  επιμένετε  να  αναφέρεστε  στα  κλεμμένα.  Δεν 

ισχυρίζομαι  ότι  αυτά  που  είναι  στο  εξωτερικό  δεν  είναι  και  χρήματα  τα  οποία 

προέρχονται  από  παράνομες  δραστηριότητες.  Σας  διαβεβαιώνω  όμως  ότι  ο 

μεγαλύτερος κορμός των χρημάτων που βρίσκονται στο εξωτερικό, προέρχεται από 

Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν δραστηριότητες εκτός Ελλάδος και οι οποίοι 

είτε  γιατί  δεν  είχαν  εμπιστοσύνη  είτε  επειδή  έπρεπε  να  πληρώσουν  υψηλούς 

φόρους για τα εισοδήματα αυτά, δεν τα δήλωναν στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να πω 

στο  σημείο  αυτό  κάτι  άλλο:  Όσοι  ‐και  έχει  να  κάνει  αυτό  που  θα  πω  μ’  αυτό  το 

οποίο λέτε‐ από αυτούς δεν αξιοποιήσουν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 6 

μηνών τη δυνατότητα που τους δίνουμε να ξέρουν ότι η Ελλάδα θ’ αξιοποιήσει τη 

δυνατότητα  που  έχει  μέσα  από  συμβάσεις  που  έχει  υπογράψει  με  άλλες  χώρες, 

ανταλλαγής πληροφοριών και να μάθουμε ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία που 

διαθέτουν. 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Εάν  μπορείτε  να  το  κάνετε  φαντάζομαι  θα  το  κάνετε  για  τους 

μιζαδόρους, γι’ αυτούς που πήραν μίζες..  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Για  οποιαδήποτε  κατάθεση  υπάρχει  σε  ορισμένους  εξωτικούς 

προορισμούς που είναι γνωστοί σε όλους μας από τις ονομασίες  τις εξωτικές που 

έχουν,  θ’  αναζητήσουμε  πληροφορίες  για  τους  τραπεζικούς  λογαριασμούς  που 

διαθέτουν  Έλληνες  ή  πρόσωπα  πίσω  από  τα  οποία  υποκρύπονται  Έλληνες, 

προκειμένου  να  έχουμε  τη  δυνατότητα  μετά  να  κάνουμε  και  τους  αναγκαίους 

ελέγχου.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Πάς να τους στριμώξεις δηλαδή τώρα, τους λες «ή φέρτα τώρα 

ή αλλιώς θα σε ελέγξω».  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Κύριε  Υπουργέ,  επειδή  έχουμε,  όσο  και  να  μην  το  πιστεύετε 

φίλους που έχουν και offshore   εταιρείες, και για να σας δείξω και πόσο τους έχει 

πιάσει όλο αυτό τώρα που έχετε κάνει,  ρωτάνε: Θα δοθεί κάποια προθεσμία για τη 



μεταβίβαση σε φυσικά πρόσωπα;  Και  τι φόρο μεταβίβασης θα πληρώσουν αυτοί; 

Είναι μια offshore  εταιρεία η οποία θα μεταβιβάσει …  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Δε  θα  μπούμε  στις  τεχνικές  λεπτομέρειες  αλλά  υπάρχουν  κίνητρα 

και οι ίδιοι θα συνειδητοποιήσουν ότι το όφελος  το οποίο είχαν μέχρι τώρα, από το 

να έχουν ένα ακίνητο σε μια εξωχώρια εταιρεία δεν  τους συμφέρει και επομένως 

θα υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε μεταβίβαση. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Θα τους δώσετε κάποια προθεσμία;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Βεβαίως.  Σας  είπα  και πάλι ότι  εμείς δε θέλουμε  να  τιμωρήσουμε 

χωρίς  να  δώσουμε  σε  κάποιον  την  ευκαιρία,  χωρίς  να  δώσουμε  6  μήνες  για  τα 

λεφτά σ’  αυτούς οι οποίοι δε θα δηλώσουν  τα ποσά  τα οποία είτε θα  τα φέρουν 

στην Ελλάδα είτε πρόκειται  να τα κρατήσουν στο εξωτερικό αλλά να τα δηλώσουν 

εδώ  πέρα.  Απλώς  η  διαφορά  που  κάνουμε  σε  ό,τι  αφορά  τη  φορολόγηση  αυτών 

που  δηλώνουν  τα  χρήματα,  είναι  ότι  αν  τα  φέρεις  μέσα  και  γι’  αυτό  δίνουμε  το 

κίνητρο, λέμε ότι θα φορολογηθείς με 5%. Αν τα  κρατήσεις όμως στο εξωτερικό και 

τα δηλώσεις, θα τα πάμε στο 8%.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Μας  λένε  από  το  Υπουργείο  Υγείας,  ψάξαμε  την  κα 

Ξενογιαννακοπούλου,  δεν  τη  βρήκαμε,  μας  λένε  ότι  εχθές  λύσατε  το  θέμα  των 

εφημεριών των γιατρών που έχει αναστατώσει τα νοσοκομεία. Να το πούμε αυτό, 

να ενημερωθεί ο κόσμος. Θα δοθούν τα λεφτά για Ιανουάριο και Φεβρουάριο;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Χτες συζητήσαμε για Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Θα πληρωθούν τα 

χρήματα που αφορούν εφημερίδες Ιανουαρίου.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Πότε θα τα πάρουν;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Εγώ σήμερα μόλις φύγω από την εκπομπή πηγαίνω στο Υπουργείο 

για να υπογράψω τις εφημερίες για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Είναι 66 εκατομμύρια, δεν είναι λίγα. 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ναι, είναι ένα σημαντικό ποσό.  

Δ.  ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ:  Με  τους  φορτηγατζήδες  τι  θα  γίνει  και  με  τ’  ανοιχτά 

επαγγέλματα;  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Για το επάγγελμα των φορτηγών τ’ ακούμε τώρα 15  χρόνια, 

θα απελευθερωθεί;  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ:  Γι’ αυτό είπα εγώ προηγουμένως κ. Οικονομέα ότι θα πάρουν το 

εκκαθαριστικό τους και θα δουν μεγάλο ποσό επιβάρυνσης του χρόνου και θα λένε 



«αυτοί  που  τα  κλέψανε  δεν  πληρώσανε,  εγώ  γιατί  να  πληρώσω  από  3.000  – 

30.000;» 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Αυτό  λέω  κι  εγώ,  συμφωνώ  κι  εγώ  μ’  αυτό.    Είναι  απότομη 

μετάβαση, ίσως έπρεπε να γίνει, να είναι δίκαιο αυτό.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Είναι δίκαιο αυτό.  

Δ.  ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ:  Μισό  λεπτό:  Εσύ  έχεις  60.000  εισόδημα  ας  πούμε  και 

πληρώνεις 20.000 φόρο, είσαι σταθερός και πληρώνεις, και πέρυσι, και πρόπερσι… 

Κι ο άλλος έχει 60.000  και πληρώνει 2.000.  Και λέει ο Σαχινίδης:  Και ο άλλος  των 

2.000 θα πάει στα 20.000 ξαφνικά. Γιατί είναι ξαφνικό ενώ για σένα δεν είναι;  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Δεν είναι έτσι όπως  το λες,  γιατί μεγάλα εισοδήματα πάνω από 

60.000, εκεί που πληρώνανε 3.000 φόρο θα πληρώνουν 36.000 τώρα.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Πόσο πλήρωνε ο αντίστοιχος που τα δήλωνε;  

Β. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ: Αυτός που θα πάρει από τα 2.000 π.χ. που είπες στα 20.000,   θα 

έχει και 55% προκαταβολή που δεν έχει να συμψηφίσει και το 20% θα του γίνει 30% 

και πλέον. Εδώ είναι θέμα εκταμίευσης αυτών των ανθρώπων που δε θα έχουν τη 

δυνατότητα αν τα έχουν…  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Θα έχουν πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις αυτοί; Αυτοί που παίρνουν 

μέχρι 28.000 δε θα έχουν επιβάρυνση..  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Μέχρι 40.000 ατομικό, κανένας φορολογούμενος δεν πρόκειται  να 

βρεθεί  να πληρώνει, είναι πολύ πιο δίκαιο. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη 

στιγμή.    Εσείς αναφέρεστε σ’  αυτούς οι  οποίοι  δεν ήταν μέχρι  τώρα σε  λογιστικό 

προσδιορισμό και οι οποίοι μετά από την 1η  Ιουλίου θα μπουν στο καθεστώς  του 

λογιστικού  προσδιορισμού  και  θεωρούν  ότι  επειδή  θα  πληρώσουν  για  το  μισό 

χρόνο  βάσει  τεκμαρτού  και  με  τον  υπόλοιπο  μισό  λογιστικό  προσδιορισμό, 

ενδεχομένως  να  βρεθούν  αντιμέτωποι,  είμαι  σίγουρος  ότι  μπορούμε  να  βρούμε 

τρόπους  ν’ αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα.  Αλλά εκείνο το οποίο θέλω να 

ξεκαθαρίσω αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν κάναμε καμία εξαίρεση και για μας ήταν 

πάρα  πολύ  σημαντικό  να  δώσουμε  σε  όλους  την  αίσθηση  του  δικαίου,  ότι  δεν 

κάνουμε  καμία  εξαίρεση,  ότι  όλοι  θα  μπουν  στο  καθεστώς  του  λογιστικού 

προσδιορισμού.  Όλα  τ’  άλλα  είναι  προσωρινά,  είναι  δηλαδή  προβλήματα  της 

μεταβατικής  περιόδου  αυτού  του  εξαμήνου.  Να  το  ξεκαθαρίσουμε  για  να  μη 

δημιουργούνται  λανθασμένες  εντυπώσεις  ότι  θα  λειτουργήσουν  ή  θα 

δημιουργηθούν  αδικίες.  Και  όταν  κάποιος  έχει  εισόδημα  μέχρι  40.000  ευρώ  και 

βγαίνει  μέσα  από  τη  φορολογία  κλίμακος  φυσικών  προσώπων  που  καταθέτουμε 



είναι ωφελημένος από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Νομίζω ότι αυτό αποκαθιστά 

τη δικαιοσύνη που είναι απαραίτητο να υπάρχει σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν 

χαμηλά  και  μεσαία  εισοδήματα  διότι  θεωρώ  ότι  πραγματικά  αν  έχεις  40.000 

ατομικό και 80.000 οικογενειακό είναι ένα εισόδημα για το οποίο κανένας Έλληνας 

δε  θα  είχε  καμία  αντίρρηση  ότι  από  κει  και  πάνω  θα  έπρεπε  κάποιοι  να 

συνεισφέρουν  περισσότερο.  Και  συνεισφέρουν  πολύ  περισσότερο  αυτοί  που  θα 

είναι  δηλαδή  στα  82  ή  στα  84,  γιατί  η  κλίμακα  που  έχουμε  είναι  προοδευτική, 

επομένως  θα  κληθούν  να  πληρώσουν  κάτι  παραπάνω.  Αλλά  κάπου  πρέπει  να 

τραβήξουμε τη γραμμή. Και νομίζω ότι στο οικογενειακό εισόδημα των 80.000 ευρώ 

η γραμμή είναι δίκαιη, κατά τα ψέματα. Μην προσπαθούμε πάντοτε να γινόμαστε 

αρεστοί, πάντοτε να γινόμαστε καλοί, να προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τους 

πάντες και τα πάντα. Πρέπει να έχουμε αίσθηση δικαιοσύνης. Αυτό το νομοσχέδιο 

πιστεύω  ότι  έχει  έναν  σκληρό  πυρήνα  κοινωνικής  δικαιοσύνης,  προσπαθεί  ν’ 

ανταμείψει αυτούς που είναι συνεπείς, προσπαθεί ν’ ανταμείψει αυτούς οι οποίοι 

συνεισέφεραν  όλα  αυτά  τα  χρόνια  στα  φορολογικά  βάρη  και  βέβαια  να  εντάξει 

αυτούς  οι  οποίοι  συστηματικά  καταστρατηγούσαν  τις  προβλέψεις  οι  οποίες 

υπήρχαν,  τα  παραθυράκια  ή  τις  πόρτες  όπως  χαρακτηριστικά  σας  είπα  και  στο 

ξεκίνημα της συζήτησής μας.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Πάντως  εντάξει,  μπορεί  να  μην  έχετε  μεγαλύτερη  φορολογική  

επιβάρυνση  με τα χαμηλά εισοδήματα, το λέτε και το ξαναλέτε, με τους έμμεσους 

φόρους που πληρώνουν στενάζει όλος ο κόσμος, έτσι;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Ποτέ  δε  βγήκα  να  υποστηρίξω  ότι  οι  έμμεσοι  φόροι  είναι  δίκαιοι 

φόροι.  Όλοι  όσοι  έχουμε  ασχοληθεί  με  τα  οικονομικά  αναγνωρίζουν  και  

αντιλαμβάνονται  ότι  οι  αποφάσεις  τις  οποίες  πήραμε  δεν  ήταν  στο  πλαίσιο  της 

αποκατάστασης  της  κοινωνικής  δικαιοσύνης,  αλλά  είναι  αποφάσεις  που  παίρνεις 

κάτω από έκτακτες συνθήκες για ν’ αντιμετωπίσεις τα προβλήματα της χώρας.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού στην Ελλάδα.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ γιατί δεν τους πληρώνετε Υπουργέ μου; Γιατί 

στέλνουν μηνύματα συνεχώς και φωνάζουν. Θα τους πληρώσετε; Τι θα κάνετε;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Σήμερα  θα  πραγματοποιηθεί  μια  σύσκεψη  για  να  δώσουμε  μια 

απάντηση στο πρόβλημα με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι όλοι αυτοί οι οποίοι 

είναι οι πρώην εργαζόμενοι της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι σ’ 

όλους  αυτούς  τους  τηλεθεατές  που  μας  βλέπουν,  σε  ότι  αφορά  το  ζήτημα  της 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ. Υπήρχαν μια σειρά από προβλέψεις και διατάξεις που ειλικρινά είναι 

κάποιοι ν’ απορούν πώς μία χώρα αντιμετωπίζει με τόσο διαφορετικό τρόπο τους 



εργαζομένους.  Βρίσκομαι  αντιμέτωπος  με  συγκεκριμένα  αιτήματα  που  έχουν  να 

κάνουν  με  τα  συνταξιοδοτικά  τους  δικαιώματα  όπου  εδώ  πέρα  υπάρχει  ένα 

προνομιακό  καθεστώς  που  χορηγείται  σε  ανθρώπους  ηλικίας  40  και  44  ετών,  να 

βγουν  στη  σύνταξη.  Κι  όχι  μόνο  βγαίνουν  στη  σύνταξη,  αλλά  παίρνουν  και  μια 

εφάπαξ  αποζημίωση.  Βεβαίως  πέρασε από  τη  Βουλή.  Αυτή  τη  στιγμή  λοιπόν  έχω 

δυο αιτήματα: Έχω ένα αίτημα να ικανοποιήσω τον ΟΑΕΔ με 100 εκατομμύρια, να 

δώσω  στον  ΟΑΕΔ  100  εκατομμύρια  ευρώ  διότι  ο  νόμος  που  ψήφισε  η  Νέα 

Δημοκρατία  προέβλεπε τα εξής φοβερά. Ότι όλοι όσοι πρόκειται  να μεταταγούν –

ακούστε  τι  σας  λέω,  δηλαδή  φεύγει  κάποιος  από  την  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  και  

μετατάσσεται σε κάποια άλλη Υπηρεσία του Δημοσίου, για τον ένα χρόνο μέχρι που 

να ολοκληρωθεί η μετάταξη, θα πληρώνεται για τους μεν πρώτους 4 μήνες το 100% 

του μισθού που έπαιρνε στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. Αν λοιπόν κάποιος έπαιρνε 3.000 €, θα 

πάρει 3.000 €  μηνιαία αποζημίωση,  αν  έπαιρνε 6.000 €  θα πάρει 6.000 €.  Σε μια 

χώρα  όπου  ο  άνεργος  παίρνει  ένα  επίδομα  ανεργίας  της  τάξης  των  450  €  και 

βρίσκεται και αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να διακοπεί κάποια στιγμή η πληρωμή 

του  επιδόματος  ανεργίας  και  να  μη  βρει  ποτέ  δουλειά  και  να  μείνει  στους 

μακροχρόνια  ανέργους,  η  πολιτεία  αντιμετωπίζει  τους  πολίτες  της  με  δυο  μέτρα 

διαφορετικά: Στον έναν δίνει 450 € επίδομα ανεργίας και στον άλλο δίνει για τους 4 

πρώτους μήνες  το 100%  του μισθού που είχε και  του διασφαλίζει ότι θα βρει  και 

δουλειά στο Δημόσιο. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια τεράστια 

δημοσιονομική  κρίση  και  καλούμαι  ξαφνικά  να  εκταμιεύσω  πάνω  από  360 

εκατομμύρια    ευρώ.  Λέω  λοιπόν,  και  δεν  είναι    απόφαση  του  Υπουργείου 

Οικονομικών,  είναι  συλλογική  απόφαση  της  Κυβέρνησης,  «ελάτε  να  δούμε  τι 

ακριβώς  σηματοδοτεί  η  επιλογή  μας  να  υλοποιήσουμε  όλες  τις  προβλέψεις  που 

υπήρχαν  στο  νόμο  τον  οποίο  ψήφισε  η  Νέα  Δημοκρατία  για  την  Ολυμπιακή 

Αεροπορία».  

Δ.  ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ:  Καλά,  δεν  είχε  προβλέψει  τότε  ο  Χατζηδάκης  όταν  το  έκανε 

αυτό;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ο  κ.  Χατζηδάκης,  τον οποίο  έχω ακούσει πολλές φορές  να βγαίνει 

και  να  περηφανεύεται  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  διαχειρίστηκε  το  ζήτημα  της 

Ολυμπιακής  Αεροπορίας,  έχει  αφήσει  έναν  λογαριασμό  της  τάξης  του  1  δισ.,  τον 

οποίο πρέπει να τον πληρώσω εγώ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 1,5 δισ. 

που  αφορά  περίπου 5.000  εργαζομένους  της  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ.  Εγώ  θεωρώ  ότι  είναι 

ένα τεράστιο ποσό, ότι είναι ένα ποσό το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει ξανά να 

επανεξετάσουμε  όλες  τις  πρωτοβουλίες  που  έχουμε  πάρει  στο  πρόσφατο 



παρελθόν,  που  αφορούν  ιδιωτικοποιήσεις  ή  αφορούν  αποκρατικοποιήσεις  και  οι 

οποίες τελικά λειτουργούν σε βάρος του Δημοσίου. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Πάντως οι  εργαζόμενοι δεν  τα έκαναν μόνοι  τους.  Το  έκαναν οι 

πολιτικοί, πέρασε από τη Βουλή. 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Δεν  ισχυρίστηκα ότι φταίνε οι εργαζόμενοι. Δεν  ισχυρίστηκα ότι οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει  ν’  απολογηθούν  για  επιλογές που  έκανε η Κυβέρνηση  της 

Νέας Δημοκρατίας. Δε θεωρώ όμως δίκαιο να δίνουμε  τη δυνατότητα σε κάποιον 

40‐44 χρονών να προσμετρήσει τα εργάσιμα χρόνια του διπλά και να μπορέσει να 

πάρει σύνταξη με έναν συντελεστή 1,5% και να μπορέσει να πάρει σύνταξη στα 44 

του. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Τότε γιατί το έκανε ο κ. Χατζηδάκης αυτό; Για να μην έχει κόστος; 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Απευθύνεστε σε λάθος πρόσωπο. Την απάντηση αυτή δεν πρέπει να 

σας τη δώσω εγώ, πρέπει να σας τη δώσει ο τότε αρμόδιος Υπουργός ο οποίος μου 

έστειλε  το  λογαριασμό.  Διότι  ήταν  ένας  λογαριασμός  που  δημιούργησε  η  Νέα 

Δημοκρατία  αλλά  δεν  τον  πλήρωσε  η  Νέα  Δημοκρατία.  Θα  καλείται  να  τον 

πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος με υπογραφή ενός Υπουργού από το ΠΑΣΟΚ.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Όχι,  δεν  απευθύνομαι  σε  λάθος  πρόσωπο  κ.  Υπουργέ, 

απευθύνομαι  στην  Κυβέρνηση  για  να  πω  ότι  αν  υπήρξαν  τέτοιες  αποφάσεις  οι 

οποίες  ήταν  απαράδεκτες  και  εις  βάρους  του  ελληνικού  λαού,  θα  πρέπει  να 

υπάρχουν και κυρώσεις κάποτε σ’ αυτή τη χώρα.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Δυστυχώς  είναι  νόμος  της Βουλής,  είναι  νόμος  του  κράτους,  εμείς 

δεν τον είχαμε ψηφίσει αυτό το νόμο στη Βουλή, καταλαβαίνω τους εργαζομένους, 

παρά το γεγονός ότι ήρθαν και έκαναν κατάληψη 8 ημερών και θεωρώ ότι ήταν μια 

απερίσκεπτη ενέργεια. Ειλικρινά σ’ αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες δε μπορεί ο 

κάθε πολίτης  ο  οποίος  πιστεύει  ότι  έχει  δίκιο  να  έρχεται  και  να  καταλαμβάνει  το 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να προσπαθεί με τη βία να δοθεί μια λύση στο 

πρόβλημά  του.  Αντιλαμβάνομαι  τις  αγωνίες,  αντιλαμβάνομαι  τους 

προβληματισμούς  τους,  πολλοί  απ’  αυτούς  έχουν  ανειλημμένους  οικογενειακούς 

προϋπολογισμούς και θέλουν να δουν τι ακριβώς θα συμβεί με όλα αυτά. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Κι έχουν κι ένα κράτος απέναντι που δια της Βουλής είπε ότι «έτσι 

αποφασίζουμε..». 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Από κει και πέρα θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μία σοβαρή 

και  ειλικρινή  συζήτηση.  Ξέρετε  πόσο  άδικο  είναι  για  κάποιον  που  παίρνει  450  € 



επίδομα ανεργίας και είναι στην ουρά, είναι ο δεύτερος στην ουρά να βλέπει ότι ο 

προηγούμενος πήρε 5.000 επίδομα ανεργίας; 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: 5.000 είναι αυτό; 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Για όποιον είχε μισθό 5.000, οι τέσσερις πρώτοι μήνες είναι 5.000, οι 

τέσσερις  επόμενοι  κατεβαίνει  κλιμακωτά,  80%,  60%,  50%  μέχρι  που  να 

ολοκληρωθεί ο χρόνος, και μετά θα μεταταχθεί στο Δημόσιο. Και εσύ να ξέρεις ότι 

θα πάρεις 450 και ότι αν δε βρεις δουλειά μέσα στο χρονικό διάστημα που παίρνεις 

τα  450  €  επίδομα  ανεργίας  θα  βρεθείς  και  άνεργος  και  θα  είσαι  μακροχρόνια 

άνεργος.  Εάν  εσείς  αυτό  το  θεωρείτε  σωστή  και  δίκαιη  πολιτική,  εγώ  είμαι 

διατεθειμένος να υποχωρήσω σ’ αυτό το οποίο μου περιγράφετε.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Εγώ αυτό που θεωρώ μη σωστό και μη δίκαιο είναι να έχουμε ένα 

τέτοιο πολιτικό σύστημα που να έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις καταστάσεις και 

τις ανισότητες.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Άρα συμφωνείτε μαζί μου ότι ήρθε η ώρα να  τα αντιμετωπίσουμε 

όλα αυτά πλέον ριζικά, γιατί αυτά τα δημιούργησε το πολιτικό σύστημα της χώρας. 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Μήπως  το  δικό  σας  το  κόμμα  πριν  από  τον  κ.  Χατζηδάκη  δεν 

έκανε άλλα; Απολύτως συμφωνώ μαζί σας ότι φτάσαμε σε αυτή την κατάντια διότι 

είχαμε ένα ανίκανο πολιτικό σύστημα.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Είμαστε οι πρώτοι που αναγνωρίζουμε ότι για το σημείο στο οποίο 

φτάσαμε,  ευθύνονται  οι  επιλογές  οι  πολιτικές  που  έγιναν  από  το  1974  και  μετά. 

Κανένας δε θέλει να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Να ολοκληρώσουμε το θέμα των κλειστών επαγγελμάτων. Πότε θ’ 

ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα;  

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ξέρετε πόσα χρόνια τ’ ακούμε αυτό με τα κλειστά φορτηγά; 

15 χρόνια.. Που επιβαρύνουν πάρα πολύ το κόστος και εμποδίζουν πολύ κόσμο να 

μπει στο επάγγελμα και να ρίξει τις τιμές.  

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Μας  λέγατε  ένα  παράδειγμα  στο  διάλειμμα,  ότι  έρχεται  ένα 

προϊόν από  την Κίνα με φορτηγό  και  κοστίζει  ένα ποσό ας πούμε 1.000 €.  Για  να 

πάει από τον Πειραιά μέχρι τη Χίο κοστίζει περισσότερα;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Πολύ περισσότερα. Πάρα πολύ περισσότερα.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Αυτό θα το σταματήσει  το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων; 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Έχουμε δεσμευτεί κι εγώ και ο Υπουργός στη συζήτηση που κάναμε 

πρόσφατα για την υιοθέτηση της οδηγίας 123 η οποία οδηγεί σ’  ένα άνοιγμα των 



Υπηρεσιών,  είναι  γνωστή  σ’  εσάς  τους  δημοσιογράφους  περισσότερο  με  την 

ονομασία «οδηγία Μπολκενστάιν», η οποία βέβαια υπέστη φοβερές αλλαγές από 

το πρώτο κείμενο το οποίο είχε προχωρήσει, έχουμε υποσχεθεί ότι αμέσως μετά το 

Πάσχα  θα  συγκροτήσουμε  μία  διυπουργική  Επιτροπή  και  θα  ξεκινήσουμε  έναν 

ανοιχτό  διάλογο  με  όλους  τους  εμπλεκομένους  φορείς,  έτσι  ώστε  μέχρι  το 

φθινόπωρο  να  έχουμε  το  νομοσχέδιο  εκείνο  που  θα  έρθει  προς  συζήτηση  στη 

Βουλή για να δώσουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στο άνοιγμα όλων εκείνων 

των επαγγελμάτων... 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Το  σχέδιό  σας  εσάς  ως  Κυβέρνηση  ποιο  είναι;  Ν’  ανοίξουν  τα 

κλειστά επαγγέλματα; Είμαστε και υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Νομίζω κυρίως απ’ αυτά που έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία για τη 

λειτουργία της ελληνικής οικονομίας είναι στον τομέα των μεταφορών. 

Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Άκουσα  τους  Φαρμακοποιούς  χτες  που  έλεγαν  «δηλαδή  θα 

επιτρέψετε σε κάθε γωνία όποιος θέλει ν’ ανοίγει ένα φαρμακείο; Θα επιτρέψετε 

όποιος θέλει να παίρνει ένα ταξί;» 

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Θα  σεβαστούμε  τους  όποιος  περιορισμούς  υπάρχουν  και 

δικαιολογούνται  από  τις  κοινοτικές  διατάξεις,  όπου  αλλού  όμως  δεν  υπάρχουν 

περιορισμοί  κοινοτικοί  και  πραγματικά  θα  απελευθερωθούν  δυνατότητες  που  θα 

διευκολύνουν τη μετακίνηση    των εμπορευμάτων, θα διευκολύνουν την ανάπτυξη 

οικονομικών  και  εμπορικών  δραστηριοτήτων  όπως  είναι  τα  φορτηγά,  εκεί 

πραγματικά... 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό: Θα μπορεί ο καθένας να παίρνει ένα 

ταξί μετά ας πούμε;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Στην  περίπτωση  των  ταξί  δεν  υπάρχει  κάποιο  ιδιαίτερο  όφελος, 

μιλάμε για ένα επάγγελμα το οποίο ήδη έχει περισσότερο από 14.000. Ακόμη κι αν 

ουσιαστικά είναι οιονεί απελευθερωμένο. 

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Στην επαρχία δεν είναι έτσι διότι στην επαρχία, στη Μύκονο ή 

στην Πάρο το χειμώνα είναι πέντε, το καλοκαίρι θα εμφανίζονται τριάντα πέντε. 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Είναι σα να έχουν απελευθερωθεί. Δεν περιμένουμε να έχουμε κάτι 

πιο σημαντικό από αυτό.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Πάντως ο καθένας θα μπορεί να παίρνει;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Αυτά όλα θα προκύψουν μες από τη συζήτηση για το ποιο θα είναι 

το πλαίσιο το οποίο θα τα διέπει, αλλά στόχος μας είναι να απελευθερώσουμε αυτά 

τα επαγγέλματα, να καταργήσουμε τους περιορισμούς. 



Δ.  ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ:  Ναι,  αλλά  σου  λένε  αυτοί  ότι  «εμείς  έχουμε  πληρώσει  το 

κεφάλαιο, έχουμε πληρώσει άδεια».  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Δε  θέλω  να  προκαταλάβω  το  διάλογο,  αλλά    υπάρχει  πάντοτε  η 

δυνατότητα ν’ αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα. Έχεις πληρώσει κάποια άδεια; 

Βεβαίως.  Ν’  αποσβέσουμε,  να  σου  δώσουμε  τη  δυνατότητα  να  αποσβέσεις  το 

κόστος της άδειας που έχεις αγοράσει.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Θα τα λάβετε υπ' όψιν σας δηλαδή αυτά.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Μα γι’  αυτό  κάνουμε  το διάλογο.  Αν ήταν  να μην  τα  λάβουμε υπ' 

όψιν μας θα σας έλεγα ότι αύριο φέρνουμε ένα νομοσχέδιο και αντιμετωπίζουμε τα 

προβλήματα.  Αυτή  η  διαδικασία  που  έχουμε  επιλέξει,  να  συζητούμε  με  όλους 

όσους  εμπλέκονται  και  μετά  να  προχωράμε  στην  υιοθέτηση  των  όποιων 

νομοθετικών  πρωτοβουλιών    έχει  αποδώσει,  γιατί  μας  έχει  προστατεύσει  κι  εμάς 

τους  ίδιους.  Δε  λειτουργούμε  στο  κενό.  Λαμβάνουμε  υπ'  όψιν  τι  μας  λέει  η 

κοινωνία, λαμβάνουμε υπ' όψιν τι μας λένε οι εμπλεκόμενοι φορείς. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Δεν ξέρω πόσο το λαμβάνετε διότι ας πούμε τους δικηγόρους που 

βάλατε το ΦΠΑ, δε θα το πληρώνει ο πελάτης; Ο δικηγόρος θα το πληρώνει το ΦΠΑ; 

Ο  πελάτης  θα  το  πληρώνει  το  ΦΠΑ.  Δηλαδή  εκεί  που  πλήρωνε  300  ευρώ  θα 

πληρώνει 360 τώρα.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Ξεκινήσαμε  από  ορισμένες  βασικές  αρχές.  Όπου  μπορεί  να 

επιβληθεί ΦΠΑ και δεν υπάρχει απαγόρευση από την κοινότητα θα επιβληθεί.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Θα το πληρώνει όμως ο πελάτης τους, όχι ο δικηγόρος, ξαναλέω.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Εκατό χιλιάδες δικηγόροι υπάρχουν, ελεύθερη αγορά είναι, άμα 

είναι πολύ ακριβώς με το ΦΠΑ να πάει στο διπλανό.. . 

Α.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Ας  αυξηθεί  το  γραμμάτιο  είσπραξης  για  να  είναι  άμεσος 

φόρος.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Όπου  υπήρχαν  επαγγέλματα  τα  οποία  δεν  είχαν  λογιστικό 

προσδιορισμό, όλα πλέον μπαίνουν στο καθεστώς λογιστικού προσδιορισμού. Αυτό 

το  καθεστώς  των  εξαιρέσεων  ήταν  που  είχε  δημιουργήσει  όλα  αυτά  τα 

προβλήματα. Και να σας πω και κάτι; Λέγαμε ότι ένα φορολογικό σύστημα το οποίο 

δεν  είναι  διαφανές,  δεν  είναι αποτελεσματικό,  δεν  είναι  δίκαιο.  Γιατί  συνέβαιναν 

όλα  αυτά;  Διότι  υπήρχαν  μονίμως  εξαιρέσεις.  Διότι  υπήρχαν  μονίμως    κάποιες 

πρόνοιες  για  κάποιους,  αυτοί  βγαίνουν  έξω,  αυτοί  έχουν  αυτό  τον  τρόπο 

φορολόγησης, έχουν αυτές τις φοροαπαλλαγές... 



Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Μέχρι  τώρα  δεν  έχετε  δείξει  ότι  θα  κάνετε  εξαιρέσεις  και  αυτό 

είναι καλό σημάδι.  

Α.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:  Στα  ιατρικά κέντρα,  εκεί με  την επιβολή  του ΦΠΑ και  λόγω 

διαφοράς  συντελεστή,  το  Δημόσιο  θα  χάσει  λεφτά,  επιτρέψτε μου  κ.  Υπουργέ  να 

σας το πω αυτό.  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Εγώ είπα ότι δε θ’ ανεβεί και δεν έχουν κανένα λόγο ν’ ανεβάσουν 

τις τιμές τους στα νοσηλευτήρια εξαιτίας της επιβολής του ΦΠΑ, το συζητήσαμε και 

κατά  τη  διάρκεια  του  διαλείμματος  και  είδατε  το  επιχείρημα  το  οποίο  έχω 

επικαλεστεί και δημόσια. 

Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Θα επιβαρυνθούν τα Ασφαλιστικά Ταμεία άμα γίνει αυτό.  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Εγώ  θεωρώ  ότι  είναι  απαράδεκτο  να  το  κάνουν  διότι  για  πρώτη 

φορά  τους  δίνεται  η  δυνατότητα  να  εκπέσουν  το  ΦΠΑ  που  πλήρωναν  μέχρι 

πρότινος για  τα μηχανήματα  τα οποία μέχρι  τώρα δεν  το έκαναν ενώ από δω και 

πέρα θα μπορούν να το κάνουν.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ:  Κύριε Υπουργέ,  ξέρουμε ότι πρέπει  να φύγετε,  θα μας  ζητήσετε 

υπερωρίες..  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Πρέπει να φύγω γιατί πρέπει να υπογράψω για τις εφημερίες.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Να φύγετε, αν είναι να υπογράψετε.. Δηλαδή τώρα μία υπογραφή 

θα είναι 66 εκατομμύρια;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ναι.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Θα υπογράψετε τίποτε πριν φύγετε από δω για μας;  

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Αν  είναι  να  πληρώσετε  και  να  ενισχύσετε  τα  δημόσια  έσοδα  με 

μεγάλη μου χαρά.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Το μεγαλύτερο ποσό που έχετε υπογράψει μέχρι τώρα ποιο είναι; 

200 εκατομμύρια ας πούμε;  

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Πολύ παραπάνω. Πρέπει να είναι τα χρήματα για τη ΣΑΤΑ, μια Κοινή 

Υπουργική Απόφαση, πρέπει να ήταν πάνω από 1 δισ.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Επιταγή ήταν αυτό; 

Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Όχι,  δεν  είναι  επιταγή.  Είναι  το  ποσό  το  οποίο  κατανέμεται, 

ουσιαστικά δίνω το δικαίωμα να εκταμιευθεί  το ποσό αυτό  το οποίο κατανέμεται 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Δηλαδή είναι 1 δισ., υπογραφή «Σαχινίδης» από κάτω;  



Φ.  ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ:  Είναι  ένα έγγραφο,  όπου ο Υφυπουργός  των Οικονομικών δίνει  τη 

δυνατότητα  να  αποδεσμευτεί  η  πίστωση  που  αφορά  το  συγκεκριμένο  κονδύλιο. 

Αλλά δεν το υπογράφει μόνος του ο Υφυπουργός Οικονομικών.  

Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ: Μάλιστα το υπογράφει και ο Πρωθυπουργός.  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ: Ευχαριστούμε κ. Υπουργέ, καλημέρα σας. 

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κι εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. 
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