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Πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής 
 
 

«Η χώρα βρίσκεται σήµερα στη δίνη πρωτοφανούς επίθεσης από διεθνείς 
κερδοσκοπικούς κύκλους και διεθνή µέσα ενηµέρωσης, µε αποδυναµωµένο το κύρος και 
την αξιοπιστία της. Εκτός από το µέγεθος του δηµοσιονοµικού προβλήµατος, η 
διαπιστωµένη αναξιοπιστία των δηµοσιονοµικών στοιχείων κατέστησαν τη χώρα ευάλωτη 
στις επιθέσεις που πλήττουν την οικονοµία µας και στα παιχνίδια των κερδοσκόπων µε τις 
αγορές κρατικών οµολόγων.  

Η Ελλάδα ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σαφείς και απολύτως 
οριοθετηµένες υποχρεώσεις που απορρέουν από την Συνθήκη της ΕΕ, το συνοδευτικό 
πρωτόκολλο και τον κανονισµό για την εφαρµογή της Συνθήκης. Στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης των δηµοσιονοµικών στοιχείων κάθε χώρας, η Ελλάδα οφείλει να 
ετοιµάζει και να στέλνει στην Eurostat δύο φορές τον χρόνο (τέλος Μαρτίου και 
τέλος Σεπτεµβρίου) τα στοιχεία για την παρακολούθηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος 
και του δηµόσιου χρέους.  

Επιπλέον, έχει υποχρέωση όπως κάθε χώρα µέλος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 
Ταµείου πριν το τέλος κάθε µήνα, να δηµοσιοποιεί σειρά στατιστικών δεδοµένων για την 
πορεία της οικονοµίας (SDDS) του προηγούµενου µήνα, µεταξύ των οποίων, τα στοιχεία 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Στο πλαίσιο της ίδιας υποχρέωσης τα στοιχεία για την 
πορεία του δηµοσίου χρέους πρέπει να δηµοσιεύονται το αργότερο πενήντα ηµέρες µετά 
την ολοκλήρωση κάθε τριµήνου και να αναλύονται στο τριµηνιαίο ∆ελτίο Εκτέλεσης του 
∆ηµοσίου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.  

Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικά η Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία (Eurostat) κατά την περίοδο 2004-2009, εκδήλωσαν έντονη ανησυχία για 
τον τρόπο παραγωγής και δηµοσιοποίησης των δηµοσιονοµικών στοιχείων (έλλειµµα και 
χρέος) και για το λόγο αυτό η Eurostat πραγµατοποίησε 10 επισκέψεις στη χώρα. 
Η Ελλάδα, είναι η µόνη χώρα στην οποία η Eurostat έχει πραγµατοποιήσει 
τέτοιες επισκέψεις.  

Το έλλειµµα εµπιστοσύνης υπήρξε αποτέλεσµα της πολιτικής της κυβέρνησης της 
Ν.∆. Η «απογραφή του 2004» είχε ως δηλωµένο στόχο τη «διαφάνεια» και την 
«αξιοπιστία» των δηµοσιονοµικών δεδοµένων. Στην πραγµατικότητα όµως επεδίωξε να 
υπονοµεύσει το έργο των προηγούµενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, και τις θυσίες των 
Ελλήνων πολιτών για την ένταξη της οικονοµίας µας στην Οικονοµική και Νοµισµατική 
Ένωση. Θύµα αυτής της µεθόδευσης ήταν η ίδια η αξιοπιστία και το κύρος της χώρας.  

Μετά τη διαδικασία της «απογραφής» και παρά τις µεθοδολογικές αναντιστοιχίες µε 
τους κανόνες της Eurostat στην καταγραφή συγκεκριµένων στοιχείων που οδήγησαν σε 
διόγκωση των ελλειµµάτων των προηγούµενων περιόδων, όπως η καταγραφή των 
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αµυντικών δαπανών, τα στοιχεία αυτά έγιναν αποδεκτά από τις Ευρωπαϊκές αρχές. 
Ταυτόχρονα, επιβεβαιώθηκε µε απόλυτο και οριστικό τρόπο , τόσο από τις 
εθνικές αρχές, όσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ακρίβεια των στοιχείων µε 
τα οποία πιστοποιήθηκε η επίτευξη των κριτηρίων της Συνθήκης για την ένταξη 
της χώρας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση.  

Θα περίµενε κανείς ότι αυτό το πρώτο πλήγµα στην αξιοπιστία της χώρας και οι 
ιδιαίτερες επισηµάνσεις, επιφυλάξεις και το σχέδιο δράσης που είχε συντάξει και 
κοινοποιήσει η Eurostat προς την Ελληνική Κυβέρνηση, µαζί µε τις ιδιαίτερα δυσµενείς 
οικονοµικές συνθήκες της περιόδου 2007-2009, θα οδηγούσαν την τότε πολιτική ηγεσία 
σε µια ειλικρινή προσπάθεια αποτύπωσης της πραγµατικής δηµοσιονοµικής κατάστασης, 
προκειµένου να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία και το κύρος της Ελλάδας και να ληφθούν 
παράλληλα, τα κατάλληλα δηµοσιονοµικά µέτρα που θα επέτρεπαν τη βελτίωση των 
δηµοσιονοµικών µεγεθών και θα διέσωζαν την οικονοµία µας.  

Αντί για αυτό η κυβέρνηση της Ν∆ απέκρυψε συστηµατικά τα πραγµατικά στοιχεία 
από τους Έλληνες πολίτες και τους διεθνείς εταίρους µε προφανή σκοπιµότητα. Όπως 
προκύπτει από: 

 
· την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα στοιχεία του ελλείµµατος και 

χρέους που δηµοσιεύτηκε στις 8 Ιανουαρίου 2010,  
· τα δηµοσιευµένα στοιχεία και τις ηµεροµηνίες δηµοσίευσης των στοιχείων 

εκτέλεσης του προϋπολογισµού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και  
· το πόρισµα της ανεξάρτητης επιτροπής για την αξιοπιστία των δηµοσιονοµικών 

στοιχείων που γνωστοποιήθηκε και συζητήθηκε στην αρµόδια Επιτροπή Οικονοµικών 
Υποθέσεων της Βουλής, εκτός από τις εγγενείς διαρθρωτικές αδυναµίες του συστήµατος 
παραγωγής και δηµοσιοποίησης δηµοσιονοµικών στατιστικών, τις οποίες η προηγούµενη 
κυβέρνηση παρά τις επισηµάνσεις της Eurostat δεν αντιµετώπισε αποφασιστικά, υπήρξαν 
µεθοδεύσεις χειραγώγησης στη δηµοσιοποίηση των δηµοσιονοµικών στοιχείων.  

 
Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι κατά την περίοδο 2007-2009 υπήρξαν 

πολιτικές παρεµβάσεις τόσο στο περιεχόµενο των στοιχείων όσο και στους 
χρόνους δηµοσιοποίησής τους προς τον Ελληνικό λαό και τις Ευρωπαϊκές αρχές.  
 
Ενδεικτικά: 
 
· Παρά το γεγονός ότι η χώρα εξήλθε από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος το 
καλοκαίρι του 2007, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του 2007 έως το µήνα 
Ιούλιο, που έδειχναν ότι το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού ήταν ήδη κατά 
30,1% µεγαλύτερο από αυτό της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους (έναντι 
ετήσιου στόχου αύξησης κατά 8,1%), δεν δηµοσιοποιήθηκαν παρά µόνο µετά τη 
διενέργεια των εκλογών του Σεπτεµβρίου του 2007 (συγκεκριµένα στις 24/9/2007).  
· Το έλλειµµα του 2007 συνέχισε µεθοδευµένα να υποεκτιµάται και να µην αποτυπώνεται 
µε ακρίβεια στα δηµοσιευόµενα στοιχεία του 2007 χωρίς να λαµβάνονται τα απαραίτητα 
µέτρα για την µείωσή του. Αποτέλεσµα ήταν ο εκτροχιασµός του ελλείµµατος να 
συνεχιστεί και το 2008, και η χώρα να εισέλθει απολύτως ανοχύρωτη στη δίνη της 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης και για µια ακόµη φορά σε διαδικασία υπερβολικού 
ελλείµµατος και επιτήρησης από την ΕΕ τον Απρίλιο του 2009, εξαιτίας του 
δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος του 2007.  
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· Όπως αποκαλύφθηκε µετά τις εθνικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σε έκθεση που κατέθεσε για την ενηµέρωση του Συµβουλίου των Υπουργών 
Οικονοµικών της Ευρωζώνης για την πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας στις 2 Ιουλίου 
2009, είχε ήδη προειδοποιήσει ότι το έλλειµµα της Ελλάδας θα ξεπερνούσε το 10% του 
ΑΕΠ αν η Κυβέρνηση δεν ενεργούσε αποτελεσµατικά για την µείωσή του. Η 
προειδοποίηση αυτή δεν δηµοσιοποιήθηκε ποτέ από την κυβέρνηση της Ν∆ προς τους 
έλληνες πολίτες και τα πολιτικά κόµµατα της χώρας.  
· Τον Σεπτέµβριο του 2009, στο πλαίσιο της υποχρέωσης γνωστοποίησης των 
δηµοσιονοµικών στοιχείων στη Eurostat οι αρµόδιες υπηρεσίες διαβίβασαν στην ηγεσία 
της ΕΣΥΕ τους Πίνακες των στοιχείων και στις 30 Σεπτεµβρίου οι Πίνακες αυτοί 
στάλθηκαν στη Eurostat, όµως µε κενές τις στήλες για τα έτη 2008 και 2009. Το γεγονός 
ότι δεν υπήρχαν στοιχεία για προηγούµενο έτος (το έτος 2008) καταγράφεται ως 
πρωτοφανές στα ιστορικά της γνωστοποίησης στοιχείων υπερβολικού ελλείµµατος της 
Eurostat.  
· Στις 2 Οκτωβρίου σε νέα γνωστοποίηση προς τη Eurostat, µε συµπληρωµένες τις στήλες, 
στις οποίες το έλλειµµα γενικής κυβέρνησης του 2009 προβλεπόταν σε 14.360 εκ. ευρώ ή 
6% του ΑΕΠ και το έλλειµµα κεντρικής κυβέρνησης 17.522 εκ. ευρώ ή 7,3% του ΑΕΠ. Τα 
στοιχεία αυτά αποτέλεσαν το υπόβαθρο της προεκλογικής επιχειρηµατολογίας της Ν∆ και 
µε τα στοιχεία αυτά η Ν∆ διεκδίκησε την ψήφο του Ελληνικού λαού.  
· Πριν την αποστολή των ανακριβών αυτών στοιχείων είχαν ήδη δηµοσιευτεί από την 
Τράπεζα της Ελλάδος οι καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης σε 
ταµειακή βάση έως τον µήνα Αύγουστο του 2009, που έδειχναν ότι το έλλειµµα κεντρικής 
κυβέρνησης είχε σχεδόν φτάσει το ποσό των 22 δις ευρώ.  
· Στα στοιχεία που στάλθηκαν στις Ευρωπαϊκές αρχές δεν συµπεριλαµβανόταν το 
µεγαλύτερο µέρος των χρεών των νοσοκοµείων. Για τα χρέη αυτά είχε αποσταλεί στις 
Ευρωπαϊκές αρχές επιστολή που βεβαίωνε ότι ανέρχονταν στα 2,2 δις ευρώ έως το τέλος 
του 2008. Ωστόσο, ο αρµόδιος υπουργός είχε καταθέσει στη Βουλή έγγραφα που 
αποδείκνυαν ότι το ύψος των χρεών των νοσοκοµείων ξεπερνούσε τα 5 δις ευρώ έως τις 
31/12/2008.  
· Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προσχεδίου του προϋπολογισµού του 2010 η 
σηµερινή Κυβέρνηση και ο Ελληνικός λαός πληροφορήθηκαν για πρώτη φορά στο σύνολό 
του το πραγµατικό µέγεθος των δηµοσιονοµικών στοιχείων: το έλλειµµα γενικής 
κυβέρνησης εκτιµήθηκε σε 30.102 εκ. ευρώ ή 12,5% του ΑΕΠ και το έλλειµµα κεντρικής 
κυβέρνησης σε 32.130 ή 13,3% του ΑΕΠ. Οι εκτιµήσεις αυτές απεστάλησαν µε νέα 
γνωστοποίηση των στοιχείων υπερβολικού ελλείµµατος στη Eurostat.  
· Όπως προκύπτει από την προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε στις 8 Φεβρουαρίου 
2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τις Ελληνικές Αρχές, η ΕΕ εγκαλεί την Ελλάδα γιατί 
διαπιστώνει, µεταξύ άλλων ότι, υπήρξαν περιπτώσεις που στοιχεία που διαβιβάζονταν από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες προς τις πολιτικές ιεραρχίες αποσιωπούνταν και κατέληγαν στην 
ΕΕ τροποποιηµένα στοιχεία.  

 

Ο σχεδόν διπλασιασµός του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης µεταξύ των δύο 
γνωστοποιήσεων του Οκτωβρίου οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη µεταβολή του 
ελλείµµατος της κεντρικής κυβέρνησης, δηλ. στα πραγµατικά στοιχεία εκτέλεσης του 
κρατικού προϋπολογισµού. Στην αποτύπωση των νέων εκτιµήσεων το προϋπολογισµού 
δεν υπήρξε καµία αλλαγή στη µεθοδολογία καταγραφής. ∆εν οφείλεται δηλαδή σε άλλη 
µια διαδικασία «απογραφής» όπως το 2004. Το σύνολο της µεταβολής των στοιχείων 
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κεντρικής κυβέρνησης οφείλεται στα διαθέσιµα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού 
έως τον Σεπτέµβριο του 2009 και σε εκτιµήσεις που προέκυπταν από τις γνωστές έως 
εκείνη τη στιγµή αναλήψεις υποχρεώσεων από φορείς της κεντρικής κυβέρνησης έως το 
τέλος του έτους.  

 
Παράλληλα η σηµερινή Κυβέρνηση, τον Οκτώβριο του 2010, ενηµερώθηκε από τις 
υπηρεσίες του ΓΛΚ ότι είχαν καταρτιστεί και έπρεπε να είχαν κοινοποιηθεί ήδη από τους 
µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο αντίστοιχα, τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού 
προϋπολογισµού για τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο, τα οποία καταδείκνυαν το µέγεθος 
του εκτροχιασµού του προϋπολογισµού του 2009, σε αντίθεση µε τα στοιχεία που είχαν 
διαβιβασθεί στη Eurostat.  

Εξ όλων αυτών προκύπτει ότι η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, επέδειξε µια 
ανεύθυνη πολιτικά και καταστροφική για την οικονοµία της χώρας πρακτική, η οποία 
θυσίασε στο βωµό της κοµµατικής σκοπιµότητας, το δηµόσιο συµφέρον. Παρά το 
γεγονός ότι η Ν∆ αποδοκιµάστηκε µε την ψήφο του ελληνικού λαού στις εκλογές της 4ης 
Οκτωβρίου 2009, ανακύπτουν σοβαρά ερωτηµατικά για τη στάση και τις ενέργειες 
προσώπων, που είχαν λειτουργικά, θεσµικά και πολιτικά την ευθύνη να προστατεύσουν 
το δηµόσιο συµφέρον και να τηρήσουν τις θεσµικές υποχρεώσεις της χώρας. Με τις 
πράξεις ή τις παραλείψεις τους απέκρυψαν την αλήθεια τόσο από τον Ελληνικό λαό όσο 
και από τους εταίρους της Ελλάδας, µε αποτέλεσµα την καταρράκωση του κύρους και της 
αξιοπιστίας της χώρας, που αποτελούν κρίσιµα εργαλεία διαπραγµάτευσης στις διεθνείς 
πολιτικές εξελίξεις, αλλά και στις διεθνείς αγορές. 

  

Η αµφισβήτηση της αξιοπιστίας των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονοµίας 
σήµερα, µεταφράζεται σε εξαιρετικές δυσκολίες αντιµετώπισης του ίδιου του 
δηµοσιονοµικού προβλήµατος, καθώς δηµιουργεί ιδιαίτερα επαχθείς όρους δανεισµού, 
αλλά και οδηγεί στην πλέον αυστηρή µορφή επιτήρησης που έχει ποτέ υποστεί χώρα της 
Ευρωζώνης.  

 
Ο Ελληνικός λαός απαιτεί την πλήρη διερεύνηση αυτού του θέµατος και απόδοση 

ευθυνών. Για τους λόγους αυτούς συντρέχουν οι προϋποθέσεις και είναι αναγκαία η 
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, κατά το άρθρο 68 του Συντάγµατος και 144, και 
επόµενα του Κανονισµού της Βουλής, µε σκοπό την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης για 
την αποκάλυψη των πραγµατικών δεδοµένων και της αλήθειας. Επειδή, η πρόταση αυτή 
υπογράφεται από τον απαιτούµενο αριθµό Βουλευτών (άρθρο 144, παρ. 2 του 
Κανονισµού της Βουλής) και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, ζητάµε να συγκληθεί η 
Ολοµέλεια της Βουλής προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις για τη σύσταση Εξεταστικής 
Επιτροπής.  

Η νέα πορεία της χώρας, η ανασυγκρότηση της οικονοµίας µας προϋποθέτουν 
ριζικές αλλαγές και προοδευτικές µεταρρυθµίσεις, στη δηµόσια διοίκηση και στο εθνικό 
σύστηµα συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων. Προϋποθέτουν νέες 
λειτουργίες και θεσµικές εγγυήσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια και τον έλεγχο στη 
διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του Προϋπολογισµού.  

Η εξεταστική Επιτροπή που προτείνουµε θα έχει την ευκαιρία να καταλήξει σε 
συγκεκριµένες προτάσεις µε την υλοποίηση των οποίων θα θωρακιστεί η θεσµική 
αξιοπιστία της χώρας». 


