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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα. 

 

Θέμα: «Διευκρινίσεις για το μαξιλάρι ρευστότητας (cash buffer)» 

Κύριε Υπουργέ, 

Tόσο στις δημόσιες τοποθετήσεις πολιτικών όσο και στις συζητήσεις μεταξύ των πολιτών, πολύ συχνά πλέον 

γίνεται λόγος για άντληση κεφαλαίων από το επονομαζόμενο «μαξιλάρι ρευστότητας», προς στήριξη της 

κοινωνίας, της δημόσιας υγείας και της οικονομίας. 

Σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις στελεχών της πρώην Κυβέρνησης, το ποσό του συγκεκριμένου «κουμπαρά» 

ανερχόταν μεταξύ 35-37 δισεκατομμυρίων Ευρώ. Αρκετά δημοσιεύματα των τελευταίων εικοσιτετραώρων, 

ωστόσο, αναφέρουν ότι επί του παρόντος το cash buffer ανέρχεται σε 31 δισεκατομμύρια Ευρώ (ενδεικτικά: 
https://www.kathimerini.gr/1071344/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/agwnia-gia-xrhmatodothsh-xwris-

eyrwpaikh-omprela). 

Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σημαντικότατη μια μείωση της τάξης των 4-6 δισεκατομμυρίων Ευρώ εντός οκτώ 

μηνών -από την ανάληψη, δηλαδή, της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία- και ιδιαίτερα τη στιγμή που η 

Κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει δρομολογήσει επιπρόσθετες παροχές για τη μεγάλη μάζα των πολιτών, αλλά έχει 

διακόψει και την καταβολή της 13ης σύνταξης.  

Αντιλαμβάνεστε, επίσης, ότι είναι απολύτως απαραίτητο να γνωρίζουν επακριβώς οι πολίτες -από το 

υστέρημα των οποίων χρηματοδοτήθηκε αυτός ο «κουμπαράς»- τι ύψους μαξιλάρι ρευστότητας παρέλαβε η 

νυν Κυβέρνηση, σε τι ύψος ακριβώς ανέρχεται σήμερα, και -εφόσον προκύπτει μείωση- πού, πότε, και τι 

ύψους δαπάνες καλύφθηκαν. Η υποχρέωση της Κυβέρνησης να προβεί σε αυτές τις διευκρινίσεις 

επικαλούμενη επίσημα έγγραφα και αδιαμφισβήτητες πηγές καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, τη στιγμή που 

από επίσημα χείλη προωθείται η διαφύλαξη με κάθε κόστος του μαξιλαριού ρευστότητας, ακόμη και εις 

βάρος της ενίσχυσης των δημόσιων νοσοκομείων και της οικονομίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Ποιο το ακριβές ποσό του μαξιλαριού ρευστότητας που παρέλαβε η Κυβέρνηση στις 8 Ιουλίου 2019;  

2. Ποιο το ακριβές ποσό του μαξιλαριού ρευστότητας σήμερα; 

3. Εφόσον προκύπτει διαφορά μεταξύ των δύο ποσών, πώς αιτιολογείται λεπτομερώς αυτή; 
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