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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα: «Αποκαλύψεις για το Σχέδιο Δημοσιονομικού (Παράλληλου) 
Νομίσματος» 

Στην  περιγραφή των  σταδίων  εφαρμογής  του  σχεδίου  για  την 
εισαγωγή  παράλληλου νομίσματος  στην  Ελλάδα  το  2015 προέβη ο 

κορεατικής  καταγωγής  σύμβουλος  τα  τελευταία  τρία  έτη  των 
υπουργών Οικονομικών Γκλεν Κιμ στη διάρκεια ομιλίας-παρέμβασης 

του  σε  ημερίδα  του  ιταλικού  κοινοβουλίου  με  τίτλο  «το Ιταλικό 
Δημόσιο  Χρέος  στην  Ευρωζώνη» που οργανώθηκε  από το  κίνημα 

Πέντε Αστέρων (MoVimento Cinque Stelle) στις 3 Ιουλίου 2017.  

Πρόκειται  ουσιαστικά  για  την  πρώτη δημόσια  παρουσίαση του 
σχεδίου στο πλαίσιο της 3ης συνεδρίας της ημερίδας με αντικείμενο 

τα  πλεονεκτήματα ενός  δημοσιονομικού  νομίσματος, όπως είχε 
ονομαστεί το παράλληλο νόμισμα, που μεταδόθηκε ζωντανά από το 

ιταλικό  radioradicale και  με  το  αρχείο-βίντεο της  ημερίδας  να 
υφίσταται στην ιστοσελίδα του.  

Η  υλοποίηση του  σχεδίου, το  οποίο δημοσίευσε  η  εφημερίδα 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ , επρόκειτο να  ξεκινήσει  από τους  δημόσιους 

υπαλλήλους με την έκδοση κουπονιών για το δέκα (10) τοις εκατό του 

μηνιαίου μισθού τους, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά 
για  την  εξόφληση  οφειλών  στις  Δημόσιες  Οικονομικές  Υπηρεσίες 

(ΔΟΥ) με  αναγραφή  στα  κουπόνια της  διάρκειας  ισχύος  και  της 
αντιπροσωπευτικής τους αξίας. Η επιλογή των δημοσίων υπαλλήλων 

προκρίθηκε ως  η  πιο συμφέρουσα  για  την  υλοποίηση του  πρώτου 



σταδίου  του  σχεδίου  σε  πιλοτική βάση  λόγω  της  άμεσης 

κυβερνητικής πρόσβασης στο μισθολόγιο τους.  Ως κίνητρο για την 

χρήση κουπονιών υιοθετήθηκε η πρόταση  της επανέκδοσης τους σε 
χαμηλότερη αξία για το επόμενο φορολογικό έτος σε περίπτωση που 

δεν χρησιμοποιούνταν έως και την ημερομηνία λήξης τους. 

Ο σύμβουλος κ. Γκλεν Κιμ παρουσίασε τα προβλήματα που έπρεπε να 

αντιμετωπιστούν ώστε  να  εφαρμοστεί  το  σχέδιο  του  παράλληλου 
νομίσματος με προεξέχοντα  την περιορισμένη χρήση του e-banking και 
των  πιστωτικών καρτών  από τους  Έλληνες  πολίτες καθώς  και  την 
χαμηλή διοικητική ικανότητα του κρατικού μηχανισμού.  

Επειδή για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν δημόσια με τον πιο επίσημο 

τρόπο από τον κορεατικής καταγωγής σύμβουλο Γκλεν Κιμ τα στάδια 
του σχεδίου του δημοσιονομικού νομίσματος και με επιβεβαίωση ότι 
εάν  υπήρχε περισσότερος πολιτικά χρόνος  θα  μπορούσε να  είχε 
εφαρμοστεί, 

Επ ειδή οι  παρασκηνιακές διεργασίες  για  το  σχέδιο  του 
δημοσιονομικού νομίσματος που βλέπουν  κατά καιρούς το φως της 

δημοσιότητας  αγγίζουν  τα  όρια  του  εμπαιγμού των  Ελλήνων 
πολιτών,  

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Ποια  η  θέση  σας  επί των  σταδίων  του  σχεδίου  για  το 
«δημοσιονομικό νόμισμα» που επεξεργαζόταν ο  νυν  σύμβουλος 

σας  Γκλεν  Κιμ  κατά  την  περίοδο της  εκτέλεσης  των 
συμβουλευτικών  του  καθηκόντων  επί θητείας  του  προκατόχου 

σας;  

- Ποιες  οι  σημερινές  αρμοδιότητες  και  τι  είδους  συμβουλευτικές 

υπηρεσίες προσφέρει ο κ. Γκλεν Κιμ επί υπουργίας σας;  

- Με  ποια ιδιότητα  μετείχε  ο  κ. Γκλεν  Κιμ  στην  πρόσφατη ημερίδα 

του  ιταλικού  κοινοβουλίου; Οι  θέσεις  που εξέφρασε  κατά  τη 

διάρκεια  της  ομιλίας-παρέμβασης απηχούν  αυτές  του  πολιτικού 
του προϊσταμένου; 
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