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Τετάρτη 28 Απριλίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 28 Απριλίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 27.4.2010
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΖ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 27
Απριλίου 2010, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων νόµων: 1. «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και
άλλες διατάξεις», 2. «Ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόµησης
και αλλαγές χρήσης, µητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις».)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Πέµπτης 29ης
Απριλίου 2010.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (’Αρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 705/26-4-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευσταθίου
Κουτµερίδη προς τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε
τη στέγαση των ιατρικών υπηρεσιών του καταστήµατος ΙΚΑ Σερρών, στις εγκαταστάσεις του πρώην Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου
Σερρών κ.λπ..
2.- Η µε αριθµό 707/26-4-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη δηµιουργία
Κέντρου Προσωρινής Υποδοχής λαθροµεταναστών στην Πάτρα
κ.λπ..
3.- Η µε αριθµό 708/26-4-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Μαρίνου προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε την απελευθέρωση της ακτοπλοΐας και της
κρουαζιέρας κ.λπ..
4.- Η µε αριθµό 712/26-4-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ιωάννη Κοραντή
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την εισαγωγή αλλογενών Ελλήνων πολιτών στις στρατιωτικές σχολές κ.λπ..
5.- Η µε αριθµό 711/26-4-2010 επίκαιρη ερώτηση του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τον Υπουργό
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε τα δίκτυα απο-

χέτευσης λυµάτων του Θριασίου Πεδίου κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (’Αρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 704/26-4-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου ‘Εξαρχου προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη της κτηνοτροφίας
κ.λπ..
2.- Η µε αριθµό 714/26-4-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος Γαληνού προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε την
έγκριση µελέτης για το λιµάνι Σιγρίου Λέσβου κ.λπ..
3.- Η µε αριθµό 709/26-4-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Μαυρίκου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την άρνηση της
Ελληνικής Πρεσβείας στη Νιγηρία να χορηγήσει βίζα σε ηγέτες
του συνδικαλιστικού κινήµατος αυτής της Χώρας κ.λπ..
4.- Η µε αριθµό 713/26-4-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλία Πολατίδη
προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των νέων αγροτών
κ.λπ..
5.- Η µε αριθµό 710/26-4-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλείου
Μουλόπουλου προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποκατάσταση της εύρυθµης λειτουργίας του Νοσοκοµείου Λευκάδας, την ανάκληση των παραιτήσεων των δέκα γιατρών κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παπουτσής, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ζητεί
άδεια ολιγοήµερης απουσίας. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το ∆ηµοτικό Σχολείο
Λεχόβου Αµυνταίου Φλώρινας και από το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Γαλατσίου Αττικής.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα του νοµοσχεδίου και οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
Η διαδικασία έχει ως εξής: Θα οµιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων και των τροπολογιών, θα ακολουθήσουν οι εναποµείναντες πέντε οµιλητές επί της αρχής και
επί των άρθρων και τέλος θα οµιλήσουν όσοι, τυχόν, οµιλητές

εγγραφούν.
Η Υπουργός κ. Ξενογιαννακοπούλου έχει ζητήσει το λόγο για
κάποιες νοµοθετικές παρεµβάσεις.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω και παρακαλώ να διανεµηθούν στους
συναδέλφους οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που µετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, έρχονται είτε να
αποσαφηνίσουν κάποια ζητήµατα καθαρά νοµοτεχνικά είτε να
απαντήσουν σε κάποιες παρατηρήσεις των συναδέλφων. Φυσικά
κατά την οµιλία µου θα µπορέσω να επανέλθω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης καταθέτει για τα Πρακτικά τις σχετικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ να καταχωριστούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν στους Βουλευτές.
Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Κοντογιάννης.
Κύριε Κοντογιάννη, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς ό,τι και να λέµε εµείς σ’ αυτήν την
Αίθουσα, ό,τι και να νοµοθετούµε, ό,τι και να αποφασίσουµε φαίνεται ότι δεν έχει καµµία πλέον σηµασία. Τα κλειδιά της διακυβέρνησης της χώρας, δυστυχώς, η Κυβέρνηση τα παρέδωσε. Και
το χειρότερο όλων είναι ότι στα µάτια του κόσµου φαίνεται πως
ούτε ο περίφηµος µηχανισµός σωτηρίας είναι ικανός να αναχαιτίσει τα πολυποίκιλα συµφέροντα -κερδοσκόπους, διεθνείς οίκους και αξιολογητές- από την επίθεση που δέχεται όχι µόνο η
δική µας οικονοµία.
Η Κυβέρνηση διαβεβαίωνε αρχικώς ότι δεν ζητάει χρήµατα,
αλλά µόνο πολιτική στήριξη. Ακόµα και όταν αυτή εδόθη εµείς
βρήκαµε ένα σκαλί χαµηλότερα. Στη συνέχεια ζητήσαµε να µπει
το όπλο στο τραπέζι. Το όπλο τοποθετήθηκε στο τραπέζι αλλά
εµείς βρεθήκαµε κι άλλο σκαλί πιο κάτω. Ζητήσαµε σφαίρες στη
θαλάµη του όπλου, όχι για να το χρησιµοποιήσουµε, αλλά για να
είναι έτοιµο, και εµείς βρεθήκαµε άλλο ένα σκαλί παρακάτω. Το
όπλο εκπυρσοκρότησε και η κατρακύλα συνεχίστηκε.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν τα βλέπουν και τα επισηµαίνουν µόνο τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, τα βλέπουν και τα
αντιλαµβάνονται οι αγορές, αλλά και οι πολίτες και οι εργαζόµενοι. Καθηµερινά ο φόβος και η αγωνία για το τι θα συµβεί αύριο
µεγαλώνει, φόβος για τη δουλειά, την απόλυση, την ανεργία, τη
σύνταξη, την κάλυψη ουσιαστικών και στοιχειωδών αναγκών της
οικογένειας.
Οι ευθύνες της Κυβέρνησης Παπανδρέου αυτό το εξάµηνο
είναι εγκληµατικές. Όσο κι αν προσπαθεί να τις ισοφαρίσει µε
εκείνες της Νέας ∆ηµοκρατίας, η αλήθεια βοά.
Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας άφησε όντως πίσω της
ένα δηµοσιονοµικό πρόβληµα. Αλλά αυτό το αντιµετωπίζει µία
σειρά άλλων χωρών στην Ευρωζώνη. Οι χειρισµοί του ΠΑΣΟΚ
µετέτρεψαν µία διαχειρίσιµη δηµοσιονοµική κρίση, στο δανειακό
όλεθρο που ζούµε.
Η στοιχειώδης πρόνοια της Κυβέρνησης του κ. Παπανδρέου
θα ήταν τον περασµένο Νοέµβριο να σπεύσει να καλύψει τις δανειακές ανάγκες της χώρας µε το spread σε λογικά πλαίσια και
όχι να διαφηµίζει την αδυναµία της, προσκαλώντας τους διεθνείς
κερδοσκόπους στο ασύδοτο πάρτι που ακολούθησε. Ποιος λογικός θα δανείσει µια χώρα που η Κυβέρνησή της από µόνη της
διακηρύσσει και οµολογεί ότι βουλιάζει;
Έρχεστε και λαµβάνετε µέτρα, µέτρα επώδυνα αλλά ελλιπή,
διότι απουσιάζουν µέτρα που θα τονώσουν την ανάπτυξη. Ξεζουµίζετε δηλαδή την αγελάδα, χωρίς όµως να της δίνετε τροφή
για να κατεβάσει και πάλι γάλα. Απουσιάζουν από την πολιτική
σας αναπτυξιακά µέτρα για την τόνωση της αγοράς.
Τα φορολογικά µέτρα που λάβατε αφαιρούν 16.000.000.000
από την τελική ζήτηση της οικονοµίας που ισοδυναµεί στο 6,5%
του ΑΕΠ, χωρίς να αντισταθµίζεται η αρνητική τους επίπτωση µε
το -εκ των πραγµάτων- «ψαλιδισµένο» Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων.
Επαναλαµβάνω, δεν δίνουµε τροφή στην αγελάδα που κατεβάζει γάλα, όταν µάλιστα το 75% της αγοράς αποτελείται από
µικρούς και µεσαίους, τους οποίους καταδικάζουµε σε οικονοµικό θάνατο.
Είναι σαφές ότι οι αγορές αντιδρούν µε δυσπιστία γιατί ο
λόγος της Κυβέρνησής σας δεν είναι ευθύς, δεν είναι ειλικρινής.
Αντίθετα είναι άτολµος και φοβικός. Μετά τις 15 Μαΐου είναι βέβαιο ότι θα αναγκαστούµε σε πρόσθετα µέτρα. Τι θα απαντήσουµε τότε στις στρατιές των εξαθλιωµένων ανέργων που σε
λίγο θα αποκλείουν τη Βουλή;
Προφανώς η Κυβέρνηση δεν έχει κατανοήσει ότι η οικονοµική
κρίση τείνει να εξελιχθεί όχι µόνο σε κοινωνική αλλά και σε πολιτική, αφού είναι πλέον εµφανές ότι γίνεται προσπάθεια για πλήρη
απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών.
Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί ότι η προσπάθεια αυτή αποτελεί κίνδυνο για την ίδια τη δηµοκρατία και
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έχουµε χρέος να την αποτρέψουµε. Αντ’ αυτού, επιδίδεται µε
ανευθυνότητα σε µια απίστευτη µικροπολιτική τακτική µετάθεσης των ευθυνών στη Νέα ∆ηµοκρατία.
Πιστεύετε ότι αυτό είναι το πρόβληµα για τον Έλληνα πολίτη,
για τον εργαζόµενο του οποίου η δουλειά κινδυνεύει ή για τον
άνεργο που δεν έχει χρήµατα ν’ αγοράσει ούτε γάλα για τα παιδιά του; Ας συνέλθουµε, λοιπόν, όλοι εµείς που ευθυνόµαστε σε
µεγαλύτερο ή σε µικρότερο βαθµό για το κατάντηµα της χώρας,
πολιτικοί και συνδικαλιστές!
Εµείς όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε χρέος να λάβουµε µέτρα τολµηρά για έξοδο από την κρίση. Μόνο έτσι θα
προσφέρουµε στη χώρα και το λαό. Μόνο έτσι θα προστατεύσουµε τη δηµοκρατία. Γι’ αυτό δεν ψηφίσαµε επί της αρχής το
συγκεκριµένο σχέδιο νόµου. Γιατί αν και έχει, όντως, αρκετές θετικές διατάξεις, πιστεύουµε ότι στο σύνολό του είναι άτολµο και
η κρίση το έχει ήδη ξεπεράσει.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 1 εισάγεται τεκµήριο υπέρ της µισθωτής εργασίας και µεταφέρεται το βάρος απόδειξης στον εργοδότη. Αυτό δεν συνιστά ουσιαστική προστασία της εργασίας,
αντίθετα θα προκαλέσει κύµα δικαστικών προσφυγών και θα
δώσει την ευκαιρία για την εύρεση νέων τρόπων καταστρατήγησης της διάταξης.
Σας επισηµαίνω το πρόβληµα που µπορεί να υπάρξει σε ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων, όπως οι δηµοσιογράφοι και οι τεχνικοί της ΕΡΤ, οι δικηγόροι, οι πληροφορικάριοι. Να επαναλάβω,
την πρόταση της Νέας ∆ηµοκρατίας για σύσταση Λογαριασµού
Ανεργίας Αυτοαπασχολουµένων.
Στο άρθρο 2, για τη µερική απασχόληση, είναι θετικό ότι εισάγονται για πρώτη φορά ακριβείς ορισµοί (σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 9781) για τον εργαζόµενο «µερικής απασχόλησης»
και για τον «συγκρίσιµο εργαζόµενο µε πλήρη απασχόληση».
Πρέπει να λαµβάνεται όµως υπ’ όψιν και η αρχαιότητα και η ειδίκευση στον ορισµό «συγκρίσιµος εργαζόµενος». ∆ιαφωνούµε
µε τον χρονικό προσδιορισµό των έξι µηνών για την εκ περιτροπής απασχόληση. Η διάρκεια της οικονοµικής και επιχειρηµατικής κρίσης δεν µπορεί να προσδιορίζεται αυθαίρετα και µηχανιστικά από τον νοµοθέτη.
Θετική κατ’ εµάς η διόρθωση της παραγράφου 18 που αφορά
το ΑΣΕΠ, αλλά δεν αλλάζει την ουσία της διάταξης, διότι παραµένει ο αόριστος χαρακτήρας της επίκλησης «εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών», και εποµένως η δυνατότητα για αυθαίρετες
προσλήψεις.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 3, ο περιορισµός του χρόνου των συµβάσεων µε απαιτήσεις για κενό διάστηµα στις συµβάσεις, καθώς
και η διάταξη που απαιτεί µε γενικό και αυθαίρετο και υποκειµενικό τρόπο αιτιολόγηση των υπηρεσιακών αναγκών, είναι εµπόδια που θα προκαλέσουν απλώς τη δηµιουργία νέων τρόπων
καταστρατήγησής τους. Κάποιοι, αντί να προσλάβουν εργαζόµενους, θα προτιµήσουν να δώσουν κάποιες υπερωρίες.
Στο άρθρο 4 διαφωνούµε µε το κριτήριο του χρόνου που εισάγεται.
Στο άρθρο 7, για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, διαφωνούµε γιατί η συγκεκριµένη ρύθµιση επιβαρύνει µε περισσότερη
γραφειοκρατία και υψηλότερο κόστος χρόνου ένα θεσµό που
ήδη δεν ήταν ελκυστικός και ελάχιστα καταφεύγουν σ’ αυτόν επιχειρήσεις. Η µεγαλύτερη επιβάρυνση προκύπτει από την εισαγόµενη υποχρέωση παραποµπής των διαφωνιών για τη
διευθέτηση σε κεντρικό επίπεδο στον ΟΜΕΒ αντί των περιφερειακών επιτροπών που ίσχυαν µέχρι σήµερα.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 11 για τις διοικητικές κυρώσεις, διαφωνούµε µε τη διαβεβαίωση της πράξης επιβολής προστίµων σε
ποσοστό 100% στις ∆ΟΕ από 20% που ήταν σήµερα. Η διάταξη
αυτή καταργεί το τεκµήριο της αθωότητας, αφήνει πολλά περιθώρια συναλλαγής και βρίσκεται σε αναντιστοιχία µε το αντίστοιχο ποσοστό των φορολογικών παραβάσεων 30%.
Για το βιβλίο υπερωριών στο άρθρο 13, η επέκταση της υποχρέωσης για τη διατήρηση βιβλίου υπερωριών για πέντε χρόνια
σε όλες τις επιχειρήσεις συνιστά πρόσθετη γραφειοκρατική επιβάρυνση, κυρίως για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Τα άρθρα 15 ως 22, όπως εξήγησα και στην εισήγησή µου,
είναι άρθρα που είχε προετοιµάσει η Νέα ∆ηµοκρατία, στα οποία
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λέµε «ναι».
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 25, συµφωνούµε µε τους ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς. Σε ό,τι αφορά τις προµήθειες, πρέπει να
γίνει ξεκάθαρο ποιες προµήθειες και από ποιους θα γίνονται κεντρικά και ποιες περιφερειακά. Είναι σαφές όµως ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένος σχεδιασµός. Πρόκειται για ένα θολό τοπίο και
όπως κάθε θολό τοπίο, γεννά αδιαφάνεια. Γι’ αυτό δεν µπορούµε
να ψηφίσουµε το συγκεκριµένο άρθρο.
Στο άρθρο 26, σας επισηµαίνουµε µια διαφορετική άποψη από
το Υπουργείο Εργασίας και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το πώς καθορίζεται ο κατ’ επάγγελµα αγρότης. Το
επεσήµαναν και Βουλευτές της παράταξής σας και ελπίζουµε να
το δείτε µέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 28, είναι σαφές ότι δεν πρέπει να
υπάρχει τρίµηνη παράταση προσαρµογής των φαρµακείων και
της χρέωσης φαρµάκων και ιδιωτικών κλινικών προς τις ισχύουσες διατάξεις. Αν θέλουµε να εφαρµόσουµε κάτι καινούριο, κάτι
τολµηρό, οφείλουµε να το εφαρµόσουµε άµεσα.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 29, είναι σαφές ότι πρέπει να καλυφθεί το νοµοθετικό κενό, αλλά κακώς ήλθε µε τροπολογία, κυρία
Υπουργέ, έστω και αν εσείς την ενσωµατώσατε. Για τέτοια ζητήµατα µείζονος σηµασίας απαιτείται διάλογος, όπως έγινε στα
υπόλοιπα άρθρα του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και
πιστεύουµε ότι, όπως δεσµευθήκατε, σύντοµα θα υπάρξει νοµοθετικό πλαίσιο µε ευρεία διαβούλευση για να λυθεί αυτό το µείζον ζήτηµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας )
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επαναλάβαµε και χθες, το λέω και σήµερα, ότι η χώρα µας
είναι σε µια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, γι’ αυτό και στην προσέγγιση όλων των προβληµάτων απαιτείται νηφαλιότητα, ευθύνη
και προσοχή.
Θέλω δε ιδιαίτερα να τονίσω ότι, από τη στιγµή που ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση κάνουν µια προσπάθεια, µεγάλη προσπάθεια να προωθήσουν ένα σχέδιο για την ανόρθωση της
οικονοµίας και της χώρας, υποχρέωση του κάθε πολιτικού είναι
να συµβάλει σ’ αυτό, έστω και αν πρέπει να περάσουµε µέσα από
συµπληγάδες, µε µέτρα που θα είναι διαρθρωτικά και επώδυνα,
µέτρα που θα πρέπει σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα ν’ αλλάξουν
ό,τι δεν έχει αλλάξει στην Ελλάδα τα τελευταία τριάντα χρόνια.
Νοµίζω ότι µε αίσθηµα ευθύνης όλος ο πολιτικός κόσµος οφείλει σε κάθε περίπτωση να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια, να
συµβάλει σ’ αυτή την προσπάθεια έξω και πέρα από ένα κλίµα µικροκοµµατικής επιδίωξης ή κερδοσκοπίας, η οποία σε τελική
ανάλυση αφήνει παγερά αδιάφορους έως αντίθετους τους πολίτες. Το λέω αυτό, γιατί χθες εµφανίστηκαν τέτοια φαινόµενα
στην Αίθουσα. Επίσης µας δηµιουργεί τεράστια εντύπωση, πως
και γιατί ορισµένες από τις πολιτικές δυνάµεις δεν έχουν ψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο που µόνο θετικές παρεµβάσεις, τουλάχιστον επί της αρχής, περιέχει.
Ας έλθουµε τώρα στα άρθρα. Η πρώτη ενότητα των άρθρων,
τα άρθρα που αφορούν τις ρυθµίσεις, τους νέους κανόνες στην
αγορά εργασίας, νοµίζω ότι αναλύθηκαν επαρκώς χθες και δεν
θέλω να επανέλθω. Θέλω να τονίσω ότι υλοποιούν την αντίληψή
µας για τη νέα ρύθµιση.
Σήµερα έχουµε µια ανεξέλεγκτη αγορά εργασίας, µια απορρυθµισµένη αγορά εργασίας, µια αγορά που εξυπηρετεί µόνο τη
µια πλευρά, την επιχειρηµατική, ενώ δεν παρέχει καµµία ασφάλεια στον εργαζόµενο. Με µια σειρά άρθρων που αφορούν το
µπλοκάκι, τη µερική απασχόληση, την ενοικίαση των εργαζοµένων, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την επιβολή όρων και
προϋποθέσεων για την ενίσχυση του ΣΕΠΕ, του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, δηµιουργούµε τη νέα ρύθµιση.
∆εν πάµε στην άλλη πλευρά. ∆εν κάνουµε υπερύθµιση, δεν
προσπαθούµε µε παραδοσιακούς κανόνες και παραδοσιακές
αντιλήψεις να επιβάλουµε αυστηρούς κανόνες σε όλα. Βλέπουµε
την πραγµατικότητα και ρυθµίζουµε την πραγµατικότητα, ώστε
να διευκολύνουµε και τον εργαζόµενο και την οικονοµία, γενικό-
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τερα.
Μέσα απ’ αυτήν τη λογική δηµιουργούµε, σαφείς όρους για
την εφαρµογή των νόµων και των συµβάσεων και τον έλεγχο. ∆ηµιουργούµε κανόνες κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης, ιδιαίτερα, για επώδυνες για τους εργαζόµενους, αλλαγές στις
επιχειρήσεις. ∆ηµιουργούµε σταθερούς κανόνες για την προστασία και την ασφάλεια του εργαζόµενου σε ευέλικτες µορφές
απασχόλησης.
Η δεύτερη ενότητα των άρθρων, αφορά τα άρθρα τα οποία
ρυθµίζουν ασφαλιστικά και εργασιακά θέµατα. Νοµίζω ότι αυτά
είναι ιδιαίτερα σηµαντικά. Σηµειώνω ιδιαίτερα το άρθρο µε το
οποίο, επιτέλους, λύνεται το θέµα της αντιδικίας που για χρόνια
ταλαιπωρεί τον τραπεζικό χώρο µεταξύ ΟΤΟΕ και τραπεζών, για
τη διαπραγµάτευση και την υπογραφή συλλογικής σύµβασης εργασίας. Είναι θετικό ότι έχει προηγηθεί συµφωνία ΟΤΟΕ- τραπεζών, αλλά είναι και ιδιαίτερα θετική η πρωτοβουλία που
αναλαµβάνει το Υπουργείο Εργασίας, προκειµένου µία κατάσταση που δεν τιµούσε την κοινωνία µας και έδειχνε µία σκληρότητα απέναντι στους εργαζόµενους, καθοδηγηµένη από τον
κ. Αλογοσκούφη και ορισµένους ελεγχόµενους απ’ αυτόν διοικητές, παύει µε αυτήν την παρέµβαση.
Θέλω, επίσης, να σηµειώσω τις σηµαντικές παρεµβάσεις για
την επιτάχυνση των συµβάσεων. Την παρέµβαση του άρθρου 16
που αντικαθιστά µια στοιχειώδη αξιοπρέπεια στην κοινωνία µας,
για να µην ξαναπερνά ένας ανάπηρος, που λείπει ένα µέλος του,
ξανά και ξανά και ταλαιπωρείται από επιτροπές και νοµίζω ότι
αυτό είναι στοιχειώδες, όπως επίσης και τα άρθρα που αφορούν
τη ρύθµιση σε µία σειρά ασφαλιστικών θεµάτων.
Θα ήθελα να πω σ’ αυτά, κύριε Υφυπουργέ, ότι πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν τη χθεσινή παρέµβαση του κ. Κουτσούκου, αλλά
και άλλων συναδέλφων για τα θέµατα που αφορούν στη εφαρµογή της θετικής διάταξης για τον ΟΑΕΕ. Καταλαβαίνουµε, όλοι,
τα προβλήµατα που υπάρχουν, τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από ορισµένους που παραβιάζουν το πνεύµα των ρυθµίσεων του νόµου. Κατανοούµε την ανάγκη να υπάρχει και
εξυγίανση των οικονοµικών του ΟΑΕΕ µέσα από σωστές διαδικασίες.
Πρέπει, όµως, να δούµε ώστε να προλάβουµε παρενέργειες
στο χώρο, όπως ακριβώς ο ερωτών συνάδελφος χθές στην οµιλία του, επισήµανε. Και βεβαίως, ρώτησα χθές τον κύριο
Υπουργό –προφανώς λόγο έλλειψης χρόνου δεν µου απάντησε,
επαναφέρω το ερώτηµα και στον κύριο Υφυπουργό- έχουµε το
µείζον θέµα του Ολυµπιακού Χωριού. Έχει παρθεί µία απόφαση,
ορθή, για τη διακοπή λειτουργίας αυτής της Ανώνυµης Εταιρείας
που ελέγχει το δηµόσιο, αλλά είναι λογικό να υπάρχει µία µεγάλη
ανησυχία στους εργαζοµένους. Έχουν δοθεί κατά καιρούς διαβεβαιώσεις, θέλουµε να ακούσουµε και σήµερα, τί θα γίνει µε
τους εργαζόµενους στο χώρο αυτό. Φαντάζοµαι, θα υπάρχει
πρόνοια για τη µετάταξή τους στο Υπουργείο Εργασίας.
Έρχοµαι, τώρα, στην τρίτη ενότητα συνοπτικά, που αφορά τις
διατάξεις είτε συναρµοδιότητας, είτε αποκλειστικής αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Θεωρώ, τις διατάξεις αυτές ιδιαίτερα σηµαντικές. Κοιτάξτε! Ειπώθηκαν χθές διάφορα εδώ στη
διάρκεια της συζήτησης. Το είπα και χθες, το λέω και σήµερα: ο
χώρος της υγείας δεν µπορεί να περιµένει. Έχουµε µία ευθύνη,
ως Κυβέρνηση. Και έχουν µία ευθύνη, ιδιαίτερα, η κυρία Υπουργός, την οποία ορθώς εδώ τη φέρνει στη Βουλή. Λέει: «Έχουµε
µία κατασπατάληση πόρων». Ο κόσµος γκρινιάζει και ορθά διαµαρτύρεται για την κακή κατάσταση, κακή ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Την ίδια ώρα που υπάρχουν προβλήµατα τα οποία
πρέπει να λύσουµε, την ίδια ώρα δεν έχουµε χρήµατα. Γιατί χρήµατα δίδονται, αλλά τα χρήµατα σπαταλώνται. Υπάρχει µία απερίγραπτη σπατάλη και διαφθορά. Μία απερίγραπτη διαρροή
πόρων στο χώρο αυτό.
∆εν µπορούµε να προχωρήσουµε έτσι. Χρειάζονται άµεσες παρεµβάσεις. Αυτές τις άµεσες παρεµβάσεις τις συζητούµε εδώ.
Θέλω να πιστεύω, ότι θα συµφωνήσουµε όλοι, γιατί αυτές οι παρεµβάσεις είναι απλές, κατανοητές και λειτουργικές. Τι λέµε;
Κατ’ αρχάς, έχει κολλήσει ο νόµος για τις προµήθειες του κ.
Αβραµόπουλου. ∆υστυχώς, το είχαµε προβλέψει. Ο κ. Σκουλάκης το είχε πει κατ’ επανάληψη στη Βουλή, όταν περνούσε αυτός
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ο νόµος. Είχαµε πει ότι είναι ανεφάρµοστος, γραφειοκρατικός
και απαράδεκτος και ποτέ δεν θα γίνει πράξη. ∆υστυχώς, δικαιωθήκαµε. Με τις σηµερινές παρεµβάσεις του Υπουργείου Υγείας
αυτός ο νόµος µπορεί, τουλάχιστον, να λειτουργήσει, οι προµήθειες να γίνουν. Λύνονται κάποια ζήτηµα, απλοποιούνται κάποιες
διαδικασίες, αποκεντρώνονται οι παρεµβάσεις. ∆ίνεται µία δυνατότητα να έχουµε τη στοιχειώδη διαφάνεια και λειτουργικότητα που ζητούσε το σύστηµα των προµηθειών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆εύτερον, υπάρχει το µείζον ζήτηµα των φαρµακείων και των
φαρµάκων. ∆εν µπορεί να ανεχόµαστε να πωλούνται φάρµακα
στους ασθενείς, µέσα σε ένα, έστω, ιδιωτικό θεραπευτικό ίδρυµα
µε 35% επιβάρυνση, µε λιανική τιµή. ∆εν µπορούµε να ανεχόµαστε είτε στο δηµόσιο, είτε στα ιδιωτικά, να µην ξέρουµε τι φάρµακο παίρνει και γιατί και πόσο ο ασθενής που νοσηλεύεται σε
ένα νοσοκοµείο. Μπαίνει τάξη σ’ αυτά. Καθιερώνεται το φαρµακείο στις ιδιωτικές κλινικές. Μπαίνει ζήτηµα σε σχέση µε τη χονδρική τιµή συν 3%, αλλά απαλλασσόµαστε -κατά 32% ελαφραίνει
η τιµή των φαρµάκων- σε αυτές τις περιπτώσεις. Η δυνατότητα
προµηθειών φαρµάκων µε τη δραστική ουσία, τέλος η δυνατότητα µία επίσης µεγάλη παρέµβαση η ανάγκη, η υποχρέωση,
µάλλον, σε όλους, να καταγράφουν τη δοσολογία ανά ασθενή
και το φάρµακο που δώσανε για να µπορούν να ελεγχθούν. Λοιπόν, έτσι επιδιώκουµε να εξοικονοµήσουµε πόρους µε τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα στον τοµέα αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Ρυθµίζονται οριστικά τα ζητήµατα που αφορούν τις ιδιωτικές
κλινικές. Κάτι που δεν τιµά όλο το πολιτικό µας σύστηµα. Ορθώς,
η κυρία Υπουργός, δίνει µία τελευταία προθεσµία. Αλλά, θέλω
να πιστεύω, κυρία Υπουργέ, ότι θα είναι και η τελευταία -και νοµίζω ότι αυτή είναι και απόφαση όλων µας στην Αίθουσα- προκειµένου, να µην εκφυλίζεται µία κατάσταση µε συνεχείς
παρατάσεις.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της πρωτοβάθµιας και κλείνω. Όπως
διαπιστώσαµε και στην επιτροπή, είχε γίνει µία αιφνίδια παρέµβαση µε προεδρικό διάταγµα -πάλι από τον κ. Αβραµόπουλο- τις
παραµονές των εκλογών. Μία παρέµβαση απαράδεκτη, αντιδεοντολογική και αντικοινοβουλευτική, η οποία σύµφωνα µε τους ίδιους τους φορείς –τους ακούσατε µε τα αφτιά σας, αγαπητοί
συνάδελφοι- µίλησαν για σκιές οι οποίες ταλανίζουν ακόµη την
υπόθεση αυτή.
Με τη σηµερινή παρέµβαση για την πρωτοβάθµια φροντίδα
οµαλοποιείται η κατάσταση και δίνεται η δυνατότητα να κουβεντιάσουµε σοβαρά για το συνολικό πλαίσιο της πρωτοβάθµιας
φροντίδας, ιδιαίτερα, αφού θα αλλάξουν πολλά πράγµατα µε τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και µε το ασφαλιστικό. Στο µεταξύ, πρέπει να λειτουργεί ο χώρος. Έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση και ρυθµίζει,
οµαλοποιεί το θέµα, επαναφέροντας την παλαιά ρύθµιση. ∆ίδει,
την αναγκαία µεταβατική περίοδο, προκειµένου να υπάρχει η
προσαρµογή, θα πρέπει ίσως να προσέξουµε, κυρία Υπουργέ,
το θέµα που συνδέεται µε το προεδρικό διάταγµα, µην δηµιουργηθούν συγχύσεις στις µεταβατικές περιόδους. Βεβαίως, κλείνει
οριστικά και µία εκκρεµότητα που υπήρχε, ώστε µε νηφαλιότητα
και ευθύνη να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα στο σύνολό του
στη συνέχεια.
Βεβαίως, έχει γίνει και η σχετική παρέµβαση για τους φυσικοθεραπευτές. Το θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικό, να το βελτιώσουµε.
Νοµίζω ότι είναι ένας χώρος που έχει δίκιο σ’ αυτό που λέει και
ο συνεχής διάλογος µε το Υπουργείο, µπορεί να αποδώσει τη
λύση που πρέπει.
Σηµειώνω, τέλος, την ανάγκη, έγινε χθες µία παρέµβαση, µία
διόρθωση από το Υπουργείο Εργασίας για το θέµα του φαρµάκου µε τα 150 ευρώ αθροιστικό ανά συνταγή. Είναι θετική αυτή
η αλλαγή. Νοµίζω, όµως, ότι θα πρέπει έστω και τώρα να εξαντλήσουµε τις δυνατότητες που έχουµε, ώστε τυχόν µε νοµοτεχνικές τροποποιήσεις και βελτιώσεις, να λύσουµε κάποια
προβλήµατα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο χώρο αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς θα ψηφίσουµε όλα τα άρθρα. Θεωρούµε ότι λειτουργούν σε θετική κατεύθυνση και βέβαια, µέχρι το τέλος τη συζήτησης, πιστεύω, ότι τυχόν θετικές προτάσεις που θα γίνουν από
τους συναδέλφους και βελτιώσεις µπορούν να υπάρξουν και καλούµε τους Υπουργούς να το κάνουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε τον κ.
Πρωτόπαπα.
Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του ΛΑΟΣ, κ. Άγγελος
Κολοκοτρώνης.
Ορίστε, κύριε Κολοκοτρώνη, έχετε το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, αν είχαν τρέξει τα προγράµµατα του αναπτυξιακού νόµου, αν είχε οµαλοποιηθεί η αγορά, αν είχαν στελεχωθεί και ενεργοποιηθεί οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, αν στην
αγορά δεν επικρατούσε η λογική του πανικού του τύπου «ο
σώζον εαυτόν, σωθείτο» και αν υπήρχαν και άλλες πολλές προϋποθέσεις τις οποίες εύκολα θα µπορούσε κανείς να αναφέρει
εδώ, θα µπορούσε κανείς να πει ότι η σηµερινή Κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει µία τάξη στη ζούγκλα της αγοράς, όπως η ίδια
την έχει αποκαλέσει. Αλλά τα «αν» είναι πολλά. Τα «θα» περισσότερα, γι’ αυτό εµείς µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα αναλύσαµε τα άρθρα του σχεδίου νόµου, απέναντι σε ορισµένα
είµαστε αντίθετοι και σε άλλα απαντούµε θετικά. Θα µπορούσαµε να δούµε πιο θετικά το εν λόγω νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι, γιατί υπό αυτές τις συνθήκες τα εύκολα θύµατα είναι οι
εργαζόµενοι και οι µικροµεσαίοι. Πιστεύουµε ότι οι ρυθµίσεις
που εισάγει το σχέδιο νόµου αποτελούν λύσεις ανάγκης.
Αντιλαµβανόµαστε τη δυσκολία τήρησης των ισορροπιών µεταξύ της στήριξης των µικροµεσαίων και της εργασίας. Όµως η
αγορά κινείται µε ελληνικό χρήµα, αφού οι εξαγωγές είναι περιορισµένες. Γι’ αυτό η αγωνία µας έγκειται στη διατήρηση της
αγοραστικής δύναµης των εργαζοµένων και τη στήριξη των µικροµεσαίων, κάτι που δεν επιτυγχάνεται κατά τη γνώµη µας µε το
παρόν νοµοσχέδιο. Οι εξελίξεις µας έχουν ξεπεράσει. Οι όροι
του παιχνιδιού στην αγορά εργασίας έχουν ήδη διαµορφωθεί µε
την επί σειρά ετών ανοχή και την αδράνεια της πολιτείας
Και πάµε τώρα στα επιµέρους άρθρα. Στο πρώτο άρθρο µε τις
προϋποθέσεις που εισάγει, κυρίες και κύριοι, επιχειρεί να θέσει
τις βάσεις για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της καταστρατήγησης της εργατικής νοµοθεσίας, όπου µεταµφιέζονταν –και
συνεχίζουν µέχρι σήµερα- εξαρτηµένες σχέσεις εργασίας σε
δήθεν ανεξάρτητη απασχόληση. Η παρούσα ρύθµιση θα έπρεπε
να έχει αναδροµική ισχύ, ώστε να δεσµεύει τον εργοδότη προκειµένου να αποφύγουµε οµαδικές απολύσεις. Επίσης, παρ’ όλο
που ουσιαστικά µιλάµε για σχέσεις εξαρτηµένης εργασίας, δεν
προσµετράται ο χρόνος της συγκεκριµένης απασχόλησης στην
προϋπηρεσία.
Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 αναφέρεται «αν περιοριστούν οι
δραστηριότητες του, ο εργοδότης µπορεί, αντί καταγγελίας της
σύµβασης εργασίας, να επιβάλει σύστηµα εκ περιτροπής απασχόλησης». Αυτό το σηµείο πρέπει να προσδιοριστεί και να αποσαφηνιστεί κατά την άποψή µας, διότι αφήνει παραθυράκι για
καταστρατήγηση της εν λόγω διάταξης. Τίθεται θέµα αντικειµενικού προσδιορισµού σε ό,τι αφορά τον περιορισµό της δραστηριότητας του εργοδότη και από ποιο βαθµό και µετά ο
περιορισµός της δραστηριότητας επιτρέπει την επιβολή εκ περιτροπής εργασίας στους εργαζοµένους του.
Επίσης, θα πρέπει να ρυθµιστεί κατά την άποψή µας, η περίπτωση των ωροµίσθιων µισθωτών πενθήµερης απασχόλησης
που εργάζονται µέχρι έξι ώρες την ηµέρα. Με το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο δεν δικαιούνται είκοσι πέντε ηµεροµίσθια το µήνα.
Προτείνεται, λοιπόν, να δοθεί ασφαλιστική προσαύξηση για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης ώστε να έχουν το δικαίωµα των είκοσι πέντε ασφαλιστικών ηµεροµισθίων, αντί των είκοσι ή είκοσι
ενός που µπορούν να εξασφαλίσουν µέχρι σήµερα, ώστε να διευκολυνθούν στη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Εποµένως, δεν µπορούµε να υπερψηφίσουµε το άρθρο αυτό.
Και πάµε στο άρθρο 3. Σε ό,τι αφορά τη ρύθµιση θεµάτων προ-
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σωρινής απασχόλησης µε το οποίο ασχολείται το άρθρο 3, γίνεται προσπάθεια να τεθούν όρια στην καταχρηστική εφαρµογή
συµβάσεων προσωρινής απασχόλησης, που σε συνδυασµό µε
την έλλειψη αποτελεσµατικού µηχανισµού ελέγχου επέτρεψε σε
µεγάλες -και κυρίως ξένες εταιρείες- να εξαπατούν συστηµατικά
τις κρατικές υπηρεσίες, καταπατώντας κάθε έννοια ισότητας και
δικαιοσύνης στην αγορά εργασίας.
Λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασίας των προσωρινά απασχολουµένων ή όπως καθιερώθηκε να αποκαλούνται «ενοικιαζόµενοι» εργαζόµενοι, θα έπρεπε να θεσπιστεί ένα πλαφόν, ενός
ποσοστού δηλαδή, σε σχέση µε τους εργαζοµένους της επιχείρησης, πέραν του οποίου να µην µπορούν οι έµµεσοι εργοδότες
να χρησιµοποιούν, καταστρατηγώντας το νόµο, προσωρινά απασχολούµενους για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της
επιχείρησής τους. Επιπλέον, επειδή δεν προβλέπονται ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία της ευαίσθητης αυτής κατηγορίας εργαζοµένων, καταψηφίζουµε και το άρθρο 3.
Στο άρθρο 4 αναφέρονται τα εξής «Οι επιχειρήσεις και οι εκµεταλλεύσεις, αν έχει περιοριστεί η οικονοµική τους δραστηριότητα, µπορούν αντί της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, να
θέτουν, εγγράφουν, σε διαθεσιµότητα τους µισθωτούς τους, η
οποία δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τους τρεις µήνες ετησίως». Επειδή, όµως, η οικονοµική κρίση δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως άλλοθι για τη σκληρότερη εκµετάλλευση των
εργαζοµένων -όπως σωστά αναφέρθηκε και από τον κ. Χάιδο
κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής- και επειδή
παρατηρούνται συχνές παραβιάσεις των κείµενων διατάξεων
προστασίας των εργαζοµένων, θα πρέπει να προσδιοριστεί βάσει
αντικειµενικών κριτηρίων ο όρος «περιορισµός» της οικονοµικής
δραστηριότητας της επιχείρησης προκειµένου να τεθεί ο µισθωτός σε διαθεσιµότητα.
Και πάµε στο άρθρο 5 όπου κρίνονται θετικές οι ρυθµίσεις που
αφορούν στην τηλεργασία κατά την άποψή µας, γι’ αυτό και το
υπερψηφίζουµε. ∆ύο σηµεία όµως, τα οποία πρέπει ή θα έπρεπε
να αποσαφηνιστούν είναι τα εξής: να έχουν και οι τηλεργαζόµενοι τα ίδια δικαιώµατα µε τους υπόλοιπους εργαζοµένους της
επιχείρησης, καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση. Σε περίπτωση αρνήσεως
του εργαζοµένου για µετατροπή της υφιστάµενης εργασιακής
σχέσης σε τηλεργασία, να µην αποτελεί λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης.
Το άρθρο 6 ρυθµίζει χρόνιες ασάφειες σχετικές µε την κατάτµηση της άδειας των µισθωτών, που προκαλούσαν τριβές στις
εργασιακές σχέσεις. Κρίνουµε ότι κινείται προς τη θετική κατεύθυνση και το υπερψηφίζουµε. Έχουµε µόνο να κάνουµε µία επισήµανση, να προβλεφθεί ότι µαζί µε την έναρξη χορήγησης
τµήµατος της ετήσιας κανονικής αδείας να καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές και επίδοµα αδείας για το σύνολο των ηµερών
αδείας που ο εργαζόµενος δικαιούται κατά έτος.
Το άρθρο 7. Έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής. Στόχος της
διευθέτησης του χρόνου εργασίας είναι η τόνωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε έρευνες, όµως, οι
τιµές των εγχωρίων προϊόντων ακολουθούν τις τιµές ανταγωνιστών τους. Ως εκ τούτου η µείωση του κόστους εργασίας για την
ελληνική πραγµατικότητα τουλάχιστον, δεν µετακυλίεται στις
τιµές των προϊόντων και υπηρεσιών, άρα και στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας.
Όπως καταλαβαίνουµε ο χρόνος είναι ελάχιστος για να αναφερθούµε µε τόση λεπτοµέρεια σε κάθε ένα άρθρο χωριστά.
Στον όσο χρόνο έχω, πρέπει να πω ότι µε το άρθρο 8 επιλύεται
ένα πρόβληµα που είχε ανακύψει στην πράξη µε την απασχόληση των εργαζοµένων την έκτη ηµέρα της εβδοµάδας κατά παράβαση του πενθηµέρου. Υπαναχώρησε, όµως, η Κυβέρνηση
από την αρχική της τοποθέτηση και έτσι καταψηφίζουµε το
άρθρο 8.
Στο άρθρο 9 αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του ΣΕΠΕ έχουµε
να παρατηρήσουµε ότι στις παρούσες συνθήκες η αναβάθµιση
του ρόλου και η ανάκτηση του κύρους του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, είναι αναγκαία προκειµένου να εδραιωθεί το αίσθηµα ασφαλείας και δικαιοσύνης µεταξύ των εργαζοµένων και
να παταχθεί η µαύρη και ανασφάλιστη εργασία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στη διάρκεια της σηµερινής συνεδρίασης θα έχουν την ευκαιρία και οι άλλοι συνάδελφοι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
να αναφερθούν στα επί µέρους ζητήµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε κύριε Κολοκοτρώνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα νότια
θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής των Ελλήνων, σαράντα εννέα µαθητές και µαθήτριες
και δύο εκπαιδευτικοί από το 1ο Λύκειο Ηρακλείου Αττικής.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης.
Ορίστε, κύριε Κριτσωτάκη, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Υπουργέ, χθες νοµίζω ότι ειπώθηκαν σοβαρά πράγµατα
εδώ, τα οποία έµµεσα έχουν σχέση µε τα εργασιακά και το νοµοσχέδιο που συζητάµε, αλλά παράλληλα είναι και καθοριστικά.
Είπε ο Υπουργός Εργασίας «το έλεγα το 2008 ότι θα χρειαστεί
δανεισµός». Στην ουσία έλεγε, δηλαδή, ότι θα χρειαζόταν ο µηχανισµός αυτός που έρχεται τώρα. Και επί της ουσίας όλα αυτά
τα οποία βλέπουµε σήµερα τα ήξερε. Εγώ δέχοµαι ότι λέει αλήθεια, γιατί εξάλλου διάβασε, ότι είχε έτσι τοποθετηθεί.
Αλλά αµέσως γεννάται το αυτονόητο ερώτηµα ότι τι είπατε λοιπόν στις εκλογές; Είπατε αυτό, εάν αυτό είναι η αλήθεια; ∆εν το
είπατε. Πώς πήρατε αυτή την ευρεία πλειοψηφία; Νοµιµοποιήστε, λοιπόν, σήµερα για να κάνετε όλα αυτά που κάνετε; Και δεν
ξέρω και τι άλλο ζήτηµα γεννάται εσωτερικά στο ΠΑΣΟΚ, αλλά
αυτό δεν είναι δικό µου θέµα.
Έλεγε, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός και το ΠΑΣΟΚ ψέµατα;
Ήταν απλώς διαφορά εκτιµήσεων; Και αν ήταν διαφορά εκτιµήσεων, ποιος είναι αυτός που µπορεί να προβλέπει και ποιος είναι
αυτός που δεν µπορεί να προβλέπει; Κι αυτό νοµίζω ότι είναι
εγκληµατικό, όταν µιλάµε για τα µείζονα αυτά θέµατα.
Άρα δεν νοµιµοποιήστε σήµερα ως Κυβέρνηση, να κάνετε
αυτά που κάνετε γενικώς, αλλά ούτε και αυτά που γίνονται σήµερα στο νοµοσχέδιο -που ερχόµαστε να ψηφίσουµε- το οποίο
είναι σαφώς ψευδεπίγραφο. ∆εν ρυθµίζει, δεν κάνει αυτό που
λέει ο κύριος Υπουργός ούτε ρύθµιση ούτε απορρύθµιση. ∆ιατηρεί, νοµιµοποιεί, κανονικοποιεί, θα έλεγα, αυτή την µαύρη,
γκρίζα κατάσταση που υπάρχει σήµερα στην εργασία στη χώρα
µας. Εκείνη που είχε χαρακτηρίσει προεκλογικά ο κύριος Πρωθυπουργός ως εργασιακό Μεσαίωνα.
Αλλάζετε το Μεσαίωνα; Νοµίζω ότι τον διατηρείται και τον υπογραµµίζεται, τον κανονικοποιείτε. Είπατε ότι είναι εύκολο κανείς
να µέµφεται και προφανώς λέγοντας αυτό στραφήκατε προς
εµάς. Γιατί είναι δύσκολο κύριε Υπουργέ, να µιλάτε για µονόδροµο, για εθνικό θέµα, όταν δεν είναι καθόλου εθνικό το θέµα.
Αντίθετα είναι ταξικό, όπως εµείς και όλος ο κόσµος έχει αρχίσει
πια να καταλαβαίνει. Να πούµε ότι συµφωνούν και τα άλλα δύο
κόµµατα και είστε πανίσχυροι. Και γι’ αυτό είναι ακόµα πιο εύκολο να το λέτε.
Σ’ αυτήν την Αίθουσα πλησιάζετε το 90%, το ΠΑΣΟΚ µαζί µε τη
στήριξη του ΛΑΟΣ και την πιο σεµνή –θα έλεγα- στήριξη της
Νέας ∆ηµοκρατίας. Άρα, είναι πιο εύκολο αυτό από το να πηγαίνει κάποιος κόντρα σε µία πλειοψηφία, που πηγαίνει, όµως,
κόντρα στην κοινωνία.
Εγώ θα ήθελα να µου πείτε τι θα κάνετε, όταν θα αποτύχετε –
γιατί είναι σίγουρο ότι θα αποτύχετε- και τι θα πείτε τότε στον
ελληνικό λαό. Και κυρίως, τι θα πείτε σ’ εκείνους τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι άνεργοι σε µία ανεργία που αυξάνεται. Χθες
σας είπα ότι είναι η χειρότερη κοινωνική ασθένεια. Εσείς την µονιµοποιείτε, την νοµιµοποιείτε και την αυξάνετε.
Επίσης, να είµαστε σίγουροι όλοι ότι µετά την αποτυχία, αλλά
ακόµα και µετά από µία επιτυχία απίθανη –δυστυχώς- τίποτε απ’
ότι έχει χαλάσει στις εργασιακές σχέσεις, τίποτε απ’ όλες αυτές
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τις απορρυθµίσεις τις προηγούµενες ή τις σηµερινές που επιχειρεί αυτό το νοµοσχέδιο, δεν θα αλλάξει αυτόµατα. Και αυτό το
ξέρουµε όλοι. Τίποτα δεν κερδήθηκε από τους εργαζόµενους,
χωρίς πολύ ιδρώτα, πολλούς αγώνες και πολλές φορές και αίµα.
Και τίποτα δεν κατακτήθηκε χωρίς αγώνες.
Σήµερα, λοιπόν, είδαµε τη «STANDARD AND POORS», είδαµε
την πτώση 6% στο Χρηµατιστήριο, είδαµε και πολλά άλλα –να
µην τα περιγράψω για να µπω στην ουσία του νοµοσχεδίου- και
να πω ότι αυτά πετύχατε. Και αυτά είναι οι πρώτες µέρες µετά
την ανακοίνωση του ότι µπαίνουµε στο µηχανισµό στήριξης. Τα
υπόλοιπα θα επιδράσουν και δεν θα είναι µόνο λογικές αλληλουχίες, αλλά θα είναι και η ψυχολογία, η οποία παίζει ρόλο και
στην κοινωνία και στην οικονοµία.
Προχθές, δεν µας είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου σε µία ενηµέρωση τριών κοινοβουλευτικών επιτροπών τίποτε απ’ ότι του είπε
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Τα µαθαίνουµε σιγά-σιγά από
επιλεκτικές διαρροές.
Ακόµη, θα πω ότι δεν µας ζήτησε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο συνάντηση γιατί είπε χθες ότι δεν δεχθήκαµε. Άλλο ότι δεν
θα δεχθούµε κι άλλο ότι δεν µας ζήτησε ακόµη. Ζήτησε από τα
υπόλοιπα κόµµατα. ∆εν ξέρω γιατί.
Είπατε ότι ζούµε για δεκαετίες µε δανεικά και πεταµένα χρήµατα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά, ποιος τα έκανε αυτά; ∆εν είπατε.
Ποιες ήταν αυτές οι κυβερνήσεις που τα έκαναν όλα αυτά; Τα
καταγγείλετε, αποστασιοποιείστε κι έτσι είστε αθώοι του αίµατος;
Εν πάση περιπτώσει, χθες είπε ο κ. Ευθυµίου, ως ειδικός αγορητής, ως εισηγητής του ΠΑΣΟΚ για την εθνική τύφλωση. Και
νοµίζω ότι ό,τι είπε είναι επιχειρήµατα εναντίον της πολιτικής του
ΠΑΣΟΚ.
Τώρα, να σας πω δύο-τρία πράγµατα. ∆εν γυρίζετε –είπατεµπροστά στο οχτάωρο και τις υγιείς εργασιακές σχέσεις. Και λέω
επιλεγµένα δεν γυρίζετε µπροστά. Γιατί αν γυρίζατε στο οχτάωρο δεν είναι πίσω, είναι µπροστά για την κοινωνία. Χρονικά είναι
πίσω.
∆εν αντιµετωπίζετε, όµως και θέµατα που πρέπει σ’ αυτό το
ενδιάµεσο, τον εργασιακό Μεσαίωνα που παραδέχθηκε ο Πρωθυπουργός. Αφήνετε έξω εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους,
«STAGE», εποχικά απασχολούµενους κ.λπ..
Καταργείτε στην ουσία το πενθήµερο, αφού από την απαγόρευση πάτε στο 100% στο πρώτο σχέδιο που φέρατε, κατεβήκατε στο 50%, ύστερα στο 30% και στο τέλος κάνατε ένα
πολιτικό «στριπτίζ», όπου πετάξατε και το φύλλο της συκής όταν
είπατε ότι εξαιρούνται εντελώς εκείνες οι εργασιακές σχέσεις
και εκείνοι οι εργαζόµενοι που δουλεύουν σ’ αυτές, στον επισιτισµό, στον τουρισµό. Όπου, δηλαδή, χρειαζόταν περισσότερη ενίσχυση, εσείς κάνατε πλήρη απαγόρευση κάθε προστασίας. Εγώ
θεωρώ ότι αυτό είναι εγκληµατικό και σας είπα και χθες ότι σ’
αυτούς πρέπει να απολογηθείτε δύο φορές, όταν θα απολογείστε στον ελληνικό λαό για την αποτυχία.
Τα θέµατα υγείας - ασφάλιση, φάρµακο, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.α., νοµίζω ότι είναι πολύ σοβαρά για να µπαίνουν σ’ ένα βαγόνι άλλου
τρένου µε την ψευδεπίγραφη ονοµασία που έχει αυτό το σηµερινό νοµοσχέδιο που συζητάµε. Έχουν ένα µεγάλο ειδικό βάρος
και δεν πρέπει να µπαίνουν αποσπασµατικά.
Θίχθηκε ο κύριος Υπουργός χθες επειδή είπαµε ότι είναι αποσπασµατικά αυτά τα µέτρα που παίρνει µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο, πέρα από το ότι είναι αποπροσανατολιστικά και
ψευδεπίγρφα. Είναι, όµως, επαρκής η αιτιολογία που λέµε όταν
φέρνει το φάρµακο, την υγεία και τα λοιπά, παρά το ότι εκεί έχει
µερικές θετικές διατάξεις.
Εµείς θα συµφωνήσουµε ότι είναι πράγµατι εξευτελισµός η
επαναλαµβανόµενη παρουσία στις επιτροπές, ορισµένων ατόµων µε «αναπηρίες» και θα έλεγα ότι οι ψεύτικοι ανάπηροι που
χρησιµοποιήθηκαν τόσα χρόνια από το πολιτικό σύστηµα των
δύο κοµµάτων που εναλλάσσονται στην εξουσία, δεν έχουν γυρίσει πίσω κι έχετε ευθύνη γι’ αυτό.
Το ότι κάνετε σήµερα κάτι θετικό, δηλαδή το ότι λέτε να µην
περνάνε, εµείς να το επικροτήσουµε, αλλά ασχολήθηκε πάρα
πολύ χτες ο κύριος Υπουργός σ’ αυτά τα ένα δύο θετικά που
συµφωνούµε για να µας πείσει να συµφωνήσουµε. Εγώ νοµίζω
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ότι το έκανε ως «φερετζέ» για να κρύψει αυτά, για τα οποία δεν
µπορεί να δικαιολογήσει το λόγο, για τον οποίο τα κάνει. ∆εν
υπάρχει λόγος που να είναι σωστός για να τα κάνει.
Να συµφωνήσουµε, επίσης και για τους ασθενείς µε κυστική
ίνωση. Έχουµε θέσει διάφορες ερωτήσεις. Συµφωνούµε. Αλλά,
γιατί το φέρατε την τελευταία στιγµή; Αυτό δείχνει ότι υποκύπτετε
σε πιέσεις που είναι σωστό να υπάρχουν κι είναι σωστό να τις δεχθείτε. Άρα, δεν είστε εντελώς προγραµµατισµένοι, είστε πρόχειροι. Ήταν η δεύτερη κατηγορία που σας είχα προσάψει χθες.
Και επιτέλους, νοµίζω ότι είναι σωστό και για τους φυσικοθεραπευτές. Γι’ αυτά τα θέµατα, θα αναφερθούν πιο ειδικοί από
εµένα, από τη δική µας πλευρά, την πλευρά του Συνασπισµού
της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Και τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι εµείς δεν ψηφίσαµε επί της
αρχής αυτό το νοµοσχέδιο. ∆εν το ψηφίζουµε και στα άρθρα,
παρά την επισήµανση που κάνουµε στα επιµέρους θετικά, γιατί
νοµίζουµε ότι υπάρχει –πέρα από το λάθος που είναι µέσα σ’
αυτό το νοµοσχέδιο και την αντιλαϊκότητά του- κάτι άλλο. Υπάρχει µια σαφής επικοινωνιακή θέληση, να προσπαθήσετε, δηλαδή,
να πείτε «κάναµε αυτό» και να λέτε τον τίτλο, ώστε να κρύβονται
τα υπόλοιπα που είναι η ουσία και να κρατάτε τον ελληνικό λαό
καθηλωµένο.
Εγώ τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που είπε προχθές ο κ. Καρατζαφέρης, ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού, ότι φοβάται ότι µπορεί να ξεσηκωθεί ο κόσµος, για
µένα, για µας, για την Αριστερά, είναι η µόνη µας ελπίδα. Αν ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός, µπορεί να γίνει κάτι που δεν το φαντάζεστε
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Τι δηλαδή;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Η διαπραγµατευτική µας θέση , αγαπητοί κύριοι, που βλέπω ότι διαµαρτύρεστε, θα είναι ισχυρότερη
απ’ ότι µ’ ένα λαό αλυσοδεµένο, υποταγµένο. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο που χθές ήρθε εδώ στη Βουλή και αύριο θα µπει
-όχι κυριολεκτικά, αλλά ουσιαστικά- και στα σπίτια µας, θα κάνει
τη δουλειά του πιο ελεύθερα.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Εσείς το κάνατε το Ταµείο, εσείς το
φέρατε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Αντίσταση νοµίζω ότι χρειάζεται και
οι διαµαρτυρίες σας επιβεβαιώνουν αυτά που λέω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε τον κ.
Κριτσωτάκη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για µία µικρή παρέµβαση, για
τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Όχι, κυρία Πρόεδρε, µόνο µισό λεπτό
θα χρειαστώ για να αναφέρω µία τροποποίηση µετά τη συνάντηση που είχαµε µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρµακοποιών
που δεν κλήθηκαν στη Βουλή από λάθος.
Ήθελα να κάνω µία διόρθωση στο άρθρο 33. Το τελευταίο
εδάφιο της περίπτωσης γ, του σηµείου Γ, της παραγράφου 1 κάνω παρένθεση, λέγοντας ότι θα διανεµηθεί το κείµενο- αντικαθίστανται ως εξής: «Ειδικά για τις κατωτέρω παραβάσεις, πλην
των αναφεροµένων στις περιπτώσεις α-γ της παραγράφου 15
του παρόντος άρθρου επιβάλλεται επιπλέον πρόστιµο από 3.000
ευρώ έως 15.000 ευρώ.» για να εξοµοιωθεί το πρόστιµο αυτό µε
το πρόστιµο που προβλέπεται για τους γιατρούς, τους αντίστοιχους, που παραβαίνουν τους όρους των συµβάσεων.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Γ. Κουτρουµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν κείµενο , το
οποίο έχει ως εξής:
«∆ιορθώσεις – Προσθήκες
Επί του σχεδίου νόµου «εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» επέρχεται η παρακάτω διόρθωση.
Άρθρο 33
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ) του σηµείου Γ) της
παραγράφου 1, αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά για τις κατωτέρω αναφερόµενες παραβάσεις, πλην των αναφερόµενων στις
περιπτώσεις α-γ της παρ. 15 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται
επιπλέον πρόστιµο από 3.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ.».)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Κουτρουµάνη. Παρακαλώ να καταχωριστούν στα Πρακτικά
και να διανεµηθούν στους Βουλευτές.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος.
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι,
Άκουσα πριν λίγο τον κ. Κοντογιάννη να λέει ότι παραδώσαµε
τα κλειδιά στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Ξέρετε, εγώ δε θα απαντήσω ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ,
αλλά ως νέος Βουλευτής, ως ένας νέος άνθρωπος. Αν κάποιος
ακούσει αυτό το πράγµα έξω, θα πει «εσείς τι κάνετε εκεί;. ∆εν
υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχετε». Άρα, νοµίζω, η προσπάθεια απαξίωσης του πολιτικού συστήµατος, πολλές φορές έρχεται από εµάς τους ίδιους. Και νοµίζω σ’ αυτή τη φάση που
βρίσκεται η χώρα µας, πρέπει να είµαστε πιο προσεκτικοί. Άλλωστε, τα κλειδιά στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο -και εκεί θα
σταµατήσω- δεν τα δώσαµε µόνοι µας εµείς. Πριν από έξι µήνες
τα είχατε εσείς.
∆εύτερον. Άκουσα από τον κ. Κριτσωτάκη να βάζει θέµα νοµιµοποίησης της Κυβέρνησης. Και θα σας πω ότι πριν λίγες µέρες, ανεβαίνοντας από το γραφείο µου να έρθω στη Βουλή, είδα
ότι κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι έλεγαν ότι ήταν από το Σύλλογο
Επισιτισµού, είχαν κλείσει δύο ξενοδοχεία. Μετά από τρεις µέρες,
παρακολουθώντας τα δελτία ειδήσεων, είδα ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι είχαν κατέβει στο Λιµάνι του Πειραιά. Αυτοί οι µεταφερόµενοι διαµαρτυρόµενοι πολίτες µπορούν κι έχουν το δικαίωµα
και τη νοµιµοποίηση τη µία να σταµατάνε τα κρουαζιερόπλοια και
την άλλη µέρα να κλείνουν τα ξενοδοχεία;
Κύριε Κριτσιωτάκη, από πού βρίσκετε αυτή τη νοµιµοποίηση;
Ποιος τη δίνει αυτή τη νοµιµοποίηση; Και µάλιστα άκουγα κάποιον στην τηλεόραση που έλεγε: «Αυτόν τον κύριο τον ξέρω,
είναι σύντροφός µου απολυµένος». Και την άλλη µέρα αυτός
ήταν και στο ξενοδοχείο Χίλτον. Και από εκεί απολυµένος ήταν;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε εδώ σήµερα, λίγες
µέρες µετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την προσφυγή της χώρας στο µηχανισµό στήριξης, να µιλήσουµε για τη
διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων. ∆εδοµένων των περιστάσεων, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό. Το µέλλον και το παρόν των εργασιακών σχέσεων
απασχολεί όλους µας. Πορευόµαστε σε µια νέα εποχή, που όπως
σε κάθε δύσκολη γέννα προκαλεί ανησυχία και ανασφάλεια. Τρέφει όµως και την ελπίδα για µια νέα ζωή.
Η ενεργοποίηση του µηχανισµού, δε συνεπάγεται ούτε την καταστροφή µας, αλλά ούτε και τη σωτηρία µας. ∆ική µας είναι η
ευθύνη να αναµετρηθούµε µε το παρελθόν και το παρόν µας και
να βγούµε νικητές.
Η χώρα σήµερα ζει µία οριακή στιγµή, γιατί δεν µπορεί να µεταθέσει την ευθύνη και την ελπίδα στο µέλλον. ∆εν έχουµε άλλα
περιθώρια. Πρέπει να δράσουµε άµεσα, µεθοδικά και συγκροτηµένα χωρίς καθυστερήσεις.
Θα χρειαστεί να κάνουµε γενναίες αλλαγές στην οικονοµία και
στη διοίκηση. Και εδώ, κυρία Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, πρέπει να διαχωρίσουµε πού είναι η κρίση. Η κρίση δεν µας δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στο να αλλάξουµε τους διοικητές του
ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ. Αυτό πρέπει να γίνει και πρέπει να
γίνει άµεσα για να λειτουργήσει υπέρ µας και να έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα στην οικονοµία. Άλλωστε η Κυβέρνησή µας
από αυτό θα κριθεί από τη συνέπειά της και από την αποτελεσµατικότητά της.
Η εποχή των καλών προθέσεων έκλεισε µαζί µε την εποχή της
Μεταπολίτευσης. Την ευθύνη για την επόµενη µέρα, την έχουµε
εµείς. Εµείς µαζί µε τους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο προσπαθούµε να ρυθµίσουµε την, ήδη, αλλαγµένη αγορά εργασίας.
Πρωταρχικός µας στόχος, η προστασία του εργαζόµενου. Αλλά
ταυτόχρονα και η πρόνοια για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας
των επιχειρήσεων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας.
Ο χώρος της εργασίας τα τελευταία χρόνια, ήρθε αντιµέτωπος τόσο µε τις τεχνολογικές εξελίξεις, που σχετικοποίησαν
εντελώς το χώρο και το χρόνο εργασίας, όσο και µε τη συρρί-
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κνωση των οικονοµικών µεγεθών. Αποτέλεσµα αυτών ήταν η δηµιουργία εργασιακού χάους. Νόµοι και συλλογικές συµβάσεις
καταστρατηγούνταν, νέες µορφές απασχόλησης που εµφανίστηκαν παρέµεναν αρρύθµιστες. Και γι’ αυτό έπρεπε να κάνουµε
κάτι γρήγορα, να προσπαθήσουµε.
Εν’ όψει και της νέας εποχής, την οποία από την Παρασκευή
βαδίζουµε µε το παρόν νοµοσχέδιο ορίζουµε έννοιες, εισάγουµε
κανόνες, προασπιζόµαστε δικαιώµατα, εγγυόµαστε την εφαρµογή τους.
Πιο συγκεκριµένα: Αναθεωρούµε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο για τη µερική απασχόληση και αποσαφηνίζουµε για πρώτη
φορά τους ορισµούς του εργαζοµένου µερικής απασχόλησης
και του εργαζοµένου µε πλήρη απασχόληση.
∆ιευκολύνουµε και ταυτόχρονα ορίζονται τις προϋποθέσεις
για τη µετατροπή της σύµβασης απασχόλησης από πλήρη σε µερική, για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των εργαζοµένων.
Βάζουµε όρια στη µαύρη εργασία και στην αυθαιρεσία των εργοδοτών, ορίζοντας σαφώς τις νόµιµες απολαβές των εργαζοµένων για υπερωρία και εργασία εκτός πενθηµέρου.
Αναθεωρούµε τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τους µετανάστες, ώστε να µην εγκλωβίζονται στην αδήλωτη απασχόληση. Αναθεωρούµε τη νοµοθεσία για την ενοικίαση των
εργαζοµένων και της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και
ορίζουµε µε σαφήνεια τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η ενοικίαση των εργαζοµένων για την κάλυψη δηλαδή, παροδικών αλλαγών.
Προσπαθούµε να ενισχύσουµε το ρόλο του ΣΕΠΠΕ και των
υφιστάµενων ελεγκτικών µηχανισµών, σε µια προσπάθεια να εγγυηθούµε την εφαρµογή της νοµοθεσίας. Ορίζουµε ότι από εδώ
και στο εξής τα πρόστιµα θα πληρώνονται µε την επιβολή τους
και δε θα περιµένουµε τέσσερα µε πέντε χρόνια να τελεσιδικήσουν οι προσφυγές στα δικαστήρια.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο, τρία ζητήµατα σχετικά µε τις
τροπολογίες που αφορούν σε θέµατα του Υπουργείου Υγείας.
Όσον αφορά την ΕΠΥ και τις προµήθειες επί κυβερνήσεων Νέας
∆ηµοκρατίας, δεν µπορώ να κάνω καµµία κριτική όταν οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης αποδέχονται το µηδέν της προσφοράς τους. Η διάταξη σχετικά µε τις προµήθειες και το
παρατηρητήριο τιµών είναι στη σωστή κατεύθυνση. Η εµπειρία
από το παρελθόν πραγµατικά απέδειξε ότι η πλήρης συγκέντρωση δεν λειτούργησε σωστά. Ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόστηκε, δεν ήταν λειτουργικός. Το σίγουρο είναι πλέον ότι δε
θα µπορούσαµε να προχωρήσουµε και να κάνουµε προκηρύξεις
για τα νοσοκοµεία το Μάιο µε ένα σύστηµα προµηθειών που δε
λειτουργεί. Παραµένει όµως ζητούµενο να έρθει ένα συνολικό
σχέδιο για τις προµήθειες, στο χώρο της υγείας.
Όσον αφορά τώρα τα διαγνωστικά κέντρα, θα ήθελα να σας
πω –και το είπα και στην επιτροπή- η µόνη λύση είναι να στηρίξουµε το δηµόσιο τοµέα. Να χρησιµοποιήσουµε οικονοµικά εργαλεία όπως είναι το leasing, για να προµηθευτούν άµεσα τα
δηµόσια νοσοκοµεία τεχνολογικό εξοπλισµό.
Άλλωστε γνωρίζετε ότι τα τελευταία χρόνια, ο αριθµός των
ιδιωτικών κλινικών έχει γιγαντωθεί και ξέρετε ότι τα κύρια έσοδά
τους ήταν από τα ταµεία, οι αξονικές και οι µαγνητικές τοµογραφίες.
Κύριοι Υπουργοί, θα ήθελα να σας πω και ένα τελευταίο για
το φάρµακο. Στις 5 Μαρτίου είχα προτείνει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, µαζί µε άλλους συναδέλφους τη µείωση της
τιµής του φαρµάκου από 20% έως 25%, µε εξαίρεση τα σκευάσµατα µε τιµή κάτω των 5 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, παρακαλώ.
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αποτέλεσµα της εφαρµογής αυτής της πρότασης θα ήταν να µειωθούν οι δαπάνες
άµεσα και παράλληλα θα δινόταν στα Υπουργεία ο κατάλληλος
χρόνος για να κάνουν την ανατιµολόγηση. Το κάνουµε ενάµιση
µήνα µετά.
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραµµίσω τη µεγάλη σηµασία της
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διάταξης που στοχεύει στον περιορισµό του φαινοµένου της
άσκοπης συνταγογράφησης, µε την αυστηροποίηση των προστίµων και των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται στους
γιατρούς που δίνουν φάρµακα χωρίς λόγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι καταλαβαίνουµε ότι έρχονται δύσκολες µέρες. Ας ελπίσουµε ότι δε θα πλειοδοτήσει ο λαϊκισµός και ότι θα επικρατήσει σε όλους µας ως οδηγός µας η
ευθύνη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΛΑΟΣ, κ. Αστέριος Ροντούλης, για µια σύντοµη παρέµβαση, για
δύο λεπτά.
Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Άκουσα προηγουµένως, τον ειδικό αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ ο
οποίος µέµφθηκε τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού, γιατί είπε ότι τον ανησυχεί το ενδεχόµενο κοινωνικών
εκρήξεων και µάλιστα ο αγαπητός συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ είπε
ότι αυτούς όχι µόνο δεν τους ανησυχεί ένα τέτοιο φαινόµενο,
αλλά αν κατάλαβα καλά, θέλουν να το προκαλέσουν κιόλας.
Για να καταλάβει λοιπόν ο ελληνικός λαός τι επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώκει την πρόκληση ενός κοινωνικού χάους. ∆ικαίωµά
τους είναι να το επιδιώκουν αυτό, θέλοντας προφανώς να αλιεύσουν σε σκοτεινά ύδατα ψήφους.
Αλλά, το ερώτηµα που πρέπει να απαντήσουµε είναι το εξής.
Μετά την πρόκληση αυτού του κοινωνικού χάους που επιδιώκεται από τις συνιστώσες -δεν ξέρω από ποια, ας θεωρήσουµε το
όλον του ΣΥΡΙΖΑ- ποιοι θα εξυπηρετηθούν από αυτό το χάος,
έναντι ποιων θα το χρησιµοποιήσουµε ως διαπραγµατευτικό
όπλο που θα έχει ουσία και αξία;
Τους διαφεύγει όµως και µια άλλη κρίσιµη παράµετρος, κυρία
Πρόεδρε, που είναι η εξής. Οι επιπτώσεις όλης αυτής της κατάστασης και του κοινωνικού χάους που επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ, στα
εθνικά ζητήµατα της χώρας, στα ανοιχτά εθνικά µέτωπα της
χώρας. ∆ιότι πλην της ζοφερής, τραγικής οικονοµικής πραγµατικότητας, αντιµετωπίζουµε και πολλαπλές προκλήσεις στα ανοιχτά µέτωπα της εξωτερικής µας πολιτικής.
Αυτή είναι η στάση ευθύνης του ΣΥΡΙΖΑ; Φαίνονται τα κόµµατα, φαίνονται εκείνες οι πολιτικές δυνάµεις, που δρουν µε
βάση το εθνικό συµφέρον και την πατρίδα πάνω απ’ όλα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Συνεχίζουµε µε το
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Πυθαγόρα Βαρδίκο.
Έχετε το λόγο, κύριε Βαρδίκο, για οκτώ λεπτά.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡ∆ΙΚΟΣ: Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης
είναι σήµερα κάτι σαν φυσικό φαινόµενο. ∆εν γίνεται να τις
αγνοήσεις, δεν γίνεται να τις καταργήσεις, τις αντιµετωπίζεις.
Σχετική νοµοθεσία έχουµε, όµως καταστρατηγείται. Είτε γιατί η
πραγµατικότητα την έχει ξεπεράσει, είτε γιατί οι ελεγκτικοί µηχανισµοί αδυνατούν να στηρίξουν την εφαρµογή της.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε και εκσυγχρονίζει την υπάρχουσα νοµοθεσία και ενισχύει τους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
Παράλληλα, ευνοεί τους εργαζόµενους και λειτουργεί αναπτυξιακά, γιατί προστατεύει τους συνεπείς εργοδότες, µειώνοντας τον αθέµιτο ανταγωνισµό.
Μόνο αν ρίξουµε µια µατιά στις τοποθετήσεις των διάφορων
εµπλεκόµενων φορέων, θα καταλάβουµε πολλά για το νοµοσχέδιο που συζητάµε. Οι µεν εργαζόµενοι αναγνωρίζουν θετικά στοιχεία, οι εργοδότες µόνο αρνητικά, τα κόµµατα της Αριστεράς το
παραλληλίζουν µε θηλιά που θα πνίξει τον εργαζόµενο και το
κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας το αποκαλεί επικοινωνιακό, που
σηµαίνει έµµεσα ότι είναι καλό, γιατί αν δεν ήταν καλό δεν θα
ήταν επικοινωνιακό.
Θέλω, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, να αναφερθώ στο θέµα –
αφορά πολλούς από τους συµπατριώτες µου- του ΟΓΑ και του
παλιού ΤΕΒΕ, του σηµερινού Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών.
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Η πρώτη διατύπωση της σχετικής ρύθµισης για µέρη κάτω από
δύο χιλιάδες κατοίκους έλεγε ότι το ευεργέτηµα αυτό –γιατί για
ευεργέτηµα πρόκειται- αφορά «επαγγελµατίες, βιοτέχνες και
εµπόρους που ασκούν επαγγελµατική ή βιοτεχνική ή εµπορική
δραστηριότητα σε πόλεις, χωριά ή οικισµούς κάτω από δύο χιλιάδες κατοίκους». Το τονίζω «που ασκούν». Η νέα διατύπωση
λέει, «επαγγελµατίες βιοτέχνες έµποροι που έχουν την έδρα
τους και ασκούν τη δραστηριότητα τους». Αυτή η αλλαγή και
αυτό το άρθρο που προστέθηκε δηµιουργεί άλλες προϋποθέσεις, πολλές παρεξηγήσεις.
Ήδη, µε την παλιά διατύπωση που µιλάει γενικά για τη δραστηριότητα σε αυτά τα µέρη, που σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρχει δραστηριότητα και αλλού, γιατί δεν περιορίζει τη
δραστηριότητα µόνο σε αυτά, ο Οργανισµός καλεί δικαίους και
αδίκους να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι σε
αυτόν, να φύγουν δηλαδή από τον ΟΓΑ και να µπουν στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών. Με την καινούργια διατύπωση και επίσηµα θα καλούν τους πάντες. Θέλω να
το προσέξετε, να αφαιρεθεί αυτό το άρθρο και να µείνει η διατύπωση ως έχει.
Κατά τα άλλα, αναγνωρίζω την αναγκαιότητα, να περιορίσετε
το οικονοµικό όριο των πεντακοσίων ηµεροµισθίων του ανειδίκευτου εργάτη, κάπου 16.000 ευρώ, σε τετρακόσια, δηλαδή σε
13.000 ευρώ. Η πλειονότητα αυτών των επιχειρήσεων, από αυτή
τη δραστηριότητα δεν παρουσιάζει έσοδα πάνω από 5.000 ευρώ.
Ποσά κοντά στην πραγµατικότητα. ∆εν πρόκειται για τις γνωστές
επιχειρήσεις πανελλαδικά, πιθανώς ακόµη και της Ερµού που
ψευδώς παρουσιάζουν εισοδήµατα κάτω από 10.000 ευρώ. Αυτά
είναι πραγµατικά. Σε ένα µικρό τόπο, τι έσοδα να έχει µια τέτοια
επιχείρηση; Ίσα-ίσα για να συµπληρώνει το υπόλοιπο εισόδηµα.
Πολύ σωστά αφαιρείτε τα νησιά µε πληθυσµό κάτω από τρεις
χιλιάδες εκατό κατοίκους. Ξέρουµε όλοι ότι το όριο αυτό έχει
τεθεί για να συµπεριλαµβάνεται στις ευνοϊκές ρυθµίσεις και
υπάρχουν αρκετές διάσπαρτες παντού και η Ιθάκη, που έχει
τρεις χιλιάδες ογδόντα περίπου κατοίκους. Γι’ αυτό τέθηκε αυτό
το όριο. Όµως, υπάρχουν και άλλα νησιά µε τις ίδιες ανάγκες,
κύριε Υπουργέ. Έχω ψάξει αρκετά το θέµα, ξέρω πως δεν είστε
σε θέση να το δεχθείτε τώρα. Όµως, πιστεύω ότι θα µπορείτε να
το αντιµετωπίσετε στο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που θα έρθει τον
επόµενο µήνα. Για να προετοιµαστείτε, θα θέσω και στη διάθεσή
σας όσα στοιχεία έχω συγκεντρώσει.
Θέλω να συµπεριλάβετε µέσα στις ευνοϊκές ρυθµίσεις –θα σας
κάνω µια πολύ ρεαλιστική πρόταση- και τους κατοίκους των υπόλοιπων νησιών που, βέβαια, κατοικούν σε µέρη κάτω από δύο χιλιάδες κατοίκους. Και για να ικανοποιηθεί ο Οργανισµός των
Ελεύθερων Επαγγελµατιών, να εξαιρεθούν εκτός από τους οικισµούς µε πληθυσµό πάνω από δύο χιλιάδες κατοίκους και οι όµοροι οικισµοί.
Αν γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, αν πάρουµε, σε πρώτη φάση και
όλα τα υπόλοιπα νησιά, εκτός Λέσβου, Κέρκυρας, Χίου και
Ρόδου, που είναι τα νησιά µε πάνω από πενήντα χιλιάδες κόσµο,
δηλαδή αν πάρουµε τα νησιά που έχουν πληθυσµό µέχρι πενήντα
χιλιάδες κατοίκους, τότε οι κάτοικοι που διαµένουν σε µέρη που
είναι κάτω από δύο χιλιάδες και δεν συνορεύουν µε µέρη πάνω
από δύο χιλιάδες, είναι άλλοι εξήντα πέντε χιλιάδες. Πρόκειται
για µικρά µέρη. Μη θεωρηθεί ότι είναι έστω µια πόλη των εξήντα
πέντε χιλιάδων κατοίκων, που αυτή έχει ένα σωρό επιχειρήσεις.
Εδώ πρόκειται για µικρά µέρη που συνήθως έχουν άντε, ένα καφενείο και ένα πολλαπλό σουπερ µάρκετ, από φαρµακείο µέχρι
παντοπωλείο. Μιλάµε για τέτοιες επιχειρήσεις που δεν θα ξεπερνούν τις 200. Εποµένως πρέπει να το δείτε γιατί έτσι στηρίζονται περιοχές, οι οποίες χρειάζονται τη στήριξη.
Εάν, λοιπόν, πολύ σωστά, δέχεστε ότι τα νησιά µέχρι τρεις χιλιάδες εκατό, που έχουν πενήντα δύο χιλιάδες κατοίκους πρέπει
να ευνοηθούν, προσθέστε και τα νησιά µέχρι πενήντα χιλιάδες,
µε άλλους εξήντα πέντε χιλιάδες κατοίκους, που επαναλαµβάνω
κατοικούν σε µέρη που δεν είναι όµορα µε οικισµούς πάνω από
δύο χιλιάδες. Αν δε το πάρετε συνολικά, βάλτε δηλαδή και τα
τέσσερα µεγάλα νησιά ακόµα, θα προστεθούν δεκαπέντε χιλιάδες κάτοικοι. Θα ήθελα να έχουµε συνεργασία πάνω στο θέµα
αυτό. Θα σας δώσω και τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει.
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Πρέπει ακόµη να ξέρετε ότι –και αυτό θέλω να το προσέξετε,
γιατί µπορεί να αντιµετωπιστεί από τώρα- υπάρχουν τέσσερα
νησιά, η Άνδρος, τα Κήθυρα, η Μήλος και η δικιά µου, η Ικαρία,
που δεν έχουν οικισµό µε πληθυσµό πάνω από δύο χιλιάδες κατοίκους. ∆εν είναι σωστό ο Οργανισµός να αντιµετωπίζει τα
νησιά αυτά, όπως τα µέρη που είναι π.χ. δίπλα στην Πάτρα, τα
µέρη που είναι δίπλα στην Αθήνα. Επαναλαµβάνω δεν έχουν οικισµό πάνω από δύο χιλιάδες κατοίκους.
Το να φεύγει ένας επαγγελµατίας από ένα χωριό των πεντακοσίων κατοίκων και να πηγαίνει δίπλα σε ένα χωριό των διακοσίων, δεν είναι λόγος για να εξαιρείται από την ευνοϊκή ρύθµιση.
Αναφέροµαι στα τέσσερα νησιά µόνο, την Άνδρο, τα Κήθυρα, την
Ικαρία και τη Μήλο, που δεν έχουν οικισµό πάνω δύο χιλιάδες
κατοίκους.
Κύριε Υπουργέ, σωστά σας εγκάλεσαν ότι σε τέτοιες δύσκολες εποχές δεν φέρνουν, για να ψηφιστούν, τέτοια νοµοσχέδια.
Γι’ αυτό κι εγώ θα το ψηφίσω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βαρβάρα Νικολαΐδου): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα συνεχίσουµε µε το Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η οικονοµική συγκυρία, στην
οποία βρίσκεται η χώρα µας, απειλεί σοβαρά τις κοινωνικές ισορροπίες. Η αρνητική εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών και η διευρυµένη δηµοσιονοµική κρίση της τελευταίας πενταετίας,
υποσκάπτουν την κοινωνική συνοχή και θέτουν επιτακτικά την
ανάγκη λήψης τολµηρών αποφάσεων, αποφάσεων πολιτικών,
που θα δηµιουργήσουν την αναγκαία συλλογική αλληλεγγύη και
θα δώσουν την αίσθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης στον κόσµο
της εξαρτηµένης εργασίας, στον κόσµο της µισθωτής εργασίας,
για τον οποίο το βάρος της οικονοµικής κρίσης γίνεται δυσβάσταχτο.
Η δύσκολη οικονοµική περίοδος που διανύουµε και η αναµενόµενη αύξηση της ανεργίας, καθιστά αναγκαία τη λήψη µέτρων
προστασίας των εργαζοµένων για τη θέσπιση αυστηρών κανόνων τήρησης της εργασιακής νοµοθεσίας. Χρειάζεται να αντιµετωπίσουµε την καταστρατήγηση της εργατικής νοµοθεσίας, για
τις παραδοσιακές µορφές απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα να
θεσµοθετήσουµε κανόνες για τις ελαστικές µορφές απασχόλησης, οι οποίες αποτελούν και για τη χώρα µας, εδώ και δύο τουλάχιστον δεκαετίες, πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας
υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Οι συµβάσεις έργου,
η µερική απασχόληση, η προσωρινή απασχόληση, ο δανεισµός,
δηλαδή η ενοικίαση εργαζοµένων, η τηλεργασία µετά από κλήση,
η τηλε-ετοιµότητα, καθιστούν τη νέα πραγµατικότητα στην
αγορά εργασίας.
Σε πολλές περιπτώσεις και στη χώρα µας οι διάφορες µορφές
ευέλικτης απασχόλησης αποτελούν καταφύγιο των νέων και των
ανέργων, προκειµένου να αντιµετωπίσουν την αυξανόµενη ανεργία. Η χρήση αυτών των µορφών απασχόλησης θα επεκταθεί ιδιαίτερα λόγω της οικονοµικής κρίσης, αλλά σε πολλές
περιπτώσεις γίνεται ή θα γίνεται και µε πρόσχηµα την κρίση.
Υπάρχουν και σήµερα -και θα ενταχθούν περισσότερο σε εργασιακές σχέσεις- ακραίες µορφές ευελιξίας που προσβάλουν
την αξιοπρέπεια των εργαζοµένων και για τις οποίες δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι λειτούργησαν θετικά στη µείωση της ανεργίας
ή αποτέλεσαν γέφυρα προς την κανονική απασχόληση.
Απέναντι σε αυτή την πραγµατικότητα και στην ανασφάλεια
που παράγεται από τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης το σχέδιο νόµου, που συζητάµε σήµερα, ρυθµίζει τις νέες µορφές προστασίας και τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
Βασικός στόχος του νοµοσχεδίου είναι η παροχή αποτελεσµατικών εγγυήσεων για την εφαρµογή των νόµιµων όρων εργασίας, η µείωση των ανισοτήτων στη µεταχείριση όσων
εργάζονται µε ευέλικτες µορφές απασχόλησης και ο περιορισµός του αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρηµατιών
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από τη στρεβλή χρησιµοποίηση των νέων µορφών απασχόλησης.
Σηµαντική είναι η καθιέρωση του τεκµηρίου υπέρ της µισθωτής εργασίας στην περίπτωση της δήθεν ανεξάρτητης απασχόλησης µε το «µπλοκάκι». Όσοι αµείβονται και παρέχουν
αποκλειστική απασχόληση στον ίδιο εργοδότη για εννέα µήνες,
η σύµβασή τους µετατρέπεται αυτοµάτως σε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και διέπεται από τους όρους των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας µε πλήρη δικαιώµατα στον µισθό, στα επιδόµατα και στις αποζηµιώσεις σε περίπτωση απόλυσης.
Για την µερική και την εκ περιτροπής απασχόληση, εισάγονται
για πρώτη φορά οι ορισµοί του εργαζόµενου µερικής απασχόλησης και του «συγκρίσιµου εργαζόµενου» µε πλήρη απασχόληση, καθώς και η ρητή διατύπωση της αρχής της µη διάκρισης
και αντίστοιχα της απαγορευµένης, άνισης µεταχείρισης των εργαζοµένων µε µερική απασχόληση.
Ρυθµίζεται η προσαύξηση της αµοιβής κατά 10% των µερικά
απασχολούµενων σε περίπτωση παροχής εργασίας πέραν της
συµφωνηµένης. Ορίζεται και αποσαφηνίζεται η εκ περιτροπής
απασχόληση και περιορίζεται το διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη για την επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας µε την υποχρέωση της διαβούλευσης µε τους εκπροσώπους των
εργαζοµένων και µόνο για έξι µήνες στο ίδιο ηµερολογιακό έτος.
Για την προσωρινή απασχόληση θεσµοθετούνται κανόνες για
την εργασία µέσω των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και
περιορίζεται η δυνατότητα παραχώρησης µισθωτού µόνο για
έκτακτες, πρόσκαιρες και εποχιακές ανάγκες. Περιορίζεται η
χρήση των προσωρινά απασχολούµενων και επιχειρείται ο περιορισµός των καταχρήσεων στη χρησιµοποίηση της προσωρινής απασχόλησης σε µόνιµες θέσεις εργασίας. Καθιερώνεται η
αρχή της µη διάκρισης των προσωρινά απασχολούµενων σε
σχέση µε το προσωπικό του έµµεσου εργοδότη. Προβλέπεται η
ενηµέρωση προσωρινά απασχολούµενων για τυχόν κενές θέσεις
στον έµµεσο εργοδότη, προκειµένου να έχουν τις ίδιες δυνατότητες µε τους άλλους εργαζόµενους της επιχείρησης.
Προβλέπεται η παροχή στους προσωρινά απασχολούµενους
µε τους ίδιους όρους των ίδιων κοινωνικών υπηρεσιών που υπάρχουν στην διάθεση των άµεσα απασχολούµενων του έµµεσου εργοδότη. Μειώνεται το ανώτατο όριο διάρκειας της απασχόλησης
των προσωρινά απασχολούµενων, από δεκαοκτώ σε δώδεκα
µήνες και σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, η σύµβαση µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου µε τον έµµεσο εργοδότη.
Απαγορεύεται η προσωρινή απασχόληση σε έµµεσο εργοδότη
που είχε πραγµατοποιήσει απολύσεις εργαζοµένων της ίδιας ειδικότητας το προηγούµενο εξάµηνο, καθώς και στις περιπτώσεις
εργασιών επικίνδυνων για την υγεία και την ασφάλεια και των εργασιών εργατοτεχνιτών οικοδοµών.
Τέλος, επεκτείνονται οι ποινές και στις επιχειρήσεις οµίλων
που συστηµατικά διαθέτουν προσωπικό σε άλλη επιχείρηση του
οµίλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε
ένα ακόµη θετικό µέτρο του νοµοσχεδίου, το οποίο θεωρώ ότι
διευκολύνει την εξωδικαστική επίλυση των εργατικών διαφορών
και εξοικονοµεί χρόνο και δαπάνες για τους εργαζόµενους. Πρόκειται για τη θέσπιση της υποχρέωσης του εργοδότη να παρίσταται ο ίδιος ή διά του νόµιµου εκπροσώπου του στη
συµφιλιωτική διαδικασία ενώπιον του ΣΕΠΕ. Με τον τρόπο αυτόν
θα αποτραπεί η απαξίωση της σχετικής διαδικασίας, η οποία
συµβαίνει αρκετά συχνά και θα ενισχυθεί ο ρόλος των επιθεωρήσεων εργασίας.
Τέλος, το παραπάνω µέτρο σε συνδυασµό µε την υποχρεωτική επιβολή τού προστίµου, δηλαδή την µη αναστολή της εκτέλεσης των διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση προσφυγής του
εργοδότη στο διοικητικό πρωτοδικείο, θα συµβάλουν στην αποτροπή παραβάσεων που γίνονται κατ’ εξακολούθηση από την
πλευρά των κακών εργοδοτών και θα επιβραβεύσουν το νόµιµο
και υγιή επιχειρηµατικό ανταγωνισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θεσµοθέτηση των διατάξεων
του νοµοσχεδίου θα διασφαλίσει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων µε τις νέες µορφές απασχόλησης
και θα δώσει τις ελάχιστες εγγυήσεις για την εργασιακή ασφά-
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λεια σε µία εποχή πολύ κρίσιµη για τη χώρα µας, σε µία οικονοµική κρίση για την Ελλάδα, γι’ αυτό και υπερψηφίζουµε το όλο
νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή του ΛΑΟΣ κ. Ηλία Πολατίδη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να γίνει ψηφοφορία τώρα, γιατί
έχουµε πλειοψηφία, κυρία Πρόεδρε, στην Αίθουσα.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Βλέπω πάρα πολύ ενδιαφέρον από τους συναδέλφους όλων
των κοµµάτων για το νοµοσχέδιο και επειδή φαίνεται ότι µόνο ο
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός ενδιαφέρεται για τους εργαζοµένους, αν κάναµε πρόταση µοµφής κύριε Ροντούλη, θα είχαµε
ρίξει και την Κυβέρνηση. Θα µπορούσαµε να γίνουµε Κυβέρνηση.
Λοιπόν, ας πούµε κατ’ αρχάς αυτό που πάει να κάνει το νοµοσχέδιο. Η αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου δεν κάνει καµµία
συζήτηση για τα αίτια του προβλήµατος. Εγώ θα αναφερθώ κυρίως στα αίτια του προβλήµατος. Γιατί δηµιουργείται αυτή η κατάσταση, η οποία υπάρχει σήµερα στον εργασιακό τοµέα;
Γιατί υπήρξε µία «λογική» στην λογική της σηµειώσεως του
κέρδους, η οποία συνέβη και σε άλλες δυτικές κοινωνίες οι
οποίες, όµως, είχαν ταυτοχρόνως και παραγωγική δοµή, η οποία
τους επέτρεψε, µεταφέροντας ένα µέρος από τον παραγωγικό
τοµέα στον τοµέα παροχής υπηρεσιών, να έχουν υγιέστερες καταστάσεις στην οικονοµία τους, χωρίς φυσικά να λείπουν και εκεί
τα προβλήµατα.
Ένας τρόπος, ο οποίος επελέγη για τη µείωση του κόστους,
ήταν ακριβώς αυτές οι ευέλικτες µορφές εργασίας. Να µην έχει,
δηλαδή, το βάρος ο εργοδότης από τις στιγµές εκείνες τις
οποίες οι απαιτήσεις, οι οποίες είχε από την παραγωγική διαδικασία, υπερκαλύπτονταν από τον αριθµό των εργαζοµένων.
Επίσης, µέσω του ανοίγµατος των αγορών, µέσω της λογικής
της παγκοσµιοποίησης, στην ουσία ο εργοδότης, ο κάθε παραγωγός σε µία δυτική χώρα, έχει να ανταγωνιστεί χώρες στις
οποίες -αναφέρω σαν χαρακτηριστικό παράδειγµα την Κίνα- λείπει οποιαδήποτε έννοια εργασιακής ασφάλειας, οποιαδήποτε έννοια εισοδήµατος µέσω της συνειδητής υποτιµήσεως και του
νοµίσµατος της Κίνας και οποιαδήποτε έννοια κοινωνικής ασφαλίσεως.
Άρα βρέθηκαν όλα αυτά τα νόµιµα ή νοµιµοφανή κόλπα, τα
οποία θα µπορούσαν στοιχειωδώς να φέρουν τον ανταγωνισµό
σε ίσο επίπεδο µε τις χώρες χαµηλού εργατικού δυναµικού και
ανύπαρκτου συστήµατος κοινωνικής ασφαλίσεως.
Με πρόσφατη απόφασή της η Βουλής µε τη σύµφωνη ψήφο
ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας υιοθέτησε και την ευρωπαϊκή οδηγία Μπολκενστάϊν, η οποία τι λέει; Στη Μακεδονία και στη Θράκη
που γειτνιάζει µε περιοχές χαµηλού εργατικού δυναµικού που
ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τη Βουλγαρία εν προκειµένω, θα µπορούν να έρχονται οι εργαζόµενοι από τη Βουλγαρία
αυθηµερόν στη Μακεδονία και στη Θράκη, να προσφέρουν τις
υπηρεσίες και να πηγαίνουν σπίτι τους.
Έκανα σε εκείνο το νοµοσχέδιο -στο οποίο υπήρχε ακόµη λιγότερη συµµετοχή, παρ’ όλη τη σηµασία του, από ότι έχει σήµερα η Βουλή- την εξής απλή ερώτηση: Πως θα ανταγωνιστεί ο
Έλληνας υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, οτιδήποτε τον Βούλγαρο,
όταν ο πλουσιοπάροχος µισθός των 300 ευρώ δεν φτάνει για να
πληρώσει ούτε το ΤΕΒΕ;
Θα αναγκαστεί να µεταχειριστεί όλα τα κόλπα, αν θέλει να µείνει στην αγορά ή να προστεθεί και αυτός στη λίστα των θυµάτων της ανεργίας.
Υπάρχει ένας απλός οικονοµικός νόµος: Η προσφορά και η ζήτηση. Τι κάνετε εσείς στο ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία µε την
πολιτική σας τα τελευταία –να πω- είκοσι χρόνια, για να µην πω
περισσότερα;
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Και περισσότερα.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Και περισσότερα ενδεχοµένως.
Μειώνετε συνεχώς την απαίτηση των εργαζοµένων. Μειώνεται
φυσικά η απαίτηση των εργαζοµένων, λόγω και της αυξήσεως
της παραγωγικότητας, αλλά ο κύριος λόγος είναι ότι η ελληνική
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βιοµηχανία είτε κλείνει είτε µεταναστεύει και µάλιστα µε τις ευλογίες του ελληνικού κράτους και πολλές φορές µε την κάλυψη
και των απαιτούµενων εξόδων προς τις χώρες της Βαλκανικής,
στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων και
διαλύσεως της Ελλάδος.
Μειώνεται, λοιπόν, συνεχώς η απαίτηση του αριθµού των εργαζοµένων. Ταυτοχρόνως, µέσω της εισόδου νοµίµων µεταναστών, λαθροµεταναστών και οτιδήποτε άλλο, συνεχώς
αυξάνονται οι ζητούντες εργασία, και µάλιστα ιδιαιτέρως οι ζητούντες ανειδίκευτη εργασία. Άρα δηµιουργείτε τις προϋποθέσεις εκείνες, που όσα τα µέτρα και να πάρετε, όσους ελέγχους
και να κάνει το ΙΚΑ, όσα Σώµατα Επιθεώρησης Εργασίας και να
κάνετε, δεν πρόκειται ποτέ να λύσετε το στοιχειώδες πρόβληµα.
Αναφέρεστε και µέσα στην έκθεση ότι θα µπορέσει ο υγιής
επιχειρηµατίας να µην έχει µειονέκτηµα. έναντι αυτών, οι οποίοι
χρησιµοποιούν αυτές τις παράνοµες σχέσεις. Θα σας αναφέρω
ένα παράδειγµα:
Στο κτήριο της Βουλής το ένα από τα δύο, στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία των εξ επαρχίας Βουλευτών, από χρήµατα, τα
οποία προέρχονται από την άγρια φορολογία του φτωχού Έλληνα, το συνεργείο καθαρισµού αποτελείται από Βουλγάρους.
Για εξηγείστε µου εσείς, πώς ακριβώς θα ανταγωνιστεί ο Έλληνας, ο οποίος προσλαµβάνει Ελληνίδες καθαρίστριες, πληρώνει
το ΙΚΑ, τους µισθούς αυτούς; Και γιατί το ίδιο το δηµόσιο, η ίδια
η Βουλή των Ελλήνων δεν κάνει το εξής απλό: Να λέγει ότι τουλάχιστον στους χώρους της θα απασχολεί Έλληνες πολίτες και
θα εξασφαλίζει ότι θα υπάρχουν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Παρανοµεί η ίδια η Βουλή µέσα στα κτήριά της. Και µετά
ερχόµαστε εδώ και µιλάµε για νοµοθεσία και απαιτούµε από τον
Έλληνα πολίτη να τηρήσει του νόµους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Υπάρχει µία τελείως διαφορετική λογική πέρα από τη λογική
των δηµοσίων σχέσεων, γιατί καταλαβαίνω ότι µάλλον αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθε το παρόν νοµοσχέδιο. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο είναι προ των πυλών. Αυτό το γνωρίζουµε, ακούµε διάφορα, είχαµε και µία συνάντηση ως κόµµα
εµείς. Μας είπε, λοιπόν και ακούµε ότι θα υπάρξουν ορισµένες
αλλαγές –τέλος πάντων- στον τρόπο µε τον οποίο ρυθµίζονται
τα εργασιακά θέµατα στην Ελλάδα. Ενώ είµαστε σ’ αυτή τη διαδικασία, ποιος είναι ο λόγος να έρχεστε σήµερα να φέρνετε ένα
νοµοσχέδιο; Για να αποδείξετε ότι ενδιαφέρεστε; Το νοµοσχέδιο
ασχολείται µε θέµατα, τα οποία έχετε δείξει διαχρονικά και η
Νέα ∆ηµοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ, γιατί η απορρύθµιση αυτή
των εργασιακών σχέσεων συνέβη κυρίως επί Σηµίτη. Τότε µπήκαν οι βάσεις γι’ αυτήν την κατάσταση που έχουµε σήµερα. Έρχεστε τώρα εσείς, παριστάµενοι τώρα τις µωρές παρθένες να
µας πείτε ότι τώρα δήθεν θέλετε να ενδιαφερθείτε και να λύσετε
τα προβλήµατα, τα οποία η δική σας πολιτική έχει λύσει; ∆εν είχατε την πρόνοια όταν κάνατε τα µέτρα ή τέλος πάντων -πιστέψτε το- ότι αντιγράφοντας µέτρα τα οποία υπάρχουν στη
∆υτική Ευρώπη και στην Αµερική, θα µεταφέρετε την ευηµερία
στην Ελλάδα. ∆υστυχώς η ευηµερία δεν ήρθε, αλλά ήρθαν τα
προβλήµατα.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτά τα προβλήµατα σε όλη την οικονοµία, πρέπει να
δούµε πώς θα αντιµετωπίσουµε την ίδια την έννοια του έθνους.
Εµείς αντιµετωπίζουµε το έθνος ως µία οικογένεια, η οποία ενδεχοµένως θα έχει και κάποια άλλα µέλη. Αυτό όµως, είναι το
βασικό, το ουσιώδες πρόβληµα: Εσείς δεν ενδιαφέρεστε για την
έννοια του έθνους, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται για σας η έννοια
του έθνους. Αντίθετα, υπάρχει η έννοια του κράτους, όπου το
κράτος είναι µία Α.Ε., όπου όποιος βρίσκεται στην κατάλληλη
θέση, κλέβει όσα πιο πολλά µπορεί.
Με αυτήν τη λογική της οικονοµικής πολιτικής και κοινωνικής
ελίτ, οι εργαζόµενοι µόνο χειρότερες µέρες µπορούν να δουν
στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαίδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ κ. Αλέξανδρος Χρυ-
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σανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εχθρός είναι εντός των πυλών.
Το θέµα είναι ποιοι είναι οι συνεργοί του. Ποιοι είναι αυτοί που
του άνοιξαν την πόρτα; Πώς φθάσαµε έως εδώ; Ποιανού είναι το
όραµα της παγκόσµιας διακυβέρνησης, της παγκόσµιας οικονοµικής δικτατορίας; Ποιος, από αυτό το έδρανο εδώ, δύο φορές,
το ∆εκέµβρη του 2008 και το Γενάρη έλεγε: «Να παρέµβει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, να δυναµώσουν οι ελεγκτικοί του µηχανισµοί»; Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου.
Νοµίζω ότι αυτή η ιδεολογική προσέγγιση έχει νόηµα γιατί ο κ.
Στρος Καν είναι σοσιαλιστής. Είναι πολύ σηµαντικό να είναι σοσιαλιστής ο µεγαλύτερος τοκογλύφος του κόσµου. Είναι πάρα
πολύ σηµαντικό να είναι σοσιαλιστής ο άνθρωπος, ο οποίος –
σύµφωνα µε τον Ανδρέα Παπανδρέου- ηγείται του µηχανισµού
που ευθύνεται για τις περισσότερες δικτατορίες στον πλανήτη.
Άρα, λοιπόν, τα πράγµατα είναι πάρα πολύ απλά: Η κρίση είναι
ευκαιρία, ευκαιρία για τους τοκογλύφους και τους κερδοσκόπους και δυστυχία για το λαό. Άρα, λοιπόν, τι κάνουµε για να
αντιµετωπίσουµε αυτήν την κρίση; «Ανεβαίνουµε στα κεραµίδια»
λέει το ΚΚΕ και αποχώρησε. Και, βέβαια, ούτε µία ονοµαστική
ψηφοφορία δεν έχει πραγµατοποιήσει σ’ αυτήν την Αίθουσα επιδεικνύοντας αντικοινοβουλευτική στάση και θα έλεγε κανείς έµµεση συνενοχή ως επιχειρηµατικός κοµµατικός µηχανισµός. Και,
βέβαια, τι να πει για την απασχόληση, όταν το ίδιο κόµµα –και
τους προκαλώ να απαντήσουν άλλη µέρα- στις εργασιακές του
σχέσεις δεν είναι σωστό. Αναφέροµαι στους υπαλλήλους του.
Φθάσαµε έως εδώ. Φθάσαµε στο πλαίσιο ενός καπιταλισµού
διανοµής –επαναλαµβάνω την ορολογία- καπιταλισµού διανοµής
του εξωτερικού χρέους µε τους χρυσοκάνθαρους να πλουτίζουν,
µε τους προµηθευτές και τους εργολάβους και µε µία τάξη υπηρετικού πολιτικού προσωπικού, το οποίο αναδείχθηκε από τα
µέσα προβολής και επιβολής ενηµέρωσης. Η καθεστηκυία τάξη
του συστήµατος, η διαπλοκή εν τω συνόλω της. Από τη µία µεριά
οι διαφθορείς –οι έχοντες το χρήµα- και οι διεφθαρµένοι πολιτικοί, τα εξιλαστήρια θύµατα, τα οποία κάθονται να σφαγούν αυτή
τη στιγµή για να αγιάσουν. Γι’ αυτό ξεκίνησαν µε τον Παυλίδη, σε
λίγο θα έχουµε το εξιλαστήριο θύµα του ΠΑΣΟΚ, διότι στο ερώτηµα «τις πταίει;» θα δείξετε µε το δάκτυλο κάποιον, γιατί πρέπει
κάποιος να πληρώσει. Ο ένας, το κορόιδο της ιστορίας! ∆ιότι,
υπάρχει ένα σύστηµα που καταρρέει µαζί µε αυτόν τον σαθρό
αεριτζίδικο καπιταλισµό της χώρας µας, ένα σύστηµα πολιτικό –
και το έχω προαναγγείλει εδώ και αρκετούς µήνες- ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου πέτυχε ακριβώς το σκοπό του: Αυτό που θα
λέµε µετά από ένα, δυο, τρία χρόνια «η αποτυχία του» είναι η επιτυχία του. Μετέφερε το κέντρο των αποφάσεων εκτός Ελλάδας,
σε υπερεθνικά κέντρα. Μετέφερε πλέον τις πολιτικές αποφάσεις
και τις οικονοµικές εκεί. Όλο αυτό το σύστηµα που είχε στηθεί
µένει πλέον δακτυλοδεικτούµενο. Θα βγουν πλέον τα σκάνδαλα
εις βάρος τους από ξένο παράγοντα, όταν έχει τα δικά του οικονοµικά συµφέροντα να προωθήσει και τις δικές του επιλογές και
θα την πληρώσουν πάρα πολλοί.
Βέβαια, η διαδικασία συγκάλυψης την οποία επιχείρησε µε την
τακτική αποχώρησης από το πολιτικό σκηνικό ο κ. Καραµανλής,
µέσα από µία άτυπη συµφωνία, δεν µπορεί να τηρηθεί πλέον. Το
«τις πταίει» είναι το ερώτηµα του ελληνικού λαού, γιατί συλλήβδην εξαγριώνεται ενάντια στο πολιτικό σύστηµα.
Το συγκεκριµένο Υπουργείο έχει στα χέρια του ένα φάκελο
πολύ σηµαντικό, το φάκελο των οµολόγων, που είναι και δοµηµένα και τοξικά και κλεµµένα τα λεφτά. Και το ερώτηµα είναι:
Ποιοι τα φάγανε; Είναι γνωστές οι διαδροµές. Φύγανε από τα Ταµεία µε οµόφωνες αποφάσεις και συνενοχή κοµµάτων εξουσίας,
πήγαν σε συγκεκριµένες τραπεζικές διαδροµές, εξήλθαν στο
εξωτερικό για να αρχίσει η κλοπή, µεταπωλήθηκαν, απαξιώθηκαν, κάποιοι κέρδισαν από τις συναλλαγές, πήραν το κάτι τις και
φιµώθηκαν, όσοι θα µπορούσαν να αποκαλύψουν και τώρα το
σκάνδαλο παραµένει µετέωρο.
Η κρίση, λοιπόν, είναι µία ευκαιρία για τον ελληνικό λαό να ζητήσει, αντί να πληρώσει αυτός ως νεόπτωχος όλα τα σπασµένα
απ’ αυτούς που τα έκλεψαν, να τα επιστρέψουν. Εγώ θα περί-
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µενα και µία συνταγµατική διάταξη του νοµοσχεδίου, περί δήµευσης των περιουσιών όλων των αθεµίτως πλουτησάντων, εις
βάρος του ελληνικού δηµοσίου και εις βάρος του ελληνικού
λαού, γιατί εδώ δεν έχουµε περί ευθύνης Υπουργών απιστία, εδώ
έχουµε εθνική προδοσία.
Εάν, λοιπόν, θέλουµε να αντιµετωπίσουµε τις εργασιακές σχέσεις, υπό το πνεύµα του συνδρόµου της Κίνας, που απαξίωσε
στο παγκόσµιο χρηµατιστήριο αξιών την εργασία και την κατέβασε στα 5 δολλάρια και νοµίζουµε ότι ο άγριος καπιταλισµός
είναι η λύση, δεν χρειαζόµαστε παρά µόνο να έχουµε µία διάταξη του νοµοσχεδίου, καπιταλιστική ευελιξία και ασυδοσία στο
δόγµα το ξεπερασµένο, αλλά στην πράξη διατυπούµενο, περί
της αυτορρύθµισης του καπιταλιστικού συστήµατος και της οικονοµίας.
Ξέρετε τι πάει να πει προσχώρηση στο νεοφιλελευθερισµό;
Έχει κόστος. Αχρηστεύει τους πολιτικούς µεσάζοντες. ∆εν χρειάζονται πλέον στο σύστηµα αυτοί που µεσολαβούν για να πετύχει ο καπιταλισµός τους στόχους του. Το υπηρετικό πολιτικό
προσωπικό έχει υπερβολικό κόστος µε τις παροχές υπηρεσιών,
τις οποίες δίνει και µάλιστα σε µαύρο χρήµα. Όσον αφορά το εργατικό δίκαιο, το οποίο έχετε να αντιµετωπίσετε µε αυτές τις ρυθµίσεις, πετυχαίνοντας κάποιους στόχους –πρέπει να πω ότι το
2000 δεν ψήφισα τη µερική απασχόληση λέγοντας «ΛΕΥΚΟ» σε
αυτήν την Αίθουσα ολοµόναχος από το τότε ΠΑΣΟΚ και θεωρώ
ότι ήταν πατριωτική η στάση, αν και η ΓΕΣΕΕ τότε και η Α∆Ε∆Υ
έκαναν µία µέρα απεργία προσχηµατική σαν τις τελευταίες, για
να σώσουν τις καρέκλες τους µερικοί και µόνο γι’ αυτόν το λόγοσήµερα σε µία αντιστοίχιση, η προσωρινή απασχόληση, οι δανεικοί εργαζόµενοι, οι εργαζόµενοι κατ’ οίκον, δεν περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο. Πολύ σηµαντική δουλειά, εκτός από την
απασχόληση και είναι πάρα πολλοί αυτοί, φασονάδες όλοι. Η
ανασφάλιστη εργασία δεν αντιµετωπίζεται στην πράξη, γιατί αν
αντιµετωπιστεί πραγµατικά, τότε θα πρέπει εκτός από τη διάταξη
του προστίµου για τον απασχολούµενο παρανόµως, να περιλαµβάνεται και η απέλαση του παρανόµως απασχοληθέντος.
Εκεί δεν περιλαµβάνεται, γιατί θεωρητικά είναι θέµα ανθρωπίνου
δικαιώµατος, αλλά δεν είναι. Απλά έχουµε περίπου επτακόσιες
χιλιάδες δηλωµένους ανέργους και θα φθάσουµε τα δύο εκατοµµύρια αν επιβάλετε και στους µετανάστες να δηλώσουν την
ανεργία τους πλέον, για να αποφύγουν τις ασφαλιστικές εισφορές οι εργοδότες τους, αν κάποιοι απ’ αυτούς εργάζονται. Καταλαβαίνετε ότι το νοµοσχέδιο έχει αναποτελεσµατικότητα στη
στόχευσή του και η αναποτελεσµατικότητα έχει να κάνει µε το
εξής: ∆εν µπορούµε µε νοµικίστικες προσπάθειες και µε ελεγκτικούς µηχανισµούς που απλά µπορούν να διαβρωθούν, να
ρυθµίσουµε την κατάρρευση ενός οικονοµικού συστήµατος και
ενός µοντέλου, χωρίς τον παραµικρό αναπτυξιακό στόχο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Το Υπουργείο πρέπει να µετονοµαστεί σε Υπουργείο Ανεργίας
και όχι Εργασίας και θα πρέπει να ρωτήσω, η αλλαγή του όρου
από «Εργασία» σε «Απασχόληση», για να δείξει την περιοδικότητα και την εναλλακτικότητα στο µέλλον που ξεκίνησε από τις
κυβερνήσεις του Σηµίτη, τότε ως όρος απασχόληση -απασχολήσιµοι είναι δηλαδή οι άνθρωποι όλοι που αλλάζουν πολλές φορές
στη ζωή τους εργασία και περνούν περιόδους ανεργίας- έγινε
για να φθάσουµε σήµερα στην απελευθέρωση των απολύσεων;
Ρωτώ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, όταν θα διατάξει το
Νοµισµατικό Ταµείο την απελευθέρωση των απολύσεων, εσείς
σε αυτήν την Αίθουσα θα έρθετε για να παραιτηθείτε ή για να
επιβάλετε τον άγριο καπιταλισµό;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χρυσανθακόπουλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «Ελευθέριος Βενιζέλος» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία και για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής είκοσι επτά µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
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συνοδοί τους από το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σχηµαταρίου Θήβας
Βοιωτίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης Βουλευτής του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Συνεχίζοντας τη χθεσινή ενδιαφέρουσα συζήτηση, ξεκινήσαµε
και λυπούµαι που δεν µπόρεσαν οι υποχρεώσεις του κυρίου
Υπουργού να είναι εδώ µαζί µας σήµερα, για να συνεχίσουµε
αυτή την ιδεολογική συζήτηση και παίρνοντας την ευκαιρία, κυρίως από το άρθρο 1 και αυτά που ανέφερε χθες ο κύριος
Υπουργός για το ότι θα έχει το βάρος της αποδείξεως στην
ουσία ο εργοδότης, θα ήθελα να ξεκινήσω τη σηµερινή µου οµιλία µε την επισήµανση της βαθύτατης πίστεώς µου, το τις πταίει
για το ότι είµαστε εδώ σήµερα, επειδή έχουµε φθάσει εις το ∆ΝΤ.
Ο πραγµατικός φταίχτης είναι η ιδεολογική ηγεµονία της Αριστεράς. Η Αριστερά στην Ελλάδα µπορεί να µην πήρε την εξουσία τύποις, αλλά πήρε την εξουσία στην ουσία. Και κατάφερε να
επιβάλλει τα τελευταία σαράντα χρόνια στη χώρα µας το πιο
άθλιο πολιτικό σύστηµα που είχε ο Ελληνισµός εδώ και χιλιάδες
χρόνια. Και θέλω να το αποδείξω από τα άρθρα, κύριε Υπουργέ.
Έρχεται εδώ συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ και λέει εντός του Κοινοβουλίου κάτι που αν λεγόταν σε οποιοδήποτε δυτικό Κοινοβούλιο του κόσµου, θα γινόταν έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Τι είπε
ο κ. Κριτσωτάκης; Είπε σήµερα –βέβαια είναι στη γραµµή Τσίπρα, γιατί πρώτος είχε πει ο κ. Τσίπρας τον Αύγουστο του ’08 ότι
το χάος είναι ωραία κατάσταση, αρκεί να οδηγεί σε λύση προς τα
αριστέρα- µα, εµείς ελπίζουµε να έρθει το χάος. Σοβαρά το ελπίζετε; Ελπίζετε να πεινάσει ο κόσµος; Ελπίζετε να κλείσουν οι
τράπεζες; Ελπίζετε να µην έχουν να φάνε οι εργαζόµενοι; Ελπίζετε να είναι κλειστοί οι δρόµοι; Ελπίζετε να ζήσουµε νέο ∆εκέµβρη και να καίγεται η Αθήνα; Πολύ σπουδαία δήλωση αυτή.
Καταγράφεται στα Πρακτικά. Εγώ το ξέρω ότι ο ελπίζετε, το έχω
καταλάβει. Κι εσείς το λέτε λίγο πιο κοµψά. Η κ. Παπαρήγα το
είπε τελείως ξεκάθαρα. Η κ. Παπαρήγα χθες εδώ, κύριοι συνάδελφοι, είπε ότι ο ΚΚΕ είναι περήφανο που τα διεθνή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας παρουσιάζουν τους αγώνες του ΚΚΕ.
∆ηλαδή, το ΚΚΕ είναι υπερήφανο που και κάποιοι τελευταίοι άνθρωποι που µπορεί να σκέφτονται να έρθουν ως τουρίστες στην
Ελλάδα το καλοκαίρι, αλλάζουν γνώµη και πάνε τα λεφτάκια τους
αλλού και άρα, σπρώχνει το ΚΚΕ τη χώρα στη χρεοκοπία ακόµη
γρηγορότερα. Είναι τίτλος τιµής για το ΚΚΕ. ∆εν ξέρω η κ. Κανέλλη στην Εκάλη µε τους γείτονές της, εάν έχει συζητήσει καθόλου αυτά τα θέµατα. Αλλά έχει σηµασία να καταλάβουµε πού
ζούµε. Ζούµε, λοιπόν, σε µία χώρα, κύριε Υπουργέ, που ακούω
από χθες να λέτε συνέχεια διάφοροι, ότι πρέπει να προστατεύσουµε τα δικαιώµατα του ταλαίπωρου εργαζόµενου στην Ελλάδα.
Εγώ έχασα τους γονείς µου δεκαεννέα ετών και έχω ιδρύσει
πέντε επιχειρήσεις, τις οποίες ευτυχώς διατηρώ. Θα σας πω κάτι
που δεν έχει ακουστεί σε αυτήν την Αίθουσα. Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διωκόµενος. Αυτός που χρήζει προστασία στην
Ελλάδα είναι ο εργοδότης. Εάν καταφέρουµε και ξεφύγουµε απ’
αυτήν την κρίση που είµαστε σήµερα, προτείνω στο Σώµα να
φτιάξουµε ένα µνηµείο, όπως έχουµε τον Άγνωστο Στρατιώτη,
εις τον άγνωστο εργοδότη, εις τον άγνωστο επιχειρηµατία, ο
οποίος είναι ο πραγµατικός ήρωας σε αυτήν τη χώρα, ο οποίος
προσπαθεί εδώ και σαράντα χρόνια στην τελευταία επαρχία της
Σοβιετικής Ενώσεως που λέγεται Ελλάδα να φτιάξει επιχείρηση.
Ελάτε φτιάξτε εσείς, αν µπορείτε. Ελάτε φτιάξτε! Να περάσετε
όλη τη γραφειοκρατία, που χρειάζεται για να κάνεις επιχείρηση.
Να πάρεις τριακόσιες σφραγίδες, να λαδώνεις την εφορία κάθε
φορά που µπορεί να σου κάνει έλεγχο. Να έχεις τους εργαζοµένους να σταµατούν και να τεµπελιάζουν, ανά πάσα στιγµή, γνωρίζοντας ότι όλο το σύστηµα δουλεύει για να καλύπτει όχι τους
αδύναµους εργαζοµένους και τα δακρύβρεχτα της Σταχτοπούτας που λέτε, αλλά τους τεµπέληδες εργαζοµένους, γιατί περί
αυτού πρόκειται. Έχετε φτιάξει ένα σύστηµα που έρχεται να
προστατεύσει τον τεµπέλη και έρχεστε εδώ σήµερα, την ώρα
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που χρεοκοπεί η Ελλάδα και δεν µας προτείνετε µέτρα που θα
κάνουν αυτή τη χώρα ελκυστική εις το επιχειρείν. Αυτό εδώ είναι
το πρόβληµα που δεν έχουµε καταλάβει. Τι δεν έχει καταλάβει
ακόµη η Κυβέρνησή σας και γι’ αυτό µας φθάσατε στις επτακόσιες µονάδες spread;
Εγώ ακούω τα περί κερδοσκόπων και γελάω. Τα πράγµατα
είναι απλά στις διεθνείς αγορές. Στέλνεις κάποια µηνύµατα µε
τις αποφάσεις σου, αυτά τα µηνύµατα αξιολογούνται από αυτούς που θα θέλουν να επενδύσουν τα λεφτά τους. Αν αξιολογούν αυτοί ότι οι αποφάσεις που παίρνεις θα σε βγάλουν από
την κακή οικονοµική κατάσταση, τα spreads πέφτουν, γιατί κανείς δεν θα πάει να παίξει στοίχηµα για να χάσει τα λεφτά του.
Εάν αξιολογούν ότι οι αποφάσεις που παίρνεις θα σε οδηγήσουν
µια ώρα νωρίτερα στη χρεοκοπία, τα spreads ανεβαίνουν. Τόσο
απλό είναι το σύστηµα.
Όλες οι αποφάσεις που έχετε πάρει τους τελευταίους έξι
µήνες είναι θαύµα. Είναι αποφάσεις για να λέτε στις αγορές «Ναι,
κύριοι, θα χρεοκοπήσουµε οπωσδήποτε. Μην ανησυχείτε καθόλου!»
Ήµουν σε αυτό το Βήµα, στο φορολογικό νοµοσχέδιο, και
έλεγα: «Μα, µόνο ένας ξένος, στο εξωτερικό να διαβάσει το φορολογικό νοµοσχέδιο που φέρατε, θα ανεβούν τα spreads 100
µονάδες». Την επόµενη ανεβήκαν 120! Είχα πέσει 20 µονάδες
έξω. Μα, δεν χρειάζεται να σας το πω για να το καταλάβετε. Αυτό
το νοµοσχέδιο θα µπορούσε να δηµοσιευτεί µόνο στη Ρωσία του
Στάλιν και επί Χρουστσόφ θα είχε αλλάξει. Περί αυτού πρόκειται. Το έχετε καταλάβει;
Εδώ χρειαζόµαστε να φτιάξουµε µία ανταγωνιστική οικονοµία
για να πούµε σε πέντε ανθρώπους µε εκατό δεκάρες: «Φέρ’ τα
στην Ελλάδα να επενδύσεις» και εσείς φέρνετε ένα νοµοσχέδιο
για να πείτε και σε µένα που είµαι εδώ: «Φύγε µια ώρα αρχύτερα». Άκου, λέει, ο κύριος Υπουργός να έχει το βάρος ο εργοδότης. Και ποιος θα προστατέψει, κύριε Υπουργέ, τον εργοδότη
στην Ελλάδα; Ποια επιθεώρηση εργασίας θα υποστηρίξει τον εργοδότη; Έχετε µπει ποτέ ως εργοδότης σε επιθεώρηση εργασίας; Μόνο που µπαίνει ο εργοδότης στην επιθεώρηση εργασίας,
αυτοί οι κηφήνες που κάθονται εκεί ξέρετε πώς τον αντιµετωπίζουν; Σαν να είναι ο Αλ Καπόνε! «Εργοδότης; Σφάξτε τον!»
Έχετε αναλογιστεί ποτέ τι χρειάζεται για να κάνεις µια επιχείρηση; Η πραγµατικότητα είναι ότι το νοµοσχέδιο σας είναι απαράδεκτο γιατί έρχεται στην πιο κρίσιµη στιγµή για τη χώρα. Αυτό
το νοµοσχέδιο, µόλις ψηφιστεί σήµερα θα προσθέσει ακόµα 50
µονάδες στα spreads. Αυτό καταφέρνετε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ένας σοβαρός επιχειρηµατίας στον κόσµο να διαβάσει
αυτό το νοµοσχέδιο και να πει: «Μπράβο, θα πάω στην Ελλάδα
και θα φτιάξω µια ωραία επιχείρηση». Μόνο ένα τρελός θάρθει
να φτιάξει µια επιχείρηση εδώ.
Έρχοµαι να κλείσω, κύρια Υπουργέ. Απευθύνοµαι στην κ. Ξενογιαννακοπούλου για το άρθρο 29. Συνεχίζετε κι εσείς την καλή
σοβιετική σχολή. Ποια η σκοπιµότητα να πρέπει να έχουν το 51%
στις επιχειρήσεις οι γιατροί; Θέλω να µου το εξηγήσετε αυτό, να
το καταλάβω. Ποιος είναι ο λόγος που έρχεται η Υπουργός
Υγείας και εµποδίζει την ελεύθερη οικονοµική δραστηριότητα σε
µία χώρα που λέµε πώς θα δώσουµε κίνητρα για την ελεύθερη οικονοµική δραστηριότητα; Ποια συµφέροντα εξυπηρετείτε; ∆εν
εννοώ εσάς προσωπικά, εννοώ η ιδεολογική σας γραµµή. Βάλτε
µια κόκκινη σηµαία µε το αστέρι, να τελειώνουµε, βρε παιδιά. Τι
το ταλαιπωρούµε; Περί αυτού πρόκειται!
Θέλω να κλείσω, κύριε Κουτρουµάνη. Έχουµε καταθέσει µια
τροπολογία µε τους συναδέλφους µου κυρίους Μάκη Βορίδη και
Θάνο Πλεύρη, και θα ήθελα να τη δείτε µε πολύ µεγάλη ευαισθησία. Στο νόµο που ισχύει, όταν κάποιον τραυµατίζεται σε
εγκληµατική ενέργεια και δεν συλλαµβάνεται ο δράστης, ο τραυµατισθείς δικαιούται αποζηµιώσεις από το κράτος. Εάν, όµως, ο
τραυµατισθείς είναι λίαν άτυχος και δεν είναι τραυµατισθείς,
αλλά είναι φονευθείς –χάσει τη ζωή του δηλαδή- οι οικείοι του, τα
ανήλικα τέκνα του, δεν δικαιούνται ούτε ένα ευρώ αποζηµιώσεως. Προσέξτε τι λέει ο νόµος! Εάν σε πυροβολήσει και δεν σε
σκοτώσει, θα πάρεις αποζηµίωση, εάν σε πυροβολήσεις και σε
σκοτώσει, τα παιδιά σου θα πεινάσουν. Και εµείς τι λέµε; Βάλτε
στο νόµο µία φράση, ότι την αποζηµίωση που θα δικαιούτο κά-
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ποιος που έχει τραυµατιστεί, θα τη δικαιούνται οι οικείοι συγγενείς του νεκρού. Πρέπει να δείξουµε κοινωνική ευαισθησία,
έφυγε ο άνθρωπος. Να µη βοηθήσουµε την οικογένειά του; Να
τους αφήσουµε να πεινάσουν; Αυτό είναι πολύ σηµαντικό και θα
θελα να µας πείτε µέχρι το πέρας της συνεδριάσεως, αν θα κάνετε δεκτή αυτή την τροπολογία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γεωργιάδη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
Νοµίζω είναι αυτονόητο ότι είναι προσωπικό το θέµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πείτε µας σε τι συνίσταται, γιατί η πρώτη εκτίµηση, επειδή παρακολουθούσα το διάλογο δεν αποτελεί προσωπικό θέµα, αποτελεί πολιτικό διάλογο
κανονικά. Και να ξέρετε ότι ο Κανονισµός δεν αποκλείει την προσωπική αναφορά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Το γνωρίζω, αλλά είπε άλλα πράγµατα από αυτά που είπα και είναι απαξιωτικά και για το πρόσωπο
µου και για το κόµµα µας. Γι’ αυτό, λοιπόν, ζητώ το λόγο και
θεωρώ ότι είναι και ο ορισµός του προσωπικού. Είπε για χάος
και ψάξτε τα Πρακτικά αν είπα τέτοια λέξη ή αν εννόησα κάτι τέτοιο.
Εν πάση περιπτώσει, αν µου δίνετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αναπτύξτε σε τι συνίσταται, θα το εκτιµήσουµε, αν αποτελεί προσωπικό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Εγώ αναφέρθηκα στον Πρόεδρο του
ΛΑΟΣ, που είπε προχθές στην ενηµέρωση που έκανε ο κ. Παπακωνσταντίνου, για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ότι φοβάται
ότι ο λαός µπορεί να κατέβει στο δρόµο. Και εγώ είπα ότι η µόνη
ελπίδα είναι να κατέβουν οι εργαζόµενοι και ο ελληνικός λαός
στους δρόµους για να σταµατήσει αυτός ο κατήφορος που εκτιµούµε εµείς πολιτικά ότι έχει πάρει αυτή η πλειοψηφία εδώ µέσα
στη Βουλή. Και ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι εµείς µιλάµε για χάος,
ότι προσπαθούµε να βγάλουµε τα πράγµατα έξω κ.λπ..
Αυτό νοµίζω ότι είναι απαράδεκτο και θα πω ότι αυτό είναι ή
στο µυαλό του ή στη λογική του κόµµατός του, δεν είναι, όµως,
αυτό που είπαµε εµείς. Μάλιστα, θέλω να πω ότι το διάνθισε λέγοντας ότι πρέπει να φτιαχτεί το άγαλµα του εργοδότη. Και εγώ
λέω, που θα έπρεπε να φτιαχτεί αυτό το άγαλµα; Στον τάφο των
εργασιακών σχέσεων και στη µαύρη…..
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μη συνεχίζετε!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αυτό είναι επί προσωπικού, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, κύριε Ροντούλη!
Ήθελα να πω στο Σώµα και απαντώ και στο συνάδελφο ότι δεν
αποτελεί προσωπικό. Καλώς ό,τι ελέχθη ελέχθη από τον αισθανόµενο ότι παρερµηνεύτηκαν οι λόγοι του. ∆εν αποτελεί προσωπικό ζήτηµα και να εκτιµήσει το Σώµα ότι κάθε φορά που
γίνεται µια αναφορά στο όνοµα ενός συναδέλφου, δεν σηµαίνει
εξ ορισµού ότι αυτό συνθέτει προσωπικό ζήτηµα. Πολιτικός
λόγος και αντίλογος είναι. Το θέµα θεωρείται λήξαν µε την παρέµβαση που έκανε ο κ. Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Σύµφωνοι, ήταν, όµως, ανακριβές!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Μιχάλης Μπεκίρης, Βουλευτής Αχαΐας
της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Μπεκίρη.
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση Παπανδρέου, εγκλωβισµένη σε λάθος πολιτικές, επικίνδυνες τακτικές και σε λανθασµένους χειρισµούς, οδηγεί τη χώρα
στη µεγαλύτερη περιπέτειά της µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Από τις περίφηµες προεκλογικές ρήσεις ότι τα λεφτά υπάρχουν, την τότε εναντίωσή τους στο πάγωµα µισθών και συντάξεων, που είχε αναγγείλει ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας
Καραµανλής, άλλαξαν ρώτα, µίλησαν για χρεωκοπία, για εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας και δεν άργησαν να επιβεβαιώσουν τον
προσανατολισµό τους, που όπως σήµερα αποδεικνύεται ήταν
εξαρχής η προσφυγή στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Αυτοί που κατηγορούν τη Νέα ∆ηµοκρατία για όσα συµβαί-
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νουν σήµερα, οι ίδιοι παραµυθιάζουν τους πολίτες από την
ηµέρα που ανέλαβαν µέχρι και σήµερα. Αυτοί που έχουν µετατραπεί σε τιµητές των πάντων προσπαθούν να επιρρίψουν τις ευθύνες για όλα τα δεινά που συνέβησαν στον τόπο στην
προηγούµενη Κυβέρνηση, όταν όλοι γνωρίζουµε ότι δεν προήλθαν από παρθενογένεση. Αυτοί που διασύρρουν συνειδητά την
Ελλάδα στο εξωτερικό, πρωσπαθώντας να διασωθούν πολιτικά
στο εσωτερικό, έχουν το θράσος να µιλούν για υποτιθέµενη
εθνική υπερηφάνεια, για αποκατάσταση της αξιοπιστίας µας στο
εξωτερικό και άλλα τραγελαφικά.
Και για να τελειώνει το παραµύθι, η Νέα ∆ηµοκρατία καθυστέρησε στις αποφάσεις και το πλήρωσε. Η Νέα ∆ηµοκρατία δεν
ήταν τολµηρή όσο έπρεπε και το πλήρωσε. Όταν, όµως, η Νέα
∆ηµοκρατία έλεγε προεκλογικά την αλήθεια στους πολίτες για
την κατάσταση, κάποιοι δηµαγωγούσαν µε τις πλέον ακραίες
µορφές λαικισµου. Κάποιοι ξεπουλούσαν όσο-όσο για να γίνουν
Κυβέρνηση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Το έλλειµµα πόσο ήταν;
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ: Και κάτι ακόµα, κύριε Σκουλάκη. Σταµατήστε επιτέλους τη γελοιότητα από το ΠΑΣΟΚ περί εγκατάλειψης της εξουσίας από τον Καραµανλή, γιατί κανείς δεν µπορεί
να διαγράψει από τη µνήµη των πολιτών ότι είχατε ανακοινώσει
πως δεν θα ψηφίζατε για Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, αν πρώτα
δεν γίνονταν εθνικές εκλογές. Μην κάνετε έτσι, αυτά κάνατε,
αυτά λέγατε, τα θυµούνται όλοι, εσείς προσπαθείτε να τα διαγράψετε.
Η Νέα ∆ηµοκρατία, λοιπόν, δεν εγκατέλειψε. Εσείς προτιµήσατε της εξουσία, αδιαφορώντας για την ουσία που ήταν και παραµένει το καλό του τόπου. Εµείς κάναµε τα λάθη µας, έχουµε το
µερίδιο ευθύνης µας για τη σηµερινή κατάσταση.
Αλήθεια όµως, πιστεύετε πως το να συµπεριφέρεστε ακόµα
ως Αντιπολίτευση, βοηθάει τον τόπο; Νοµίζετε ότι οι πολίτες,
εκτός του δικού σας σκληρού ακροατηρίου που µπορεί να αρέσκεται στις υπερβολές σας, ενδιαφέρονται για το ποιος έφταιξε
περισσότερο ή λιγότερο;
Οι πολίτες ζητούν ενόχους και δικαίως. Ζητούν ενόχους για να
πληρώσουν και πρέπει να πληρώσουν. Οι πολίτες ζητούν διαφάνεια και η διαφάνεια πρέπει να ξεκινήσει απ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα. Οι πολίτες ζητούν την αλήθεια, την οποία δεν τους λέτε,
για το τι συµβαίνει αυτή τη στιγµή στη χώρα. Θέλουν λύσεις, ζητούν προοπτική, ζητούν κοινωνική συνοχή, ζητούν δικαιοσύνη,
ζητούν πρόοδο, θέλουν όραµα, ζητούν κυρίως εργασία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θα µπορούσε να είναι η πιο
κατάλληλη στιγµή για να συζητήσουµε για τις εγγυήσεις, για την
εργασιακή ασφάλεια, για να συζητήσουµε για την απασχόληση,
για το ασφαλιστικό, για τη θέση του εργαζόµενου, αλλά κυρίως
του ανέργου και του υποψήφιου ανέργου στο περιβάλλον που
συνδιαµορφώνει ο κ. Παπανδρέου µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο.
Κύριοι της Κυβέρνησης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα µέτρα που
έχετε µέχρι σήµερα υιοθετήσει ως οικονοµικό επιτελείο, σε συνδυασµό µε αυτά που διαβάζουµε και πληροφορούµαστε όχι από
εσάς, αλλά από τον διεθνή και τον εγχώριο Τύπο, όπως θέλετε να
διαρρέουν, κάθε άλλο παρά σε ανάπτυξη οδηγούν. Είναι καθαρά
ταµειακού χαρακτήρα µέτρα, αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας,
που µε µαθηµατική ακρίβεια οδηγούν στη συρρίκνωση του εισοδήµατος, στη δραµατική µείωση της αγοραστικής δύναµης, στη
µείωση της απασχόλησης, στις απολύσεις, όπως έχετε εσείς, ως
Κυβέρνηση, ήδη προαναγγείλει µέσω του κ. Πάγκαλου, στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας.
Ενδεικτικά µόνο αναφέρουµε τις πρόσφατες ανακοινώσεις της
Στατιστικής Υπηρεσίας όπου, σύµφωνα µε τα στοιχεία, η ανεργία
εκτινάχθηκε στο 11,3%, δηλαδή στα ποσοστά που παρέλαβε η
Νέα ∆ηµοκρατία το Μάρτιο του 2004. Από το ∆εκέµβρη µέχρι
σήµερα οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά εξήντα δύο χιλιάδες.
∆εν ανήκω σ’ αυτούς που πιστεύουν ότι άλλοι ενδιαφέρονται
περισσότερο και άλλοι λιγότερο για τους απασχολούµενους και
τους ανέργους. Πιστεύω όµως ότι, ενώ ο στόχος όλων µας σ’
αυτή την Αίθουσα δεν είναι άλλος από το να µην υπάρχει ούτε
ένας άνεργος σ’ αυτόν τον τόπο, υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές και η εκπλήρωση των στόχων περνάει από διαφορετικές
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διαδροµές.
Η δική σας συνολική πολιτική, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν
µπορεί να κατακτήσει στόχους, για τον απλούστατο λόγο ότι στερείται αναπτυξιακής στρατηγικής, στερείται αναπτυξιακής προοπτικής, εστιάζει σε εισπρακτικές τακτικές. Εποµένως µειώνει
την απασχόληση και αυξάνει την ανεργία.
Η ανεργία µπορεί για εσάς να είναι απλά νούµερα, δεν είναι
όµως αυτή η διαπίστωση που αφορά το σύνολο των πολιτών.
Είναι η ζωή των συνανθρώπων µας, είναι το µέλλον µας, είναι η
υγεία τους, είναι τα παιδιά τους. Είναι κάτι που, εν κατακλείδι,
αφορά όλους µας σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Αξιολογώντας στο σύνολο το νοµοσχέδιο, διαπιστώνω ότι δεν
δίνετε απαντήσεις στην ανάγκη διασφάλισης των ασφαλιστικών
και των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, όσο και στην
αναγκαία ευελιξία που χρειάζεται αυτή τη στιγµή ο χώρος των
επιχειρήσεων.
Απέχετε πάρα πολύ από τους στόχους που οι ίδιοι υποτίθεται
πως έχετε θέσει στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Εντείνετε τη γραφειοκρατία στη χειρότερη στιγµή της ελληνικής
περιόδου. ∆υσχεραίνετε µε τις προτεινόµενες αλλαγές τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.
Σε ό,τι αφορά την υποτιθέµενη λύση που φέρνετε για το τεκµήριο µισθωτής εργασίας, θεωρούµε ότι αυτή αποτελεί µια πρόχειρη, µια αποσπασµατική προσέγγιση σ’ ένα µεγάλο θέµα και
οφείλουµε να σας προειδοποιήσουµε και, αν θέλετε, ακούστε το.
Η επιµονή σας σ’ αυτή τη ρύθµιση θα µπλοκάρει την αγορά και
θα εµποδίσει στην ουσία τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε
οποιαδήποτε πρόσληψη.
Θα περίµενε κανείς, διαβάζοντας τον τίτλο του νοµοσχεδίου,
ότι θα υπήρξαν ουσιαστικές παρεµβάσεις στην αγορά εργασίας
αυτή τη στιγµή που χρειάζονται. Αν εξαιρέσουµε το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, το οποίο παραλάβατε έτοιµο από την
προηγούµενη πολιτική ηγεσία -και αφορά τις ρυθµίσεις που διευκολύνουν τη λειτουργία των ασφαλιστικών ταµείων, την ταχύτερη απονοµή της σύνταξης, την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων, τη διευκόλυνση του
ελέγχου, την προώθηση των οργανωτικών και άλλων ζητηµάτων
στα ασφαλιστικά ταµεία- οι υπόλοιπες διατάξεις δυστυχώς είναι
µικροβελτιώσεις και µικρορυθµίσεις χωρίς κανένα ουσιαστικό
περιεχόµενο.
Παρ’ όλα αυτά, ακόµα και το έτοιµο από τη Νέα ∆ηµοκρατία
νοµοσχέδιο καθυστερήσατε να το φέρετε στη Βουλή έξι µήνες.
Έτοιµο νοµοσχέδιο κάνατε έξι µήνες να το φέρετε στην Αίθουσα!
Αντί, λοιπόν, των προσδοκιών που δηµιουργεί ο κατά τα άλλα εύηχος τίτλος, οι ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται χαρακτηρίζονται
ατελέσφορες, χαρακτηρίζονται αναποτελεσµατικές, χαρακτηρίζονται αντιαναπτυξιακές, ενώ σε καµµία περίπτωση δεν εξυπηρετούν ούτε τις ανάγκες της αγοράς, όπως αυτές διαµορφώνονται, ούτε εξασφαλίζουν τους εργαζόµενους από τυχόν
αυθαιρεσίες της εργοδοσίας.
Κύριοι Βουλευτές, η Βουλή των Ελλήνων, εντελώς απαξιωµένη
από την Κυβέρνηση, παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες σχετικά µε την πιο κρίσιµη φάση της ιστορίας µας από
τα διεθνή και τα εγχώρια µέσα ενηµέρωσης. Ακούµε καθηµερινά
για τις κόκκινες γραµµές σε σχέση µε την οικονοµία, σε σχέση µε
την απασχόληση, την ανεργία, το ασφαλιστικό, αλλά όλες αυτές
οι κόκκινες γραµµές σβήνονται από την ίδια την Κυβέρνηση, από
τον ίδιο τον Αντιπρόεδρο, τον κ. Πάγκαλο, ο οποίος οµολογεί δηµοσίως ότι δεν είµαστε σε θέση να βάζουµε αυτή τη στιγµή κόκκινες γραµµές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πράγµατι δύσκολο να µάθει κανείς από την Κυβέρνηση
Παπανδρέου ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέµα. Ένα
όµως είναι βέβαιο, ότι η άνευ όρων εκχώρηση της εθνικής µας
κυριαρχίας σε ξένους οργανισµούς, όπως αρχικά είχε προβλέψει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός -από την πρώτη µέρα που ανέλαβε
το αξίωµα που του παραχώρησε ο ελληνικός λαός για όσα προεκλογικά είπε και όχι για όσα µετεκλογικά κάνει- δεν διασφαλίζει
την κοινωνική συνοχή, αλλά τινάζει στον αέρα τους κόπους, τους
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µόχθους, τα όνειρα των Ελλήνων και των Ελληνίδων.
Κυρία Υπουργέ, βάλτε σήµερα, εσείς προσωπικά, εδώ τη δική
σας κόκκινη γραµµή για να ενηµερωθούν οι πολίτες και τα κόµµατα. Ο τόπος µας δεν αντέχει ανέργους. Ο τόπος µας δεν αντέχει απολύσεις. Ο τόπος µας δεν αντέχει άλλο κλείσιµο
µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Χρειάζονται όµως όρια που βάζουν
οι πολιτικοί στη συνέπεια και που υπηρετούν το σεβασµό, την
αξιοπρέπεια, την αξιοσύνη του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπεκίρη.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, Βουλευτής Καρδίτσας της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας για δεύτερη
µέρα τη συζήτηση σχετικά µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, οδηγείται κανείς αβίαστα σ’ ένα συγκεκριµένο συµπέρασµα. Η πλειοψηφία των συναδέλφων δεν µιλάει καν για το νοµοσχέδιο, δεν
γίνεται κριτική επί των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Μπορεί να ακούσουµε απόψεις που αφορούν τη γενικότερη
πολιτική κατάσταση, τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η Κυβέρνηση απέναντι σε κρίσιµα ζητήµατα που γενικότερα απασχολούν την ελληνική οικονοµία, αλλά βεβαίως και την πορεία της
χώρας µας, την πορεία του έθνους µας, αλλά συζήτηση για το
νοµοσχέδιο ελάχιστα ακούµε, ακόµα και από τους ίδιους τους
εισηγητές ή τους ειδικούς αγορητές.
Αυτό προφανώς, κυρία Υπουργέ, σηµαίνει ότι η προσπάθεια
του νοµοσχεδίου να πετύχει κάτι έχει αποτύχει εξαρχής. Όταν
δεν συζητάµε για το πόσο µπορεί τα άρθρα του νοµοσχεδίου να
επηρεάσουν την αυριανή µέρα στον εργασιακό χώρο, µια και
πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Απασχόλησης,
αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχει ένα κρίσιµο ζήτηµα σε ό,τι αφορά
αφ’ ενός µεν τη σπουδαιότητά του, αφ’ ετέρου το πιθανό αποτέλεσµα που θα φέρει, όταν θα ψηφιστεί από την Ολοµέλεια, όταν
πλέον θα γίνει νόµος του κράτους.
Το λέω αυτό, γιατί και εγώ προφανώς θα συνεχίσω τη συζήτηση περί γενικοτέρων καταστάσεων που ταλαιπωρούν, θα
έλεγα, την ελληνική κοινωνία και τη χώρα µας, γιατί ακριβώς βρισκόµαστε σ’ ένα οριακό σηµείο.
Κύριοι συνάδελφοι, το πολιτικό µας σύστηµα βρίσκεται όντως
στο ναδίρ, στο κατώτερό του σηµείο. Αν γυρίσουµε το βλέµµα
µας γύρω, θα διαπιστώσουµε ότι η ελληνική κοινωνία έχει απαξιώσει σ’ ένα πολύ µεγάλο βαθµό την πολιτική. Θα διαπιστώσουµε επίσης ότι η αναξιοπιστία µέρα µε τη µέρα αυξάνεται. Θα
διαπιστώσουµε ότι όλοι –φαίνεται στις µετρήσεις που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δηµοσιότητας- οι Έλληνες πολίτες κρίνουν ότι είµαστε συνυπεύθυνοι γι’ αυτό που σήµερα ζει η
ελληνική κοινωνία.
Τι χρειάζεται, λοιπόν, να κάνουµε συνολικά; Βάζω και εγώ τον
εαυτό µου µαζί σας, κυρία Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ. Χρειάζεται απλούστατα να προσπαθήσουµε, µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία που κατά κόρον συµβαίνει σ’ αυτόν το χώρο, να
ανακτήσουµε την αξιοπιστία µας απέναντι στους Έλληνες πολίτες και την ελληνική κοινωνία.
Πώς θα την ανακτήσουµε όµως, όταν πρακτικές που κατά
κόρον µας έχουν φτάσει σ’ αυτό το σηµείο, επαναλαµβάνονται
ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο; Πώς µπορούν οι πολίτες να θεωρήσουν ότι η πολιτική γυρίζει σελίδα και ενδιαφέρεται πραγµατικά
γι’ αυτούς και κάνει το καλύτερο δυνατό γι’ αυτούς, όταν ακριβώς όσα κατακρίνετε, όσο βρισκόσασταν στην Αντιπολίτευση, τα
κάνετε τώρα που είστε στην Κυβέρνηση;
Κατακρίνατε την προηγούµενη κυβέρνηση όταν έφερνε τροπολογίες. Το µισό νοµοσχέδιο, που είναι και το ουσιαστικό και
για το οποίο µιλά η πλειοψηφία των συναδέλφων από αυτό το
Βήµα, αφορά ουσιαστικά τροπολογίες που κυρίως αναφέρονται
στο Υπουργείο Υγείας.
Πώς µπορεί η ελληνική κοινωνία να πει ότι η ελληνική πολιτική
σκηνή ή το πολιτικό σύστηµα γυρίζει σελίδα, όταν µέσα σ’ αυτό
το νοµοσχέδιο ερχόµαστε πάλι να νοµοθετήσουµε µε παρατάσεις. Οι περισσότερες εκ των τροπολογιών, κυρία Υπουργέ, που
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αφορούν το Υπουργείο Υγείας στην πραγµατικότητα έχουν πάλι
ένα µεταβατικό χρόνο ή κάποιες «παρατάσεις».
Μα, αυτό δεν κατακρίνατε αυτά τα προηγούµενα πεντέµισι
χρόνια που η Νέα ∆ηµοκρατία ήταν στην Κυβέρνηση; Εγώ σας
δηλώνω από αυτό εδώ το Βήµα ότι εγώ ήµουν αντίθετος µε
αυτήν την πρακτική και µε αυτήν την πολιτική. Πώς είναι δυνατόν
να πείσουµε τους Έλληνες πολίτες ότι αυτό που κάνουµε, σήµερα, εδώ υποτίθεται νοµοθετώντας για το δικό τους καλό και
για το δικό τους µέλλον γίνεται πραγµατικά µε αγάπη, µε αγαθές προθέσεις, µε σοβαρότητα και πάνω απ’ όλα µε αξιοπιστία.
Απουσιάζουν αυτά τα στοιχεία.
Νοµίζω, ότι το βλέπουµε όλοι µας. Το λέω γιατί βλέπω ότι περισσότερο αυτή τη στιγµή το πολιτικό σύστηµα, µέσα από τη δική
σας Κυβέρνηση, πληρώνει την ανακολουθία των εκλογικών
λόγων, µετεκλογικών επιλογών, αλλά κυρίως και µία αδυναµία
σοβαρή να παρουσιάσει µία ολοκληρωµένη πολιτική πρόταση.
Συµφωνώ στην άποψη που ακούστηκε νωρίτερα. Τα spreads
έχουν εκτιναχτεί, για έναν και µόνο λόγο. Γιατί φαίνεται ότι
όποιες αποφάσεις λαµβάνετε, δεν µπορεί να µας οδηγήσουν σε
καλύτερη µέρα. Γιατί είναι εµφανές, ότι όποιες επιλογές γίνονται
από την Κυβέρνηση, δυστυχώς δεν έχουν συνέπεια. ∆εν µπορεί
να έχουν αποτέλεσµα. Φαίνεται πολύ περισσότερο ότι το ίδιο µας
το πολιτικό σύστηµα, η ίδια η Κυβέρνηση, είναι σχεδόν αδύνατον να τις κρατήσει, είναι σχεδόν αδύνατον να τις υποστηρίξει
δεν µπορεί, σε καµµία περίπτωση, να φανεί ότι σε ένα µεγάλο
βάθος χρόνου θα έχουµε οποιοδήποτε αποτέλεσµα.
Όλα αυτά αντιλαµβάνεστε ότι το µόνο που µπορούν να κάνουν
είναι να προσθέσουν απογοήτευση στους πολίτες, δυσαρέσκεια
των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστηµα και βεβαίως, σοβαρή
απαισιοδοξία σε όλη την κοινωνία για το δικό της µέλλον. Η πολιτική λειτουργεί παιδαγωγικά απέναντι στην κοινωνία. Το έχω
επαναλάβει πολλές φορές από αυτό το Βήµα. Πρέπει να δείξουµε, εµείς, µόνοι µας ότι είµαστε διατεθειµένοι να αλλάξουµε
κάποια πράγµατα στον εαυτό µας, σε σχέση µε τον τρόπο που
λειτουργούµε για να πείσουµε και τους πολίτες να παρακολουθήσουν αυτό ακριβώς που κάνουµε, αυτό ακριβώς που επιλέγουµε. Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι εµφανές ότι το αποτέλεσµα
θα συνεισφέρει σε όλη αυτή τη συσσωρευµένη απογοήτευση και
σε όλη αυτή τη συσσωρευµένη αναξιοπιστία της πολιτικής.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο, έκανα και µία
µικρή κριτική στην επιτροπή, είναι νοµοσχέδιο το οποίο µάλλον
πολύ λίγα πράγµατα θα πετύχει. Και όλα αυτά, γιατί επαναλαµβάνω, έρχεστε αντίθετοι µε όλες τις προεκλογικές σας θέσεις
και είναι εξαιρετικά δύσκολο να πείσετε την ελληνική κοινωνία
ότι θέλετε να νοµοθετήσετε, για το δικό της καλό. Είναι ένα νοµοσχέδιο που, δυστυχώς, ακόµη και κάποιοι εκ των Βουλευτών
της Συµπολίτευσης το χαρακτήρισαν εµβαλωµατικό.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που φέρατε, κυρία Υπουργέ,
και που, πλέον, είναι άρθρα του προτεινόµενου στην Ολοµέλεια
νοµοσχεδίου, εγώ έχω εκφράσει την άποψή µου. Όταν παρουσιάσατε τις δέκα θέσεις, προγραµµατικές δηλώσεις για την αλλαγή των δεδοµένων στο χώρο της υγείας, τότε µιλούσατε για
καινούργια νοµοσχέδια, για καινούργιες επιλογές, για εντελώς,
διαφορετικές από αυτές της προηγούµενης κυβέρνησης της
Νέας ∆ηµοκρατίας. Αντί αυτών, έρχεστε ουσιαστικά να τροποποιήσετε -να βελτιώσετε όπως µας λέτε ή να το κάνετε να δουλέψει- τον προηγούµενο νόµο, που αφορούσε το σύστηµα
προµηθειών στο χώρο της υγείας.
Βεβαίως, για εµάς είναι θετικό το ότι αναγνωρίζετε ότι ένας
τέτοιος νόµος θα µπορούσε να δουλέψει µε πολύ µικρές προσθήκες, οι οποίες ούτως ή άλλως προδιαγράφονταν στο νοµοσχέδιο. Θα λέγαµε ότι «ο εκάστοτε Υπουργός έχει την ευθύνη
και την αρµοδιότητα ούτως ώστε να µπορέσει µε δικές του
υπουργικές αποφάσεις να κάνει το νοµοσχέδιο να δουλέψει».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βεβαίως, αυτό δεν µπορεί να ταιριάξει µε αυτά που λέγατε νωρίτερα, διότι λέγατε ότι ένα τέτοιο νοµοσχέδιο δεν θα µπορούσε
ποτέ να φέρει εις πέρας τη διαδικασία των προµηθειών στο χώρο
της υγείας. Πολύ, περισσότερο, δεν θα µπορούσε ποτέ, να είναι
αποτελεσµατικό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε ό,τι αφορά τους φορείς πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας,
εγώ την άποψή µου την έχω εκφράσει και στην επιτροπή. Βεβαίως υπάρχει µία ακροβασία των αιτηµάτων του ιατρικού κόσµου και των αιτηµάτων του επιχειρηµατικού κόσµου. Ωστόσο
δεν µπορεί να µείνουµε χωρίς νοµοθεσία αυτή την περίοδο. Είναι
προφανές ότι πρέπει να υποστηρίξουµε τη θέση σας και πρέπει
να πούµε ότι µια τέτοια πρωτοβουλία, προφανώς, αυτή τη στιγµή
καλύπτει το νοµοθετικό κενό και αφ’ ετέρου δίνει τη δυνατότητα
να υπάρξει από την πλευρά των γιατρών, το 51% µιλώ της µετοχικής σύνθεσης για τους φορείς πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας να δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς να το ελέγχουν
και να µπορούν µε κάποιον τρόπο να διασφαλίζουν τη συνέχεια
και το ρόλο του ιατρικού επαγγέλµατος.
Βεβαίως, θα ήθελα ένα και µόνο να σας πω στο τέλος, το
οποίο αφορά µία τελευταία διάταξη του άρθρου 33 παράγραφος
2 που µ’ αυτό τον τρόπο θέλατε να ελέγχονται οι συνταγές που
αθροιστικά ξεπερνούν τα 150 ευρώ µηνιαίως. Θα σας πω ότι το
µόνο που θα πετύχετε είναι µεγαλύτερη γραφειοκρατία, πολύ µεγαλύτερη ταλαιπωρία για τους ασφαλισµένους. Υπάρχουν τρόποι για να ελεγχθεί η φαρµακευτική δαπάνη. ∆υστυχώς µε αυτόν
τον τρόπο πολύ λίγα µπορούµε να πετύχουµε.
Κλείνοντας, θα έλεγα πως µε αυτόν τον τρόπο καλό θα ήταν
από εδώ και πέρα η Κυβέρνηση να νοµοθετεί µε µία διαφορετική
προσέγγιση. Γιατί µόνο έτσι µπορούµε να έχουµε ελπίδα να αλλάξουµε ό,τι κακό έχει κυριαρχήσει αυτή τη στιγµή στην ελληνική κοινωνία, πολύ περισσότερο τη γνώµη της κοινωνίας για την
ελληνική πολιτική. ∆υστυχώς, µε αυτές τις πρακτικές το µόνο
που κάνουµε είναι να αναπαράγουµε το χθες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσιάρα.
Πριν δώσω το λόγο στον κ. Τζηκαλάγια Ζήση από την Καστοριά, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής
τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί
τους από το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής.
Ορίστε, κύριε Τζηκαλάγια, έχετε το λόγο.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα για δεύτερη συνεχή ηµέρα έχουµε σαν ηµερήσια διάταξη το σχέδιο νόµου «Εγγύησεις για την εργασιακή
ασφάλεια». Στη σηµερινή συγκυρία που ζούµε θα µπορούσε να
πει κάποιος ότι αυτό αποτελεί ένα οξύµωρο, ένα κακόγουστο
αστείο, ένα ανέκδοτο, µία φάρσα. Kαι αυτό όταν εχθές βλέπαµε
τα spreads να εκτινάσσονται στις 700 µονάδες, το Χρηµατιστήριο να είναι 7% κάτω και η Ελλάδα να υποβαθµίζεται κατά τρεις
βαθµίδες.
Μετά από όλα όσα άκουσα, χθες και σήµερα, παρά το ότι δεν
το είχε προγραµµατίσει, αισθάνοµαι την ανάγκη να κάνω κάποιες
ιδεολογικοπολιτικές αναφορές, όχι µόνο στα τελευταία τριάντα
χρόνια που οδήγησαν τη Μεταπολίτευση εδώ -µια και έχουµε
τουλάχιστον δύο χρόνια που λέµε ότι η Μεταπολίτευση ολοκλήρωσε τον κύκλο της- και πηγαίνουµε στη νέα µεταπολίτευση.
Αλλά ήθελα να κάνω κάποιες αναφορές για µετά το 1974, µετά
τη δικτατορία. Tότε που όλες οι πτέρυγες της Βουλής, όλοι οι
Έλληνες πολίτες αγωνίστηκαν και κατέκτησαν τέσσερα πράγµατα: τη δηµοκρατία και την ελευθερία, την ειρήνη, την οικονοµική ευηµερία, την κοινωνική γαλήνη και συνοχή. Κανένας δεν
µπορεί να αµφισβητήσει ότι όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα, έζησε
µία δηµοκρατία που δεν την είχε ζήσει ποτέ, συνεχώς, τόσα µαζεµένα χρόνια. Έχουµε µία πραγµατική ελευθερία τουλάχιστον
πολιτική ελευθερία. Αρκεί βέβαια αυτή η ελευθερία να φτάνει
µέχρι εκεί που κάνει κακό ή παρεµποδίζει την ελευθερία του
άλλου και όχι να έχουµε φαινόµενα όπως να παρεµποδίζονται τα
κρουαζιερόπλοια να αποβιβάζουν τους επιβάτες στο λιµάνι του
Πειραιά ή ίσως κάποιοι διαµαρτυρόµενοι πολίτες να παρεµποδίζουν πολίτες, τουρίστες ή και πολιτικούς, να εξέρχονται από κεντρικά ξενοδοχεία της πλατείας Συντάγµατος. Όλα αυτά τα
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χρόνια, έχουµε µία ειρήνη. Ποτέ συνεχώς η Ελλάδα δεν είχε τριάντα έξι χρόνια χωρίς να δει πόλεµο. Είναι πραγµατικά µία µεγάλη
κατάκτηση.
Επειδή ο σηµερινός Πρωθυπουργός τους τελευταίους επτάµισι µήνες µίλησε για απειλές, όµως, της εθνικής κυριαρχίας, σαν
να ήθελε να πει ότι προκειµένου να διαφυλάξουµε την οικονοµική ευηµερία και την κοινωνική συνοχή, ίσως κινδυνεύσουν κάποια εθνικά µας κυριαρχικά δικαιώµατα, θέλουµε να πούµε εµείς,
η δική µας πτέρυγα ότι σε καµµία περίπτωση δεν θα θέλαµε να
απεµπολήσουµε εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα, προκειµένου να
διασφαλίσουµε την οικονοµική ευηµερία. Είµαστε αποφασισµένοι άµα χρειαστεί και να πολεµήσουµε προκειµένου να εξασφαλιστούν τα εθνικά και κυριαρχικά δικαιώµατα.
Και µιας και σήµερα τυχαίνει να γίνεται ένα πολιτικό µνηµόσυνο για τον αείµνηστο Μητροπολίτη ∆ρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης, θέλω να πω ότι αυτός ο ιεράρχης ήταν
ειρηνοποιός όταν είκοσι και τριάντα και σαράντα χρόνια πριν
αγωνιζόταν για ανθρώπινα δικαιώµατα στη Βόρειο Ήπειρο. Και
αυτό είναι διασφάλιση της ειρήνης εκεί.
Την οικονοµική ευηµερία και κοινωνική γαλήνη και συνοχή
αυτά κυρίως ήθελε ο αείµνηστος εθνάρχης ο Κωνσταντίνος Καραµανλής να διασφαλίσει.
Και µας ενέταξε το 1980 στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα σαν δέκατο ισότιµο µέλος, µεγάλη επιτυχία για εκείνη την
εποχή. Με αυτό διασφαλιζόταν η δηµοκρατία και η ειρήνη και η
δηµοκρατία, αλλά κυρίως η Ελλάδα µπορούσε να αγωνιστεί κατ’
αρχάς µέσα από µία πολιτική ένωση. Πολιτική ήταν η ενοποίηση.
Κυρίως συµµετείχαµε σε µία λέσχη, όπου ισότιµα διαµορφώνονταν οι αποφάσεις για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα.
Αργότερα µε την είσοδό µας στην ΟΝΕ, την Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση, θέλαµε να πετύχουµε και την οικονοµική σύγκλιση που θα γινόταν, όταν θυµάστε τότε στόχος ήταν να
ελαττώσουµε το έλλειµµα κάτω από 3% και συνεχώς δυστυχώς
αποκλίνουµε από αυτό. Και πιστεύω ότι σε αυτό φταίει και η
κοινή Ευρώπη των είκοσι επτά. Ίσως δεν έπρεπε να γίνει Ευρώπη
των είκοσι επτά. Έγινε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε.
Το 1981, όπως εδικαιούτο και η άλλη παράταξη να διεκδικεί
και να κατακτήσει την εξουσία, έφθασε το ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρνηση της χώρας, κυρίως λεηλατώντας τις ψήφους και τα συνθήµατα και τα οράµατα της Αριστεράς. Γι’ αυτό και έχει ένα µόνο
δίκαιο η αριστερή πτέρυγα αυτή, η οποία δεν συµµετέχει σήµερα
εδώ, να σας εγκαλεί στο ότι λεηλατήσατε την εκλογική της βάση,
τα οράµατά τους. Και γι’ αυτό σας χρησιµοποιούν αυτά τα επιχειρήµατα.
Το 1993 και πρόσφατα το 2009 κατακτήσατε τη διακυβέρνηση
της χώρας, εξαπατώντας κυρίως -αυτό που αποκάλεσε χθες συνάδελφος βρισκόµενος στην Αίθουσα- τον αστικό χώρο, αυτό
που λέγαµε αργότερα εµείς µεσαίο χώρο. Έτσι καταφέρατε και
κατακτήσατε την εξουσία.
Η Νέα ∆ηµοκρατία πάντοτε πορευόταν και πολιτευόταν µε ειλικρίνεια. Ακόµα και προχθές στη συνδιάσκεψή µας στην Καλαµάτα, ο Πρόεδρός µας ζήτησε συγγνώµη για όσα δεν κάναµε,
για ό,τι δεν τρέξαµε µε τους ρυθµούς που έπρεπε, να επανιδρύσουµε το κράτος όπως είχαµε υποσχεθεί. Πάντα, όµως, µιλούσαµε µε αλήθεια. Και την αλήθεια, συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, την
ξέρατε και εσείς. Την ήξερε ο Πρόεδρός σας. Την ήξερε και από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και από την Τράπεζα της Ελλάδος πολύ, πριν από τις εκλογές.
Εσείς λέγατε όχι σε όλα. Ακολουθούσατε συνεχώς µία στείρα
αντιπολίτευση. Ακόµη και το Σεπτέµβριο του 2008 δεν είπατε ναι
στην εγγύηση που εξασφάλισε ο τότε Πρωθυπουργός για τα
100.000 ευρώ καταθέσεις στις τράπεζες. ∆εν είπατε ναι, πέρυσι
τέτοιο καιρό όταν δώσαµε 500.000 ευρώ στους αγρότες. Λέγατε
ότι είναι ψίχουλα και θέλατε να δώσουµε άλλο 1.000.000 ευρώ.
Και τώρα ακούω συζητήσεις ότι η Υπουργός κ. Μπατζελή θέλει
να τα πάρει πίσω. Ελπίζω να µην ισχύει.
Μετά τις 4 Οκτωβρίου αποδείχθηκε ότι δεν είχατε στρατηγικό
στόχο. Μόνο σας όχηµα ήταν η κατάληψη για άλλη µία φορά της
εξουσίας. Συνεχώς πηγαίνατε µε αναβλητικότητα, µε παλινωδίες,
µε αποσπασµατικά µέτρα. Βήµα-βήµα υποχωρούσατε για να
φθάσουµε στα σηµερινά. Πρώτα λέγατε ότι υπάρχουν χρήµατα.
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Το ∆εκέµβριο ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι µπορεί να πάµε στο
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Τώρα φθάσαµε στο «αργότερα µηχανισµός στήριξης». Τώρα πάµε στο µηχανισµό στήριξης µε ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Ελπίζουµε και ευχόµαστε για τη χώρα
αυτό να µην είναι προάγγελος του ότι η χώρα χρεοκοπεί. ∆εν πήρατε, λοιπόν, αποφάσεις όλον αυτόν τον καιρό.
Αν έρθουµε στο σηµερινό σχέδιο νόµου που συζητάµε και
επειδή η κυρία Υπουργός Υγείας παρευρίσκεται, έχω να πω ότι
εξίµισι µήνες διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ δεν φέρατε κανένα νοµοσχέδιο. Συνεχώς, πορεύεστε µε τροπολογίες,
µε υπουργικές αποφάσεις. Και σήµερα ακόµη µας φέρνετε νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Είναι δυνατόν να συζητάµε για την εργασιακή ασφάλεια και να
παίρνονται σήµερα αποφάσεις για τις προµήθειες στο χώρο της
υγείας, για το φάρµακο; Έτσι πορεύεστε; Πού είναι η συγκροτηµένη σας πολιτική για την υγεία; Πού είναι η πρόληψη και η
πρωτοβάθµια περίθαλψη;
Για την πρόληψη η προηγούµενη κυβέρνηση έκανε ένα αντικαπνιστικό νοµοσχέδιο. Υπήρχαν κάποιοι περιορισµοί, που πιστεύω έφταιγαν και αυτοί για το γεγονός ότι δεν πέρασε τελικά.
Ορίστε, λοιπόν, πεδίον δόξης λαµπρόν. Εφαρµόστε τον προηγούµενο νόµο άµεσα, εξαιρώντας αυτές τις εξαιρέσεις που είχε
για τα τετραγωνικά. ∆εν είναι δυνατόν, δηλαδή, να είµαστε η
µόνη χώρα στην Ευρώπη που όλοι να καπνίζουν αρειµανίως περισσότερο από ότι πριν.
Το σχέδιο νόµου θα έπρεπε να εγγυάται την ασφάλεια των εργαζοµένων και να µη βάζει εµπόδια στην είσοδο στην εργασία.
Πρέπει, όµως, να εξασφαλίζει ταυτόχρονα ευελιξία και προσαρµοστικότητα στις επιχειρήσεις, κάτι που δεν το κάνει. ∆εν έχει
συνάφεια µε το σχέδιο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σταθερότητα µπορεί να προσπαθεί να κάνει, σε καµµία περίπτωση δεν
φέρνει ανάπτυξη. ∆εν είδαµε µέχρι σήµερα κανένα αναπτυξιακό
µέτρο.
Έχει και θετικά. Βάζει κάποιους ορισµούς για µερική απασχόληση, για προσωρινή απασχόληση, για τηλεργασία, µετατροπές
της σύµβασης.
Επειδή δεν έχω και πάρα πού χρόνο για να αναφερθώ στα
άρθρα για αυτά που ψηφίζουµε ή δεν ψηφίζουµε, να σας πω για
τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, είναι όπως οι ΕΞΥΠΠ,
που είπα στην εισήγησή µου για το νοµοσχέδιο για την κωδικοποίηση των νόµων, αυτές οι δύο εταιρείες, οι δύο θεσµοί θυµίζουν µεσάζοντες, να µη χρησιµοποιήσω άλλη βαριά έκφραση.
Αποσύρτε τους.
∆εν είναι δυνατόν η καθαρίστρια στο ΙΚΑ της Καστοριάς, της
Φλώρινας, της Κοζάνης, της Καλαµάτας, να είναι χαµηλά αµειβόµενη σε ένα ΙΚΑ σε ένα νοσοκοµείο και τα πολλά λεφτά να τα
παίρνει η εταιρεία που είναι εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Ούτε
ΕΞΥΠΠ χρειαζόµαστε, ούτε εταιρείες προσωρινής απασχόλησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Οι διοικητικές κυρώσεις καταργούν το τεκµήριο της αθωότητας, όταν υποχρεώνουµε τον επιχειρηµατία να καταβάλει το
100%, ενώ αντίθετα για φορολογικές παραβάσεις καταβάλλει το
20% και µετά πάει στα δικαστήρια.
Θέλω να πω ότι όσον αφορά το άρθρο 29, εφόσον η επιστηµονική κοινότητα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία ζητούν και το θέλουν, είµαστε και
εµείς υπέρ αυτού, την πλειοψηφία να έχουν οι γιατροί στα διαγνωστικά κέντρα. Αν οι υπόλοιποι επιχειρηµατίες δικαιωθούν από
τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, µε γεια τους και χαρά τους, τότε θα
αποτελεί και νόµο του κράτους.
Και τελειώνω, λέγοντας, κυρία Υπουργέ, και παρακαλώ προσέξτε µε. Όλα αυτά για τα φαρµακεία, για τα κουπόνια, για τα βιβλιάρια, επειδή είµαι γιατρός και τα ξέρω, είναι πολύ σωστά, να
είναι σκληρά τα µέτρα εάν θέλουµε να κάνουµε περιορισµό των
δαπανών. Αλλά για τις συνταγές το µέτρο µε τα 150 ευρώ, επειδή
έχω χρηµατίσει και ελεγκτής στο ΙΚΑ και ελεγκτής στο δηµόσιο,
ποτέ ενός ειδικού γιατρού τη συνταγή δεν θα την κόψει ο απόφοιτος της ιατρικής σχολής χωρίς ειδικότητα.
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Άρα, λοιπόν, θα δηµιουργεί µεγάλη ταλαιπωρία στους ασφαλισµένους. Αυτά τα φάρµακα κυρίως τα παίρνουν χρόνιοι ασθενείς και δεν κάνουν κατάχρηση. Αλλού είναι οι καταχρήσεις. Και
θέλουµε µαζί να περπατήσουµε για τις πατάξουµε. Αυτό πάρτε
το πίσω, τα 150 ευρώ, είναι ταλαιπωρία.
Και ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, για τη λίστα φαρµάκων. Σας
είχα πει, κυρία Υπουργέ, και στην αρµόδια επιτροπή να εφαρµοσθεί η λίστα φαρµάκων, αλλά απαρέγκλιτα χωρίς εξαιρέσεις και
όχι µε γνωµάτευση του γιατρού. Άµα το βάλετε αυτό όπως γινόταν παλιά, ουσιαστικά δεν υπάρχει λίστα φαρµάκων.
Γι’ αυτό, λοιπόν, για άλλη µία φορά η Νέα ∆ηµοκρατία σαν
υπεύθυνο κόµµα λέει «όχι» κατ’ αρχήν σε αυτό το νοµοσχέδιο και
«ναι» στα άρθρα τα οποία πραγµατικά προσφέρουν αυτήν τη
στιγµή.
Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζηκαλάγια.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Αµοιρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, άκουγα το συνάδελφο του ΛΑΟΣ κ. Γεωργιάδη να αναφέρεται στην ποινικοποίηση πλέον των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. ∆ηλαδή, παρουσίασε τον εργοδότη
σαν κυνηγηµένο ότι όταν πάει στην επιθεώρηση εργασίας, τον
κοιτούν µε µισό µάτι και υπονοούσε ότι θα πρέπει να καταργήσουµε την επιθεώρηση εργασίας, να υπάρχει µία ασυδοσία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κανένας δεν είπε ότι δεν πρέπει να
έχουµε σεβασµό στους εργοδότες. Και θα πρέπει το κράτος
πάντα να τους εκλαµβάνει αρχικά ως ειλικρινείς και όχι σαν απατεώνες. Εκεί θα συµφωνήσουµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς το είπατε. Ποιος το είπε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Από εκεί, όµως, κύριε Ροντούλη, µέχρι
του να καταργήσουµε την επιθεώρηση εργασίας, να µην ελέγχεται κανείς, θα φθάσουµε στο σηµείο η µαύρη εργασία που σήµερα είναι στο 17% να πάει στο 50%.
Και για να µιλήσουµε και για τους εργοδότες που µιλούν για
εργασιακό κόστος, που θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, θυµηθείτε ότι στο Ντουµπάι όλοι οι εργάτες από το Μπαγκλαντές
και από το Πακιστάν έπαιρναν µέχρι 3 δολάρια την ηµέρα. Και
όµως το Ντουµπάι κατέρρευσε. Και κατέρρευσε όλος αυτός ο
σχεδιασµός. Τρία δολάρια έπαιρναν είτε δούλευαν την ηµέρα
είτε τη νύχτα. Και βέβαια νοµίζω ότι ήταν η εποχή που άρχισε και
η κατάρρευση της δικής µας περιοχής. Τα οικονοµικά προβλήµατα ξεκίνησαν από τότε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο λύνει πάρα πολλά
προβλήµατα. Μπορεί να είναι µικρά. Ξέρετε, όµως, ότι αν έχουµε
ένα ποτήρι και βάλουµε µέσα κάτι µεγάλο, δεν χωράει τίποτα
µικρό. Όταν βάλουµε τα µικρά στην αρχή, χωράει και το µεγάλο.
Ένα νοµοσχέδιο που δίνει λύση στη µερική απασχόληση. Είναι
µία µορφή εργασίας που επιλέγουν πάρα πολλοί, οι οποίοι µπορούν να διαθέσουν τόσο χρόνο για εργασία. Και οριοθετείται
πλέον και η µερική απασχόληση. Κατοχυρώνει τη µερική απασχόληση.
Στο άρθρο 15, όσον αφορά τη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
∆ηλαδή, έχουµε σήµερα συνταξιούχους, οι οποίοι αφού τελειώσουν τα χρόνια προσπαθούν να πάρουν σύνταξη. Η γραφειοκρατία στη χώρα είναι τεράστια -και το ξέρετε- ειδικά όταν είναι
δύο οι φορείς ασφάλισης που δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα καθυστέρησης και αγανάκτησης. Σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο µπορεί κάποιος δύο χρόνια πριν να υποβάλει το αίτηµά
του και όταν θα ολοκληρωθεί ο χρόνος εργασίας, θα µπορέσει
σε τρεις µήνες να πάρει τη σύνταξή του.
Είναι σηµαντικό ότι σ’ αυτό το σηµείο, το άρθρο 16 περιλαµβάνει τα θέµατα των αναπηριών που είναι πάνω από 80% που δεν
θα χρειάζεται να περνούν συνεχώς επιτροπές, οι οποίες µειώνουν την αξιοπρέπεια. Το είχε δεσµευτεί η προηγούµενη Υπουργός, η κ. Πετραλιά, σε ένα νοµοσχέδιο. ∆εν το έπραξε ποτέ. Και
σήµερα ένας ανάπηρος µε σύνδροµο Down, ένας τυφλός, ένας
νεφροπαθής στο τελικό στάδιο πρέπει να περνάει κάθε εξάµηνο
επιτροπές για να βεβαιώνει ότι είναι ανάπηρος. Ήταν µια τρα-
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γική κατάσταση που βελτιώνεται και διορθώνεται µ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Στο άρθρο 17 προβλέπεται για τους παλιννοστούντες ότι οι
άδειες που θα βγουν µέχρι 31-12-2010 -επεκτείνονται µέχρι και
το 2010- θα δουν αν έχουν προσωπική εργασία, ώστε να µειώνεται το κόστος ασφάλισης προς τα ασφαλιστικά ταµεία στο 50%.
Είναι µία σηµαντική βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους, οι
οποίοι παλεύουν να ζήσουν σ’ ένα νέο σπιτικό στην Ελλάδα.
Στο άρθρο 20, κυρία Υπουργέ, ο κύριος Υφυπουργός µας
άκουσε και πέρασε το θέµα του ΤΑΠΙΤ στην Πιερία. Στην Πιερία
χρόνια υπήρχε το γραφείο. Έχει χιλιάδες εργαζόµενους στον
τουρισµό και πραγµατικά ήταν ένα θέµα. Λύνεται σήµερα µέσα
από αυτό το νοµοσχέδιο, όπως λύνεται και το οριζόντιο θέµα,
αλλά και κάθε θέµα των εργαζοµένων σε οικισµούς κάτω από
δύο χιλιάδες κατοίκους. Μπακάλικα, καφενεία κάνουν λειτούργηµα, να υπάρχει ένα καφενείο. Και απαλλάσσονται πλέον από
την υποχρέωση προς τον ΟΑΕΕ, καθώς και για οι µικρές ξενοδοχειακές µονάδες. Ένας αγρότης κάνει µία µικρή αγροτουριστική µονάδα µέχρι δέκα δωµάτια και αυτός απαλλάσσεται από
την υποχρέωση να πληρώνει ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.
Στο Νοµό Πιερίας συνέβη το εξής κορυφαίο. Ο Νοµός Πιερίας
το 2007 µε το ν.3607 περί της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της
κοινωνικής ασφάλισης έγινε πιλοτικός νοµός και µεταφέρθηκαν
τρεισήµισι χιλιάδες συνταξιούχοι από το ΙΚΑ στον ΟΑΕΕ. Επί
τρεις µήνες ταλαιπωρούνταν σε ειδικό χώρο που διαµορφώθηκε.
Μάλιστα, ένας είχε πέσει από τη σκάλα γιατί ξεκινούσαν στις
5.00 το πρωί, κύριε Υπουργέ, και τελείωναν το βράδυ. Ανασφάλιστοι θεωρούνται αυτοί οι άνθρωποι. Τρεις µήνες! Και µεταφέρθηκαν στον ΟΑΕΕ. Ξέρετε τι έχασαν; Πλήρωναν 25% για τη
συνδροµή τους στις εξετάσεις. Έχασαν τα κουπόνια του κοινωνικού τουρισµού. Και ήταν πιλοτική εφαρµογή! Ένα χρόνο µετά
έφεραν τα στοιχεία και η προηγούµενη κυβέρνηση δεν αποδέχτηκε ποτέ ότι µπορεί να αλλάξει αυτό. Μόνο για το Νοµό Πιερίας σήµερα αλλάζει και ανακουφίζονται τρεισήµισι χιλιάδες
ασφαλισµένοι. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό για µας σ’ αυτό τον
τόπο που ένας τόσο µεγάλος αριθµός ασφαλισµένων βρίσκει τη
δικαιοσύνη του.
Κύριε Υπουργέ, όµως, θέλω να πω να µην έχουν ξανά την ίδια
ταλαιπωρία που θα µεταφερθούν στο ΙΚΑ µε το θέµα της ασφάλισης. Και θα σας πω µε ένα παράδειγµα τι ακριβώς συνέβαινε.
Το θυµάµαι τώρα. Οι ασφαλισµένοι στον ΟΑΕΕ, οι εργαζόµενοι,
πήγαιναν στο γιατρό. Κάθε φορά στο ίδιο ιατρείο ήταν έξω δέκαείκοσι συνταξιούχοι. ∆εν µπορούσαν να έχουν γιατρό, ούτε οι εργαζόµενοι που είναι ασφαλισµένοι στον ίδιο φορέα, όχι µόνο οι
συνταξιούχοι. Λύνεται, λοιπόν, ένα τεράστιο πρόβληµα για τον
τόπο µας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µε αυτό το νοµοσχέδιο αποδεικνύεται
τουλάχιστον από τη δική µου οµιλία ότι έχει οριζόντιες δράσεις
που αφορούν όλη την Ελλάδα, αλλά και κατά τόπους δράσεις,
που αφορούν τον κάθε τόπο ξεχωριστά και λύνει πολλά προβλήµατα. Γι’ αυτό ξαναλέω ό,τι και να είναι, µικρά να είναι τα θέµατα, πρέπει να λύνονται. Μπορούµε να λύσουµε πολύ µεγάλα
θέµατα, αλλά πρέπει να λύνουµε προβλήµατα, τα οποία είναι καθηµερινά, τα οποία, όµως, ανακουφίζουν τον κόσµο γιατί στην
εποχή που ζούµε ο κόσµος δεν έχει άλλο ανοχή. Έχει αντοχή.
Ας µην εκµεταλλευτούµε την αντοχή του και πιέσουµε την ανοχή
του. Νοµίζω ότι µπορούµε να συνδυάσουµε τη µεγάλη ανάπτυξη,
τις µεγάλες επενδύσεις λύνοντας πολύ µικρά προβλήµατα.
Κύριε Υπουργέ, αυτό το νοµοσχέδιο πραγµατικά λύνει τέτοιου
είδους προβλήµατα και γι’ αυτό το στηρίζω και θέλω να σας ευχαριστήσω για τις τροπολογίες που αποδεχθήκατε που αφορούν
το Νοµό Πιερίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αµοιρίδη.
Το λόγο έχει ο έτερος εκ Πιερίας κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Μετά τον κ. Παπαγεωργίου έχει ζητήσει και θα λάβει το λόγο
η κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΗ’ - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

κύριοι Υπουργοί, είναι αλήθεια ότι υπάρχει φόβος για την επερχόµενη ύφεση. Γιατί πρέπει να παραδεχθούµε σ’ αυτόν τον τόπο
ότι η ύφεση δεν είναι προ των θυρών, την ύφεση τη ζούµε και η
έκτασή της, η έντασή της είναι αυτή που µας δηµιουργεί τις ανησυχίες, γιατί το βάθεµα και η περαιτέρω επέκτασή της στη χώρα
µας θα δηµιουργήσει ποσοστά δυσθεώρητης ανεργίας, συνθήκες εργασιακού Μεσαίωνα.
Φυσικά, θα µου πει κάποιος, δεν είχαµε συνθήκες Απαρτχάιντ;
∆εν είχαµε εισφοροδιαφυγή; ∆εν είχαµε ανασφάλιστη εργασία;
Βέβαια και είχαµε και φυσικά σε αυτές τις συνθήκες νοµίζω ότι
είναι πάρα πολύ σωστή η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να δηµιουργήσει έστω και ένα ελάχιστο πλαίσιο διασφάλισης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζόµενων.
Είναι πάντως ηθική η άποψη της Κυβέρνησης που λέει, ούτε
υπερρυθµίζω ούτε απορρυθµίζω µ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι
ηθική η στάση που λέει ότι δεν δηµιουργώ πρόβληµα στην πλήρη
απασχόληση, αλλά διευθετώ απλά τη µερική απασχόληση, διότι
ξέρουµε και βιώνουµε όλοι αυτό που είπα νωρίτερα, ότι ζούµε
συνθήκες πρωτοφανούς χαλάρωσης, πρωτοφανούς αποδιοργάνωσης των εργασιακών σχέσεων στη χώρα µας.
Και υπό αυτήν την έννοια, το νοµοσχέδιο αυτό πιστεύουµε ότι
θα διευκολύνει, δεν θα λύσει το σύνολο των προβληµάτων. Το
χαιρετίζουµε και το ψηφίζουµε.
Θέλω και επειδή το δεύτερο µέρος που αφορά πρωτοβουλίες
της Κυβέρνησης για την κοινωνική ασφάλιση, να µιλήσω για τρία
θέµατα που µας απασχόλησαν στην Πιερία και η Κυβέρνηση µε
τη νοµοθετική της πρωτοβουλία σήµερα επαναφέρει τα πράγµατα στη σωστή τους κατεύθυνση.
Πρώτον, για το ΤΑΠΙΤ, κύριε Υπουργέ, θέλουµε να σας ευχαριστήσουµε. Αλλά, κύριε Υπουργέ, είµαστε ένας τουριστικός
προορισµός και µία περιοχή που έχει περίπου δύο εκατοµµύρια
τουρίστες το χρόνο. Είχε δηµιουργηθεί το ΤΑΠΙΤ το 2006. Υπήρχαν δύο υπάλληλοι µερικής απασχόλησης. Τελείωσε η απασχόλησή τους και τώρα είναι κλειστό. Βέβαια, έγινε πολύ µεγάλη
συζήτηση και υπήρχε και µία κατά κάποιον τρόπο πίεση από όλες
τις πλευρές να µη λειτουργήσει το ΤΑΠΙΤ.
Θέλω να σας πω ότι η πρωτοβουλία σας, η άποψή σας, και η
στάση σας είναι επαινετή, γι’ αυτό και εµείς σας συγχαίρουµε
και σας καλούµε, να θέσετε σε λειτουργία γρήγορα το ΤΑΠΙΤ του
Νοµού Πιερίας, το οποίο θα µαζεύει τις εισφορές από πεντακόσιες πενήντα ξενοδοχειακές µονάδες, από οχτώ χιλιάδες ενοικιαζόµενα δωµάτια, όπου απασχολούνται δύο µε δυόµισι
χιλιάδες υπάλληλοι στο χώρο των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόµενων δωµατίων.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι γρήγορα πρέπει να στελεχωθεί το
γραφείο. ∆εν µπορεί να µην έχουµε -όπως σας είπα- ΤΑΠΙΤ στην
περιοχή της Πιερίας, αφού στη βόρεια Ελλάδα, η Χαλκιδική και
η Πιερία είναι οι δύο µεγάλοι τουριστικοί προορισµοί.
Το δεύτερο, αφορά την επαναφορά των συνταξιούχων του
ΟΑΕΕ στο ΙΚΑ. Ήταν καταπληκτικό ότι είχαν επιλεγεί τρεις νοµοί
για να εφαρµοστεί αυτή η πιλοτική εφαρµογή για τη µεταφορά
από το ΙΚΑ των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ –σαν πιλοτική, επαναλαµβάνω, µορφή- στον ΟΑΕΕ για την κάλυψη των παροχών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Είναι επαινετή η πρωτοβουλία.
Απαντάει στην αγωνία τρεισήµισι χιλιάδων συνταξιούχων που
είναι στον ΟΑΕΕ και το επαναφέρετε στο ΙΚΑ.
Όµως, θέλω να σας επισηµάνω δύο προβλήµατα, κύριε
Υπουργέ. Πρώτον, δεν θα προλάβουν ούτε το επόµενο δίµηνο
να βγάλουν βιβλιάριο του ΙΚΑ, όποια επιτάχυνση των διαδικασιών
και να γίνει. Άρα, θα έχουµε ένα µεσοδιάστηµα.
Γι’ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να λάβετε τρία πράγµατα υπ’ όψιν.
Πρώτον, όσοι εκ των συνταξιούχων έχουν παλιά βιβλιάρια του
ΙΚΑ, να κάνουν χρήση αυτών των βιβλιαρίων.
∆εύτερον, όσοι έχασαν, απώλεσαν τα βιβλιάρια, να µπορούν
µε µια απλή βεβαίωση του ΟΑΕΕ, ότι είναι συνταξιούχοι, να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ΙΚΑ. Και φυσικά, τρίτον, να ενισχυθεί από το τοπικό ΟΑΕΕ ή από τα κεντρικά, η τοπική
υπηρεσία προκειµένου να µπορέσουν αυτοί οι τρεισήµισι χιλιάδες συνταξιούχοι να βγάλουν ξανά βιβλιάριο του ΙΚΑ.
Το τελευταίο, αφορά την ένταξη στον ΟΑΕΕ όλων των επαγγελµατιών, σε περιοχές κάτω από δύο χιλιάδες κατοίκους οι
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οποίοι απηλάσσοντο. Είναι όντως ένα πρόβληµα γιατί είναι εκατόν είκοσι χιλιάδες περίπου πολίτες.
Όντως υπήρχαν φαινόµενα όπου είχαν την έδρα σε µικρά
χωριά κοντά στις πόλεις και µεγάλες οικονοµικές δραστηριότητες στις πόλεις. Και αυτοί ήταν στον ΟΓΑ και επιβάρυναν τον
ΟΓΑ και τον προϋπολογισµό χωρίς οι ίδιοι να µπορούν, χωρίς οι
ίδιοι να θέλουν να δώσουν την εισφορά τους στον ΟΑΕΕ.
Συµφωνούµε. Όµως, κύριε Υπουργέ, επειδή στο νοµοσχέδιο
λέτε ότι, απαλλάσσονται αυτοί που είναι κατά κύριο επάγγελµα
αγρότες κατά 51%, θα σας παρακαλούσα να συνεννοηθείτε µε το
Υπουργείο Γεωργίας, διότι στο µητρώο που καταθέτει η κ. Μπατζελή, γίνεται µεγάλη συζήτηση, για το αν πρέπει να είναι 51% το
ποσοστό που θα ορίζει τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.
Υπάρχει η πρώτη προσέγγιση του Υπουργείου και η βούληση,
να ορίσει το 33%, ως πηγή εισοδήµατος που καθορίζει τον κατά
κύριο επάγγελµα αγρότη. Θα έχουµε, λοιπόν, άλλα προβλήµατα
εκεί. Θα σας παρακαλούσα τουλάχιστον να ξέρουµε τι θα γίνει µ’
αυτήν τη διαδικασία του ορισµού των κατά κύριο επάγγελµα
αγροτών.
Και το δεύτερο: Ορίσατε κάποιες κατηγορίες αλλά, θα σας
έλεγα και το εξής επειδή γίνεται η συζήτηση και θα ανακοινωθεί
ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»: ∆εν µπορεί ένας επαγγελµατίας, ο οποίος
δεν µπορεί να αποδείξει ότι είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότης στα ορεινά χωριά, να έχει την ίδια εισφορά µε αυτούς οι
οποίοι είναι σε µεγάλες κωµοπόλεις, είναι σε χωριά δύο χιλιάδων
κατοίκων.
Μήπως πρέπει -λέω µήπως, υπάρχει µία άλλη προσέγγιση για
τις ορεινές και µειονεκτικές ζώνες, όσον αφορά τον προσδιορισµό αλλά και τα εισοδήµατα. Εάν- αφού και πάλι σας συγχαρούµε για την ευαισθησία, γιατί όχι µόνο κάνατε αυτό που
έπρεπε αλλά είναι και αυτό που απαιτούσαν οι πολίτες στις περιοχές µας- βελτιώσετε αυτές τις τροπολογίες και κάνετε αυτές
τις ρυθµίσεις νοµίζω ότι, οι παρεµβάσεις σας θα είναι πολύ πιο
θετικές για τις τοπικές κοινωνίες, για τους συνταξιούχους, για
τους εργαζόµενους στο χώρο του ιµατισµού και του τουρισµού,
για τους µικροµεσαίους επαγγελµατίες στις µικρές κώµες, στα
µικρά χωριά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπαγεωργίου.
Παρακαλείται η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου να λάβει το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτήν την κρίσιµη και δύσκολη ώρα που περνάει η χώρα µας, η ευθύνη σίγουρα που
έχουµε είναι από τη µία πλευρά να µπορέσουµε αποτελεσµατικά
να αντιµετωπίσουµε τη δηµοσιονοµική κρίση, να µπορέσουµε να
στηρίξουµε την οικονοµία, να σταθούµε στα πόδια µας σ’ αυτήν
τη συγκυρία και ταυτόχρονα να απλώσουµε εκείνο το κοινωνικό
δίχτυ ασφάλειας, το οποίο να στηρίξει τον ελληνικό λαό, την ελληνική οικογένεια σ’ αυτήν την περίοδο τη δύσκολη, σ’ αυτήν την
περίοδο που οι πολίτες καλούνται να κάνουν θυσίες. Και αυτό
είναι κάτι, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες.
Σ’ αυτή, λοιπόν, την προσπάθεια, η λειτουργία του κοινωνικού
κράτους, η στήριξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας είναι κρίσιµη. Για εµάς η υγεία είναι δηµόσιο αγαθό, είναι υποχρέωση
µιας ευνοµούµενης δηµοκρατικής πολιτείας και αυτό το αποδεικνύουµε καθηµερινά αυτούς του έξι µήνες, παρά τις πολύ µεγάλες δηµοσιονοµικές και οικονοµικές δυσκολίες.
Υπάρχει όµως και η άλλη πτυχή της υγείας και εκεί είµαστε
αποφασισµένοι. Εκεί µπορούµε να κάνουµε εξοικονοµήσεις, εκεί
οφείλουµε να βάλουµε τάξη. Είναι το κοµµάτι της υγείας που
αφορά το δηµόσιο συµφέρον και τα οικονοµικά της υγείας. Είτε
αυτό αφορά το ζήτηµα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, δηλαδή
στηρίζουµε και συνεχίζουµε τη στήριξη στο προσωπικό, στηρίζουµε την αναβάθµιση του ΕΣΥ, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Εκεί
πραγµατικά για εµάς είναι δέσµευση, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει
ένα πολύ µεγάλο περιθώριο και εκεί έχουµε υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό να είµαστε αποφασισµένοι, να κάνουµε
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πραγµατικά ρίξεις και τοµές.
Εκεί που αναφερόµαστε σε γκρίζες ζώνες, σε αδιαφάνεια, σε
σπατάλη δηµόσιου χρήµατος του Έλληνα φορολογούµενου,
αναφέροµαι στις προµήθειες, στην πολιτική του φαρµάκου, στην
κακοδιαχείριση και φυσικά σ’ ένα παρασιτικό µακροοικονοµικό
κύκλωµα γύρω από την υγεία.
Ταυτόχρονα, σ’ αυτήν την συγκυρία, οι Έλληνες απαιτούν από
εµάς επιτέλους να υπάρχουν κανόνες και η εξασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος της υγείας και στον ιδιωτικό τοµέα.
Αυτήν, λοιπόν, την πτυχή της διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος στην υγεία, υπέρ της υγείας, υπέρ του εθνικού συστήµατος υγείας, υπέρ της παροχής υγείας στους ασφαλισµένους και στους πολίτες, εξυπηρετούν οι διατάξεις που έχουν
ενσωµατωθεί στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και
έχουµε καταθέσει απ’ την πλευρά του Υπουργείου Υγείας.
Και εδώ θα ήθελα να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ιδιαίτερα αναφερόµενη στους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
ότι σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες σαφώς και δεν χωρά η µικροκοµµατική, ούτε η αναζήτηση ευθυνών. Ξέρουµε πολύ καλά πώς
έχει οδηγηθεί το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, εδώ που έχει οδηγηθεί
και µε ποιες επιλογές τα προηγούµενα χρόνια. Εδώ θέλει σοβαρότητα, υπευθυνότητα και θέλει και πολιτική ειλικρίνεια.
Γιατί λοιπόν επιλέξαµε τη διαδικασία του επείγοντος; Για να
µην αιωρείται στην Αίθουσα αυτή η συζήτηση, παρ’ ότι τα κουβεντιάσαµε και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Για τέσσερις συγκεκριµένους λόγους, κύριοι συνάδελφοι, αυτές οι
διατάξεις ήρθαν σ’ αυτό το σχέδιο νόµου και δεν περιµέναµε
µετά από ενάµιση µήνα, να έρθουν σε µια ολοκληρωµένη ρύθµιση του Υπουργείου Υγείας.
Πρώτος λόγος. Γιατί πραγµατικά είναι επείγουσας, γιατί δεν
µπορούµε να χάσουµε ούτε ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι αίτηµα
όλων των συναδέλφων, απ’ όλα τα κόµµατα της Βουλής, ότι επιτέλους πρέπει να έχουµε τα όπλα εκείνα ως πολιτεία για να µπορούµε να είµαστε αποτελεσµατικοί στις προµήθειες, να
συµπληρώσουµε την πολιτική που ήδη έχει δροµολογηθεί για το
φάρµακο, να µπορέσουν να υπάρχουν αποτελεσµατικοί κανόνες
όσον αφορά τον ιδιωτικό τοµέα της υγείας. Άρα ο λόγος του
επείγοντος είναι κρίσιµος.
Αιτιολόγηση δεύτερη και εδώ έχει να κάνει µε την προηγούµενη κυβέρνηση. Γιατί και στους τρεις αυτούς τοµείς υπήρξε µία
απόλυτη νοµική εκκρεµότητα και µια γκρίζα ζώνη, την οποία
εµείς κληθήκαµε να βρούµε και να χειριστούµε. Ένα σύστηµα
προµηθειών, το οποίο στην ουσία δεν λειτουργούσε -κάτι το
οποίο οµολόγησαν οι ίδιοι οι συνάδελφοι και προς τιµήν τους
από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας- όπου πώς µπορείς να
κάνεις περιστολή δαπανών και διαφάνεια αν δεν βελτιώσεις αυτό
το σύστηµα. Και για αυτό εκπλήσσοµαι, αν τελικά δεν στηρίξετε
αυτές τις διατάξεις καθώς επί της ουσίας, πιστεύω ότι δεν µπορεί να διαφωνεί κανείς.
Είδαµε το θέµα των ιδιωτικών κλινικών και της υποχρέωσης,
ακόµα και µεγάλες ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν να έχουν
το στοιχειώδες φαρµακείο, να υπάρχει έλεγχος, όσον αφορά τη
διακίνηση του φαρµάκου και το τι χρεώνεται στα ασφαλιστικά
ταµεία που σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι, χρεώνεται σε τιµή
λιανικής µέσα στις ιδιωτικές κλινικές. Και είχε θεσπιστεί σωστά
µία ρύθµιση από την προηγούµενη κυβέρνηση, η οποία όµως
είχε όριο εφαρµογής την 1η Ιουλίου του 2009 και δεν είχε γίνει
µετά τίποτα.
Και εµείς, ερχόµαστε εδώ και βάζουµε -και αυτή είναι η απάντηση γιατί βάζουµε αυτήν την τρίµηνη προσαρµογή όµως, µε
πολύ αυστηρούς κανόνες πια- και ασφαλιστική δικλίδα που θα
επανέλθουν.
Και, βέβαια, το τρίτο θέµα που έχει να κάνει µε την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και τον ιδιωτικό τοµέα, όπου ξέρετε
πολύ καλά, ότι δύο µέρες πριν τις εκλογές ηµέρα Παρασκευή 2
Οκτωβρίου, υπήρξε δηµοσίευση προεδρικού διατάγµατος µε
κλειστή τη Βουλή, µε υπηρεσιακή στην ουσία κυβέρνηση, αιφνιδιαστική ρύθµιση, η οποία στην πραγµατικότητα ερχόταν να προκαταλάβει τις εξελίξεις στο πρωτοβάθµιο επίπεδο της υγείας,
δηµιουργώντας συνθήκες σαν να είναι η υγεία σούπερ µάρκετ.
Χωρίς κριτήρια, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όποιος ήθελε έµπαινε και έκανε επενδύσεις, πάλι χωρίς να υπάρχει ανάλογη εποπτεία και εις βάρος βέβαια –αφού δεν υπήρχαν
κανόνες και όροι- των ασφαλιστικών ταµείων.
Πιο συγκεκριµένα και ο τέταρτος λόγος –επιτρέψτε µου, για
να µην το ξεχάσω- που φέρνουµε αυτές τις ρυθµίσεις, είναι γιατί
πρέπει το πρόγραµµα προµηθειών για τα δηµόσια νοσοκοµεία,
το οποίο υλοποιείται το Μάιο, σύµφωνα µε το ενιαίο πρόγραµµα
προµηθειών για το 2010, να µπορέσει να υλοποιηθεί µε αυτές τις
νέες ρυθµίσεις. ∆ηλαδή, θα ήταν δώρο άδωρον να έρθουν αργότερα, αφού πλέον θα είχαν γίνει οι προκηρύξεις και θα είχε
προχωρήσει το πρόγραµµα προµηθειών.
Τέλος, το θέµα των ιδιωτικών κλινικών και των φαρµακείων
είναι ένα θέµα που το έχουµε δουλέψει από κοινού µε τους συναδέλφους από το Υπουργείο Εργασίας, τον συνάδελφο Ανδρέα
Λοβέρδο και τον Γιώργο Κουρτουµάνη, γιατί έχει άµεση συνάφεια, όπως και το ζήτηµα των προµηθειών, µε το θέµα των ασφαλιστικών ταµείων.
Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά την Επιτροπή Προµηθειών
Υγείας, µε δύο λόγια θα πω τι θεσµοθετούµε σήµερα. Πρώτα απ’
όλα, σταµατάει αυτή η γραφειοκρατική προσέγγιση, η οποία δεν
λειτούργησε ποτέ, οι απαιτήσεις των νοσοκοµείων να συγκεντρώνονται και να στέλνονται στην ΕΠΥ και να τις διεκπεραιώνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό δεν έγινε. Το αποτέλεσµα;
Τα νοσοκοµεία ποτέ δεν διεκδίκησαν τις απαιτήσεις τους και
πολλά λογιστήρια δεν είχαν καν βγάλει εντάλµατα µετά το 2008.
Εδώ, λοιπόν, λέµε ότι κάθε νοσοκοµείο, κάθε οικονοµικό
τµήµα, κάθε διοίκηση νοσοκοµείου έχει ευθύνη να δίνει κάθε
µήνα το λογαριασµό και επίσης, να πηγαίνει να βγάζει τα εντάλµατα και να διεκδικεί. ∆εν µπορεί να πυροβολούµε το ΕΣΥ συνεχώς, για τις υποχρεώσεις και τα χρέη και να µην έχει καν τη
θεσµική δυνατότητα να µπορεί να έχει ορθή διαχείριση των οικονοµικών
∆εύτερη αλλαγή είναι να µπορεί η Επιτροπή Προµηθειών
Υγείας και όταν αυτό απαιτείται, ανάλογα µε το είδος των προµηθειών, να υπάρχει αποκέντρωση στις υγειονοµικές περιφέρειες για διαγωνισµούς µε ενιαίες προδιαγραφές και µάλιστα,
για είδη που χωράει κάτι τέτοιο, για οικονοµίες κλίµακας και µάλιστα η πρόβλεψη µε σαφήνεια για ηλεκτρονικές προµήθειες και
ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, κάτι το οποίο είναι κρίσιµο και το
οποίο θα είναι ευεργετικό για τα οικονοµικά του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και βέβαια, θα φέρει και πολύ µεγάλη διαφάνεια.
Αλλαγή επόµενη, για το φάρµακο, κάτι που νοµίζω όλοι έχουµε
πει. Να υπάρχει δυνατότητα τα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας
να κάνουν διαγωνισµούς µε βάση τη δραστική ουσία, κάτι κρίσιµο και κάτι που πιστεύω ότι όλοι θα επικροτήσουµε. Όπως, επίσης, και η πρόβλεψη για νοσοκοµειακή συσκευασία για την
προµήθεια φαρµάκων, κάτι που γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες και δεν µπορώ να καταλάβω γιατί οι ίδιες εταιρείες, για
τα ίδια προϊόντα, δεν µπορούν να προµηθεύσουν τα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας µε αυτόν τον τρόπο.
∆ύο λόγια για τις ιδιωτικές κλινικές. Ερχόµαστε και κάνουµε
αυστηρό το πλαίσιο. ∆ιευρύνουµε κατ’ αρχάς τις κλινικές που
πρέπει να συµµορφωθούν. Εκεί που ήταν από εκατόν πενήντα
κλίνες και πάνω, εµείς λέµε από εξήντα κλίνες και πάνω.
∆εύτερον, η υποχρέωση φαρµακείου και η λειτουργία µε φαρµακοποιό. Θα εκπλαγείτε αν δείτε τον κατάλογο, ότι µεγάλες
ιδιωτικές κλινικές αυτήν τη στιγµή δεν έχουν οργανωµένο φαρµακείο, µε ηµερήσιο συνταγολόγιο και καταγραφή ανά δόση θεραπείας ασθενούς, µε πλήρη έλεγχο, όσον αφορά την είσοδο
των φαρµάκων και τη διακίνηση. Και το πιο κρίσιµο, αλλάζουµε
το βάρος, όσον αφορά την υποχρέωση εποπτείας. Εκεί, δηλαδή,
που το δηµόσιο κυνηγάει να δει µέσα από ένα δαίδαλο γραφειοκρατίας, µε ενστάσεις κ.λπ., και παίρνει χρόνο αν συµµορφώνεται ή όχι ο ιδιωτικός τοµέας, εδώ λέµε το πολύ απλό: πέραν των
άλλων, όποια ιδιωτική κλινική δεν συµµορφωθεί εντός τριών
µηνών, παύει η σύµβαση µε τα ασφαλιστικά ταµεία, που υπογράφουµε από κοινού µε το συνάδελφο, τον Ανδρέα Λοβέρδο.
Επιτέλους, θα σταµατήσει να εκβιάζεται το δηµόσιο. Το βάρος
της συµµόρφωσης στον ιδιωτικό τοµέα.
∆ύο λόγια και για την πρωτοβάθµια φροντίδα και γιατί φέρνουµε αυτή τη ρύθµιση. Κατ’ αρχάς ξέρετε πολύ καλά ότι σε όλη
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την Ευρώπη –επειδή ακούστηκε κι αυτό- τα θέµατα της υγείας,
δεν θεωρούνται ότι είναι θέµατα της εµπορευµατοποίησης και
γι’ αυτό ακόµα και η περίφηµη οδηγία Μπολκεστάιν είχε εξαιρέσει το χώρο της υγείας από την παροχή των υπηρεσιών.
Άρα, λοιπόν, εµείς λέµε ότι το να έχεις ένα 51%, αυτή τη
στιγµή, εκεί που έχει ιατρική ή οδοντιατρική υπηρεσία, σηµαίνει
ότι πιστεύεις ότι η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας είναι ιατρική,
οδοντιατρική πράξη.
Ταυτόχρονα, κάνουµε ρυθµίσεις για τους άλλους επαγγελµατίες του χώρου, όπως είναι οι φυσικοθεραπευτές, οι ψυχολόγοι
-τα λέµε µέσα, αναλυτικά- προκειµένου και εκεί να έχουν τις δυνατότητες, µε τις δικές τους ιδιαιτερότητες και διατάξεις, να παρέχουν πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Άρα, λοιπόν, παύει αυτή η εκκρεµότητα που επί έξι µήνες είχαν
παγώσει όλες οι άδειες στο χώρο της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας, οµαλοποιείται, δίνουµε δεκαοκτώ µήνες. Το συζητήσαµε
και στην επιτροπή, γιατί εµείς δεν έχουµε αντιπαλότητα µε τον
ιδιωτικό τοµέα, να υπάρξει η προσαρµογή. Και επειδή, ακούστηκε από τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ για το προεδρικό διάταγµα,
είναι σαφές ότι δεν αφορά αυτή τη µεταβατική περίοδο και είµαστε σαφείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και κλείνω µε αυτό- το πιο κρίσιµο είναι η ώρα που θα γίνει η µεγάλη τοµή στην πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας, το µεγάλο κενό του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας, µετά το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και µετά το ασφαλιστικό
νοµοσχέδιο, που επιτέλους, οι κλάδοι υγείας -έχουµε συµφωνήσει µε το συνάδελφο Υπουργό Εργασίας- θα είναι κάτω από την
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, σε µια ενοποίηση του χώρου
της υγείας. Ε, δεν µπορούµε να αφήσουµε τετελεσµένα γεγονότα, όπως έγινε στην πράξη από το 2008 και µετά, τα οποία να
έρθουν και να ακυρώσουν την προσπάθεια, η χώρα µας επιτέλους, να έχει ένα πρωτοβάθµιο σύστηµα υγείας που να αντιστοιχεί και να αξίζει στον ελληνικό λαό.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι µε αίσθηµα ευθύνης και σοβαρότητας
οι τρείς ρυθµίσεις που φέρνουµε είναι προς όφελος της υγείας
και µε έννοια του δηµόσιου αγαθού και του δηµοσίου συµφέροντος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την κατανόησή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Παρακαλείτε τώρα ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος να πάρει το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα ανοίξει ο κύκλος
των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα, τοποθετήθηκε η κυρία Υπουργός.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Επειδή υπάρχει και η
τοποθέτηση του κ. Λοβέρδου…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ ειπώθηκαν πράγµατα που θέλουν µια ουσιαστική ανταπάντηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, έλεγα µήπως ο
κύκλος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων µείνει για το τέλος.
Είναι πιο λογικό να µιλήσουν οι συνάδελφοι –το λέω για τον κ.
Μαρκόπουλο και τον κ. Ροντούλη- να κυλήσει η συζήτηση, θα παρέµβει ο κ. Λοβέρδος και τότε θα µιλήσετε και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Είναι πιο οµαλή αυτή η ροή που προτείνω.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εµείς συµφωνούµε µε αυτά που
λέτε, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουµε και τη δευτερολογία, αλλά αυτά τα πράγµατα θέλουν µια ουσιαστική ανταπάντηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι, αλλά έχουµε και
τους συναδέλφους, οι οποίοι θέλουν να µιλήσουν.
Κρατείστε σηµειώσεις, κύριε Μαρκόπουλε. Εγώ προτείνω…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ προτιµώ να µιλήσω
τώρα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Επειδή έκανε βασική
παρέµβαση η Υπουργός, σας παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλε, ας
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δεχθείτε αυτή τη λύση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα το
δεχθώ. Και χθες όµως, το Προεδρείο δεν άφησε παρέµβαση του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας ∆ηµοκρατίας. Σέβοµαι απόλυτα τους συναδέλφους, κι εγώ συνάδελφος είµαι. Σήµερα είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, αύριο δεν είµαι. Το
σέβοµαι, αλλά θέλω να παρακαλέσω ότι ο διάλογος και η αντιπαράθεση στα βασικά θέµατα, εκτός της σεβαστής άποψης
όλων των Βουλευτών, πρέπει να ακολουθείται.
∆ηλαδή, εδώ θα φυλλορροήσει και θα µιλήσουµε οι Κοινοβουλευτικοί σε πολύ σοβαρά ζητήµατα, ενώπιον άδειας Αιθούσης. Και η άδεια Αίθουσα, κύριε Πρόεδρε, δεν οφείλεται µόνο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Οι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Σας παρακαλώ, όταν θέλετε να µιλήσετε, µιλάτε. Ακούστε, όµως και µια φωνή.
Θα µιλήσουµε, όµως, ενώπιον άδειων εδράνων, όπως συνηθίζεται τους τελευταίους πέντε µήνες στη Βουλή, λόγω των πολλαπλών και διαφορετικών επιτροπών. Το λέω για µια ακόµα φορά
προς το σεβαστό Προεδρείο, διότι αυτή η εικόνα, εν µέσω αυτής
της κρίσης, δεν είναι κάτι το οποίο τιµά την ελληνική Βουλή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε Μαρκόπουλε.
Εγώ να απαντήσω, κύριοι συνάδελφοι, στον κ. Μαρκόπουλο
γιατί υπάρχει ένας υπαινιγµός βαρύς ή ευθεία καταγγελία προς
το πρόσωπό µου.
Η σειρά των γεγονότων χθες δεν ήταν αυτή που είπατε. Η
σειρά των γεγονότων, των κοινοβουλευτικών πράξεων, ήταν η
εξής: Ζητάει, κατ’ εξαίρεση, και µε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο
της Βουλής, η κ. Παπαρήγα το λόγο, απαντά ο Υπουργός για
τέσσερα λεπτά -έτσι είθισται και νοµίζω επιβάλλεται από την κοινοβουλευτική πράξη- ζητάτε, καθ’ ο είχατε δικαίωµα, το λόγο και
αντιπροτείνω εγώ να µην ανοίξει, όχι ο κύκλος τού ενός Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου που ζήτησε το λόγο, αλλά και του κ.
Λαφαζάνη και των άλλων Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Και
το ζήτησα µε τη βεβαιότητα ότι ζητούσα κάτι ορθό και όχι κάτι
επιθετικό εις βάρος σας ή που απέκλειε έναν εκπρόσωπο. Αυτά
έγιναν χθες. Για σήµερα αποδέχοµαι όλο το συλλογισµό σας,
αλλά σας λέω ότι πάντοτε αυτές οι δύο τάσεις ή ροπές κρατούν
στη συζήτηση, σε όλες τις συζητήσεις. ∆ηλαδή, η εγκυρότητα
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου µιας Κοινοβουλευτικής Οµάδος να λάβει το λόγο και η απαίτηση, η δικαία, των συναδέλφων
Βουλευτών να µιλήσουν, επίσης.
Αυτά ρυθµίζει το Προεδρείο και έτσι υπέβαλα εγώ την παράκληση να µην ανοίξει τώρα ο κύκλος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, παρά το γεγονός ότι ελέχθησαν σοβαρά πράγµατα
από την κ. Ξενογιαννακοπούλου, που ίσως θα έχρηζαν µιας άµεσης απάντησης, για να µιλήσουν οι συνάδελφοι και στο τέλος να
γίνουν οι οµιλίες του κύκλου των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων σε απάντηση και του Υπουργού, που θα παρέµβει συµπερασµατικά και των όσων
ελέχθησαν από παρεµβάσεις
Υπουργών ενδιαµέσως.
Αυτά ήθελα ως εξηγήσεις να παράσχω.
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το αποδέχοµαι, διότι δεν θέλω να δηµιουργήσω πρόβληµα. Αλλά, θα
ήθελα να πω µόνο µια κουβέντα σε ό,τι αφορά το χθεσινό. Είναι
σωστό αυτό που είπατε σε ό,τι αφορά το χθεσινό µε µια µικρή
διαφοροποίηση, ότι ο αξιότιµος Υπουργός απήντησε προς την κ.
Παπαρήγα, αλλά στην πραγµατικότητα βλέποντας την κ. Παπαρήγα απήντησε προς τη Νέα ∆ηµοκρατία και είπε πράγµατα, τα
οποία χθες χρειαζόντουσαν απάντηση.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν σας ψέγω, αναφέρω,
όµως, το γεγονός ως µια µικρή λεπτοµέρεια που πέρασε βεβαίως από τα Πρακτικά της Βουλής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Γρηγοράκος Λεωνίδας.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευτυχής είναι η συγκυρία που
διαδέχοµαι στο Βήµα την Υπουργό Υγείας την κ. Ξενογιαννακο-
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πούλου, γιατί η οµιλία µου θα επικεντρωθεί στα θέµατα Υγείας,
αν και θα ήθελα και λίγο χρόνο βέβαια για να µιλήσω για θέµατα
που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διανύουµε µια πολύ δύσκολη
περίοδο και όλοι µας πρέπει να ανασκουµπωθούµε. ∆εν θέλω να
υποβαθµίσω καθόλου αυτήν την δύσκολη περίοδο, που είναι
πραγµατικά επώδυνη για τον ελληνικό λαό. Η Ελλάδα αντιµετωπίζει µια πολύπλευρη κρίση, οικονοµική και κοινωνική και εµείς µε
αίσθηµα ευθύνης και µε πυξίδα τις αρχές µας αναδεικνύουµε
όλα τα προβλήµατα που θέλουν λύση και προσπαθούµε να δώσουµε την καταλληλότερη, την καλύτερη και την πιο ανώδυνη
λύση για ελληνική κοινωνία.
Στρατηγικός στόχος της πολιτικής µας και ιδιαίτερα της οικονοµικής πολιτικής είναι να βγει η χώρα από την κρίση µε διάφορες τοµές που θα επαναφέρουν την Ελλάδα σε τροχιά
ανάπτυξης. Αυτές οι τοµές πρέπει να είναι από όλα τα Υπουργεία, µικρές, σηµαντικές τοµές που στο τέλος µαζεµένες από
όλα τα Υπουργεία, µε όλη τη δουλειά που κάνει η Κυβέρνηση,
θα βγει ένα µεγάλο αποτέλεσµα.
Σήµερα, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο το αναλύσαµε
διεξοδικά στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, που αφορά τις
εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια. Όµως, θα απαντήσω
στους υπαινιγµούς τού κ. Μαρκόπουλου, ότι πρέπει να απαντήσει την Υπουργό, ότι δεν τα είπε καλά ή ξέρω εγώ υπάρχει µια
διαφορετική αντίληψη, µια διαφορετική στάση σε ορισµένα θέµατα υγείας.
Θέλω να πω στους αγαπητούς συναδέλφους, ότι δεν έγιναν
τόσο καλά τα πράγµατα την προηγούµενη πενταετία, όχι ότι
εµείς τα κάναµε καλύτερα και τα προηγούµενα χρόνια στο χώρο
της υγείας.
Κύρια Υπουργέ, σωστή είναι η τοποθέτηση σας για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, αλλά εγώ, όπως και στην επιτροπή
σάς είπα -θα την στηρίξουµε βέβαια- δεν πιστεύω ότι ο δηµόσιος
τοµέας είναι ηθικός και είναι µη ηθικός ο ιδιωτικός, ή τανάπαλιν
ότι ο ηθικός είναι ο ιδιωτικός τοµέας και ο µη ηθικός είναι ο δηµόσιος τοµέας.
Έτσι, λοιπόν, µπορεί να πει κανείς σήµερα ότι το προεδρικό
διάταγµα του κ. Αβραµόπουλου το στήριζε µια µερίδα της ελληνικής κοινωνίας και την σηµερινή τροπολογία που φέρατε εσείς
και την ενσωµατώσατε στο νοµοσχέδιο την στηρίζει µια άλλη µερίδα της ελληνικής κοινωνίας.
Επειδή, προηγουµένως ανέφερα ότι βρισκόµαστε σε µια πολύ
δύσκολη συγκυρία, θα προχωρήσουµε σήµερα και θα την στηρίξουµε αυτή την τροπολογία που φέρατε και ενσωµατώθηκε στο
νοµοσχέδιο -την πρότασή σας- αλλά εγώ θα ήθελα πάλι να σας
βάλω στην διαδικασία της σκέψης ότι πρέπει να το ξαναδούµε
το θέµα.
Να δούµε ότι δεν είναι άσπρο-µαύρο στην ζωή, ότι και ο ιδιωτικός τοµέας υγείας στην Ελλάδα έχει προσφέρει στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ότι ο δηµόσιος τοµέας υγείας στην Ελλάδα έχει
τα δικά του προβλήµατα, τις δικές του αγκυλώσεις. Είναι αυτός
ο τοµέας, ο οποίος φέρνει το βάρος και στα δύσκολα θα είναι
πάντα ο δηµόσιος τοµέας, ο πυλώνας, ο δυνατός, ο οποίος θα
στηρίξει το σύστηµά µας. Αλλά να ξέρετε ότι έχουµε ανάγκη και
το ιδιωτικό σύστηµα υγείας γιατί µας δίνει λύσεις σε καταστάσεις που το δηµόσιο λογιστικό δεν επιτρέπει στα νοσοκοµεία του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας να προχωρήσουν γρήγορα.
Η υγεία είναι ένα αγαθό, το οποίο δεν έχει ταµπέλα, ούτε ανήκει στον ιδιωτικό ή στον δηµόσιο τοµέα. Η υγεία είναι ένα αγαθό
που πρέπει να το προασπίζεται και το Σύνταγµα, όπως το προασπίζεται, αλλά και οι Έλληνες πολίτες. Ο Έλληνας πολίτης και ο
κάθε πολίτης του κόσµου θέλει την υγεία του και δεν τον ενδιαφέρει που θα την βρει, αρκεί να βρει την υγεία του. Βέβαια, αν
την βρει και φθηνή την υγειά του, τότε θα είναι τα πράγµατα καλύτερα.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι θα πρέπει να το ξαναδούµε αυτό το
θέµα, διότι έχουµε ανάγκη αυτή την στιγµή όσο ποτέ άλλοτε τη
σύµπραξη, έχουµε ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε οι κατευθυνόµενες
δυνάµεις να είναι προς την ίδια πλευρά και από το δηµόσιο και
από τον ιδιωτικό τοµέα, να ενώσουµε τις δυνάµεις του συστήµατος υγείας στην Ελλάδα, απ’ όπου και αν προέρχοναι για το
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καλό του ελληνικού λαού.
Σε ένα δεύτερο θέµα που θα ήθελα να πάρω θέση, είναι το
θέµα της συνταγογράφησης και µέσα από την συνταγογράφηση,
κύριε Υπουργέ, θέλω να πω ότι το άρθρο είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση. Όµως, θέλω να κάνω µια κριτική και για τη λίστα
φαρµάκων και για τα φάρµακα, όπου αυτές τις ηµέρες έχουν
φέρει µια αναστάτωση.
Έγινε η πρότασή µας στην επιτροπή, θυµάµαι διάφορες τοποθετήσεις συναδέλφων, αλλά και κάτι που διακινήθηκε το οποίο
τελικά δεν πέρασε. Αλλά δεν παύει κανείς να επαναφέρει και
στην Ολοµέλεια της Βουλής τις προτάσεις του για να µην µπαίνουν υποψίες σε κανέναν µας, διότι αυτή τη στιγµή είµαστε όσο
ποτέ στο στόχαστρο της ελληνικής κοινωνίας και όλων των πολιτών.
Πρέπει, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να λειτουργούµε µε περισσότερη διαφάνεια από ποτέ στην ιστορία του
ελληνικού κράτος. Είµαστε σε µια δύσκολη περίοδο. Είχαµε
φέρει, λοιπόν, µια πρόταση να µειωθούν, όλες οι τιµές των φαρµάκων κατά 30%, ιδιαίτερα των ακριβών φαρµάκων, φαρµάκων
που, κυρία Υπουργέ, κάνει η δόση, παραδείγµατος χάριν 1.500
ευρώ, όπως στα ογκολογικά φάρµακα.
Είχαµε πει να προστατεύσουµε αυτά τα µικρά φάρµακα, που
ο πατέρας µου, ο θείος του αλλουνού, η µητέρα µου, τα αγοράζουν µε δύο και τρία ευρώ, διότι αν αυτό το φάρµακο, εµείς του
ζητήσουµε να το µειώσει, θα µας το πάρει το φάρµακο από την
κυκλοφορία και θα µας το φέρει µετά από δύο-τρείς µήνες µε
δεκαπέντε ή είκοσι ευρώ. Έτσι, λοιπόν, θα έχουµε να χάσουµε
και όχι να κερδίσουµε.
Εγώ, λοιπόν, θα ήθελα να το ξαναδούµε αυτό το θέµα, διότι
είναι µείζον θέµα. Υπάρχουν δύο χιλιάδες σκευάσµατα, τα οποία
είναι πολύ ακριβά στην Ελλάδα, κυρία Υπουργέ, που µπορούµε
-χωρίς κανείς να µας κατηγορήσει και χωρίς να έρθουµε σε συνεννόηση µε καµµία εταιρεία-να πούµε «όλα τα σκευάσµατα που
κάνουν πάνω από τόσο και είναι µέσα στην κατάσταση των δύο
χιλιάδων, 30% κάτω». Και δεν έχουµε επαφή µε κανέναν και δεν
θα µας κατηγορήσει και κανείς.
Η τρίτη παρέµβασή µου είναι στο άρθρο 26, του νοµοσχεδίου
του Υπουργείου Εργασίας. Λείπει ο κ. Υφυπουργός -ο οποίος
έδειξε πολύ µεγάλη ευαισθησία όταν έφερνε αυτή την τροπολογία εδώ. Σύµφωνα µε την οικονοµική έκθεση, οι προβλεπόµενες
ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου θα οδηγήσουν σε αύξηση των εσόδων του ΑΕΠ και η αύξηση των εσόδων θα είναι κατά
160.000.000 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως χρόνου οµιλίας
του κ. Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το 2002 ο κ. Σπυρόπουλος, και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων
µας εδώ στη Βουλή είχαµε φέρει αυτή την τροπολογία, κύριε
Πρόεδρε, µε σκοπό να δώσουµε πνοή και ζωή στα µικρά χωριά
της ελληνικής υπαίθρου. Είχαµε φέρει, λοιπόν, µια τροπολογία
που λέγαµε ότι όταν κάποιος έχει επάγγελµα σε χωριά κάτω των
δύο χιλιάδων κατοίκων – δεν είχαµε, βέβαια, επακριβώς πει τι
επάγγελµα κάνει – µπορεί, εφόσον,ο ίδιος ή η σύζυγός του κ.λπ.
ενεργοποιείται σε γεωργικές εργασίες στον ΟΓΑ, να εγγραφθεί
στον ΟΓΑ.
Βέβαια, ο Έλληνας είναι πάντα πολυµήχανος. Όταν πήραν είδηση την τροπολογία, όλες οι µικρές επιχειρήσεις από τα κέντρα
των πόλεων, από τις πρωτεύουσες των νοµών και από τις µεγαλουπόλεις, πήγαν και γραφτήκαν στα χωριά τους, µε αποτέλεσµα να πάθουν πολύ µεγάλη ζηµιά τα ταµεία και ιδιαίτερα το
ΤΕΒΕ και ο ΟΑΕ∆.
Σήµερα, έρχεται ο Υπουργός αυτό να το διορθώσει. ∆εν ξέρω
αν κάποιοι συµπολίτες µας καλύπτονται από το σηµερινό. Πιστεύω ότι αν αφήνει κάποιους απ’ έξω, οι οποίοι αδικούνται θα
υπάρξει και ιδιαίτερη παρέµβαση του Υπουργού. Θα το ελέγξουµε και πιστεύω ότι θα καλύψουµε κατά 100% αυτή την πραγµατικά µεγάλη αδικία που γινότανε στον ασφαλιστικό φορέα. Και
στον ΟΓΑ θα µπορούν να γραφτούν, οι άνθρωποι οι οποίοι τα
προηγούµενα χρόνια πραγµατικά ασκούσαν το επάγγελµα τους
στα µικρά χωριά και έδιναν ζωή, πνοή. Έδιναν το στίγµα και έδιναν και ένα χώρο συνάντησης, ιδιαίτερα στα ελληνικά καφενεία
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που το πρωί ο καθένας µπορούσε να ασχολείται µε τις αγροτικές
του δουλειές και το βράδυ να ανοίγει το καφενείο που θα αποτελούσε και αποτελεί σηµείο συνάντησης και σηµείο ζωής στην
ελληνική ύπαιθρο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γρηγοράκο.
Το λόγο έχει ο κ. Μαυρουδής Βορίδης, Βουλευτής Αττικής του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Την ώρα που διεξάγεται αυτή η συζήτηση, η πατρίδα µας διέρχεται µια από τις δυσκολότερες στιγµές. Είναι ξεκάθαρο πια, ότι
µέχρι στιγµής δεν έχουµε καταφέρει να ελέγξουµε τίποτε απ’
αυτά που πρέπει να ελέγξουµε. ∆εν έχουµε καταφέρει να ελέγξουµε τα επιτόκια, δεν έχουµε καταφέρει να στείλουµε και να εκπέµψουµε µηνύµατα στις αγορές, δεν έχουµε –τέλος- καταφέρει
να πείσουµε τον ελληνικό λαό, ότι το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων -πρωτίστως όµως, η Κυβέρνηση- µπορεί να εµπνεύσει
εµπιστοσύνη, µπορεί να λειτουργήσει σε συνθήκες πειθαρχίας
και µπορεί να στείλει τα κατάλληλα µηνύµατα εκεί που πρέπει να
σταλούν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Η έκθεση υποβαθµίσεως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή
της «STANDARD & POOR’S», περιλαµβάνει όχι οικονοµικές αξιολογήσεις για την πατρίδα µας. Περιλαµβάνει πολιτικές αξιολογήσεις. Τί λέει η έκθεση αυτή; «Η υποβάθµιση είναι αποτέλεσµα
της αναθεωρηµένης επεξεργασίας πολιτικών, οικονοµικών και
δηµοσιονοµικών προκλήσεων που αντιµετωπίζει η ελληνική Κυβέρνηση στις προσπάθειες της για µετάθεση των χρεών σε βιώσιµη καθοδική πορεία». Λέει: «Πιστεύουµε πως οι πολιτικές
επιλογές της Κυβέρνησης στενεύουν. Συνεχίζουµε να πιστεύουµε πως το µέγεθος και το φάσµα του Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Προσαρµογής της ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς και
η θέληση της να το εφαρµόσει, είναι οι κύριοι οδηγοί των αξιολογήσεών µας». Η θέλησή της να το εφαρµόσει. «Πιστεύουµε ότι
η δυναµική αυτής της κρίσης εµπιστοσύνης έχει ενισχύσει την
αβεβαιότητα, τόσο σχετικά µε τη διοικητική ικανότητα της ελληνικής Κυβέρνησης να εφαρµόσει µε ταχύτητα τις µεταρρυθµίσεις, όσο και για την πολιτική βούληση να υιοθετήσει ένα
πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής διαρκείας πολλών
ετών».
Τι περιµένουν οι αγορές; Και µη µου πει κανείς ότι δεν µας ενδιαφέρουν οι αγορές! Γιατί ταυτόχρονα, αυτοί που το λένε αυτό,
λένε ότι δεν θέλουν τα λεφτά και από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο. Άρα, να έρθουν αυτοί που δεν θέλουν τίποτα απ’ όλα
αυτά να µας πουν, τι θέλουν! Θέλουν οι τράπεζες να κλείσουν;
Θέλουν οι καταθέσεις να χαθούν;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): ∆εν θα χαθούν, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Βεβαίως και δεν θα χαθούν, κύριε
Υπουργέ!
Αυτό πρέπει να διασφαλίσουµε όλοι εδώ. Και το µήνυµα που
πρέπει να στείλουµε όλοι εδώ και πρωτίστως η ελληνική Κυβέρνηση, είναι ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, αφήνοντας
δηµαγωγίες, αφήνοντας λαϊκισµούς, αφήνοντας την Αριστερά
µόνη της, εκεί που της αξίζει, στο περιθώριο της πολιτικής ζωής,
επανερχόµενοι σε αυτό που πρέπει να κάνουµε: µεγάλες τοµές,
δηµιουργικές, παραγωγικές.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Το ονειρεύεστε. Όνειρο θερινής νυκτός.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Αφήστε, κύριε ∆ρίτσα.
Η ευθύνη που έχει ο δικός σας ο χώρος για τη σηµερινή κατάσταση είναι τεράστια. Και το ελάχιστο που θα µπορούσατε να
κάνετε είναι να το αναγνωρίζετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σοβαρολογείτε τώρα;
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Βρισκόµαστε, λοιπόν, αυτή τη στιγµή
εκεί που πρέπει να εκπέµψουµε τα κατάλληλα µηνύµατα. Και τα
µηνύµατα είναι, ότι οι µεγάλες αλλαγές θα γίνουν: Και το ∆ηµό-
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σιο θα µειωθεί και η δηµόσια λειτουργία θα εξορθολογιστεί και
οι δηµόσιες δαπάνες θα περικοπούν και θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα κάνουµε όλες τις µεταρρυθµίσεις
που πρέπει να κάνουµε. Και βεβαίως, αυτό το νοµοσχέδιο που
συζητάµε σήµερα, είναι σε λάθος χρόνο, σε λάθος τόπο. ∆εν
είναι αυτό που χρειαζόµασταν σήµερα.
Σήµερα χρειάζεται να τονώσουµε την επιχειρηµατικότητα, να
ενισχύσουµε την ανταγωνιστικότητα. Σήµερα χρειάζεται, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, να πούµε στους Έλληνες πολίτες ότι θα
υπάρξουν θέσεις εργασίας. Όχι επιδοτούµενες, όχι κρατικοδίαιτες, όχι µε διορισµούς, όχι µε φαυλοκρατία, όχι µε κοµµατοκρατία, αλλά θα υπάρξουν θέσεις εργασίας µέσα από την ανάπτυξη
και απ’ την αγορά. Θα υπάρξουν θέσεις εργασίας µε όρους ανταγωνισµού. Θα υπάρξουν, γιατί σε τελευταία ανάλυση, θα δείξουµε ότι θέλουµε τις επενδύσεις, ότι πιστεύουµε στην
επιχειρηµατικότητα, πιστεύουµε στην αξία του κέρδους, πιστεύουµε στην αξία της δηµιουργίας. Θα αφήσουµε επιτέλους τα φαντάσµατα, εκείνα που στοίχειωναν όλα αυτά τα χρόνια το
πολιτικό σύστηµα. Θα τα αφήσουµε πίσω και θα προχωρήσουµε
µπροστά. Θα φτιάξουµε µια Ελλάδα που θα είναι Ελλάδα ελευθερίας, θα είναι Ελλάδα δηµιουργίας, θα είναι Ελλάδα ανταγωνιστική, θα µπορεί να συµµετέχει, θα µπορεί να παράγει πλούτο.
Αυτά όµως, πρέπει να ειπωθούν µε καθαρό τρόπο, χωρίς
φόβο. Θα πρέπει να ειπωθεί, ότι αυτός ο εξορθολογισµός θα
θίξει µόνο εκείνους που δεν θέλουν να συµµετέχουν σ’ αυτό, που
δεν θέλουν να είναι παραγωγικοί, που δεν θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί, που δεν θέλουν να αναζητούν θέσεις εργασίας στην
αγορά εργασίας. Αυτοί θα θιγούν. Αυτοί όµως, ας θιγούν.
Όλοι οι υπόλοιποι όµως, όλοι όσοι θέλουν να εργαστούν, γι’
αυτούς θα υπάρχουν θέσεις εργασίας. Όλοι όσοι θα θέλουν να
είναι δηµιουργικοί, αυτοί θα βγάζουν χρήµατα, θα κερδίζουν το
ψωµί τους και το ψωµί της οικογένειάς τους.
Αυτά είναι λοιπόν, που σήµερα πρέπει να διασφαλίσουµε. Και
αυτό το ξεκάθαρο µήνυµα πρέπει να στείλει η Κυβέρνηση.
Έχουµε µαζί µας τον αρµόδιο Υπουργό. Πείτε µας ξεκάθαρες
κουβέντες για το ασφαλιστικό. Ξεκάθαρες κουβέντες! Το ασφαλιστικό είναι σε κατάσταση απαράδεκτη, είναι σε κατάσταση νοσηρή. ∆εν µπορούµε να λέµε ότι δεν θέλουµε να θιγεί τίποτε.
Βεβαίως και θα θιγούν πράγµατα. Βεβαίως και θα υπάρξουν αλλαγές. Και βεβαίως, πρέπει να υπάρξουν αλλαγές.
Ξαφνικά λοιπόν, κανείς δεν θέλει να θίξει τίποτα. Άρα, τί; Να
συνεχίσουµε την κατάσταση, η οποία οδηγεί τη χώρα στη χρεοκοπία. Εγώ αυτό θέλω να ακούσω από τον Υπουργό: την ξεκάθαρη, απερίφραστη, χωρίς ερωτηµατικά, χωρίς υποσηµειώσεις,
χωρίς υπαινιγµούς θέληση της Κυβέρνησης να προχωρήσει. Και
η Κυβέρνηση, αν αποφασίσει να πάει σε αυτό το δρόµο, τότε
είναι σαφές ότι –κατά τη γνώµη µου- θα έχει την ολόπλευρη στήριξη ή την µεγάλη στήριξη του ελληνικού λαού, γιατί αυτό που
ενδιαφέρει σήµερα τον ελληνικό λαό είναι να διασφαλίσει το επίπεδο της ζωής του, να διασφαλίσει το αύριο των παιδιών του, να
διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας του και σε τελευταία ανάλυση,
να διασφαλίσει ότι θα µπορεί να εξακολουθεί να ζει στο επίπεδο
που ζούσε, έστω και αν αυτό σηµαίνει ότι θα αλλάξουν παθογένειες. ∆εν θέλει ο ελληνικός λαός ούτε να υπεκφεύγει ούτε να
αποφεύγει τις προκλήσεις. Θέλει όµως, µια Κυβέρνηση που θα
κάνει εκείνες τις ρήξεις που χρειάζεται να κάνει.
Ποιος είναι διατεθειµένος σήµερα, να συνεχίζει να υποστηρίζει ένα φορολογικό σύστηµα, το οποίο είναι αποτρεπτικό για την
επένδυση; Για να γίνει τι; Για να έρχονται µετά κάποιοι και να
λένε, ότι το θέµα είναι η ελαστικοποίηση των θέσεων εργασίας.
Σήµερα το θέµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι το αν
θα ελαστικοποιήσουµε τις θέσεις εργασίας. Σήµερα το θέµα είναι
να υπάρξουν θέσεις εργασίας, ελαστικοποιηµένες ή µη ελαστικοποιηµένες, αλλά θέσεις εργασίας που δίνουν εισόδηµα. Αυτό
είναι το µεγάλο ζητούµενο. Και πώς θα το εξηγήσουµε αυτό, εάν
αύριο έχουµε εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους που εξαιτίας της
ανελαστικής νοµοθεσίας δεν θα µπορούν να βρουν θέσεις εργασίας; Αυτό να πάµε να το εξηγήσουµε σε αυτούς.
Άρα λοιπόν, αυτό είναι που πλέον πρέπει η Κυβέρνηση να
κάνει συνειδητά, όχι αµυντικά, όχι γιατί αυτό είναι υποχρεωτικό,
αλλά γιατί αυτό είναι µια επιλογή προς την οποία θέλουµε να
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πάµε, γιατί αυτό είναι το σωστό και γιατί αυτό είναι που θα ξανακάνει τη χώρα µας από την τελευταία, να γίνει εκείνη που µπορεί. Να είναι πρωταγωνίστρια σε όλες τις οικονοµικές και
πολιτικές εξελίξεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο τέως Πρόεδρος της Βουλής ο κ. Απόστολος
Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα χθες την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος την κ. Παπαρήγα και άκουσα µε την
ίδια προσοχή και τον κ. Βορίδη που µίλησε, εκφράζοντας τις θέσεις του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Και παρατήρησα και
την οργίλη διακοπή του κ. Λαφαζάνη προς τον κ. Βορίδη και θέλω
να πω πολύ απλά το εξής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν διέκοψα κανένα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Οργίλη διακοπή είπα. ∆ιαµαρτυρηθήκατε µε οργή.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Εγώ διαµαρτυρήθηκα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εντάξει, σε ξέρω πιο πολύ
καιρό και συµπαθώ πιο πολύ εσένα. ∆εν θα στεναχωρηθεί ο συνάδελφος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα διαµαρτυρηθώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εντάξει, σας συµπαθώ το ίδιο
και τους δυο.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα συµφωνήσω ότι βρισκόµαστε, πράγµατι, σε µία εξαιρετικά κρίσιµη στιγµή. Όχι εµείς µόνο, η χώρα
µας, ολόκληρη η Ευρώπη. Είναι προφανές ότι συντελούνται διεργασίες κατά πάσα πιθανότητα, ως προς την εξέλιξη και την κατάληξή τους, αποσυνθετικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
ειδικότερα για την Ευρωζώνη. Κατά τη γνώµη µου η Γερµανία, η
ενωµένη πλέον Γερµανία φαίνεται –διότι αυτό λέγεται ότι διδάσκει η ιστορία, ότι τίποτε δεν µαθαίνουµε από αυτήν- ότι για τρίτη
φορά αποπειράται να δυναµιτίσει την ειρηνική πορεία αυτής της
ηπείρου.
Ας σκεφθούµε: Ποια είναι τα συµφέροντα της γερµανικής
πλουτοκρατίας; Αυτό θα έλεγα, εάν έµενε εδώ, αλλά τώρα κάθε
τρεις και λίγο αποχωρεί το Κοµµουνιστικό Κόµµα από έναν χώρο,
όπου τουλάχιστον είναι ελεύθερος καθένας να πει οτιδήποτε και
µέσω του καναλιού της Βουλής. ∆ιότι εδώ δεν είναι ένα ιδιωτικό
κανάλι, ούτε καν «ο 902 FM» που αποκλειστικά νεµόµενοι µία συχνότητα πλούτο του ελληνικού λαού -διότι όπως λέµε διά τους
ιδιώτες επιχειρηµατίες πρέπει να πούµε και για τα κόµµατα τα
οποία νέµονται συχνότητες- τη χρησιµοποιούν µόνο για τον µονόλογό τους. Ποιά είναι, λοιπόν, τα συµφέροντα της γερµανικής
πλουτοκρατίας; Να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των βιοµηχανικών χωρών της υπόλοιπης ∆υτικής Ευρώπης; Έβαλε µέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εµείς θέλαµε να µπει η Κύπρος και ήταν µία εθνική κατάκτηση αυτό το γεγονός, αλλά να µη διαφεύγει της προσοχής
µας, ότι ο πάντοτε στο παρελθόν ζωτικός χώρος της Γερµανίας
δεν ήταν προς τη δύση, ήταν προς την κεντρική και ανατολική
Ευρώπη. Εκεί υπάρχουν παρθένες αγορές, υπάρχουν πηγές
πρώτων υλών και ενέργειας. Η Ευρώπη, άλλωστε, δεν σταµατάει
στη διαχωριστική γραµµή που κάθε φορά οι δυτικοί µας φίλοι και
επόπτες µας πάντοτε καθορίζουν. Συνεχίζει και φτάνει µέχρι τα
Ουράλια. Εκεί είναι ο ζωτικός χώρος της Γερµανίας, εκεί είναι
και ο ζωτικός χώρος της Ρωσίας. Μη ξεχνάτε ότι ήδη ο µέχρι
προχθές Καγκελάριος «σοσιαλδηµοκράτης», σαν τον Μπλερ και
τους άλλους, είναι ο κύριος εκπρόσωπος των ενεργειακών συµφερόντων της Ρωσίας, ως πρόεδρος και του Αγωγού Φυσικού
Αερίου Ρωσίας-Γερµανίας. Αυτός είναι η κεφαλή και φυσικά έτσι
θα πρέπει να αισθάνονται οι Γερµανοί «πλουτοκράτες» -πάλι µε
την έκφραση της κυρίας Παπαρήγα- το µέλλον τους.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε µπροστά σε αυτή την κρίση και δεν
έχουν πιστεύω, πλέον, νόηµα -και χωρίς να αµφισβητώ ουδενός
την καλή πρόθεση- οι συγκρουσιακοί λόγοι σε αυτή την Αίθουσα.
Κάποτε στη δεκαετία του ’80 είχα πει από εκείνη τη θέση, ως
Υπουργός Προεδρίας, σε µία στιγµή παρ’ ολίγον συµπλοκής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας ότι, όταν οξύνεται εδώ ο λόγος
της αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα όταν απευθύνονται µοµφές απαξιωτικές που αµφισβητούν ακόµη και την αγάπη και το ενδιαφέρον για τον τόπο και την πατρίδα, στα καφενεία, στα µικρά
χωριά, στις γειτονιές, δηµιουργούνται γεγονότα, πέραν εκείνων
τα οποία µπορεί να έχει στη σκέψη του ο οποιοσδήποτε οµιλητής
σε αυτήν την Αίθουσα. Ισχύει εδώ η ετερογονία των σκοπών. Για
άλλον λόγο απευθυνθήκατε εσείς στην Αριστερά, κύριε Βορίδη,
αλλιώς όµως αυτός ο σκοπός σας θα πραγµατωθεί στην τελευταία γειτονιά, όπου οπαδοί σας µε οπαδούς του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος ή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συζητήσουν, επίσης ήρεµα,
επάνω σε αυτή την αντιπαράθεση. Και θα έλεγα, επίσης, εάν
ήταν εδώ η κ. Παπαρήγα, διότι την ακούω συχνά να λέει επί λέξει:
«η ανάκαµψη της οικονοµίας είναι ανάκαµψη της κερδοφορίας
της πλουτοκρατίας». Και δεν είναι αντικοµµουνισµός αν όποιος
έχει καθαρή άποψη και την εκφράζει εδώ. Κακώς χαρακτηρίζεται
σαν αντικοµµουνιστής.
Άκουσα, λοιπόν, επί λέξει στο «902 FM» από την κ. Παπαρήγα
ότι «η ανάκαµψη της οικονοµίας σηµαίνει ανάκαµψη της κερδοφορίας της κεφαλαιοκρατίας» και ότι «αυτήν τη στιγµή υπάρχει
πόλεµος και στον πόλεµο υπάρχουν και θυσίες και αίµα», αλλά
έτσι οδηγούµεθα «στη λαϊκή εξουσία». Αυτά δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, αλλά νοµίζω ότι είναι εκτός πάσης λογικής και µπορούν να αναφέρονται σε ιδεολογίες του προ περασµένου αιώνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ αισθάνοµαι την ανάγκη,
πρώτα-πρώτα απευθυνόµενος σε εµένα τον ίδιο και στη συνέχεια σε όλους, να κάνω µία έκκληση. Αυτό που είπατε, κύριε Βορίδη, είναι αλήθεια, αλλά θα αντιµετωπισθεί όχι µε τη δηµιουργία
κλίµατος έντασης που ενισχύει το φόβο. Ο φόβος οδηγεί στον
πανικό, ο πανικός οδηγεί τον πανικόβλητο, αντί να βγαίνει από
την πόρτα να φύγει από το παράθυρο και να γκρεµοτσακιστεί.
Υπάρχει νόµος της προηγούµενης κυβέρνησης, τον ψηφίσαµε
όλοι εδώ, σχετικά µε τις καταθέσεις στις τράπεζες. Η Κεντρική
Ευρωπαϊκή Τράπεζα χρηµατοδοτεί τις τράπεζες, ώστε καµµία
τράπεζα δεν διατρέχει σήµερα τον κίνδυνο να κατεβάσει τα
ρολά. Άρα, δεν υπάρχει κανένας φόβος και φυσικά για να µην
παρεξηγηθεί αυτό που λέγω, αυτό ακριβώς είπατε και εσείς από
το Βήµα. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουµε κατανοητό όλοι, να
δούµε όλοι τι κάνουµε.
Εγώ είδα χθες ένα δηµοσίευµα που αναφέρει, κύριε Πρόεδρε,
τη σηµαντική πτώση που έχουµε στον τουρισµό ανάµεσα στο
2008 και το 2009 και βλέπω ότι από την Ισπανία είχαν έλθει το
2008, διακόσιες είκοσι χιλιάδες τουρίστες. Το 2009 ήρθαν εκατόν
εβδοµήντα χιλιάδες. Μείωση 25%.
Εάν ήταν εδώ η κ. Παπαρήγα, θα τη ρωτούσα. Τη ρωτώ κι ας
µου απαντήσει, έστω και όπως µε υβρίζουν από την εφηµερίδα
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ». Ας µου απαντήσουν, έστω υβριστικά, συκοφαντικά, αφού είµαστε όλοι οι άλλοι υπηρέτες της πλουτοκρατίας.
Αλλά, δεν ξέρω ποιος υπηρετεί καλύτερα την πλουτοκρατία,
διότι η πλουτοκρατία δεν έχει ως γνωστό πατρίδα –αυτή είναι η
µαρξιστική, σωστή, λογική- δεν έχει το κεφάλαιο πατρίδα. Όταν
θα καίγεται ο τόπος εδώ, όταν χιλιάδες άνεργοι θα είναι στους
δρόµους, οι κεφαλαιοκράτες θα κατοικούν στην Ελβετία και τα
κεφάλαιά τους θα έχουν πάρει άλλους δρόµους.
Και θα αναφερθώ στους εννιακόσιους πενήντα Ισπανούς τουρίστες και σε αυτά που έγιναν από ορισµένους συνδικαλιστές και
επαγγελµατικά συνδικαλιστικά στελέχη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Και εδώ έχετε και σεις, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
µία ευθύνη να πάρετε θέση. Που δεν είναι να πάρετε θέση σ’
αυτό το πράγµα συναγωνιζόµενοι µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα µία µερίδα σηµαντική όµως από εσάς- δεν είναι να πάρετε θέση
εναντίον αυτών των συνδικαλιστικών αλλά και επαγγελµατικών
στελεχών. Εδώ είµαστε και γνωριζόµαστε. Όταν εννιακόσιοι πενήντα Ισπανοί τουρίστες επιστρέφουν στην πατρίδα τους, τι θα
πουν σε αυτούς που απέµειναν να λένε περάσαµε καλά στην Ελλάδα, να ξανάρθουν;
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µόνο αναφερόµενος στην τροπολογία,
που αφορά τις δαπάνες φαρµάκων και υλικών, που πληρώνουν
τα ασφαλιστικά ταµεία. Είναι κατακόρυφη η αύξηση των χρεών
των ασφαλιστικών ταµείων. Εάν οι όποιοι περιορισµοί δεν αφορούν χρόνιες παθήσεις -που δεν αφορούν, όπως προκύπτει σα-
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φέστατα- δεν καταλαβαίνω, γιατί θα πρέπει να αφήσουµε τον
οποιονδήποτε, να λέει: «Ξέρετε, στο νοσοκοµείο µας χάλασε το
µηχάνηµα αλλά θα σας στείλω εγώ να πάτε κάπου να κάνετε την
ακτινογραφία». Αυτό θέλει η κ. Παπαρρήγα; Άκουσα χθες το
βράδυ στην οµιλία της που µπέρδευε –για να θυµηθώ τον µακαρίτη τον Φλωράκη- «τα µπρόκολα µε όλα τα άλλα λάχανα».
Θα ήθελα να ξέρω αυτό αφορά το νοµοσχέδιο; ∆ηλαδή,
όποιος έχει χρονία πάθηση έχει το φάρµακό του, έχει τις εξετάσεις του. Από εκεί και πέρα αυτοί οι λυµεώνες του µόχθου του
δηµόσιου χρήµατος -το δηµόσιο χρήµα δεν είναι της εκάστοτε
Κυβέρνησης, είναι του ελληνικού λαού ολόκληρου- θα διευκολύνονται; Αυτό θέλει το Κοµµουνιστικό Κόµµα; Σε τι θα ωφελήσει αυτό;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας συνέλθουµε όλοι. Και φυσικά αυτά που λέω αφορούν και τη δική µου παράταξη. Έχουµε
την ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας, κύριε Υπουργέ, δεν
σας βαρύνει προσωπικά, αλλά είναι ευθύνη της Κυβερνήσεως.
∆εν µπορεί τα ασφαλιστικά ταµεία να διοικούνται ακόµη από
τους «παππούδες» που µας έφερε η κ. Πετραλιά, επιλογές της
Ρηγίλλης. ∆εν µπορεί µε τους «παππούδες» να αντιµετωπισθεί
αυτή η καταστροφή στα ασφαλιστικά ταµεία, ούτε µε τους συναδέλφους του κ. Ρεγκούζα από τη ∆ΑΚΕ, µπορεί να αντιµετωπισθεί η φοροδιαφυγή.
Επιτέλους! Όφειλε ο Υπουργός Εσωτερικών, αντί να µας λέει
διαδικασίες µε τις οποίες έπειτα από δύο χρόνια θα κριθούν αξιοκρατικά προϊστάµενοι και διευθυντές να προχωρήσει τάχιστα
στους πλέον κρίσιµους τοµείς. Αυτή τη στιγµή έχουµε εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, έχουµε διαφθορά και διαλυµένη δικαιοσύνη, που µόλις τώρα αποκτά αιρετούς προϊσταµένους, που δεν
θα στέλνουν τα σκάνδαλα στο αρχείο. Ως Κυβέρνηση έκτακτης
ανάγκης οφείλετε, σεβόµενοι το Σύνταγµα, να ενεργήσετε εκτάκτως. Και εδώ είναι η Βουλή, µε συναίσθηση ευθύνης να στηρίξει τις προσπάθειες σας. Αυτό ζητούµε από σας.
Πολλές φορές µε ακούτε εδώ να µιλώ για ένα ηφαίστειο, που
επειδή έχει ένα αιώνα να ενεργοποιηθεί νοµίζουµε όλοι ότι δεν
τρέχει τίποτε. Καθόµαστε όλοι στην κορυφή, δίκαιοι και άδικοι,
ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Εάν κάποιες «ελίτ» ή τµήµατα
αυτών νοµίζουν ότι θα ξεφύγουν κάνουν λάθος. Και πιο µεγάλο
λάθος κάνουν εκείνοι, οι οποίοι εύχονται οι διεργασίες που συντελούνται να οδηγήσουν τελικά στην έκρηξη αυτού του ηφαιστείου.
Με το ηφαίστειο στην Ισλανδία δεν υπέφερε µόνο η Ισλανδία,
όπως ξέρετε, από τις στάχτες, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη. Κανένας δε θα γλιτώσει. Ας βάλουµε µυαλό. Και εκείνοι που διαφθείρουν και απαξιώνουν συνολικά τον πολιτικό κόσµο της χώρας,
επιτέλους ας βάλουν και αυτοί µυαλό. Ας βάλουν «το δάκτυλο
επί τον τύπον των ήλων», ας εξατοµικεύσουν, επιτέλους, τις ευθύνες. Εγώ βλέπω στα κανάλια, στα ραδιόφωνα πρόσωπα που
ντρέποµαι, που είµαι στην ίδια Αίθουσα µαζί τους. Αυτοί πηγαινοέρχονται! Ας σταµατήσει, λοιπόν, η υποκρισία από παντού.
Κύριε Πρόεδρε, εύχοµαι οι δυο εξεταστικές επιτροπές και
όσες άλλες θα συγκροτήσουµε να µη σταθούν σε καµµιά κοµµατικού τύπου αναστολή. Επιτέλους, δεν έχουµε κανένα λόγο η
συντριπτική πλειονότητα όσων ασχολούµαστε µε τα κοινά µια
ολόκληρη ζωή, να φορτωνόµαστε την σαπίλα οποιωνδήποτε επέλεξαν λάθος. Έκαναν, όπως έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου,
λάθος στη διεύθυνση όταν ήλθαν εδώ µέσα.
Για το µέλλον η πρότασή µου προς τον Πρόεδρο της Βουλής
είναι: Στις Εξεταστικές Επιτροπές, τα µέλη τους να µην ορίζονται από τα κόµµατα, να προκύπτουν µε κλήρωση ανάλογα µε τη
δύναµη των κοµµάτων και κανένας Βουλευτής να µην υπόκειται
πλέον σε κοµµατική γραµµή. Επιτέλους!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Είναι δύσκολο να διακόψεις τον Πρόεδρο.
Το λόγο ζήτησε για µία παρέµβαση ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Έχετε πέντε λεπτά κύριε Υπουργέ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
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Απευθύνοµαι σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που
παρακολουθούν τις εξελίξεις των τελευταίων ηµερών ανησυχώντας. Και ανησυχώντας µάλιστα ορισµένες φορές µε έντονο και
ιδιαίτερο τρόπο. Τους επαναλαµβάνω αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, το έχει πει και ο Υπουργός
Οικονοµικών πάρα πολλές φορές και εντονότερα χθες το βράδυ.
Από το χώρο της Ολοµέλειας της Εθνικής Αντιπροσωπείας απευθύνοµαι σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα που µας παρακολουθεί
και του λέω ότι δεν έχει κανένα µα κανένα λόγο να ανησυχεί και
να ακούει ως πειστικά δήθεν εκδοχές και σενάρια δηµοσιολογούντων, που δεν έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα και που
σχετίζονται µε τα καθηµερινά τους συµφέροντα και την περιουσία τους.
∆ιευκρινίζουµε, κύριε Πρόεδρε, µε όλη τη σοβαρότητα που
ταιριάζει στις περιστάσεις και που απαιτούν οι περιστάσεις, ότι
η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, είναι προφανώς εγγυηµένη από το ευρωπαϊκό σύστηµα και ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. ∆εν υπάρχει κανένας λόγος τέτοιας
ανησυχίας. Να µην ακούνε Κασσάνδρες που λένε όσα λένε για
τον αγώνα της δηµοσκοπικής επιβεβαίωσης, τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής.
∆εύτερον, κυρίες και κύριοι Βουλευτές µε ραγδαίους ρυθµούς
προχωράει η σύνταξη του µνηµονίου που διαµορφώνεται ανάµεσα στην ελληνική πολιτεία και στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, ενός µνηµονίου που θα στηρίξει τη λειτουργία και την εφαρµογή του µηχανισµού οικονοµικής
στήριξης της χώρας.
Μπορώ να σας πω γιατί η ενηµέρωση που έχω σε ότι αφορά
τις υποχρεώσεις του Υπουργείου Εργασίας είναι πρόσφατη,
µόλις τελείωσε η επί των ειδικών θεµάτων συζήτηση της επιτροπής των αντιπροσωπειών αυτών, µε τον κύριο Σπυρόπουλο και
τους άλλους επιτελείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, ότι όπως ενηµέρωσα τον ελληνικό λαό για την ηµερήσια διάταξη αυτής της συζήτησης που είχε να κάνει µε τα θέµατα δέκατος τρίτος και δέκατος τέταρτος µισθός στον ιδιωτικό
τοµέα, διαιτησία, συλλογικές διαπραγµατεύσεις καθεστώς απολύσεων και κατώτατος µισθός. Γι’ όλα αυτά τα θέµατα το Υπουργείο Εργασίας έδωσε όλες τις απαντήσεις που διαθέτει η Ελλάδα
από το δικό της οπλοστάσιο καθώς και από το οπλοστάσιο του
Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου.
∆ηλαδή, σε ό,τι αφορά τον δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο
µισθό και η δική µας άρνηση που δόθηκε την περασµένη Παρασκευή που έγινε η συζήτηση από εµένα µε τους επικεφαλής της
αποστολής και οι διευκρινίσεις που δίνουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι επαναλήφθηκαν, µε πολύ πειστικό τρόπο σήµερα, από τον
κύριο Σπυρόπουλο και τους συνεργάτες του και θεωρούµε ότι ο
λόγος µας έχει συγκλονιστικά επιχειρήµατα, σοβαρά κοινωνικά
και δηµοσιονοµικά. Τα δεύτερα ακούγονται ευκολότερα από την
αντιπροσωπεία αυτή που επιβάλλουν αυτό το µέτρο να µην ληφθεί ποτέ.
∆εύτερον, σε ότι αφορά το κατώτατο µισθό, τον αναλύσαµε.
Εξηγήσαµε τι ακριβώς φθάνει στην τσέπη του εργαζοµένου και
διευκρινίσαµε ότι εάν χρειαστεί θα ενισχύσουµε τη διατήρηση
αυτού του κατώτατου µισθού, µε τις προγραµµατικές δυνατότητες που έχει από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα αλλά και από τις
λογιστικές υποχρεώσεις του ΙΚΑ απέναντι στον ΟΑΕ∆, ενισχύοντας εµείς την εισφορά του εργαζοµένου.
Τρίτον, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέµατα, τα οποία είναι θεσµικά, θέλω να πω τα εξής: Η ελληνική Κυβέρνηση, εφόσον τα
θέµατα ετέθησαν, τα συζητά. Η δική µας παρέµβαση όµως της
περασµένης Παρασκευής να αξιώσουµε να είναι για όλη τη συζήτηση ως κριτήριο αναφοράς το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο, οι
σχετικές οδηγίες και οι κανονισµοί, έδωσε στην πράξη πάρα
πολλά επιχειρήµατα στην πλευρά µας για να διατηρηθούν αυτά
που πρέπει να διατηρηθούν.
Κοντολογίς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουµε τίποτα λιγότερο από αυτό που απαιτεί η πατρίδα, προκειµένου να διασωθεί. Είµαστε ταυτισµένοι σ’ αυτόν
τον αγώνα και δίνουµε έναν αγώνα µε αυταπάρνηση. Θα κάνουµε
όλες τις αλλαγές που ο τόπος έχει ανάγκη.
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Θυµίζω στους συναδέλφους ότι οι προτάσεις για την αλλαγή
του ασφαλιστικού από την ελληνική Κυβέρνηση έχουν κατατεθεί
από τις 8 ∆εκεµβρίου 2009. ∆εν υπαγορεύτηκαν από κανέναν.
Τη µοµφή περί υπαγορεύσεων την επιστρέφω σε όποιον την αρθρώνει! Έτσι έχει συνηθίσει φαίνεται στο δικό του πολιτικό χώρο.
Εµείς ό,τι είχαµε να πούµε για το ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας, το είπαµε από τις 8 ∆εκεµβρίου και οι συµπτώσεις της
πολιτικής ανάµεσα σε µας και την Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτουν, αγαπητέ κύριε Βορίδη, όχι εξ συµπτώσεως τυχαίας. Οι
συµπτώσεις πολιτικής προκύπτουν από το γεγονός ότι στην Ευρώπη οι δεκαεπτά που άλλαξαν τα συστήµατά τους έχουν λίγο ή
πολύ ελάχιστες θεσµικές δυνατότητες. Υπάρχουν ελάχιστες παραλαβές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, όλα θα πάνε κανονικά παρ’ όλες τις τροµακτικές δυσκολίες, παρ’ όλες τις αδυσώπητες δυσκολίες των περιστάσεων. Θέλω να επαναλάβω και στην Αίθουσα αυτή µία
έκκληση που έκανα σήµερα από το Υπουργείο Εργασίας, απευθυνόµενος σε δύο συγκεκριµένους πολιτικούς χώρους.
Η χώρα το παλεύει. Η χώρα δίνει αγώνα. Κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, εγώ είµαι µικρότερης πείρας πολιτικός από άλλους
µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Με τις δικές µου µικρές δυνάµεις καταλαβαίνω ότι άλλη ευκαιρία δεν έχουµε. ∆εν µπορώ να σκεφθώ
την επόµενη µέρα αν και αυτό το εγχείρηµα αποτύχει. ∆εν καταλαβαίνω εγώ προσωπικά. Μπορεί να φταίω εγώ. Πάντως εγώ
άλλη δυνατότητα για τη χώρα δεν βλέπω. Άρα, χρειάζεται αγώνας.
Μπορεί να µην συµφωνείτε σ’ αυτόν τον αγώνα. Μην µας βάζετε, όµως, τρικλοποδιές κάθε µέρα. ∆εν µας αφήνετε να εργαστούµε. Στο Υπουργείο Εργασίας είµαστε υπό διωγµό.
Προσπαθούµε να ασκήσουµε όλα τα καθήκοντά µας, όχι µόνο
αυτά που αφορούν το Πρόγραµµα Σταθερότητας. Προσπαθούµε
να ασκήσουµε ό,τι έχουµε βάλει στο πρόγραµµά µας. Καταφεύγουµε από αίθουσα σε αίθουσα, γιατί δύο-τρεις άνθρωποι, µε µία
βία απίστευτη –στην οποία εµείς δεν επιστρέφουµε βία, προσπαθούµε να παραµείνουµε στις δικαιοκρατικές µας απόψειςεκµεταλλευόµενοι αυτή τη δική µας στάση, δεν µας αφήνουν να
δουλέψουµε.
Παρακαλώ, κάνω έκκληση διαφωνίας, αλλά τελικά εθνικής συνεννόησης. Επίσης, κάνω έκκληση –και απευθύνοµαι σε σας,
κύριε Βορίδη, γιατί άκουσα χθες τον κ. Γεωργιάδη και σήµερα
εσάς και τον κ. Ροντούλη- να δεχθείτε το εξής: Το ότι έχουµε µεγάλη µας προτεραιότητα τη διάσωση της χώρας, βασική ανάγκη
απέναντι σε µας, στα παιδιά µας, στις επόµενες γενιές, δεν σηµαίνει ότι θα εγκαταλείψουµε όλες τις υπόλοιπες προτεραιότητες.
Σήµερα, ας πούµε, διαµορφώνουµε τη στρατηγική για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Θα το παρατήσουµε αυτό το σκέλος; Έχουµε υποχρέωση και εντολή στο 25%
της αγοράς εργασίας που οι συνθήκες εργασίας είναι συνθήκες
ζούγκλας, να παρέµβουµε εγγυητικά.
Έχουµε υποχρέωση στις ελαστικές µορφές απασχόλησης,
που δεν είµαστε ενάντιοι, αλλά θα θέλαµε, όπως όλοι, για κάθε
εργαζόµενο µια πλήρη εργασία, µια εργασία µε πλήρη ασφάλιση.
Αυτό είναι το ιδανικό για έναν άνθρωπο. Ο κ. Ευθυµίου χθες ήταν
πολύ χαρακτηριστικός σ’ αυτά που είπε και µε έχει καλύψει απολύτως. Όµως και η αγορά από µόνη της εµφανίζει την ανάγκη
για ελαστικές µορφές απασχόλησης και κάποιοι άνθρωποι τις θέλουν ως αποκλειστική µορφή δική τους απασχόλησης.
Κύριοι της Αριστεράς, δυστυχώς δεν έχουµε δίληµµα ανάµεσα
στην πλήρη εργασία ή στις ελαστικές µορφές απασχόλησης.
Υπάρχει η πλήρης εργασία, οι ελαστικές µορφές, αλλά υπάρχει
και η ανεργία, κύριοι συνάδελφοι της Αριστεράς και πρέπει να
την αντιµετωπίσουµε.
Τι λέτε σ’ αυτόν που δουλεύει Παρασκευή και Σάββατο; Να
κλείσει; Τι λέτε σ’ αυτόν που πάει και κάνει µεροκάµατο εκεί; Να
µην πάει; Για ποιο λόγο; Για να έχει ποια ελπίδα; Αυτή που του δίνετε εσείς και πότε; Αυτήν την αγορά, όµως, είµαστε υποχρεωµένοι εµείς, πιστεύοντας στην ευελιξία µε όρους ασφάλειας, να
ορθώσουµε τοίχο ανάµεσά µας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τώρα υπάρχει τοίχος ανάµεσά µας. Τώρα υπάρχουν αυτοί που
αγωνιούν να σώσουν κάτι, αυτοί που αγωνιούν αυτή την ύστατη
στιγµή να µην εγκαταλείψουν το υπόλοιπο πρόγραµµά τους, να
κάνουν ό,τι µπορούν γι’ αυτό το 25% της αγοράς εργασίας που
έχει χαρακτηριστικά ζούγκλας και δεν το αφήνετε. Το προβοκάρετε και του βάζετε τρικλοποδιές.
Χθες µας βρίσατε, κύριε Λαφαζάνη. Τέτοια λόγια δέκα χρόνια
στη Βουλή δεν έχω ακούσει. Έχω από τα Πρακτικά τις εκφράσεις σας. ∆εν θέλω να τις επαναλάβω, γιατί κάνω κακό και σε
σας, αλλά πιστεύω ότι αρθρώνονται ανάµεσά µας όχι οι δυναµικές των διαφορών µας, αλλά σηκώνονται τοίχοι, αγαπητοί συνάδελφοι. ∆εν καταλαβαίνετε. ∆εν µπορείτε, όµως, να πείτε µε
λόγια, γιατί; Γιατί τώρα, που αυτό το 25% µιας ζούγκλας πάµε
να το εξορθολογήσουµε; Και τούτο ποιείν κακείνο µη αφιέναι.
Αυτή είναι µία ορθή πολιτική µέθοδος.
Λέµε, σ’ αυτό που συµβαίνει, να παρέµβουµε διασφαλιστικά.
Για ποιον; Όχι για τον εργοδότη που είναι εντάξει, για τον εργοδότη και τον εργαζόµενο που συναλλάσσονται κάτω από το
νόµο. Λέµε εκεί να βάλουµε προϋποθέσεις ασφάλειας.
∆εν έχω χρόνο, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν θα ξαναµιλήσω. Ας
πούµε αυτό που κουβεντιάσαµε πολύ και στην επιτροπή και εδώ,
τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, ένα θεσµό που τελευταία αρθρώνεται από οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ίκαιου
που η Ελλάδα πρέπει να ενσωµατώσει και που κάποιες ρυθµίσεις
της τις ενσωµατώνουµε εδώ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τι πειράζει να εξειδικεύσουµε το ότι οι
εταιρείες προσωρινής απασχόλησης δίνουν προσωπικό ως ενδιάµεσοι εργοδότες µόνο όταν έχουν εποχικές άµεσες ανάγκες
που πρέπει να καλύψουν και δεν µπορούν να καλύψουν µε το να
απευθυνθούν στην υπόλοιπη αγορά εργασίας.
Τι σας πειράζει να ορίζουµε ανάµεσα στη µία συµφωνία για
µία εργασία και στην επόµενη ότι θα υπάρχουν σαράντα πέντε
µέρες διαφοράς, χρονικής απόστασης; Τι σας πειράζει να ενσωµατώνουµε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ∆ίκαιο το συγκρίσιµο
εργαζόµενο, δηλαδή τον εργαζόµενο µε πλήρη µισθό και απολαβές και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώµατα και βάσει αυτής της
συγκριτικής αναφοράς να λέµε «και αυτός που εργάζεται σε µια
εταιρεία προσωρινής απασχόλησης ή ως µερικώς απασχολούµενος ή σε κάποια άλλη µορφή ελαστικής απασχόλησης να αναφέρεται στο συγκρίσιµο σε σχέση µε τα χρήµατα που θα πάρει,
µε τους όρους εργασίας που εκτείνονται µέχρι και τους κοινωνικούς όρους εργασίας», δηλαδή που αφορούν ένα παιδικό
σταθµό, αν η επιχείρηση έχει.
Γιατί είναι κακό αυτό; Γιατί, κύριε Βορίδη, αυτό είναι εναντίον
της πραγµατικότητας σήµερα, η οποία θέλει από εµάς να σώσουµε την πατρίδα; Γιατί η υπόλοιπη ηµερήσια διάταξη πρέπει να
διακοπεί; Χθες έδωσα δεκαπέντε άλλα παραδείγµατα που είναι
ενταγµένα µε ρυθµίσεις σ’ αυτό το σχέδιο νόµου και εκφράζουν
µια προσπάθεια που κάνουµε εδώ και επτά µήνες να δώσουµε
στην καθηµερινότητα του Έλληνα κάποιες διευκολύνσεις.
Γιατί πρέπει να περιµένουµε για να επιβάλλουµε τη νοµιµότητα; Γιατί είναι αγκύλωση στην αγορά εργασίας η αλήθεια στις
εργασιακές σχέσεις; Γιατί είναι πονηρός αυτός που δεν πληρώνει εισφορές ή αυτός που δηλώνει ότι κάποιος δουλεύει τέσσερις ώρες και τον έχει για δεκαοκτώ ώρες. Αυτός είναι ελεύθερος
ανταγωνισµός; Η άλλη επιχείρηση που τηρεί τη νοµιµότητα τι
είναι; Ο επιχειρηµατίας είναι βλάκας, χαζός, κορόιδο και έξυπνος
είναι ο πονηρός;
Εµείς, όταν είχαµε τη συζήτηση µε όλους τους φορείς, είπαµε
ότι δεχόµαστε συζήτηση για σοβαρά θεσµικά θέµατα που θα διευκολύνουν την αγορά εργασίας. ∆εν µπορούµε να δεχθούµε,
να βοηθούµε την παρανοµία, γιατί η παρανοµία κάνει και τις ελαστικές µορφές απασχόλησης περαιτέρω απεχθείς. Τις συνδυάζει
ο άλλος µε την κλεψιά του αφεντικού.
Παρ’ ότι η προσπάθεια –το ξαναλέω- επικεντρώνεται στη σωτηρία της πατρίδας, κανείς από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο δεν
µπορεί να µας επιβάλλει να εγκαταλείψουµε όλα τα άλλα θέµατα
για τα οποία έχουµε µιλήσει στον ελληνικό λαό και έχουµε πιστωθεί µε την εµπιστοσύνη του.
Θα το παλέψουµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Κάποιοι από
εµάς είναι µοιραίο να εξαφανιστούν από τη λαίλαπα των καιρών.
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Αλίµονο όποιος πιστεύει –και ο κύριος Πρόεδρος το είπε πεντακάθαρα- ότι µπορεί να τη βγάλει καθαρή κρυβόµενος ή αρθρώνοντας λόγο που δεν καταλήγει σε λύση.
Να µου πείτε «Κάνετε λάθος, κύριοι. Αυτό έπρεπε να κάνετε
για την πατρίδα και δεν το κάνετε» και εγώ θα υποκλιθώ. Όταν
µας λένε όµως «όχι σ’ αυτό που κάνετε και γαία πυρί µειχθήτω,
δεν µας νοιάζει τι θα γίνει αν η χώρα καταστραφεί», αυτό είναι
έξω από τη λογική µας.
∆εν ξέρω αν έχω γίνει αντιληπτός. Ξέρω, όµως, ένα πράγµα.
Είµαστε κάποιοι που πιστεύουµε στη σωτηρία της πατρίδας. Θα
δώσουµε αυτόν τον αγώνα και δεν δεχόµαστε από κανέναν ούτε
µοµφές µε το δάχτυλο υψωµένο, ειδικά όταν δεν βρήκε το κουράγιο να πει στον ελληνικό λαό τι θα έκανε αυτός, αν ήταν στη
θέση µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού
πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία και για τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το
6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Βόλου Μαγνησίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Αστέριος Ροντούλης.
Το λόγο, µετά, έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνουµε τον κύκλο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Εµείς πότε θα µιλήσουµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εσείς που είστε παλιός Βουλευτής, ξέρετε το σύστηµα, οι νέοι δεν το ξέρουν.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Α, η παλαιότης σηµαίνει ότι πρέπει να έχουµε υποµονή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αφού το ξέρετε το σύστηµα, οι νέοι δεν το ξέρουν.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Οπότε, πρέπει να έχουµε υποµονή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αφού το ξέρετε ότι
όταν παίρνει το λόγο ο Υπουργός, απαντούν οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι. Επειδή ο Υπουργός έχει και Υπουργικό Συµβούλιο,
κράτησε µέχρι τώρα. Έπρεπε να µιλήσει µετά τον έκτο οµιλητή,
µίλησε αργότερα. Τώρα θα κάνει τον κύκλο υποχρεωτικά.
Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς έχουµε µία παροιµία στη Θεσσαλία, κύριε Υπουργέ και
αγαπητοί συνάδελφοι, λέµε «ο λύκος στην αναµπουµπούλα χαίρεται». Ο λύκος σήµερα, δυστυχώς που το λέω, είναι η Αριστερά,
που χαίρεται µε την αναµπουµπούλα, µε την κρίση δηλαδή. ∆ιότι
έχουν την ιδεοληψία ότι µέσω µίας σφοδρής οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης, την οποία και πυροδοτούν, την οποία και υποδαυλίζουν, θα επιτύχουν την ανατροπή του οικονοµικού και
κοινωνικού status. Όµως, αυτή η συµπεριφορά, πλήττει κατά βάναυσο τρόπο τα συµφέροντα της χώρας, όχι µόνο στην κοινωνική, στην οικονοµική τους διάσταση, αλλά και στη διάσταση των
εθνικών ζητηµάτων.
Εµείς, λοιπόν, ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός απευθύνουµε κάλεσµα έκκληση στους πολίτες αυτής της χώρας να διατηρήσουν την ψυχραιµία και τη νηφαλιότητά τους. Να µην
ακούνε τις σειρήνες της Αριστεράς, που η ιστορία και το µέλλον
της χώρας αυτής θα τους οδηγήσει στη γωνία και στην αποµόνωση. Να λειτουργήσουµε όλοι ψύχραιµα, διότι το τραπεζικό σύστηµα της χώρας δεν απειλείται, οι καταθέσεις των πολιτών δεν
απειλούνται και όσοι ποντάρουν στην αποσταθεροποίηση της
χώρας αυτής, πρώτα θα αποσταθεροποιηθούν οι ίδιοι.
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, κύριε Υπουργέ, θέλει να
λειτουργήσει και έχει τη φιλοδοξία να λειτουργήσει ως σταθεροποιητική, κοινωνική, οικονοµική δύναµη. Ως δύναµη σταθερο-
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ποίησης στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αυτό φαίνεται από την
υπεύθυνη στάση που τηρούµε µέσα στη Βουλή, αλλά και εκτός
Βουλής.
Σας άκουσα, κύριε Υπουργέ, µε µεγάλη προσοχή να λέτε ότι
δώσατε έναν αγώνα, εγώ τάσσοµαι αλληλέγγυος, πιστεύω ότι
έτσι κάνατε, δώσατε έναν αγώνα έναντι των Επιτρόπων που...
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Είπαµε τα επιχειρήµατά µας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μάλιστα, βεβαίως.
Και βάζοντας µπροστά το κοινωνικό κεκτηµένο, αναπτύξατε
µία επιχειρηµατολογία, πιστεύω, υπέρ των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, περί κατωτάτου µισθού και τη διαφύλαξη του
13ου και του 14ου µισθού και όλα αυτά τα οποία λέµε. Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση αυτή που ακολουθήσατε, ενώ αναβάλλατε
ως προµετωπίδα το κοινωνικό κεκτηµένο.
Ερώτηµα, όµως. Εµείς θέλαµε να ακούσουµε µέσα στην Αίθουσα αυτή, τι σας είπαν αυτοί διότι θεωρούµε ότι γνωρίζουµε τι
είπατε εσείς. Τι σας είπαν αυτοί, όµως, θα έχει ενδιαφέρον...
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να απαντήσω τώρα, αν επιτρέπετε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μάλιστα, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Είστε πολύ κοντά στην πραγµατικότητα και αυτό
µε ευαισθητοποιεί και θα ήθελα να σας απαντήσω.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Σε ό,τι αφορά τον δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο,
ήταν η περικοπή. Η πρόταση ήταν γιατί δεν πάτε στο πρότυπο
των δώδεκα µισθών, όχι διαιρώντας τους άλλους δύο στους δώδεκα, αλλά στους δώδεκα υφιστάµενους σήµερα. Και απάντηση
είναι αυτή που είπα, ήµασταν αναλυτικοί.
Σε ό,τι αφορά τη διαιτησία θεώρησαν προβληµατική την αναγκαστικότητά της. Ότι για να πηγαίνουν κάποιοι στη διαιτησία
κατά τα διεθνώς ισχύοντα, πρέπει να πηγαίνουν µε συνυποσχετική, δηλαδή µε συµφωνία και των δύο µερών.
Τρίτον, σε ό,τι αφορά τον κατώτατο µισθό, θεωρούσαν ότι τα
740 ευρώ είναι αµοιβή στην τσέπη. ∆εν ήξεραν, όµως, ότι απ’
αυτό τα 100 ευρώ περίπου είναι η εισφορά του εργαζοµένου.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μάλιστα, η εισφορά.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Τέταρτον, σε ό,τι αφορά τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Είπαν ότι αυτό δεν πάει καλά. Τους είπα ότι «υπάρχει
συµφωνία κοινωνικών εταίρων». Μου αντέτειναν ότι «η νοµική
βάση της διεξαγωγής των διαλόγων, δίδεται κατά τεκµήριο από
τα κράτη». Τους είπα ότι «οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις προστατεύονται, όχι µόνο από το Ευρωπαϊκό και το Κοινοτικό ∆ίκαιο,
αλλά και από τον ευρωπαϊκό κοινωνικό χάρτη που εγκρίναµε όλα
τα Κοινοβούλια και τέθηκε σε ισχύ προ δύο µηνών». Είπαν ότι,
«ναι, σωστό, αλλά η διαρρύθµιση της φοράς της διαπραγµάτευσης δεν µπορεί να είναι, µονοµερής, µόνο επί τα βελτίω, µπορεί,
ας πούµε, αν υπάρχει µια γενική συλλογική να νοείται ως κατευθυντήρια γραµµή και ότι τα επαγγελµατικά σωµατεία ή ας πούµε
κλαδικά, θα µπορούν να µεταβάλουν τις δικές τους συµφωνίες
παρά τη Γενική Συλλογική». Αυτή ήταν η πρότασή τους.
Και σε ό,τι αφορά το θέµα των απολύσεων, είπαν ότι «το 2%
που έχουµε εδώ, είναι πολύ κάτω, από το κοινοτικό µέσο όρο».
Αυτή ήταν η επιχειρηµατολογία της άλλης πλευράς.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μπορώ να πάρω το λόγο, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σεβόµενοι αυτά που λέτε, κύριε
Υπουργέ, θέλω να πω ότι είστε ο µοναδικός Υπουργός που απαντάτε ακαριαία στα κρίσιµης σηµασίας ζητήµατα και ερωτήµατα
που θέτουµε και αυτό περιποιεί τιµή και σε εσάς και στο επιτελείο του Υπουργείου του οποίου προΐσταστε. Νοµίζω ότι βγάλαµε ειδήσεις σήµερα, όσον αφορά το τι ζητάνε αυτοί και το ποια
είναι η θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Αλλά, µου δώσατε την ευκαιρία να έρθω στο νοµοσχέδιο µε

6372

αυτά που είπατε και στο γιατί εµείς καταψηφίζουµε, αντιδρούµε
στο νοµοσχέδιο. Γιατί σας είπα και χθες και σας έδωσα και ένα
έγγραφο, το προσκόµισα και στα πρακτικά της ΟΚΕ, πως ακολουθούµε την άποψη -δεν λέµε ότι αυτή είναι η υπέρτατη αλήθεια, αλλά τέλος πάντων είναι η ταπεινή µας άποψη- ότι το
νοµοσχέδιο αυτό δηµιουργεί περαιτέρω στρεβλώσεις, περαιτέρω αγκυλώσεις, περαιτέρω γραφειοκρατικά βαρίδια στην
αγορά σε µία συγκυρία δύσκολη.
Εσείς καταλαβαίνω έχετε ένα ενδιαφέρον –ας το πω έτσι- να
πατήσετε και στη µία βάρκα και στην άλλη βάρκα. ∆ηλαδή, λέτε:
«Έχουµε µία υφιστάµενη κατάσταση πραγµάτων, την οποία πρέπει να διαχειριστούµε». Βεβαίως, αλλά ελάτε και στη θέση του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού που θέλουµε σε µία κρίσιµη
ιστορική συγκυρία να ενισχύσουµε την επιχειρηµατικότητα, να
µειώσουµε τον κρατισµό, θεωρώντας ότι η απελευθέρωση της
αγοράς από αγκυλώσεις και στρεβλώσεις, θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας.
Εµείς θεωρούµε, λοιπόν, ότι καταθέτουµε την αγωνία µας,
αντιδρώντας στο νοµοσχέδιο αυτό. Και η αγωνία µας αυτή είναι
ότι θα λειτουργήσει αντιθέτως από τις προσδοκίες σας. Γιατί
άκουσα σε µία αποστροφή του λόγου σας που είπατε «θέλουµε
να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας». Ερώτηµα: Το παρόν νοµοσχέδιο δηµιουργεί την προοπτική νέων θέσεων εργασίας ή λειτουργεί αποτρεπτικά στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας;
Αυτή είναι η ταπεινή µας θέση αλλά και πάλι σας λέω ότι γενικότερα η λειτουργία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού είναι σταθεροποιητική στο οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι
της χώρας και νοµίζω ότι και εσείς το αποδέχεστε αυτό.
Επιτρέψτε µου να πω δύο λόγια για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, γιατί είναι ένα µεγάλο θέµα, κύριε Υπουργέ. Εγώ,
να δεχθώ και την τιτάνια προσπάθεια που γίνεται και από τη δική
σας πλευρά στο χώρο της υγείας. Όταν, όµως, λέµε για πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, δεν είναι µόνο ο ιδιωτικός τοµέας. Είναι
και ο δηµόσιος τοµέας. Και γνωρίζετε πολύ καλά όταν λέµε «δηµόσια πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας», αναφερόµαστε στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας που έχει τα κέντρα υγείας και τα αγροτικά ιατρεία, κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε ότι η κατάσταση, όσον αφορά στα κέντρα υγείας και
στα αγροτικά ιατρεία, είναι τραγική; Από πού να αρχίσω και πού
να τελειώσω; Από την έλλειψη ειδικευµένων γιατρών; Από τα
προβλήµατα που προκάλεσε η µείωση των εφηµεριών; Από την
ανυπαρξία ασθενοφόρων; Από το ότι τα αγροτικά ιατρεία στα
χωριά, στα χωριά της Λάρισας, παραδείγµατος χάριν, δεν σας
λέω για κανένα αποµακρυσµένο χωριό, τα αγροτικά ιατρεία γίνονται µέσα σε καφενεία. Σε καφενεία! Όπως ακριβώς σας το
λέω! Τα αγροτικά ιατρεία γίνονται στο καφενείο. Χωρίς την παραµικρή υποδοµή.
Τι θέλω να πω; Ότι επιτέλους όταν θέλουµε να µιλήσουµε ρεαλιστικά, πραγµατιστικά για πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας του
δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα, θα πρέπει να µιλήσουµε για δύο
πράγµατα και να τα θέσουµε ως βασικές προϋποθέσεις. Το ένα
είναι προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, δεν γίνεται αλλιώς. Και το δεύτερο είναι χρήµατα για υλικοτεχνική υποδοµή, για τεχνολογική υποστήριξη κ.λπ.. Αυτά υπάρχουν;
Εγώ περιµένω από την Υπουργό συγκεκριµένα πράγµατα, να
βάλουµε πλάτη, να στηρίξουµε, γιατί βεβαίως αυτό αντανακλά
στα παιδιά µας, στα παιδιά του κόσµου, στις µανάδες που θέλουν να έχουν πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, προκειµένου να
ξεµπλοκάρει και η τραγική κατάσταση των γενικών νοσοκοµείων
της χώρας ή των πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων.
Αλλά συγκεκριµένα πράγµατα χρειαζόµαστε. Το ότι θα δαπανήσουµε για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αυτά τα ποσά,
θα κάνουµε αυτές τις προσλήψεις ειδικευµένων γιατρών, αυτές
τις προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, να ξέρουµε για τι
πράγµα συγκεκριµένα µιλάµε.
Και έρχοµαι -και τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε- στο
σύστηµα εξορθολογισµού της φαρµακευτικής δαπάνης και του
επιπρόσθετου υγειονοµικού υλικού. Είναι ένα µεγάλο ζήτηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας έγινε µία πρόταση. Συγκεκριµένα την έκανε ο κ. Βγενόπουλος. Εµένα δεν µε ενδιαφέρει ποιος την έκανε, λίγο µε ενδιαφέρει αν την έκανε ο κ. Βγενόπουλος ή οποιοσδήποτε άλλος.
Είπε, λοιπόν, στην πολιτεία ότι η «SINGULAR LOGIC», η οποία
είναι θυγατρική του οµίλου της «MIG», δίνει δωρεάν -το υπογραµµίζω- ένα σύστηµα µηχανοργάνωσης των νοσοκοµείων και
δίνει και την υλικοτεχνική υποδοµή και το λογισµικό -αναφέροµαι
στο hardware και στο software- προκειµένου να υπάρξει πλήρη
µηχανοργάνωση της διακίνησης, που γίνεται, των φαρµάκων και
του επιπρόσθετου υγειονοµικού υλικού, έτσι ώστε να επέλθει µια
µείωση της τάξης του 30%, τουτέστιν δύο δισεκατοµµύρια ευρώ
ετησίως.
Εγώ σας ρωτώ λοιπόν. Τι θα κάνετε µε αυτήν την προσφορά;
Μπορείτε να αρνηθείτε και να πείτε ότι δεν την θέλουµε, αν και
είναι δωρεάν. Μπορείτε να προχωρήσετε σε ένα άλλο σύστηµα
αγορασµένο από την ελληνική πολιτεία. ∆εκτό. Να µας πείτε,
όµως, συγκεκριµένα πράγµατα για την µηχανοργάνωση του συστήµατος. Μόνο έτσι θα καταπολεµηθεί η διόγκωση της δαπάνης
και θα δούµε καλύτερες µέρες στα νοσοκοµεία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Ο κ. Μαρκόπουλος σας παραχώρησε τη θέση του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι, λυπάµαι πάρα
πολύ για το θέαµα της Αίθουσας όσον αφορά την τριπλή, συναινετική, «αγία οικογένεια» ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, Νέα ∆ηµοκρατία. Λυπάµαι πάρα πολύ. Λυπάµαι πάρα πολύ για την «αγία οικογένεια».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Τα βάλατε στη σωστή σειρά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αν θέλετε να κάνετε σχόλιο, ευχαρίστως να το κάνετε. Όχι όταν µιλάω, όµως, γιατί δεν το ακούω
κιόλας, για να έχω και την ευχέρεια να πω και έναν αντίλογο αν
χρειάζεται.
Αυτή η θαυµάσια, λοιπόν, «αγία οικογένεια» η οποία αν κανένας δεν είχε αίσθηση τού τι γινόταν σε αυτή τη χώρα, αν δεν
ήξερε αυτό τον τόπο και ερχόταν ξαφνικά σε αυτήν την αίθουσα,
ξέρετε ποια θα ήταν η εντύπωσή του; Ότι επί δεκαετίες κυβερνάει αυτή την χώρα η Αριστερά, ότι την παγκόσµια κρίση, την ευρωπαϊκή κρίση και την κρίση στην Ελλάδα την έχει δηµιουργήσει
η Αριστερά, ότι η Αριστερά έφερε τη χώρα στο χείλος της αβύσσου και της έδωσε και µια δυνατή σπρωξιά για να πέσει µέσα και
εποµένως πρέπει να ξεµπερδεύουµε σε αυτό τον τόπο γρήγοραγρήγορα µε την Αριστερά για να γλιτώσουµε.
Μα, κύριοι του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το κατάντηµα φτάσατε; Σε
αυτό το κατάντηµα έχετε περιέλθει πλέον; Γιατί περί καταντήµατος πρόκειται.
Κύριε Λοβέρδο, σας άκουσα να λέτε και µου έκανε εντύπωση
ότι είχατε –λέει- σοβαρά επιχειρήµατα απέναντι στους εκπροσώπους του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Με σοβαρά επιχειρήµατα προσπαθήσατε –λέτε- να τους αντικρούσετε, να µη
χαθεί ο δέκατος τρίτος και δέκατος τέταρτος µισθός. Είχατε σοβαρά επιχειρήµατα για τον κατώτατο µισθό, ο οποίος είναι µισθός πείνας, πενίας και εξαθλίωσης στην Ελλάδα. Είχατε
σοβαρότατα επιχειρήµατα και για το θέµα της διαιτησίας και των
απολύσεων.
∆εν µου λέτε, υπάρχει κυρίαρχη κυβέρνηση; Υπάρχει ποτέ
εκλεγµένη κυβέρνηση χώρας, η οποία να συζητάει µε τους υπαλληλίσκους του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου κεντρικά, ζωτικά
θέµατα που αφορούν τα πιο στοιχειώδη δικαιώµατα των εργαζοµένων σε αυτή τη χώρα, κατακτηµένα µε αίµα και θυσίες επί αιώνες;
Και εσείς λέτε ότι είχατε σοβαρά επιχειρήµατα για να τους
αντικρούσετε για να µην κόψουν τον δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο µισθό, να µην διαλύσουν τις συλλογικές συµβάσεις, να µην
επιτρέψουν την ελευθερία των απολύσεων, που αφήσατε και ένα
παράθυρο ότι, εν πάση περιπτώσει, ο ευρωπαϊκός µέσος όρος
µπορεί να πάει προς τα εκεί.
Εγώ σας λέω ότι µε αυτήν την τακτική των σοβαρών επιχειρηµάτων που δείχνει ότι η Κυβέρνηση έχει υποβιβαστεί πλέον σε
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θεραπαινίδα και κάνει µία απέλπιδα προσπάθεια, υποτίθεται, να
διασώσει τα πιο ουσιώδη θέµατα της εργασίας. Με αυτά τα σοβαρά επιχειρήµατα θα εκποιήσετε οτιδήποτε έχει αποµείνει σε
αυτήν τη χώρα.
Οδηγείτε τη χώρα σε ένα κοινωνικό και εργασιακό µεσαίωνα.
Από τη στιγµή που οι υπάλληλοι του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου έχουν θέσει εδώ τα ζητήµατα και εσείς αποδεχόσαστε να
τα συζητάτε µαζί τους, έχετε θυσιάσει τα πιο ουσιώδη και κεντρικά θέµατα της εργατικής τάξης. Και να σας πω και κάποια
παραχώρηση να υπάρξει και κάτι να κερδίσετε, τον πυρήνα των
δικαιωµάτων αυτών θα τον απωλέσετε.
Και µου λέτε ύστερα ότι εγώ κάνω τους χαρακτηρισµούς;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Τους χειρότερους. ∆εν έχουν ξανακουστεί σε
αυτήν την αίθουσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ κάνω τους χαρακτηρισµούς; Εσείς οδηγείτε τη χώρα σε µια ιδιόµορφη κατοχή. Εσείς
την έχετε καταντήσει προτεκτοράτο, µπανανία και µισοαποικία.
Αυτή είναι η κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα µας. Αυτή
είναι η κατάσταση.
Και µου λέτε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος. Σας απάντησα.
Όλη η ανθρώπινη ιστορία είναι γεµάτη από ανατιναγµένους µονόδροµους. Θα ανατιναχτεί και ο δικός σας µονόδροµος. Ο µονόδροµος, τον οποίον υποδεικνύουν για λόγους βεβαίως
διατήρησης των ιερών και των οσίων του κεφαλαίου, θα ανατιναχτεί. ∆ιότι αυτό ο µονόδροµος είναι εντελώς, απολύτως αδιέξοδος. Με αυτόν τον µονόδροµο δεν πάµε σε κοινωνικό Καιάδα
–όπως σας είπα- οδηγούµαστε σε υποθήκευση του µέλλοντος
της χώρας για δεκαετίες.
Και σας το εξήγησα ότι δεν πάτε σε ένα κοινωνικό µεσαίωνα
υποτίθεται για να αποφύγετε τα χειρότερα, αν υπάρχουν χειρότερα από τον κοινωνικό µεσαίωνα, αλλά και τα χειρότερα θα
επέλθουν. Λέτε ότι πάτε να σώσετε αυτή τη χώρα. ∆εν σώζεται
αυτή η χώρα αν εξοντωθεί ο πληθυσµός. Αλλά και αν εξοντωθεί
ο πληθυσµός, κοινωνικά βεβαίως, τότε και η χώρα αυτή δεν θα
έχει µέλλον. Θα έχει βουλιάξει ήδη. Αυτός είναι ο δρόµος σας.
Και µου λέτε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή;
Είπατε για τις τράπεζες. ∆ίνετε δεκαεπτά δισεκατοµµύρια
ευρώ µε τρεις παρεµβάσεις προς τις τράπεζες. Γιατί βρίσκετε
αυτά τα χρήµατα των δεκαεπτά δισεκατοµµυρίων ευρώ για τις
τράπεζες; Και δεν υπάρχουν αυτά τα χρήµατα για τον ελληνικό
λαό, δεν υπάρχουν για το χρέος.
Πέραν, όµως, αυτού δίνετε αυτά τα δεκαεπτά δισεκατοµµύρια
ευρώ, ξέρετε γιατί; Για να αποκτούν ρευστότητα οι τράπεζες από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε επιτόκιο 1%. ∆ηλαδή τα
οµόλογα, τις εγγυήσεις αυτές που θα δώσετε εσείς, θα τις χρησιµοποιήσουν οι τράπεζες, θα τις καταθέσουν στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και θα έχουν βραχυχρόνια ρευστότητα µε 1%
επιτόκιο.
Όταν σήµερα για να βγει το δηµόσιο στις αγορές, πηγαίνει µε
τρελά, απίστευτα επιτόκια, µε τα οποία δεν δανείζεται κανείς. Και
σας ρωτώ, γιατί δεν έχετε θέσει θέµα; Γιατί δεν εγείρετε µια
απαίτηση, ένα αίτηµα, µία διεκδίκηση; Μια διεκδίκηση για µια Ευρώπη που συνολικά καταρρέει αυτήν την ώρα. ∆εν είναι δυνατόν
να συνεχίζεται αυτή η άθλια κατάσταση, η Ευρώπη των τραπεζιτών. Η Ευρώπη αυτή, που υπηρετείται, είναι η Ευρώπη των τραπεζιτών.
Γιατί να µην διεκδικήσετε µια ανάλογη δανειοδότηση για το
δηµόσιο; ∆εν είναι εναλλακτική πρόταση αυτή; ∆εν είναι εναλλακτική λύση; Γιατί αυτήν την ώρα δεν θέτετε ένα θέµα επαναδιαπραγµάτευσης και επαναρρύθµισης του δηµοσίου χρέους, το
οποίο θα µπορούσε να οδηγήσει σε µία θετική εξέλιξη, ενδεχοµένως ως γραµµή αναζήτησης, πάλης, σύγκρουσης, διεκδίκησης; Γιατί δεν το θέτετε αυτό το θέµα; Γιατί δεν θέτετε την
ανάγκη, εποµένως, µιας συνολικής επανατοποθέτησης πάνω στο
χρέος, ως αίτηµα και πρόταση, ως προοπτική για τη χώρα, όπου
θα διαγραφεί ένα µέρος, όπου τα επιτόκια θα µειωθούν και θα διευρυνθούν οι χρονικοί ορίζοντες αποπληρωµής;
Και αυτό το αίτηµα δεν το θέτει κανείς για λόγους δικαιοσύνης, τους οποίους δεν έχω χρόνο να εξηγήσω, αλλά και για λόγους ρεαλισµού. ∆ιότι πλέον εδώ που φτάσαµε, δεν µπορεί να
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αποπληρωθεί αυτό το χρέος, χωρίς να εξοντωθεί ο πληθυσµός
της χώρας µας.
Και αντί αυτού, µας φέρνετε αυτά τα νοµοσχέδια. Μας φέρνετε ένα νοµοσχέδιο εδώ, το οποίο τι λέει; Καταργούµε το πενθήµερο, λέει το νοµοσχέδιο. Αυτήν την πρόταση κάνετε. Πάµε
στην εξαήµερη εργασία. Ιδού οι προτάσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Από πού κι ως πού, κύριε Υπουργέ της Εργασίας, θα πληρώνετε παραπάνω η δουλειά το Σάββατο κατά 30%; Από πού κι ως
πού; Το επόµενο βήµα ξέρετε ποιο είναι; Να εξοµοιωθεί. ∆ηλαδή,
τίποτα! Άρα, τέρµα το πενθήµερο. Αυτό κάνετε µε το νοµοσχέδιό
σας. Ή δεν το κάνετε;
Η κατάτµηση της άδειας όταν γίνεται πάνω από δύο δόσεις
και πάει στις τρεις, µε δήθεν αίτηµα του εργαζόµενου κατά τα
άλλα, που οδηγεί, κύριοι; ∆εν οδηγεί στην κατάργηση της
άδειας; Υπάρχει άδεια που σου δίνεται το Σαββατοκύριακο; Γιατί
εκεί θα φτάσουµε µε τη λογική, την οποία ανοίγετε.
Τι είναι οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης ; ∆ουλεµπόριο
έχουµε; Πού είµαστε, στο 1.000 π.Χ. όταν ξεκινούσε η δουλεία;
Εκεί φτάσαµε;
Με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε τι κάνετε. ∆ίνετε πειθαρχηµένο,
οργανωµένο ελεγχόµενο, εργατικό δυναµικό σε όλον τον ιδιωτικό τοµέα, χωρίς πια να υπάρχουν ούτε συνδικαλισµός, ούτε εργασιακά δικαιώµατα, ούτε εργασιακές, ανταγωνιστικές σχέσεις.
Αυτό κάνετε µε την προσωρινή απασχόληση και µε τις εταιρείες
προσωρινής απασχόλησης. Αυτά είναι τα έργα του νοµοσχεδίου
σας. Και βεβαίως, κάνετε και την περίφηµη αυτή, το 70% των εργοδοτών µε την ΟΤΟΕ , πέντε µεγαλύτερες τράπεζες, δηλαδή,
εδώ τι κάνετε; Στην ουσία νοµοθετείτε για το καρτέλ των τραπεζών. Τι πάει να πει πέντε τράπεζες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πόσα νοµοσχέδια για πέντε τράπεζες; Το καρτέλ το υπαρκτό που έχει καταληστεύσει τον ελληνικό λαό, το τραπεζικό, το καταθέτετε στο νοµοσχέδιο για να
υπογράφετε συλλογική σύµβαση;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Το συµφώνησαν οι ίδιοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακούστε αυτά που σας λέµε,
γιατί αυτά γράφονται στο νοµοσχέδιό σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μην κάνετε διάλογο
και ολοκληρώστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι πάρα πολλά τα θέµατα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Τα της υγείας άρθρα τα ψηφίζετε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μη διακόπτετε, κύριε
Σκουλάκη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ένα θα πω, ότι αυτήν την ώρα,
η χώρα οδηγείται σε µία κατάσταση πραγµατικού εφιάλτη, από
την οποία µπορεί να µην συνέλθει ούτε µετά από δεκαετίες. Ουδείς εύχεται αυτήν την κατάσταση και φυσικά ουδείς την επιθυµεί, κύριοι, ούτε και καµµία ανατροπή του συστήµατος, γιατί δεν
ανατρέπονται έτσι τα συστήµατα µε εφιαλτικές καταστάσεις και
µε χώρες που βυθίζονται στην άβυσσο, έθνη που κινδυνεύουν να
ξεπέσουν. Καµµία επανάσταση δεν γίνεται και καµµία ανατροπή
δεν γίνεται έτσι.
Κανείς δεν το εύχεται, λοιπόν, αλλά κάποιοι που έχουν την ευθύνη που µας οδηγούν εδώ, είναι δυστυχώς αµετανόητοι, διότι
έπρεπε να σκεφτούν έστω και την ύστατη ώρα ότι έπρεπε να αλλάξουν όλα αυτά, πάνω στα οποία βασίστηκε αυτή η κρίση και
µας οδηγεί εδώ που µας οδηγεί, σε ένα δρόµο που µπορεί να
µην έχει γυρισµό, ειδικά για µια χώρα, όπως η Ελλάδα, σε µία
γεωγραφική θέση, στην οποία βρίσκεται και σε µία περιοχή, τόσο
ταραγµένη µε τόσους κινδύνους.
Εποµένως, αυτή η ώρα είναι ώρα ιστορική που πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγµατα για τη χώρας µας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εποµένως, πρέπει να
ολοκληρώσετε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και αυτά τα πράγµατα πλέον
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δεν µπορεί να τα αλλάξει ένα χρεοκοπηµένο πολιτικό σκηνικό
που έχει βουλιάξει και θα βουλιάξει και τη χώρα µαζί του. Χρειάζονται δυνάµεις, οι οποίες να µπορούν να δώσουν όραµα ανορθωτικό, αναγεννητικό προοδευτικό και σε τελευταία ανάλυση
σοσιαλιστικό για τη χώρα. Κι αυτές είναι οι δυνάµεις της Αριστεράς. Έχουν προβλήµατα, αλλά θα συγκροτηθούν και θα δώσουν
διέξοδο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής
τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Κίου Αργολίδας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο ζήτησε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κι εµείς άδωµεν. Εδώ ο κόσµος χάνεται κι
εµείς άδωµεν. Ο καθένας λέει το τραγούδι του. Έχουµε συνειδητοποιήσει ότι η χώρα µας βρίσκεται, όχι στο χειρότερο σκαλοπάτι της διεθνούς ανυποληψίας, όχι στο χειρότερο σηµείο
οικονοµικής κατάστασης από οποιαδήποτε άλλη χώρα; Υπάρχει
ένας πανικός.
Χθες το βράδυ, κύριε Υπουργέ, έβαλα στον αυτόµατο τηλεφωνητή του κινητού µου τηλεφώνου το εξής µήνυµα στις ώρα
22.10 «∆εν κινδυνεύει καµµία τράπεζα. Μη φοβάστε» Ξέρετε γιατί
το έκανα; Όλοι µε έπαιρναν τηλέφωνο και µε ρωτούσαν «Τι να
κάνουµε τα λεφτά µας; Ποια τράπεζα πέφτει;» Κι έβαλα στο κινητό το αυτόµατο µήνυµα που σας ανέφερα.
Και να το ξεκαθαρίσουµε. Τράπεζα δεν πέφτει. Και ο ελληνικός
λαός που µας ακούει τώρα, να είναι ήσυχος ότι τα λεφτά του δεν
θα τα χάσει. Είναι η δέσµευση του κεντρικού τραπεζίτη της Ευρώπης, του κ. Trichet, η οποία έγινε ως υπεύθυνη δήλωση σε
ερώτηµα που έθεσε η Ευρωβουλευτής του ΛΑΟΣ, η κ. Νίκη Τζαβέλα. ∆έσµευση, δήλωση, γραµµένη στα πρακτικά.
Εποµένως, λοιπόν, δεν πρέπει να φοβάται ο ελληνικός λαός.
Όλοι αυτοί οι ψίθυροι είναι προϊόν εκείνων που θέλουν να λεηλατήσουν τη χώρα.
Κύριοι Βουλευτές, να έλθουµε εις το ύψος των περιστάσεων.
Κύριε Υπουργέ, άρχισε πλιάτσικο απ’ όλους εκείνους τους κ.
Πόρσον κ.λπ. 10 ευρώ η Εθνική Τράπεζα! Μία µετοχή κοστίζει λιγότερο από ένα χαρτί τουαλέτας! Πάνε να µας πάρουν το δηµόσιο πλούτο. Άρχισε η λεηλασία. Οι οποιεσδήποτε υγιείς δικές
µας επενδύσεις, µονάδες, όσες είναι και όσες έχουν µείνει, τα
χαρτιά τους καταρρέουν. Αδυνατούν να έχουν χρήµατα από τις
τράπεζες. Κι έρχονται και τα αγοράζουν σε εξευτελιστική τιµή.
Έχετε υπ’ όψιν σας ότι σε λίγο καιρό το οικονοµικό τοπίο της
Ελλάδος δεν θα είναι αυτό που ήταν πριν τέσσερις µήνες. ∆εν
θα υπάρχει καµµία ελληνική επιχείρηση σε ελληνικά χέρια.
Έχουµε συνειδητοποιήσει τι γίνεται; Η λεηλασία έχει αρχίσει.
Και πολύ φοβούµαι ότι απέναντι σ’ αυτήν τη λεηλασία, έχουµε
έναν αµήχανο πολιτικό κόσµο και µία µουδιασµένη Κυβέρνηση.
Περίµενα και απαιτώ περισσότερες πρωτοβουλίες από τον Πρωθυπουργό, έναν Πρωθυπουργό που τον στήριξα περισσότερο και
από κάποιους Βουλευτές του. Και τον στήριξα για το καλό της
Ελλάδος και της πατρίδος. Και συνεχίζω να στηρίζω την πατρίδα
στο πρόσωπο της νόµιµης Κυβερνήσεως. Αλλά, θέλουµε έργο.
Αυτό το µούδιασµα δίνει την ευκαιρία στους άλλους να λεηλατούν τη χώρα. ∆ε βλέπουµε αυτήν την επίθεση που γίνεται;
∆εν υπάρχει ανάστηµα να σηκωθεί επιτέλους η Ελλάδα; Για ποιο
λόγο όλη αυτή η αντιµετώπιση;
Και η Αριστερά παίζει το ρόλο της. ∆εν αλλάζετε λεκτικό, έχετε
το ίδιο λεκτικό. Σε αυτήν τη διάλυση προσθέτετε στοιχεία διαλύσεως.
Ξέρετε ότι όλες οι µεγάλες εταιρείες εκδροµών, αναψυχής,
ταξιδίων βγάζουν τον Πειραιά από τα δροµολόγιά τους, από τα
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ταξίδια τους; Είστε ευχαριστηµένοι που δεν θα έρχονται οι τουρίστες; Οι χίλιοι προχθές, που δεν µπόρεσαν να κατέβουν θα χαλούσαν στην Αθήνα 20.000 µε 30.000 ευρώ.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Από το Ηράκλειο, όχι από τον Πειραιά
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): ∆ιώχνετε τα κρουαζιερόπλοια, τα στέλνετε
στην Τουρκία. Μιλήστε µε τις µεγάλες εταιρείες, να δείτε ότι προορισµός πλέον είναι τα τούρκικα λιµάνια. Μπράβο σας που στέλνετε τον τουρισµό, µπράβο σας που στέλνετε την τελευταία
ικµάδα, την τελευταία επένδυση, τον τουρισµό στην Τουρκία.
Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
Μας φταίνε οι τουρίστες; ∆ιαλέγει και επιλέγει κάποιος την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, κάνουµε αµάν, χαλάµε λεφτά του ελληνικού λαού να κάνουµε διαφηµίσεις, τον πείθουµε να πάρει
κρουαζιέρα που έχει Ελλάδα και δεν τον αφήνουµε να ανέβει και
να κατέβει από το καράβι, λες και φταίει αυτός.
Και αυτή είναι σοβαρή πολιτική, αυτή είναι εθνική πολιτική;
Κλείνουν τα ξενοδοχεία, κλείνουν τα κεντρικά ξενοδοχεία, µεγάλη επιτυχία. Και θα έρθει µετά ο τουρίστας;
Και επιτέλους, κύριε Υπουργέ, µεταφέρετε στον Πρωθυπουργό, ποιες είναι οι πηγές µας. Άντε να πάρουµε κανένα ευρώ
από τη ναυτιλία και από τον τουρισµό. Και από τις δύο πηγές,
εµείς καταργήσαµε τα Υπουργεία. Είναι δυνατόν, είναι σοβαρή
πολιτική αυτή; Τρεις πηγές έχουµε. Ναυτιλία, τουρισµό και ανάπτυξη. Και εµείς καταργήσαµε και τα τρία Υπουργεία. Τα ενσωµατώσαµε σε κάτι άλλο. Αυτά έπρεπε να είναι ο φανοστάτης, ο
σηµαιοφόρος της οικονοµίας.
Κάνατε κάποια λάθη. Τα καταλαβαίνω. Ίσως, λάθη απειρίας,
ίσως λάθη γιατί ήσασταν απροετοίµαστοι να κυβερνήσετε. Τα είδατε, διορθώστε τα. Και επιτέλους –θα το πω και από το Βήµα
της Βουλής για άλλη µια φορά- δεν πιστεύω ότι είναι κακές οι
προθέσεις κανενός κόµµατος, λάθος προσεγγίσεις γίνονται. ∆εν
µπορείτε µε αυτή τη σύνθεση να προχωρήσετε. ∆εν µπορείτε,
είναι µία αναιµική σύνθεση.
Ανοίξτε το παιχνίδι. Και δεν σας λέω να βάλετε άλλα κόµµατα
µέσα, εξάλλου η δική µου η δήλωση είναι συνεχής: «Εµείς στην
ορχήστρα, άλλοι στη πίστα». Αλλά ανοίξτε το. Βρείτε ανθρώπους
που να τους εµπιστεύεται περισσότερο η αγορά. Ανάµεσά σας,
δεν υπάρχουν άνθρωποι που να τους εµπιστεύεται περισσότερο
η αγορά; Σε αυτό που λέµε αγορά, σ’ αυτό που λέµε τράπεζες,
σ’ αυτό που λέµε χρηµατιστήριο, να υπάρχει µία σοβαρότητα.
Αλλάξτε, βρείτε ανθρώπους να µιλάνε πιο καλή γλώσσα µε τον
Τρισέ. ∆ύο ανθρώπους θέλετε. Έναν για την εσωτερική αγορά
και έναν για την εξωτερική, ίσως τρεις. Ένας να µιλάει µε Αµερική. Ποιος στο καλό, ξέρει καλά τη Wall Street; Εκεί είναι όλο
το παιχνίδι, να πάει κάποιος να µιλήσει. Ποιος ξέρει καλά τις Βρυξέλες και τη Φρανκφούρτη; Τον καλύτερο δεν µπορείτε να τον
βρείτε;
Έχουµε την αίσθηση ότι κατεβάζετε τη δεύτερη οµάδα σε
έναν αγώνα κυριαρχικό, εάν θα επιβιώσουµε ή όχι. Και είµαστε
όλοι εµείς οι άλλοι στην κερκίδα και βλέπουµε την Ελληνική
οµάδα να µην τραβάει. Επιτέλους, κάντε αυτές τις δοµικές αλλαγές, οι οποίες πρέπει να γίνουν.
Κινδυνεύει η πατρίδα. ∆εν µπορούµε, επιτέλους αυτήν τη
στιγµή να ανεχόµαστε όλα αυτά τα οποία ανεχόµαστε.
Και βλέπω το νοµοσχέδιο που φέρνετε, κύριε Υπουργέ. Βοηθάει καθόλου αυτό το πράγµα; Κλειστά επαγγέλµατα ή ανοιχτά
επαγγέλµατα; Πείτε µου. Ανοιχτά επαγγέλµατα λέµε όλοι. ∆εν
χρειάζεται να µου το πει εµένα η τρόικα. Και τα κλείνετε τα επαγγέλµατα. Το 51% λέει να είναι στους γιατρούς. Όποιος θέλει
κάνει ένα διαγνωστικό, µε επιστηµονικό διευθυντή που θα είναι
γιατρός. Με δεκαοκτώ πτυχία; Με δεκαοκτώ πτυχία. Βάλτε
όποιον όρο θέλετε. Αλλά περιορισµούς;
Και µε τα µπλοκάκια, τι πάτε να κάνετε; Οι µισοί δηµοσιογράφοι της χώρας έχουν την κύρια δουλειά τους και έχουν µπλοκάκι
για άλλα Μέσα. Θα τους απαγορεύσετε να δουλέψουν; Να επιτρέπετε να δουλέψουν. Όποιος θέλει να δουλέψει, να πάει να
δουλέψει.
Και αν επιτέλους εσείς αρεστά, κύριε Λαφαζάνη, πιστεύετε ότι
η εργασία µπορεί να είναι µέσα από τη δόµηση την οποία επιβάλατε κατά καιρούς σε ανίσχυρες κυβερνήσεις, είστε λάθος.
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Τώρα ο κόσµος θέλει ψωµί, δεν τον ενδιαφέρει τι ψωµί. Σε λίγο
καιρό θα φθάσει από την κατάντια της οικονοµίας να παρακαλάει κανείς για δουλειά, µε ελάχιστα αργύρια. Πάει η πολυτέλεια
αυτή των υπεραπαιτήσεων.
Κάνατε λάθη και στο συνδικαλισµό. Και θα σας πω κάτι. Τον
κοµµατικό συνδικαλισµό εννοώ, όχι τον υγιή.
Στη ΖΑΕ, πριν από µερικά χρόνια -µία µεγάλη βιοµηχανία για
ζύµη κ.λπ.- είχε πετύχει το συνδικάτο δεκαέξι µισθούς και µπαίνει µέσα ένας χρηµατοδότης και λέει στο συνδικάτο: «Εσείς που
παίρνετε δεκαέξι µισθούς, διατηρήστε τους δεκαέξι µισθούς,
αφήστε να πάρω καινούριο προσωπικό που χρειάζοµαι µε δεκατέσσερις, δεν µπορώ και τους καινούριους να τους έχω µε δεκαέξι». Έκλεισε το εργοστάσιο, έµειναν και οι διακόσιοι στο
δρόµο, πάνε και οι δεκαέξι µισθοί.
Αυτό κάνετε. Επιτέλους, ας συνειδητοποιήσουµε κάποιοι ότι
πρέπει να βρούµε δουλειά και δουλειά δεν θα βρούµε όταν βάζουµε ασφυκτικούς κανόνες σε εκείνον που έχει διάθεση να
δώσει δουλειά, σε αυτόν που έρχεται να δώσει δουλειά.
Και επιτέλους, για να σταµατήσουµε την «ευαισθησία» κάποιων. Ας κανονίσουν τα εσωτερικά τους και ας δίνουν αυτά τα
οποία λένε να δίνουµε στους εργαζόµενους ή στο κόµµα τους, ή
στα όργανά τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Κώστας
Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µπω στον πολιτικό µου διάλογο για το σχέδιο νόµου
της Κυβέρνησης, θέλω να κάνω ένα σχολιασµό για τον αξιότιµο
Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Ειλικρινώς, εκφράζω τη διαπίστωση, ότι ο κ. Καρατζαφέρης,
ο αξιότιµος Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, αποφάσισε να αφήσει ένα σηµαντικό ποσοστό της προσωπικής στήριξης την οποία συνειδητά -όπως το είπε και ο ίδιος, οµολόγησεέδινε στον Πρωθυπουργό της χώρας, προφανώς διαισθανόµενος, βλέποντας και διαπιστώνοντας ότι η στρατηγική της Κυβέρνησης και προσωπικά του Γιώργου Παπανδρέου, είναι µία
στρατηγική στραβού γιαλού. Είναι µία στρατηγική η οποία καταγράφεται στην άποψη των πολιτών µε νούµερα εξαιρετικά επώδυνα, για τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Θα δώσω τέσσερις αριθµούς. GPO, 70% των πολιτών, αξιολογούν αρνητικά την ανάµειξη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
RAS, 65,5% των πολιτών, πιστεύουν ότι οι χειρισµοί της Κυβέρνησης, δηµιούργησαν κρίση αξιοπιστίας της Ελλάδος και µας
οδήγησαν στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. ALCO, 65,2% των
πολιτών, λένε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου γνώριζε την αλήθεια
και παραπλάνησε προεκλογικά τον ελληνικό λαό.
∆εν πιστεύω κανείς πολίτης ή κανείς πολιτικός να πιστεύει ότι
αυτές οι εταιρείες είναι στη δούλεψη της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ξέρουµε όλοι, τι συζητιέται έξω. Γνωρίζουµε πολύ καλά, ότι οι πολίτες µας παρακολουθούν µε αρνητική κρίση αλλά µε πολύ
µεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία προσωπική για την οικογένειά
τους.
Και γνωρίζει πολύ καλά η Κυβέρνηση, ότι η δραµατοποίηση
των γεγονότων είναι η «καλύτερη µαµή για να δώσει τοκετό», να
εκµαιεύσει τις πιο δύσκολες, τις πιο επώδυνες αποφάσεις και την
ανοχή των πολιτών σε αυτές τις αποφάσεις.
Αυτό γίνεται σε αυτήν την Αίθουσα ακόµα και σήµερα. Μία ενσυνείδητη προσπάθεια δραµατοποίησης, της σηµερινής κατάστασης για να γίνουν δεκτές αποφάσεις και συµφωνίες, τις
οποίες ούτε η ίδια η Κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να µας πει.
∆ιότι, σήµερα αποδεικνύεται ότι η Κυβέρνηση, όταν συµφώνησε στις 25 Μαρτίου για το µηχανισµό στήριξης από Ευρωπαϊκή
Ένωση και ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, λέγοντας για το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο ότι ήταν µειοψηφική η συµµετοχή του, στις
αποφάσεις, στους όρους και στο πακέτο, σήµερα αποδεικνύεται
ότι είναι ο µοναδικός οργανισµός ο οποίος διαπραγµατεύεται µε
την Κυβέρνηση. Είναι αυτός που θα βάλει τους όρους και συµφωνήσαµε τότε σε κάτι, χωρίς να γνωρίζουµε τους όρους, ούτε
οι πολίτες, αλλά ούτε και η Κυβέρνηση.
∆εύτερο δεδοµένο. Ανακοινώθηκε η ενεργοποίηση του µηχα-
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νισµού από τον Πρωθυπουργό στο Καστελόριζο, σε ένα µονόλογο λίγων λεπτών χωρίς ο Πρωθυπουργός να καθίσει στο γραφείο του και να απαντήσει σε πέντε εξειδικευµένους
δηµοσιογράφους, όχι για τους δηµοσιογράφους ή για µας, αλλά
για τα δέκα και έντεκα εκατοµµύρια των πολιτών αυτής της
χώρας, οι οποίοι θέλουν να µάθουν τουλάχιστον από ποια βάση
ξεκινάµε αυτήν τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης.
Πώς περιµένετε να έχετε θετική κρίση; Πώς περιµένουµε να
υπάρχει ηρεµία σ’ αυτόν τον τόπο και να εναποτεθεί η ελπίδα σε
µία Κυβέρνηση, η οποία δεν γνωρίζει σε ποιο λιµάνι πάει το καράβι; Πώς είναι δυνατόν να αποδεχθούµε ότι µπορείτε, πράγµατι,
µε αυτοπεποίθηση να διαπραγµατευτείτε, όταν οι ίδιοι µιλάτε ότι
βρίσκεστε υπό κηδεµονία, άρα όλος ο ελληνικός λαός, διότι είστε
η δηµοκρατική και κοινοβουλευτική Κυβέρνηση του τόπου, όταν
έχετε µιλήσει για «Τιτανικό», όταν οι ίδιοι εσείς δεν µπορείτε να
εµπνεύσετε στους πολίτες µία αυτοπεποίθηση, όταν οι ίδιοι αποδέχεστε µε τον τρόπο που µιλάτε ότι τα µέτρα τα παίρνετε γιατί
κάποιοι προσπαθούν να σας πουν ότι πρέπει να τα πάρετε, ενώ
τα µέτρα τα έχει ανάγκη ο τόπος, τα έχει ανάγκη η οικονοµία, τα
είχε ανάγκη η οικονοµία. Τα είχε ανάγκη το Νοέµβριο, τα είχε
ανάγκη το ∆εκέµβριο, τα είχε ανάγκη τον Ιανουάριο, µπαίνουµε
Μάη µήνα, δεν ξέρουµε τα µέτρα, αλλά τα νούµερα τρέχουν.
Και οι αγορές, βεβαίως, οι οποίες είναι εξαιρετικά περίεργο
πως για ένα σοσιαλιστικό κόµµα έχουν γίνει έτσι εικόνισµα, σχετικά, τιµωρούν καθηµερινά, τιµωρούν και µας βάζουν ακόµα πιο
βαθιά στη στενωπό, την οποία µπήκε η Κυβέρνηση µε τη θέλησή
της. Όταν σήµερα τα spreads είναι πάνω από χίλιες µονάδες, τι
σηµαίνει; Ότι εσείς αυτό το οποίο ονοµάζετε αγορές που καθοδηγούν το παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό σύστηµα, αυτό που
εσείς µέχρι τώρα είχατε σαν πλοηγό στις αποφάσεις σας, χωρίς
όµως να παίρνετε µέτρα, χωρίς να έχετε τη δύναµη στους πολίτες, όταν ήταν έτοιµοι δύο-τρεις µήνες µετά την εκλογική σας
επιτυχία, µε απόλυτη ενοχή και µε εµπιστοσύνη τολµώ να πω σε
σας, να τους πείτε την αλήθεια και να πάρετε µέτρα. Οι αγορές
σήµερα σας λένε, µπείτε πιο βαθιά.
Και επειδή αυτό που συµφωνήσατε στα νούµερα είναι πιθανόν
ότι ίσα-ίσα φτάνει, αν φτάνει για το 2010 και µετά βεβαιότητας
δεν φτάνει για τα οµόλογα που πρέπει να ντουµπλαριστούν το
2011, είναι προφανές –όπως φαίνεται σήµερα στην ειδησεογραφία- ότι θα ζητηθούν πρόσθετα από τα 15.000.000.000 από το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Άρα, µπαίνουµε πιο βαθιά µε αρνητικό πρόσηµο και µε µειωµένη αυτοπεποίθηση στη διαπραγµάτευση. Συνειδητά δεν το κάνατε; Συνειδητά δεν το έκανε η
Κυβέρνηση; Συνειδητά το έκανε, κατά την άποψή µας.
Και εδώ είναι το µέγα ερωτηµατικό. Το ερωτηµατικό είναι πού
θα φτάσουµε, πώς θα φτάσουµε. Κύριε Υπουργέ της Εργασίας,
δεν φτάνει να µας λέτε εδώ τι είπατε. Εκτιµούµε ότι όλοι οι
Υπουργοί της Κυβέρνησης θα κάνουν το εθνικό τους χρέος και
ο Πρωθυπουργός θα το κάνει, ανά πάσα στιγµή και σε κάθε δευτερόλεπτο διαπραγµάτευσης, αλλά δεν φτάνει αυτό. Μπορούµε
να επιβάλουµε εµείς τους όρους µας, τώρα; Είναι ένα ερώτηµα
για το οποίο δεν υπάρχει απάντηση. Κι αν υπάρχει παρακαλώ να
την ακούσω και ειλικρινώς επιθυµώ να διαψευστώ απολύτως σε
αυτά τα οποία λέω. Αλλά, όχι µε θεωρίες, γιατί η Κυβέρνηση πρέπει να µιλάει µε γεγονότα.
Αν παραδείγµατος χάριν, κύριε Υπουργέ, αποφασιστεί από την
υπεύθυνη Κυβέρνηση ότι θα καταργηθεί ο δέκατος τέταρτος µισθός, τι θα κάνετε; Και ο δέκατος τέταρτος µισθός, κύριε
Υπουργέ, δεν είναι για να διασφαλίσει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων, είναι για να επιβιώσουν οι πολίτες, που έχουν χάσει
στην πράξη των δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο µισθό, αλλά θα
χάσουν τον δωδέκατο στο όνοµα του δέκατου τέταρτου. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Αν πρέπει να πάµε σ’ αυτήν την πραγµατικότητα, να πάµε.
Πρέπει, όµως, πρώτα να πούµε τα εξής. Πρέπει να πούµε ότι
το εργατικό κόστος, το µισθολογικό κόστος των ελληνικών επιχειρήσεων δεν είναι το ζήτηµα της µη ανταγωνιστικότητας. ∆ιότι,
πώς είναι δυνατόν να είναι το ζήτηµα όταν εµείς είµαστε προτελευταίοι στην Ευρώπη των δεκαπέντε, σε ό,τι αφορά το µισθολογικό κόστος; Γιατί οι άλλοι είναι πιο ανταγωνιστικοί;
Προφανώς, γιατί δεν µπορέσαµε να προχωρήσουµε σε εκσυγ-
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χρονισµό, σε καινοτοµίες, µε ό,τι ευθύνη ανήκει στον καθένα.
Τώρα πάµε στη γνωστή πελατεία, όµως, και πάµε να τους πάρουµε τον ένα µισθό, εκτός από τους δύο άλλους τους οποίους
πήραµε. Και πώς είναι δυνατόν σ’ αυτήν τη χώρα µε τόσο χαµηλό
µισθολογικό επίπεδο και δηµοσίων υπαλλήλων και ιδιωτικών
υπαλλήλων, σε σχέση µε την Ευρώπη των δεκαπέντε, να είµαστε
πιο ακριβοί. Μα είναι προφανές, διότι έχουµε αποτύχει στο να
εκτιµήσουµε και να εισπράξουµε τους προσδοκώµενους φόρους
που αναλογούν στη φοροδιαφυγή, η οποία υπάρχει στη χώρα.
Εκεί έπρεπε να πάτε. ∆εν πήγατε, όµως. Και επειδή δεν πήγατε
στο φορολογικό νοµοσχέδιο, τώρα ψάχνουνε και ψάχνουµε από
τα άλλα έσοδα των πολιτών. Αυτή είναι η αλήθεια.
Τώρα εσείς φέρνετε ένα σχέδιο νόµου, το οποίο έχει τη φιλοδοξία –σεβαστό- να ηρεµήσει τη ζούγκλα της αγοράς εν µέσω
κρίσης. Μα, η ζούγκλα της αγοράς δεν ηρέµησε, όταν ήταν η περίοδος των «παχιών αγελάδων», τώρα θα ηρεµήσει; Τώρα που ο
εργαζόµενος βρίσκεται στην απόλυτη ανασφάλεια και τώρα που
ο εργοδότης φοβάται µην κλείσει η επιχείρησή του και στείλει κι
άλλες δυο οικογένειες στην ανεργία; Τώρα θα το κάνετε αυτό;
∆εν λέω ότι είναι πολυτέλεια, να το κάνουµε, αλλά δεν κερδίζουµε κάτι. Γιατί αν δεν έχουµε εργαζόµενους τι να διευθετήσουµε; Το ωράριο εργασίας ή την ελαστικοποίηση της µη
εργασίας; ∆εν µπορούµε να τα κάνουµε αυτά.
Κυρία Υπουργέ της Υγείας, υπάρχει απόλυτη απογοήτευση,
ειδικά για το θέµα των προµηθειών. Εµείς προσπαθήσαµε να τα
κάνουµε κεντρικά και δεν µπορέσαµε. Εσείς µας παρουσιάζετε
σήµερα τρεις εναλλακτικές λύσεις. Κεντρική προµήθεια, περιφερειακή προµήθεια -απ’ όποια περιφέρεια ανήκει ένα νοσοκοµείο ή µία κεντρική µονάδα- προµήθεια σε επίπεδο υγειονοµικής
µονάδας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχετε την εντύπωση ότι φέρατε κάποια καινοτοµία; Μπορείτε
να πείσετε το πολιτικό σύστηµα ότι φέρατε κάτι από το οποίο θα
γλιτώσουµε µερικά δισεκατοµµύρια; Όχι. Αν σας ρωτήσουµε,
σας ρώτησαν κι άλλοι συνάδελφοι δεν είπατε στην οµιλία σας τι
θα είναι κεντρικό, τι θα είναι περιφερειακό και τι θα βρίσκεται στη
µέση. Ποιος θα αγοράζει το χαρτί υγείας του νοσοκοµείου και
ποιος θα αγοράζει το σπάνιο αξονικό τοµογράφο, που κάνει εκατοµµύρια; Ποιος; Και κυρίως µε τι διαδικασίες; Θα είναι το service µέσα, δεν θα είναι το service µέσα; Θα είναι οι εγγυοδοσίες;
Θα είναι τα ανταλλακτικά; Μα εκεί, αγαπητή συνάδελφε και
µέλος της Κυβέρνησης, βρίσκεται η σπατάλη.
∆εν βρίσκεται σε τρεις γραµµές, µε τις οποίες προσπαθείτε να
υποκαταστήσετε το πρόβληµα των προµηθειών στο δηµόσιο
τοµέα. Πώς λοιπόν, να το στηρίξουµε αυτό όταν είναι µη λύση;
∆ιότι, περί αυτού πρόκειται. Πώς να στηρίξουµε την παράγραφο
5 του άρθρου 25, που λέει ότι καθορίζεται η εφαρµογή νοσοκοµειακής συσκευασίας –το είχατε υποσχεθεί, πράγµατι το κάνετεκαθώς και η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισµών για την προµήθεια φαρµακευτικών σκευασµάτων;
Αν είχα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θα το εκτιµούσα.
Όταν δίνετε δυνατότητα, κυρία Υπουργέ, δεν θα γίνει κανένας
διαγωνισµός. Υποχρέωση πρέπει να δώσετε. Υποχρέωση διαγωνισµών µε βάση τη δραστική ουσία. Αυτό είχαµε πει και στην επιτροπή, αυτό είχατε πει και στην Ολοµέλεια. Υποχωρήσατε σε
ποιους; Γιατί; Γιατί το κάνατε; Έχετε την απόλυτη στήριξή µας,
τουλάχιστον, πάτε σε υποχρεωτικούς διαγωνισµούς για τα φάρµακα, για να κατεβάσετε ακόµη πιο κάτω την τιµή, αν µπορείτε να
το κάνετε. Γιατί εκτιµώ ότι δεν µπορείτε να το κάνετε.
Και τέλος, θέλω να σας πω ότι στη φάση αυτή της πολιτικής
ιστορίας, της µεγάλης αδυναµίας του τόπου, της εξαιρετικά µειονεκτικής θέσης, την ώρα που µε βάση την οµιλία του Πρωθυπουργού είµαστε υπό κηδεµονία –σχεδόν θέλω να πιστεύω εγώεσείς δέχεστε το Μάη µήνα τον κ. Ερντογάν µαζί µε µία συστάδα
Υπουργών της Τουρκίας, για να συζητήσετε, την ώρα που ο κ.
Νταβούτογλου έχει πει ότι, µακάρι η µόνη διαφορά µας να ήταν
η υφαλοκρηπίδα. Μακάρι! Γιατί το κάνετε τώρα; Υπάρχει κάποια
σπουδή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο πρέπει Μάη µήνα, µε διαπραγµάτευση στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, να πάµε σε ελληνοτουρκικό διάλογο στον ελληνικό χώρο; Υπάρχει τόσο πολύ
µεγάλη ανάγκη, µετά από εκατόν πενήντα επτά παραβιάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και τριακόσιες πέντε παραβιάσεις
του εθνικού εναέριου χώρου και ενενήντα δύο οπλισµένους σχηµατισµούς το πρώτο τρίµηνο του 2010; Καµµία ανάγκη δεν υπάρχει, κατά την εκτίµησή µας.
Κλείνω, λέγοντας το εξής. Οι προθέσεις ενός εκάστοτε Υπουργού είναι καλές, η Κυβέρνηση, όµως, είναι ξεκούρδιστη µπάντα,
δεν ξέρει καν τι είναι αγρότης, 35% εισοδήµατα από αγροτική
ασχολία λέει η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 50% λέει ο
Υπουργός Εργασίας. Αποφασίστε αν µπορείτε να κυβερνήσετε
αυτόν τον τόπο. Έχετε συναίνεση του πολιτικού συστήµατος –
εγώ εκτιµώ, συνολικά- µε τις αποφάσεις µας, µε τις απόψεις µας.
Αντιλαµβανόµαστε την κρίση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συντοµεύετε, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αντιλαµβάνεστε άραγε
την ευθύνη την οποία έχετε σ’ αυτό το σκηνικό που βρισκόµαστε; Εάν το αντιλαµβάνεστε αποδείξτε το. Είναι εύκολο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Προσπαθώ να καταλάβω τη λογική της
Νέας ∆ηµοκρατίας. Έχετε τη συναίνεση όλου του πολιτικού κόσµου, συµπεριλαµβανοµένης και της Νέας ∆ηµοκρατίας, αλλά
εµένα µε ενεκάλεσε πριν, γιατί κι εγώ συναινώ στο να βγει η
χώρα από την κρίση.
Βέβαια, περιττό να πω εις τον συµπαθέστατο γιατρό, ότι κάθε
λόγος έχει το καλό αλλά έχει και την παρενέργεια, όπως τα φάρµακα.
Είπατε για τις δηµοσκοπήσεις, κύριε Μαρκόπουλε. ∆εν τις διαβάσατε όλες. ∆εν διαβάσατε ότι οι δηµοσκοπήσεις έχουν ένα συµπέρασµα σηµαντικό. Ότι από τα κόµµατα που βρίσκονται στην
αίθουσα, το µεν ΠΑΣΟΚ είχε µείωση από τις εκλογές στα δηµοσκοπικά ευρήµατα της εταιρείας στην οποία αναφερθήκατε στην
ΑΛΚΟ, 30%. Η Νέα ∆ηµοκρατία, ως Αντιπολίτευση, είχε µείωση
35%, στο 21% που είχε φθάσει ο ΣΥΡΙΖΑ για µία περίοδο. Ο δε
ΣΥΡΙΖΑ µε την πολιτική που κρατάει είχε µείωση της τάξεως του
30%. Το µόνο κόµµα που ανέβηκε είναι ο ΛΑΟΣ, κατά 31%. Αυτό
καταδεικνύει, λοιπόν, ποιος κάνει σωστή πολιτική, γιατί ο λαός
έχει και ένστικτο και πείρα. Άρα, λοιπόν, να είστε λίγο συγκρατηµένοι στις οποιεσδήποτε κρίσεις.
Εµείς, επαναλαµβάνουµε, στηρίζουµε την Ελληνική Κυβέρνηση στον πόλεµο που κάνει µε τους κερδοσκόπους. Στηρίζουµε
την ελληνική Κυβέρνηση στον πόλεµο τον οποίο έχει ανοίξει η
Γερµανία, µε τον τρόπο που συµπεριφέρεται η κ. Μέρκελ. Στηρίζουµε την Ελλάδα στο πρόσωπο της Κυβέρνησης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:…(δεν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Θα τη στήριζα, αν ήταν Πρωθυπουργός και
ο Τσίπρας και ο Λαφαζάνης και ο Καραµανλής και ο Σαµαράς.
Να το ξεκαθαρίσουµε. ∆εν πετάµε πέτρες στην τζαµαρία, όταν η
Ελλάδα κινδυνεύει. ∆εν θα φάει την πέτρα στο κεφάλι ο Παπανδρέου. Όλοι θα τη φάµε στο κεφάλι. Να σοβαρευτούµε επιτέλους, σ’ αυτή την Αίθουσα! Και επιτέλους, κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα να δώσουµε ένα µήνυµα. Φθάσαµε σ’ αυτήν την κατάσταση. Σαφώς ο γιαλός είναι στραβός, δεν τον στραβώσατε
εσείς, εσείς απλώς στραβά αρµενίζετε.
Τα δύο τελευταία χρόνια διακυβερνήσεως της χώρας από τη
Νέα ∆ηµοκρατία αυξήθηκαν οι δηµόσιες δαπάνες 6.000.000.000
που σηµαίνει τέσσερις 4 µονάδες το έλλειµµα. Και όλοι ξέρουµε
ότι δεν είναι αναστρέψιµο, όταν το έλλειµµα ξεπερνάει το 12%.
Εκεί φθάσαµε. Σ’ αυτήν την περιδίνηση µας έφερε η αταξία της
Νέας ∆ηµοκρατίας. Ο κόσµος έξω βουλιάζει και λέει, αίµα στην
αρένα. Τι εννοούν; Αυτοί που έφταιξαν. Και δεν ξέρετε ποιοί
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έφταιξαν, δεν ξέρετε ποιοί έβαλαν βαθιά το χέρι. Εσείς οι ίδιοι
δεν αποκλείσατε από τα ψηφοδέλτιά σας κάποιους εξ αυτών; Και
αυτή είναι η ποινή. Η ποινή είναι ότι ο Σµπώκος δεν µπήκε στο
ψηφοδέλτιο ή ο Άκης δεν µπήκε στο ψηφοδέλτιο ή κάποιοι άλλοι
µε τα οµόλογα ή τους κουµπάρους; Κατεκλάπη το ελληνικό δηµόσιο. Και κατεκλάπη από αξιωµατούχους δικούς σας και της
Νέας ∆ηµοκρατίας και έχετε µεγάλη ενοχή. Να βγείτε και να µιλήσετε. Επιτέλους! Έξω και κάτω οι κλέφτες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ευθυµίου έχει το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σε περιόδους κρίσης, πριν απ’ όλα κρίνονται οι ηγεσίες.
Κρίνονται τα µέταλλά της, η ποιότητά της, κρίνονται και οι λαοί.
Έχουµε αυτήν την περίοδο της µεγάλης κρίσης µία απόλυτα θετική ένδειξη που είναι η βαθιά ωριµότητα του ελληνικού λαού
και είναι οι εποχές οι ηγεσίες να αποδειχθούν αντάξιες σ’ αυτήν
την ωριµότητα µε τις δικές τους στάσεις, µε τις δικές τους επιλογές, µε τις δικές τους υπεύθυνες τοποθετήσεις.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εξ αρχής συνειδητοποίησε το µέγεθος και το είδος της κρίσης. Συνειδητοποίησε ότι η Ελλάδα
οδηγήθηκε µε τα δικά της λάθη στο να είναι το εύκολο θύµα µιας
διεθνούς συγκυρίας που αλλάζουν οι συσχετισµοί οικονοµικής
και πολιτικής ισχύος στο παγκόσµιο επίπεδο.
∆ώσαµε τη λαβή και δώσαµε τη λαβή, γιατί είµαστε η µόνη
χώρα της Ευρωζώνης που ήταν ταυτόχρονα µε ένα έλλειµµα
13,6% απ’ ό,τι αποδείχθηκε, µε ένα δηµόσιο χρέος που είχε εκτιναχθεί στα 300.000.000.000 και ακόµα χειρότερο, στο να µην παρέχει εγγύηση ότι έχει τις δικές της δυνάµεις να βγει από αυτές
τις Συµπληγάδες Πέτρες. ∆ιότι τα έξι χρόνια διακυβέρνησης της
Νέας ∆ηµοκρατίας καταβαραθρώθηκε 35 ολόκληρες θέσεις η
ανταγωνιστικότητα της χώρας. Αν δείτε την κατάταξη πήγαµε
από την 35η, στην 71η, θέση πίσω από τη Νιγηρία. Αυτό µας κατέστησε την αχίλλειο πτέρνα της Ευρωζώνης. Μας κατέστησε το
πειραµατόζωο των µεγάλων κερδοσκοπικών παιχνιδιών που αναπτύχθηκαν. Και αυτήν τη στιγµή, εάν µιλάµε για τη συνδροµή,
είναι γιατί δηµιουργήθηκε ένας µηχανισµός που η Ευρώπη δεν
τον είχε προβλέψει, ενώ οι κερδοσκόποι τον είχαν διαγνώσει. Η
Ευρώπη φτιάχτηκε µέσα στα φρου-φρου, φτιάχτηκε σε µία αίσθηση του Καντίντ, του Βολτέρου, ότι θα ζούµε διαρκώς στον
καλύτερο δυνατό κόσµο. Φτιάχτηκε η Ευρωζώνη, ως Νοµισµατική Ένωση, χωρίς οικονοµική ένωση και φυσικά χωρίς πολιτική
ένωση. Και φτιάχτηκε σαν να µην υπήρχε ποτέ ενδεχόµενο να
υπάρξει κρίση. Ήταν στην κυριολεξία µέσα στα ροζ µπον-µπον.
Και όταν ήρθε η επίθεση, το κλειδί για οποιοδήποτε υπεύθυνο
ηγέτη της Ελλάδας, ήταν να δείξει ότι το ελληνικό πρόβληµα, το
υπαρκτό, που έχει ευθύνη µε ονοµατεπώνυµο πως δηµιουργήθηκε ότι δεν είναι, όµως, µόνο πρόβληµα της Ελλάδας. Είναι η
χρήση της Ελλάδας ως µέσο διεµβολισµού του ευρώ.
Πέτυχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αυτό το δύσκολο εγχείρηµα; Και λέω δύσκολο, γιατί όλοι εδώ µέσα πια έχουµε πείρα της
Ευρώπης. Πόσο µέσο χρόνο θέλει µία οδηγία; Ποτέ δεν θέλει λιγότερο από δύο χρόνια. Πόσο χρόνο χρειάζονται οι αλλαγές
των συνθηκών; Ποτέ καµµία δεν χρειάστηκε λιγότερο από δέκα
χρόνια. Και, όµως, µέσα σε 1,5 µήνα, αυτή η διαρκής επιµονή της
Ελληνικής Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου προσωπικά, σε όλα τα κέντρα δύναµης, σ’ αυτήν την
Ευρώπη, αυτών των ρυθµών, δηµιούργησε µε το σταθµό της
11ης Φεβρουαρίου και το σταθµό της 25ης Μαρτίου, το µηχανισµό τον πολιτικό και οικονοµικό της συνδροµής. Η συνδροµή
προσδιορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως τριπλή. Ενοποιηµένα οι δύο πόλοι της Ευρώπης το Eurogroup και η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, και επιστράτευσε η Ευρώπη µαζί το ∆ΝΤ.
Αυτή είναι η αναντίρρητη πραγµατικότητα των γεγονότων και χωρίς καµµία µα καµµία υπερβολή, θα ήθελα να συνειδητοποιήσουµε όλοι ακούγοντας ορισµένες πολιτικές δυνάµεις, αν αντιλαµβάνονται µε όσα είπαν σήµερα σ’ αυτή την Αίθουσα, αν θα
µπορούσαν να τα πουν, αν δεν υπήρχε ο µηχανισµός συνδροµής.
Αν έχουν συνειδητοποιήσει τι θα σήµαινε η συζήτηση σήµερα και
η πραγµατικότητα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αν δεν είχε επιτευχθεί ο µηχανισµός συνδροµής. Στην κυριολεξία, «αλλού ξη-
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µερωµένοι». Όσοι επικρίνουν σήµερα αυτό, που, αν δεν είχε συµβεί, σήµερα µάλλον αυτή η Αίθουσα εδώ δεν θα υπήρχε µε αυτόν τον τρόπο, όπως και η χώρα µε αυτόν τον τρόπο. Άρα το
χρέος της στη χώρα, αυτή η Κυβέρνηση το έπραξε.
∆εύτερον, όπως σωστά τόνισαν πάρα πολλοί σ’ αυτή την Αίθουσα, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι όταν υπάρχει πόλεµος –γιατί αυτό συµβαίνει, πόλεµος είναι- είναι ενεργός και θέλει
η κάθε πλευρά να φθάσει στην ακραία λογική συνέπεια. Οι κερδοσκόποι έχουν επενδύσει γιγάντια και θέλουν να κερδίσουν. ∆υστυχώς, πάντα σε κάθε χώρα, σε όλες τις εποχές υπήρχαν οι
Εφιάλτες. Κάποτε ήταν έτσι, κάποτε ήταν κουκουλοφόροι, τώρα
είναι παπαγαλάκια. Πρέπει στη χώρα µας να χάσουν οι κερδοσκόποι, όπως και στην Ευρώπη και να κερδίσει η χώρα µας και οι
Έλληνες. Και αυτό αναλογεί σε όλους µας, να ξέρουµε ότι τα θεµελιώδη είναι κατοχυρωµένα και να έχουµε στο µυαλό µας, όταν
έρχεται η φιλική συµβουλή «πάρε τα λεφτά σου από την Τράπεζα», ότι η αφετηρία αυτής της συµβουλής, µπορεί να είναι κάποιος που από αυτή τη συµβουλή θα κερδίσει εις βάρος όλων
και της χώρας µας. Και να είµαστε σε αυτό κατηγορηµατικοί, ότι
όπως σωστά τονίστηκε µιλάµε πέρα από την υγεία, τη δυνατότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος για την εγγύηση που
παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και οι Έλληνες πρέπει
να ξέρουν ότι οι χειραγωγοί της κερδοσκοπίας πρέπει να ηττηθούν και είναι κοµµάτι του καθενός µας να πετύχουµε αυτή την
ήττα. Υπάρχει θέµα ότι κάθε πράξη µας σφραγίζει την πορεία
των γεγονότων και είναι δεδοµένο και οριστικό ότι πάρα πολλές
φορές υπάρχει το σύνδροµο της εθνικής τύφλωσης.
Υπάρχει αυτό που το ζήσαµε επανειληµµένα στην ιστορία, ότι
µε ανιδιοτέλεια, µε πάθος, µε πίστη σε ιδέες, οδηγούµε τη χώρα
εκεί που την πάει στο αντίθετό των συµφερόντων της και ότι
πάρα πολλές φορές, αντικειµενικά, οι φίλοι του λαού καταλήγουν
σε πολιτικές που είναι εχθρικές προς το λαό.
Είµαστε στο µικροσκόπιο στο σύνολό µας. Όχι µόνο η Ελληνική Κυβέρνηση. Όταν, λοιπόν, αυτή η χώρα πρέπει να αποδεικνύει ότι µπορεί µόνη της να αντιµετωπίσει τα πάντα, ακριβώς
για να µην έχει ανάγκη ούτε εγγυητές των δανείων της, ούτε εγγυητές της συµµετοχής της στους διεθνείς θεσµούς, όταν το
20% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος είναι ο τουρισµός,
όποιος δίνει το διεθνές σήµα «µην έρθετε σε αυτήν τη χώρα»,
τραυµατίζει καίρια την έξοδο από την κρίση. ∆εν τραυµατίζει
αφηρηµένα τους ανθρώπους του τουρισµού, κλονίζει ένα από τα
θεµέλια της παραγωγικής, της αναπτυξιακής δυνατότητας αυτής
της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό να το συνειδητοποιήσουµε ότι ισχύει για όλα. Όταν οι
Υπουργοί κυνηγιούνται από γραφείο σε γραφείο, η αίσθηση που
µεταδίδεται είναι σε ποια χώρα θα έχεις φερεγγυότητα ότι θα
ισχύσουν όσα δεσµεύεται, όταν δεν µπορεί να ασκηθεί το στοιχειώδες κυβερνητικό έργο;
Θέλω να τονίσω ότι η εθνική µας ιστορία θα έπρεπε να είναι µεγάλο σχολειό. Γιατί σε όλα πήγαµε µε πολλαπλάσιο κόπο και
αίµα, γιατί πάρα πολλές φορές οι ηγεσίες µας δεν είχαν αυτήν τη
σωφροσύνη. Έχουµε ξεχάσει ότι ακόµα και στην Επανάσταση
του ’21 είχαµε δύο εµφυλίους στη διάρκεια της Επανάστασης.
Και γι’ αυτό αποκτήσαµε «κολοβή» ανεξαρτησία. Ένα κράτος
µέχρι τη Μελούνα. Την αποκτήσαµε την ανεξαρτησία µε τη Ναυµαχία του Ναυαρίνου, δηλαδή, µε τη συνδροµή των στόλων των
∆υνάµεων.
Πολλές φορές αυτά που ακούµε εδώ στην Αίθουσα, ως άλλη
προοπτική, µου θυµίζουν λίγο κάποιο µεγάλο παράδειγµα του
Μακρυγιάννη. Καθώς άκουγα αγορητές, θυµάµαι -ο Μακρυγιάννης είχε δεκαέξι τραύµατα, τα κουβαλούσε σε όλη του τη ζωήκάτι που µας αφορά όλους για την κρίση, έναν έξοχο στίχο του
Ντίνου Χριστιανόπουλου που λέει: «Καηµένε Μακρυγιάννη, τζάκισες το χέρι σου για να χορεύουν σέικ τα καλόπαιδα».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το χέρι σου εσένα δεν έχει τίποτα.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Αφήστε µε να ολοκληρώσω, κύριε Λαφαζάνη.
Γι’ αυτό είµαστε εδώ, γιατί δεν τιµάµε τίποτα από αυτά που
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µας έφεραν εδώ.
Και δεύτερο είναι ότι και µέσα στην Επανάσταση υπήρχαν δύο
κατηγορίες αγωνιστών. Αυτοί που έβαλαν µπροστά να διώξουµε
τους Τούρκους και να ελευθερωθούµε και αυτοί που ήταν ποικιλότροπα «τσάµπα µάγκες». Πρωτοστατούσαν στους εµφυλίους
για το λουφέ. ∆ήλωναν στρατεύµατα τριών χιλιάδων και είχαν
τριάντα, αλλά ήταν εύχρηστοι απ’ όλους τους Μαυροκορδάτους,
τους Φαναριώτες, ήταν προς όλες τις κατευθύνσεις.
Και όπως συµβαίνει µε όλους αυτούς, ήταν λιγότερο εµφανείς
στις µάχες κατά των Τούρκων και πολύ θαρραλέοι στις µάχες
του εµφυλίου που είχαν και λουφέ. Και ένας απ’ αυτούς, υπάρχει ένας έξοχος διάλογος στο Μακρυγιάννη, τον κάλεσε µία
φορά να µετάσχει σε αυτές τις «τσάµπα µαγκιές». Και του είπε ο
Μακρυγιάννης: «Εσύ είσαι πολύ αφοβέρηγος, εγώ είµαι φοβεριγµένος», εννοώντας ότι πρέπει να σταθµίζουµε κάθε κίνησή
µας σε σχέση µε τι πάει µπροστά, τον κύριο στόχο της πατρίδας
µας, όχι τι πάει µπροστά, την αίσθηση ότι κάνουµε εµείς την κίνησή µας και µετά «γαία πυρί µειχθήτω.»
Εγώ θα ήθελα να ακούσω πολύ πιο ολοκληρωµένα κάποιες
απόψεις, όπως άκουσα από τον κ. Λαφαζάνη που προηγήθηκε.
Όπως, ακούσαµε από την κ. Παπαρήγα που δεν κάνει την τιµή να
παρίσταται στο Κοινοβούλιο, διότι ως γνωστόν αφ’ης εξεστόµισε
τη µία και µόνη αλήθεια, δεν χρειάζεται να δοκιµαστεί σε κανέναν
διάλογο. Αλλά αυτό µας είπε εδώ και η κ. Παπαρήγα.
Η κ. Παπαρήγα µας είπε µάλιστα ότι καυχάται, επί λέξει. Καυχιέται που τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης έδειχναν τον αποκλεισµό
του κρουαζιερόπλοιου ΖΕΝΙΘ, τους εννιακόσιους πενήντα 950
Ισπανούς και τους πενήντα 50 Αυστραλούς, να αποτελούν το διεθνές σήµα «Μην διανοηθείτε να έρθετε στην Ελλάδα». Είπε η κ.
Παπαρήγα «καυχόµαστε που το πετύχαµε. »
Άκουσα, λοιπόν, τη θέση να ανατιναχθεί αυτή η πορεία, να πει
η Ελληνική Κυβέρνηση, το ελληνικό πολιτικό σύστηµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο «σας ανατινάζουµε, φύγετε, δεν σας θέλουµε». Κατάλαβα, λοιπόν, το
πρώτο σκέλος της στρατηγικής. Μάλιστα, άρα ορθά. Να τα γκρεµίσουµε όλα. «Φύγετε, δεν σας θέλουµε, δεν µας νοιάζετε».
Το δεύτερο σκέλος είναι, όµως, αυτό που αφορά τον ελληνικό
λαό. Το πρώτο το καταλαβαίνω. Φύγετε όλοι, µένουµε µόνοι και
αντιµετωπίζουµε τα θέµατα έξω από την Ευρώπη, έξω από το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, έξω από το ΝΑΤΟ, από όλα. Είµαστε εδώ, λοιπόν, µόνοι ανάµεσά µας, στα σύνορά µας.
Φεύγουν αυτοί. Το µετά; Πρέπει να εξηγηθεί. Πρέπει να ειπωθεί. Τούτων όλων ούτως δοθέντων, πώς πορεύεται η πατρίδα;
Πώς οργανώνει τα συµφέροντά της; Πώς αναπτύσσει την οικονοµία της; Πώς διασφαλίζει τα εθνικά της συµφέροντα; Με ποιες
συµµαχίες; Θα απευθυνθεί σε άλλες δυνάµεις; Πρέπει να περιγραφούν, πρέπει να ονοµατιστούν. Ποιες είναι αυτές;
Γι’ αυτό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν απ’ όλα,
πρέπει να επικεντρώσουµε εντελώς διαφορετικά τις πολιτικές
µας συµπεριφορές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε. Είµαι ακριβώς στο χρόνο όπως
όλοι οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αλλάξουµε γλώσσα και συµπεριφορά και ουσία στην πολιτική µας πράξη και στάση. Η χώρα
χρειάζεται µία εθνική και κοινωνική συνεννόηση. Αυτό χρειάζεται, τίποτε άλλο. Ό,τι δεν είναι υποταγµένο σε µία εθνική και κοινωνική συνεννόηση, δεν βοηθά τη χώρα, δεν βοηθά τον ελληνικό
λαό και κυρίως, δεν βοηθά τους ασθενέστερους. Γιατί ένα γκρέµισµα της χώρας, τους µόνους που δεν θα θίξει είναι οι καπιταλιστές, οι οποίοι θα αποσυρθούν στις Ελβετίες, στα Λονδίνα, στη
Νέα Υόρκη και θα κοιτάνε τους υπόλοιπους να θέλουν να ανασυγκροτήσουν τη χώρα από το µηδέν.
Χρειάζεται εθνική και κοινωνική συνεννόηση µε τα κόµµατα, µε
τα συνδικάτα, µε την κοινωνία σε µίνιµουµ και µάξιµουµ στόχους
ταυτόχρονα, ώστε να ξανακερδίσουµε αυτό που ήδη έπρεπε να
έχουµε στο µυαλό µας ότι κάποτε το πετύχαµε και το χάσαµε.
Και εκεί, όντως, πρέπει να δούµε ευθύνες για όλους, να ξανακερδίσουµε τη θέση µας στον κόσµο εν ισοτιµία, όπως µας αναλογεί, όπως µας αξίζει, µε εθνική υπερηφάνεια, µε εθνική
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αξιοπρέπεια, γιατί ακριβώς εµείς θα έχουµε πάει µπροστά τη
δικιά µας πατρίδα, µε τις δικές µας δυνάµεις.
Αυτό είναι πρόταγµα, όχι του ΠΑΣΟΚ. Είναι πρόταγµα της Ελλάδας, είναι πρόταγµα της ελληνικής κοινωνίας και γύρω από
αυτή τη θέση, πάνω σ’ αυτό το πρόταγµα της εθνικής και κοινωνικής συνεννόησης, θα κριθούµε όλοι. Εµείς ανοίξαµε αυτόν το
δρόµο µε την όλη στάση µας, την όλη συµπεριφορά µας, την
πρακτική µας σε όλα τα επίπεδα και θέλουµε να ελπίζουµε ότι
αυτή θα είναι η κοινή στάση όλων, γιατί ένα αφορά όλους µας, ο
λαός µας, η πατρίδα µας και όχι τα κόµµατά µας ή οι εαυτοί µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Τσίπρα, πριν
από εσάς είχε ζητήσει το λόγο για να κάνει µία µικρή παρέµβαση
η Υπουργός κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα σε δύο σηµεία, που έχουν τεθεί και αφορούν τα ζητήµατα της υγείας, να τοποθετηθώ πολύ σύντοµα. Όπως είχα
την ευκαιρία να αναφέρω και στην πρωτολογία µου, πιστεύω ότι
σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία που περνάει ο ελληνικός λαός,
εµείς έχουµε δύο υποχρεώσεις.
Το ένα είναι να στηρίζουµε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και αυτό
το κάνουµε παρ’ ότι είναι τόσο δύσκολη δηµοσιονοµικά και οικονοµικά η κατάσταση. Φυσικά µε το αναγκαίο προσωπικό γίνεται η συνέχεια αυτής της προσπάθειας και µε τα περιφερειακά
νοσοκοµεία, παρ’ ότι πρώτη θα αναγνωρίσω τα τεράστια προβλήµατα που υπάρχουν στο χώρο της υγείας -και τα γνωρίζουµε
όλοι.
Αλλά το πιο σηµαντικό είναι, την ώρα που ελληνικός λαός καλείται και κάνει θυσίες, να µπορούµε να προασπίσουµε το δηµόσιο συµφέρον στο χώρο της υγείας. Αυτό, σηµαίνει ότι πρέπει
επιτέλους να αντιµετωπίσουµε όλη αυτήν τη γκρίζα παρασιτική
πραγµατικότητα που υπάρχει γύρω από τις προµήθειες, τα φάρµακα, την κακοδιαχείριση, τη σπατάλη που τελικά είναι εις βάρος
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.
Και εδώ θέλω να απαντήσω στον αγαπητό συνάδελφο τον
κύριο Μαρκόπουλο, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
∆ηµοκρατίας. Θα περίµενα, κύριε συνάδελφε, να έρθετε και να
επικροτήσετε τις βελτιώσεις που κάνουµε σήµερα. Γιατί εσείς
πριν από δύο χρόνια φέρατε την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας,
η οποία στην πραγµατικότητα και επειδή υπήρχαν προβλήµατα
νοµοθετικά, ενδεχοµένως δεν στηρίχθηκε επαρκώς. Ήταν επιλογή της τότε ηγεσίας, δεν µπαίνω σε αυτό, δεν είναι η ώρα για
να πάµε εκεί, δεν λειτούργησε, όµως.
Και εδώ φέρνουµε κάποιες βελτιώσεις και λέµε: Πρώτα απ’
όλα, Παρατηρητήριο Τιµών για τα αναλώσιµα. ∆εν µπορεί η Ελλάδα να έχει πενταπλάσια και εξαπλάσια τιµή για τα ίδια αναλώσιµα µε τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί δεν το
επικροτείτε;
Για τα φάρµακα. Σαφώς ανοίγουµε τη δυνατότητα να υπάρχει
προµήθεια πλέον και διαγωνισµός µε βάση τη δραστική ουσία, να
υπάρχει νοσοκοµειακή συσκευασία. ∆ίνουµε τη δυνατότητα για
ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς. Αν δεν κάνουµε αυτές τις αναγκαίες ρυθµίσεις, θα συνεχιστεί, δυστυχώς, η κατάσταση που
υπήρχε τα προηγούµενα χρόνια, όπου η εξαίρεση ήταν ο κανόνας. Ε, δεν γίνεται έτσι! Εµείς, εκεί θα κάνουµε τις τοµές για να
προασπίσουµε φυσικά το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.
Θα ήθελα και στον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ στον κ. Καρατζαφέρη
να πω -επειδή αναφέρθηκε στο 51%- ότι δεν υπάρχει αντιπαλότητα µε τον ιδιωτικό χώρο της υγείας. Αυτό που λέµε, όµως, είναι
ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες, να υπάρχει εποπτεία και για το
λόγο αυτό για τις ιδιωτικές κλινικές φέρνουµε αυτήν τη ρύθµιση
για τα φαρµακεία. Μην ξεχνάµε ότι ο ιδιωτικός τοµέας της
υγείας, αυτή τη στιγµή έχει παραπάνω δαπάνες -αυτό είναι το
ελληνικό παράδοξο σε σχέση µε το δηµόσιο τοµέα- και αποµυζά
κυριολεκτικά τα ασφαλιστικά ταµεία, γι’ αυτό και είναι από κοινού
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αυτές οι τροπολογίες µε τον συνάδελφο τον Ανδρέα Λοβέρδο.
Όσον αφορά το 51% απλώς να σας θυµίσω –γιατί ήµασταν και
Ευρωβουλευτές ταυτόχρονα την περίοδο που ήρθε η περίφηµη
οδηγία Μπολκενστάιν- ότι ακόµα και η Οδηγία Μπολκεστάιν την
υγεία την είχε εξαιρέσει από την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών,
ακριβώς γιατί δεν µπορούµε να την αντιµετωπίσουµε, έστω και
αν ασκείται από ιδιωτικό φορέα µε κανόνες σωστά και νόµιµα ως
ένα καθαρό εµπορευµατικό προϊόν.Η υγεία είναι πάνω από όλα
η διασφάλιση ενός δηµόσιου κοινωνικού αγαθού.
Άρα, κανόνες βάζουµε, ερχόµαστε και οµαλοποιούµε ίσα, ίσα
την ιδιωτική πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Και ξέρετε πολύ
καλά ότι δύο µέρες πριν τις εκλογές έγινε µία πραξικοπηµατική
ρύθµιση, που ήρθαν και οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και παραδέχθηκαν ότι εκείνη η ρύθµιση, όπως έγινε προεκλογικά,
τελικά υπονόµευσε και την όλη συζήτηση. Και τι λέµε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Θα επανέλθω στο θέµα της πρωτοβάθµιας και θα κλείσω,
κύριε Πρόεδρε.
Εµείς λέµε ότι είναι δύο µεγάλες µεταρρυθµίσεις σε εξέλιξη.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που συζητείται σήµερα στο Υπουργικό Συµβούλιο και που θα έχουµε µία αναδιάταξη αρµοδιοτήτων για θέµατα και υγείας και από την άλλη είναι το ασφαλιστικό, όπου
υπάρχει κοινή συµφωνία οι κλάδοι των ταµείων να έρθουν κάτω
από την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και να ενοποιηθεί επιτέλους ο χώρος της υγείας -µε ό,τι αυτό θα σηµάνει- εις όφελος
των ασφαλισµένων και φυσικά για το χώρο της εξοικονόµησης
και του εξορθολογισµού.
Εκεί, λοιπόν, λέµε να µην γίνουν τετελεσµένα γεγονότα, γιατί
αυτό είχε επιχειρηθεί να γίνει προεκλογικά. Να υπάρξει, λοιπόν,
ο σεβασµός των κανόνων, όπως προέβλεπε το προεδρικό διάταγµα του 2001 και εδώ είµαστε να κάνουµε έναν ουσιαστικό διάλογο, πώς θέλουµε την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, πώς
θέλουµε να αναπτυχθεί. Τώρα είναι η ευκαιρία. Και εκεί φυσικά
θα γίνει ένας διάλογος και µέσα στη Βουλή µε κανόνες και µε
σωστή εποπτεία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Αλέξιος Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, ειλικρινά θαυµάζω το
κουράγιο σας. Χαρά στο κουράγιο σας, να ψάχνετε και να βρίσκετε αποφθέγµατα από τον Μακρυγιάννη, για να εξηγήσετε ότι
για όλα φταίει σ’ αυτή τη χώρα η έρηµη η Αριστερά, τα συνδικάτα και όσοι αντιστέκονται στις πολιτικές σας επιλογές.
Ειλικρινά το λέω αυτό, διότι θέλει κουράγιο για να µπορούν
κάποιοι, µε όσα συµβαίνουν τούτη την ώρα στον τόπο και προφανώς, γνωρίζοντας ότι αυτές τις βαριές ευθύνες τις φέρουν τα
δύο κόµµατα που κυβέρνησαν τη χώρα επί τριάντα πέντε χρόνια
και φόρτωσαν τα χρέη τα δυσβάστακτα και τα ελλείµµατα στις
πλάτες του ελληνικού λαού και που εξαπάτησαν ξανά και ξανά
τον ελληνικό λαό και έχουν φέρει σήµερα τη χώρα στο χείλος
του γκρεµού, να είναι και τιµητές και να βγαίνουν και να εγκαλούν την Αριστερά. Η Αριστερά δεν κυβέρνησε τον τόπο.
Και η Αριστερά όλα αυτά τα τριάντα πέντε χρόνια της Μεταπολίτευσης ήταν µια δύναµη, η οποία κράτησε τα µπόσικα στο
πολιτικό σύστηµα, διεκδικώντας πάντα το κοινωνικό όφελος και
το κοινωνικό συµφέρον. ∆εν γέµισε η Αριστερά το δηµόσιο τοµέα
µε τις πελατειακές της εξυπηρετήσεις.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Θυµάµαι το ‘89. Έχω ζήσει δραµατικές στιγµές, κύριε συνάδελφε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Αφήστε
τώρα το ‘89. Εντάξει, το ‘89 έχετε και έναν οµιλητή εδώ που ήταν
15 χρονών το ‘89. Μην τα λέτε σε εµένα αυτά.
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Ακούστε: Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η χώρα. Και εγώ ειλικρινά θα σας πω ότι σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που τιτλοφορείται: «Εγγυήσεις κατά της
εργασιακής ανασφάλειας», αλλά πολύ εύστοχα ο Βασίλης ο
Μουλόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Μιχάλης ο Κριτσωτάκης
είπαν ότι θα έπρεπε να «λέγεται» «Εγγυήσεις υπέρ της εργασιακής ανασφάλειας» ή καλύτερα «Εγγυήσεις για την καταπολέµηση της εργοδοτικής ανασφάλειας».
Συνεχίζετε τις ιδεολογικές εκπτώσεις. Το πιο κρίσιµο, όµως,
είναι ότι συνεχίζετε να κοροϊδεύετε τον κόσµο. Και θα σας το εξηγήσω αυτό.
Ακόµα ηχούν στα αυτιά µου τα λόγια του Πρωθυπουργού στην
περίφηµη τηλεµαχία -ντιµπέιτ το λέµε τώρα- λίγο πριν τις εκλογές. Όταν του έθεσα ερώτηση, εάν προτίθεται η νέα κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ να καταργήσει τους νόµους και τις διατάξεις, το θεσµικό πλαίσιο, εκείνο που διέπει το λεγόµενο «Εργασιακό Μεσαίωνα» η απάντησή του ήταν κατηγορηµατική. Επρόκειτο,
όµως, για άλλη µία δέσµευση, η οποία πήγε περίπατο.
Το κρίσιµο ερώτηµα που υπάρχει αυτήν τη στιγµή στα χείλη
και στο µυαλό κάθε Έλληνα πολίτη, ανεξαρτήτως του τι ψήφισε,
είναι, για ποιο λόγο είπατε τόσα ψέµατα στον ελληνικό λαό; Γιατί
θελήσατε,προκειµένου να πάρετε τη λαϊκή εντολή να δηµιουργήσετε πλαστές προσδοκίες και ελπίδες στους Έλληνες πολίτες;
Η εύκολη απάντηση ξέρουµε ποια είναι: «∆εν το γνωρίζαµε».
Κάθε φορά όµως, που ακούω τον κ. Λοβέρδο είτε στις τηλεοπτικές του συνεντεύξεις είτε στη Βουλή των Ελλήνων, ειλικρινά
έχω την αίσθηση ότι βγάζουµε λαυράκια.
Τις προάλλες, κύριε Υπουργέ, είπατε σε κεντρικό τηλεοπτικό
σταθµό στο δελτίο ειδήσεων ότι από το ∆εκέµβρη είχατε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και ανταλλάσατε «ραβασάκια» επιστολές -δεν ξέρω τί ανταλλάσσατε- του δίνατε πάντως τις σκέψεις
σας για το επικείµενο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο και άρα, ήταν εν
γνώσει του, τί αλλαγές θα κάνατε. Από το ∆εκέµβρη! Μόνο που
το ∆εκέµβρη το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δεν είχε καν µπει
στην ατζέντα της συζήτησης, ούτε καν ως µπλόφα. Τί δουλειά είχατε το ∆εκέµβρη να ανταλλάσσετε…
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Μα, είναι διαρκώς εδώ κύριε Πρόεδρε! Σε όλες τις
χώρες που είναι µέλη. Τώρα το µαθαίνετε αυτό;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Α, είναι διαρκώς εδώ.
Τώρα, λοιπόν, µας αποκαλύπτετε –θα απαντήσετε µετά, κύριε
Υπουργέ, γιατί είναι σοβαρές οι καταγγελίες αυτές που κάνω- ότι
από το 2008 είχατε εσείς προβλέψει τη χρεοκοπία της χώρας ή
την πορεία προς τη χρεοκοπία. ∆ηλαδή, στις εκλογές του 2009
που τάζατε αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισµό, στις προεκλογικές συγκεντρώσεις που πηγαίνατε και εσείς και ο Πρωθυπουργός και όλα τα στελέχη της Κυβέρνησης, ξέρατε ότι
οδηγούµασταν σε χρεοκοπία και τα λέγατε για να τα λέτε.
Κύριε Υπουργέ, δύο τινά µπορεί να συµβαίνουν: Ή έχετε το
κληρονοµικό χάρισµα και δεν σας το αναγνωρίζουν οι σύντροφοί σας στο ΠΑΣΟΚ και γνωρίζατε την πορεία της χώρας προς
τη χρεοκοπία, αλλά κανείς δεν σας έδινε σηµασία και γνωρίζατε
ότι θα πάµε τελικά στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και ανταλλάσσατε µαζί ραβασάκια ή συλλογικά το κόµµα σας κορόιδεψε
τον ελληνικό λαό στις προηγούµενες εκλογές. Και συνεχίζετε να
µας δουλεύετε ψηλό γαζί. Μακάρι να είναι το πρώτο. Αλλά, αν
είναι το δεύτερο, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σοβαρά τα πράγµατα. ∆ιότι, ο ελληνικός λαός, σας το ξαναλέω, τις γκάφες, τις
παλινωδίες, τα λάθη τα συγχωρεί. Όλοι µας κάνουµε λάθη. Αυτό
που δεν συγχωρεί ο ελληνικός λαός είναι την πολιτική απάτη.
Αυτό που δεν συγχωρεί ο ελληνικός λαός είναι το ψέµα και την
εξαπάτηση.
Και ξέρατε, φαντάζοµαι, την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας καλύτερα και η Νέα ∆ηµοκρατία που κυβερνούσε, αλλά
και εσείς. Κάθε φορά που το λέω δεν παίρνω µία διάψευση.
Μέσα Σεπτέµβρη ο τότε αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης και σηµερινός Πρωθυπουργός συναντήθηκε µε τον κύριο
Προβόπουλο. Τι ανταλλάξανε; Σκέψεις, γενικά; Γιατί ο σηµερινός Πρωθυπουργός στην τηλεµαχία ρωτούσε και ξαναρωτούσε
τον Καραµανλή, τον τότε Πρωθυπουργό, αν είναι σωστά τα νού-
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µερα; Ήξερε, λοιπόν, ή δεν ήξερε; ∆ώστε µια καθαρή απάντηση.
Είχατε προαποφασίσει την προσφυγή στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο από το ∆εκέµβρη και µας κοροϊδεύατε µε τις µπλόφες,
ναι ή όχι; ∆ώστε απαντήσεις στον ελληνικό λαό, αντί να σηκώνετε τα χέρια και να παραδίδεστε µέσα στον πανικό σας, στους
τεχνοκράτες του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου -µας κυβερνάνε- και να είστε έτοιµοι να δώσετε ακόµα και τις καρέκλες στα
υπουργικά σας γραφεία. ∆ώστε απαντήσεις τουλάχιστον στον
ελληνικό λαό.
Εµείς αναγνωρίζουµε ότι η σφραγίδα σε αυτό το νοµοσχέδιο
είναι σφραγίδα τεχνογνωσίας ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου,
όπως βλέπουµε τις πινελιές αυτής της τεχνογνωσίας και στις
προτάσεις για το ασφαλιστικό και στον παραλογισµό που ετοιµάζετε για την παιδεία, την υγεία. Βλέπουµε πολύ καλά το µέλλον που µας επιφυλάσσει αυτός ο κηδεµόνας.
Και επειδή σ’ αυτήν την Αίθουσα σας έχουν µείνει και κάποιοι
φανατικοί υποστηρικτές, αυτοί του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, που τα έβαλαν µε το ΣΥΡΙΖΑ για µια ακόµα φορά στη
σηµερινή συνεδρίαση, ότι δήθεν εµείς προετοιµάζουµε και οργανώνουµε τις κοινωνικές εκρήξεις, ήθελα ειλικρινά, κύριε Ροντούλη, να σας πω. Έχετε καταλάβει ότι το χάος δεν το
προετοιµάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά;
Το χάος είναι εδώ, µας χτυπάει την πόρτα. Οι κοινωνικές εκρήξεις είναι το χάος; Χάος είναι αυτό που ζούµε, όταν αύριο θα
έχουµε 30% ανεργία στους νέους ανθρώπους -εσείς το είπατε,
κύριε Υπουργέ, ένας στους πέντε, δηλαδή, σε κάθε ελληνική οικογένεια θα έχουµε έναν άνεργο- όταν τα νοσοκοµεία θα κινδυνεύουν να καταρρεύσουν και οι τεχνοκράτες θα βλέπουν
αριθµούς, κέρδη και ζηµιές και όχι κοινωνικές ανάγκες. Αυτό δεν
είναι χάος; Όταν θα διαλυθεί το ασφαλιστικό σύστηµα για µια
σύνταξη πείνας, φτώχειας, ελεηµοσύνης και όταν οι εργασιακές
σχέσεις θα αφεθούν στις ρυθµίσεις της αγοράς, δηλαδή, όταν
θα αφεθούν ελεύθερες, ασύδοτες, αυτό δεν είναι χάος;
Χάος είναι το παρόν και το µέλλον που µας ετοιµάζεται από
κάποιους που δεν έχουν καµιά δηµοκρατική νοµιµοποίηση. Όχι οι
αγώνες του λαού και της νεολαίας και τα οράµατα των εργαζοµένων που θέλουν να διαδηλώσουν την αξιοπρέπεια τους.
Είσαστε, λοιπόν, υπόλογοι, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης.
Και είσαστε υπόλογοι διότι παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό.
Πήρατε µία λαϊκή εντολή για να κάνετε άλλα πράγµατα και την
εκχωρείτε και δεν έχετε αυτό το δικαίωµα να το κάνετε.
Κάνετε και λεονταρισµούς. Πήγε προχθές ο Υπουργός Οικονοµικών και απείλησε τους κερδοσκόπους ότι θα τους πάρει το
πουκάµισο. Και την επόµενη µέρα οι αγορές κόντεψαν να µας
πάρουν και τα εσώρουχα. Η µία γκάφα µετά την άλλη. Απορούµε
αν αυτά που βλέπουµε γύρω µας συµβαίνουν πραγµατικά. ∆ιαγγέλµατα του Πρωθυπουργού από τα ήρεµα νερά του Καστελόριζου ότι έχουµε, λέει, χαρτογραφήσει τα νερά. Και την επόµενη
µέρα, χθες, στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, δηλώσεις
ότι περπατάµε σε νερά που δεν έχουν εξερευνηθεί. Ακόµα και οι
λογογράφοι του Πρωθυπουργού αντιφάσκουν, άλλα λεν την
προηγούµενη µέρα, άλλα την επόµενη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή άκουσα και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να αναφέρεται στην ποίηση,
αφού σας αρέσει, λοιπόν, η ποίηση θα σας πω ότι µας φτάσατε
στο σηµείο να νοµοθετούν οι βάρβαροι. Γιατί στο δίληµµα «σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα», το οποίο εσείς θέσατε προεκλογικά,
καταλήξατε και διαλέξατε τη βαρβαρότητα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και τώρα µας την εµφανίζετε και ως εθνική επιτυχία.
Πράγµατι, το προκλητικό είναι ότι αυτήν την πραγµατικότητα
θέλετε να την εξωραΐσετε και καταφέρεστε εναντίον της Αριστεράς. Οι συλλογικές συµβάσεις ετοιµάζονται να καταργηθούν, οι
απολύσεις θα ελευθερωθούν, ο εργασιακός Μεσαίωνας θεσµοθετείται, η ανεργία εκτοξεύεται στα ύψη και εσείς έχετε το κουράγιο να κάνετε κριτική στην Αριστερά και να γίνεστε τιµητές.
Σταµατήστε, κύριοι συνάδελφοι, να ενοχοποιείτε την κοινωνία.
∆εν οδηγεί πουθενά αυτή η λογική ότι φταίνε οι πολίτες, που κατανάλωναν περισσότερα απ’ όσα µπορούµε να παράγουµε, ότι
φταίει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός δεν χρωστάει σε κανέναν και ξέρετε γιατί; Γιατί όλη αυτή η ανάπτυξη των δέκα προη-
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γούµενων χρόνων, 1997-2007, µιάµιση φορά πάνω από το ΑΕΠ,
ήταν µια ανάπτυξη που δεν έγινε ούτε σχολεία, ούτε νοσοκοµεία,
ούτε κοινωνικές υπηρεσίες, ούτε αυξήθηκε το εισόδηµά του ελληνικού λαού αισθητά. Άλλοι τα πήραν τα λεφτά. Μην ενοχοποιείτε, λοιπόν, τους Έλληνες πολίτες. Μην ενοχοποιείτε την
κοινωνία και κυρίως µην πάτε να τα φορτώσετε σε όλες τις πολιτικές δυνάµεις για να αθωώσετε το βίο και την πολιτεία των διακυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Εµείς θα επαναλάβουµε και στη σηµερινή συζήτηση στη
Βουλή ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόµος. Τα πράγµατα δεν είναι
µονόδροµος. Μια ζωή ακούµε ότι είναι µονόδροµος. Για την ΟΝΕ
ακούγαµε «µονόδροµος η ονοµαστική σύγκλιση και όχι η πραγµατική». Για την Ολυµπιάδα ακούγαµε «µονόδροµος, είσαστε
γραφικοί που δεν τη θέλετε και µας λέτε µην πηγαίνετε σε τέτοιες δαπάνες και σπατάλες, να περιορίσουµε τα ελλείµµατα και
να φτιάξουµε την παραγωγική βάση της χώρας». Για τις εξοπλιστικές δαπάνες µας λέγατε «µονόδροµος, γιατί είµαστε µια χώρα
που κινδυνεύει». Για τα φορολογικά νοµοσχέδια και τις φοροαπαλλαγές που φέρνατε κατά καιρούς µας λέγατε «µονόδροµος
οι φοροαπαλλαγές, γιατί δεν θα έχουµε ανάπτυξη». Όλα µονόδροµος. Και τώρα µονόδροµος µας λέτε ότι είναι η κηδεµονία
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Οι µονόδροµοι τόσα χρόνια
αποδείχθηκαν βούρκος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Εµείς λέµε ότι υπάρχουν πολιτικές που µπορούν να στηρίξουν
µια εναλλακτική προοπτική για τον τόπο. Μην υπηρετείτε τυφλά
πολιτικές που στηρίζουν ένα οικονοµικοπολιτικό σύστηµα που
καταρρέει και στη χώρα µας και διεθνώς. ∆ιότι –κλείνω µ’ αυτό,
κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή σας στο χρόνοεσείς φέρνετε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο φέρνει την τεχνογνωσία του, δηλαδή τα σκληρά
µέτρα και τα έφερε από την 3η του Μάρτη και µην κοροϊδευόµαστε, τα µέτρα είναι που φέρνουν την ύφεση και η προοπτική
της ύφεσης είναι που φέρνει τη χρεοκοπία ένα βήµα πιο κοντά.
Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος και τόσες φορές µας είπατε ότι
πρέπει να θυσιάσουµε την κοινωνία, να σφάξουµε τα εργασιακά
δικαιώµατα για να πέσουν τα spreads. Ε, λοιπόν, δεν πέφτουν τα
spreads, κοντεύουν να φθάσουν στις 1000 µονάδες. Τι περιµένετε, λοιπόν, για να αλλάξετε ρότα; Να σας πάρουν και τις θέσεις
σας στα υπουργικά σας γραφεία; Κάντε κάτι επιτέλους για να
αποτραπεί αυτή η άβυσσος στην οποία οδηγούµαστε. Και εν
πάση περιπτώσει, αφού εσείς δεν είστε σε θέση, δεν µπορείτε
να βάλετε καµµία κόκκινη γραµµή, αφήστε το λαό να βάλει αυτός
τις κόκκινες γραµµές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Τσίπρα.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κυρία Πρόεδρε, καθένας έχει τη διαδροµή του και
τις ευθύνες του. Επικαλέστηκα στη χθεσινή µου παρέµβαση, µια
οµιλία µου στη Βουλή από το ∆εκέµβριο του 2008, µια οµιλία µου
στη διαδικασία του προϋπολογισµού τότε, στην οποία είχα κάνει
εκτιµήσεις που αποδείχθηκαν απολύτως έγκυρες σε ό,τι αφορά
την πορεία της χώρας. Επικαλέστηκα αυτήν την οµιλία µου, όχι
για να περιαυτολογήσω, κύριε Πρόεδρε, αλλά για να εξηγήσω
γιατί στο Υπουργείο Εργασίας ήµασταν έτοιµοι από την πρώτη
στιγµή, γιατί στο πρώτο υπουργικό συµβούλιο είπαµε ότι η επίλυση του ασφαλιστικού είναι εµπροσθοβαρές θέµα. Αυτά όλα
είναι από τον Οκτώβριο του 2009, κύριε Πρόεδρε του ΣΥΡΙΖΑ,
σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό.
Στη συνέχεια, κυρία Πρόεδρε, θέλω να υπενθυµίσω ότι από τις
8 ∆εκεµβρίου 2009, δηλαδή, πριν κλείσει το προηγούµενο έτος,
στην επιτροπή για τον κοινωνικό διάλογο για το ασφαλιστικό είχα
καταθέσει τις προτάσεις επίλυσης του ασφαλιστικού, οι οποίες
θα κατατεθούν µε τη µορφή σχεδίου νόµου τις επόµενες µέρες
και στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Κυρία Πρόεδρε, τίποτα δεν είναι τυχαίο σ’ αυτή τη ζωή. Στο
µέτρο που έχεις δυνατότητα να εκτιµάς και να µπορείς να σχε-
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διάζεις τις λύσεις, είσαι µπροστά και από τα γεγονότα.
Σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό µε διευκόλυνε -γιατί εγώ δεν
είχα σχέση µε τα κοινωνικά αυτά θέµατα σε επίπεδο πολιτικό ή
επιστηµονικό- σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό –και είµαι υπερήφανος γι’ αυτό- το πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2007
και του 2009, δύο εκ των συντακτών του οποίου κάθονται σ’
αυτές τις καρέκλες, η κ. Ξενογιαννακοπούλου και ο κ. Κουτρουµάνης.
Ήµασταν, λοιπόν, έτοιµοι και πολύ πριν γίνει η οποιαδήποτε
συνάντηση µε τον οποιονδήποτε, όπως εσείς υπονοείτε µ’ έναν
απαξιωτικό τρόπο για το ελληνικό Κοινοβούλιο και για τους συνοµιλητές σας, εµάς, λέγοντας ότι τάχα µας υπαγορεύτηκαν. Η
αλήθεια των κειµένων, κυρία Πρόεδρε, είναι τόσο πολύ συντριπτική που κάθε καταγγέλλοντα µ’ αυτό τον απαράδεκτο τρόπο
τον διαψεύδει αµέσως.
Θέλω να πω µια ακόµη φράση και κλείνω για τη σηµερινή
µοµφή, την οποία ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επαναλαµβάνει -µετά
τη σχετική του τοποθέτηση και την Παρασκευή που µας πέρασε
σ’ αυτήν την Αίθουσα- ότι, δηλαδή, οι συναντήσεις του Υπουργείου Εργασίας και όλων των Υπουργείων µε τα κλιµάκια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου -συναντήσεις, κυρία Πρόεδρε, που
γίνονται πάντα υπό το φως της δηµοσιότητας και είναι συναντήσεις ή υπηρεσιακές και ενίοτε συµµετέχουν και πολιτικά πρόσωπα, αν κριθεί αυτό αναγκαίο- είναι συναντήσεις υπαγορεύσεως
πολιτικών που δήθεν εµείς τώρα ασκούµε.
∆εν είναι από απειρία, γιατί ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι πια
έµπειρος, αλλά είναι από συνειδητή διαστρέβλωση, κυρία Πρόεδρε, το ότι εµφανίζει µ’ αυτόν τον τρόπο αυτές τις συναντήσεις
που γίνονται στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός διεθνούς οργανισµού, του οποίου η Ελλάδα είναι µέλος.
∆εν είναι από άγνοια, είναι από συνειδητή διαστρέβλωση που
οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Πρόεδρός τους, σήµερα
επικαλούνται αυτές τις συναντήσεις για να µιλούν περί υπαγορεύσεων, τάχα αγνοώντας –που δεν το αγνοούν- ότι και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, κύριε Πρόεδρε, και ο ΟΟΣΑ και άλλοι
διεθνείς οργανισµοί συντάσσουν εκθέσεις για τα µέλη τους.
Για την έκθεση του 2009 δεν υπήρχε κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας προκειµένου να συνταχθεί. Η Νέα ∆ηµοκρατία είχε λιποτακτήσει. Η επόµενη, όµως, Κυβέρνηση, εκ της επιλογής του
ελληνικού λαού, έπρεπε να βοηθήσει και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο και τον ΟΟΣΑ και όποιον άλλον διεθνή συνοµιλητή
έχουµε, παρέχοντας τα στοιχεία της ελληνικής οικονοµίας.
Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι καθηµερινότητες
στην ελληνική διοίκηση και περί αυτών θα σας διαβεβαιώσουν
και όσοι συνάδελφοι έχουν σ’ αυτή την Αίθουσα ασκήσει υπουργικό έργο, είτε προέρχονται από τη Νέα ∆ηµοκρατία είτε προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ είτε προέρχονται από τα µέλη της
Αριστεράς που συγκυβέρνησαν το 1989.
Άρα, τα πράγµατα είναι πεντακάθαρα, κυρία Πρόεδρε, σε ό,τι
αφορά αυτές τις συναντήσεις που είναι υποχρέωση των µελών
των διεθνών οργανισµών να γίνονται, όπως και σε ό,τι αφορά
αυτές τις εκθέσεις που αναρτώνται στο διαδίκτυο, που δηµοσιεύονται, που γίνονται βιβλία ορισµένες φορές, τις οποίες επικαλούνται και τα στελέχη σας και εσείς σε πολλές αγορεύσεις σας,
το τάδε στοιχείο που δίνει ο τάδε οργανισµός για τη χώρα. Πού
τον βρίσκει; Τον µαντεύει; Συνεργάζεται µε τις ελληνικές αρχές.
Μάλιστα, είναι φορές που έχουµε, κυρία Πρόεδρε, τέτοιου είδους συναντήσεις που διαµαρτύρονται οι εκπρόσωποι εξ όλων,
µπορώ να πω, των διεθνών οργανισµών για λάθος στοιχεία που
εκδίδονταν και το 2007 και το 2008 και στο πρώτο εξάµηνο του
2009. Προσπαθούµε να πούµε ότι αυτά συµβαίνουν στις διοικήσεις. Προσπαθούµε να µιλήσουµε µε το κύρος που πρέπει να
µιλά ένας Υπουργός ή υπηρεσιακός παράγοντας µιας δηµοκρατίας µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι δαιµονοποιήσεις δίνουν επιχειρήµατα της φτήνιας, δηµοκοπικά επιχειρήµατα, όχι όµως τα ουσιώδη πολιτικά επιχειρήµατα, που και ο τόπος τα χρειάζεται και µπορείτε να τα
αρθρώσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούµε για τον ειλικρινή τρόπο µε τον οποίο ενηµερώσατε και
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απαντήσατε στα ερωτήµατα που τέθηκαν.
Θέλω να θυµίσω ότι πέρυσι, περίπου τέτοιον καιρό, υπήρχε
νοµοσχέδιο στη Βουλή για τη συνεισφορά µας στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, που είχε φέρει η Νέα ∆ηµοκρατία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και το πληρώσαµε ακριβά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): ∆εν θυµάµαι ακριβώς το
ποσό. Θυµάµαι, όµως, κύριε Λαφαζάνη, και τη δική σας τοποθέτηση γιατί ήµουν εισηγήτρια από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ τότε.
Είµαστε, βεβαίως, µέλη µε υποχρεώσεις και µε δικαιώµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και
τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Κω ∆ωδεκανήσου.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, πρέπει, όµως, να
συνεχίσει και ο κατάλογος των οµιλητών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Τηρώντας τον Κανονισµό
έχουµε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Υπάρχει η χρήση του Κανονισµού
και η κατάχρηση του Κανονισµού. Αν επρόκειτο να µιλήσει ο
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν χρειαζόταν να µιλήσει και ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε δίκιο. Έχει γίνει σ’ όλους τους Αρχηγούς των Κοµµάτων υπέρβαση του χρόνου οµιλίας, υπέρβαση του
Κανονισµού.
Κύριε Τσίπρα, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ούτε δύο
λεπτά δεν θέλω, κυρία Πρόεδρε. ∆εν υπάρχει λόγος να καταχραστώ το χρόνο σας.
Υπάρχουν ορισµένα πράγµατα τα οποία µπορούν να δικαιολογηθούν και άλλα που δεν δικαιολογούνται, κύριε Λοβέρδο.
Εσείς προσπαθήσατε να δικαιολογήσετε αυτό που είπατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του «MEGA», όταν σας ρωτούσαν οι παρουσιαστές αν για τις αλλαγές που ετοιµάζετε είναι ενήµεροι το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και απαντήσατε ότι είναι ενήµεροι από το ∆εκέµβρη. Τώρα µας λέτε ότι
ήταν στο πλαίσιο µιας εθιµοτυπικής συνάντησης που κάθε φορά
γίνεται µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Εγώ, λοιπόν, να σας πω ότι αυτό µπορείτε να το καλύψετε µ’
αυτό που λέτε. Βεβαίως, όλοι γνωρίζουµε ότι δεν είχατε κανένα
λόγο, όχι µόνο στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο να δώσετε εξηγήσεις για το τι ετοιµάζετε, αλλά ούτε καν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, διότι ισχύει η αρχή της επικουρικότητας για την κοινωνική ασφάλιση. Είναι βασικό συστατικό της Συνθήκης της Ρώµης.
Τα ξέρετε καλύτερα από εµένα. Είστε και έγκριτος συνταγµατολόγος. ∆εν είχατε κανένα λόγο να δώσετε µε χαρτί και καλαµάρι
τις προθέσεις σας στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ούτε καν
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το άλλο, όµως, που δεν µπορεί να καλυφθεί µε τίποτα είναι το
γεγονός ότι το προεκλογικό σας πρόγραµµα έλεγε άλλα. Εξαπάτησε τον ελληνικό λαό. Εσείς πριν από λίγο είπατε ότι πιθανόν
να γνωρίζατε ή να προµηνύατε αυτές τις εξελίξεις. Άρα, αυτό
είναι µια έµµεση παραδοχή ότι συνειδητά εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό, προκειµένου να υφαρπάξετε τη λαϊκή του εντολή και
την ψήφο του. Τώρα αυτήν τη λαϊκή εντολή την εκχωρείτε σε
υπερεθνικούς οργανισµούς που δεν έχουν καµία δηµοκρατική
νοµιµοποίηση.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Ροντούλη, έχετε το
λόγο µόνο για ένα λεπτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Χρειάζεται να δώσω µια απάντηση στον αξιότιµο Πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πρόεδρε, να τελειώσετε µ’ αυτήν την καραµέλα
περί συµµαχιών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Εµείς δεν
είµαστε σύµµαχοι κανενός. Είµαστε σύµµαχοι µε την πατρίδα. Αν
αυτό δεν µπορείτε να το καταλάβετε, γιατί έχετε µια διχαστική
παλαιοκοµµατική νοοτροπία, αυτό είναι δικό σας πρόβληµα και
όχι δικό µας.
Εγώ, όµως, θα ακολουθήσω τη δική σας συλλογιστική περί
χάους στο παρόν και στο µέλλον. ∆εκτό αυτό που λέτε. Σας
ερωτώ λοιπόν: Σε συνθήκες χαοτικές, τις οποίες αποδεχτήκατε,
µια υπεύθυνη πολιτική δύναµη δεν πρέπει να δράσει σταθεροποιητικά; Θα πρέπει να υποδαυλίσει τη χαώδη αυτή κατάσταση;
Γιατί σας ακούω συνεχώς να µιλάτε για αντιδράσεις, για διαδηλώσεις, για οτιδήποτε µπορεί να υποδαυλίσει αυτό το χάος.
Εµείς σας θέτουµε συγκεκριµένο ερώτηµα. Έρχονται κάποιοι
και κλείνουν τις εισόδους των ξενοδοχείων. ∆εν αφήνουν τουρίστες να πατήσουν το πόδι τους επί ελληνικού εδάφους αντιδρώντας. Στηρίζετε αυτές τις µορφές «αγώνος», «πάλης», που
εσείς λέτε;
Θα σας πω και κάτι άλλο, γιατί υπάρχει και µνήµη. Η δήλωσή
σας στο παρελθόν προεκλογικά περί προσλήψεως στο δηµόσιο
εκατό χιλιάδων ανθρώπων για να λυθεί το θέµα της ανεργίας,
λειτούργησε και λειτουργεί σταθεροποιητικά ή προκαλεί σήµερα
τη θυµηδία σ’ όσους την ενθυµούνται;
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε Ροντούλη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πιστεύω να µην έχει ξεχαστεί κανείς αξιωµατούχος και να
έρθει µετά να πάρει το λόγο και να µην µιλήσει ο επόµενος συνάδελφος κ. Μανώλης Σκουλάκης, γιατί πραγµατικά εµείς, οι
απλοί Βουλευτές, µείναµε άναυδοι µε τη συζήτηση που γίνεται
όλη την ώρα περί όλων των θεµάτων πλην του νοµοσχεδίου.
Βέβαια, θα µου πείτε είναι η επικαιρότητα. Ασφαλώς, χρειάζεται µια τοποθέτηση και για την επικαιρότητα και για το µέγα πρόβληµα που σήµερα, αντιµετωπίζει η χώρα. Μόνο, που αυτή η
στάση πρέπει να είναι υπεύθυνη.
Οφείλω, να κάνω ένα σχολιασµό, επί όσων είπαν Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και λοιποί. Από την µια µεριά είδαµε µια
Νέα ∆ηµοκρατία, ούτε σήµερα, να έχει συνειδητοποιήσει ή να
µην θέλει να συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται σε µια δεινή κατάσταση η χώρα, για την οποία είναι, κυρίως, αυτή υπεύθυνη και
για την οποία πρέπει και οφείλει να βάλει πλάτη. Πρέπει να σταµατήσει να λιθοβολεί την Ελλάδα. Και η Νέα ∆ηµοκρατία και οι
λοιπές δυνάµεις. Αν δεν το συνειδητοποιήσουν, θεωρώ, ότι δεν
δικαιούνται να οµιλούν για αυτά τα οποία σήµερα, η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ έχει επωµιστεί. Τραβάει ένα µεγάλο αγώνα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και στα µετόπισθεν, και κάποιοι κύριοι λειτουργούν αντίθετα. Ε, ως εδώ, κύριοι!
Έρχοµαι στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Να πω το εξής: ότι, πραγµατικά, µε ξενίζει πάρα πολύ η ισοπέδωση για την πολιτική των τριάντα πέντε χρόνων.
Τι µας είπε ο Πρόεδρος; Ότι από το 1974, µέχρι σήµερα, ακολουθήθηκε µία καταστροφική πολιτική, ουσιαστικά, στην κατάσταση που οδηγηθήκαµε και ότι τα τριάντα πέντε χρόνια, είχαµε
παραλάβει µια Ελλάδα, που ήταν ψηλά και την κατεβάσαµε χαµηλά. Ε, όχι δεν είναι έτσι! ∆εν είναι έτσι, γιατί δεν µπορούµε να
αποδεχθούµε κατ’ αρχάς ότι η χούντα παρέδωσε µια τέτοια Ελλάδα. Εκ των πραγµάτων.
Το δεύτερο, είναι ότι σε όλη αυτήν τη διαδροµή των τριάντα
πέντε χρόνων, είχαµε την οκταετία του Ανδρέα Παπανδρέου µε
συγκεκριµένα όχι απλά δείγµατα γραφής, µε συγκεκριµένες πολιτικές όσον αφορά το κράτος πρόνοιας, όσον αφορά τους εργαζόµενους, όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και τον
αγροτικό κόσµο.
Είχαµε και µια περίοδο του εκσυγχρονισµού και της ανάπτυξης
των υποδοµών, την περίοδο του Κώστα Σηµίτη, που πραγµατικά
και τις δύο αυτές φορές, το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να ανατάξει την Ελλάδα, από την επταετία Καραµανλή και από την τετραετία Μητσοτάκη- συγκυβέρνηση Οικουµενικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ήρθαµε για Τρίτη φορά, παραλαµβάνοντας πραγµατικά στο
ναδίρ την Ελλάδα, να δώσουµε αυτόν τον εθνικό αγώνα. Εκεί,
ισοπεδώσεις δεν χωράνε. ∆ιότι, αν ίσχυε αυτό, τριάντα πέντε
χρόνια καταστροφική πολιτική και από το ΠΑΣΟΚ, τότε πρέπει
να κοιταχθείτε στον καθρέφτη. Γιατί, δεν καταφέρατε να πείσετε
τον ελληνικό λαό; Έχετε πρόβληµα. Αν δεν καταφέρνετε τριάντα
πέντε χρόνια να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι το ΠΑΣΟΚ η µεγάλη προοδευτική παράταξη, ακολουθεί δεξιά πολιτική ή οτιδήποτε άλλο που λέτε, καταστροφική, τότε έχετε πρόβληµα εσείς.
∆εν µπορεί να συµβαίνουνε και τα δύο. Και να κάνετε σωστή πολιτική και να µην πείθετε τον ελληνικό λαό! Και καταστροφική πολιτική! Ξεκαθαρίστε, τι ισχύει τελικά από όλα και τοποθετηθείτε
στην πραγµατικότητα.
Με δύο απλά, λόγια δίνουµε έναν µεγάλο αγώνα. Όσοι, νιώθουµε Έλληνες, όσοι είναι πατριώτες και όλοι δικαιούνται να νιώθουνε, ακόµα και αυτοί που δεν έχουν την υπηκοότητα.
∆ικαιούνται να νιώθουνε Έλληνες σε αυτήν την µεγάλη προσπάθεια. Πρέπει να αποδεικνύουν και στην πράξη. Να το αποδεικνύουν στην πράξη. Όχι στα λόγια και όχι µε δηλώσεις. ∆εν είσαι
ό,τι δηλώσεις, είσαι ότι δείχνεις µε τις πράξεις σου.
Άρα, λοιπόν, σ’ αυτόν το µεγάλο αγώνα έχουµε θέση όλοι ανεξαρτήτως παράταξης, ανεξαρτήτως χρώµατος, ανεξαρτήτως
οµάδας. Όλοι έχουν θέση. Αποδείξτε το στην πράξη. Σας καλούµε σ’ αυτό το µεγάλο αγώνα που κάνει η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει µόνο την προσπάθεια σε διεθνές και
εθνικό επίπεδο. Έχουµε πει ότι η κρίση ταυτόχρονα, ανέδειξε τα
µεγάλα θέµατα για τα οποία εδώ και καιρό µιλάµε. Για την αλλαγή στο πολιτικό σύστηµα. Ναι, έχει σαπίλα το πολιτικό σύστηµα. Για την αλλαγή στο κράτος, Ναι, έχει σαπίλα το κράτος.
Αυτά, πρέπει να τα αλλάξουµε. Τίποτα, δεν πρέπει να µείνει,
όπως ήταν πριν. Τίποτα, που να βοηθά και να εκκολάπτει τη διαφθορά και τη διαπλοκή.
Εδώ, είναι τώρα, η µεγάλη µάχη. Μεγαλύτερη από αυτήν που
δίνουµε σε οικονοµικό επίπεδο στη Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆ιότι,
έχουµε τις αδράνειες, τα συµφέροντα τα µεγάλα τη διαπλοκή
εντός, Ελλάδος η οποία αποµυζά τόσα χρόνια και τον ιδρώτα του
ελληνικού λαού και το δηµόσιο πλούτο.
Και σε αυτόν τον αγώνα, θέλουµε µαζί, όλες τις δυνάµεις. Το
αν η Νέα ∆ηµοκρατία, έµεινε πίσω και ο ΛΑΟΣ, ο Καρατζαφέρης
ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ, έχει µια στάση πολύ πιο υπεύθυνη από
αυτή της Νέας ∆ηµοκρατίας, αυτό είναι πρόβληµα της Νέας ∆ηµοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κόµµατος λέει: «Έχετε τον κ.
Καρατζαφέρη που στηρίζει.» Αυτό, είναι να το πω, απλά, µαγκιά
του Καρατζαφέρη. Γιατί η προσπάθεια αυτή, είναι εθνική σήµερα
και σε κοινωνικό επίπεδο.
Να έρθετε, να βοηθήσετε να βάλουµε πλάτη όλοι, να προστατέψουµε το εισόδηµα του εργαζόµενου. Το εισόδηµα, που ναι,
πλήττεται. Κόβεται! Κανείς εργαζόµενος δεν συµφωνεί µε περικοπές. Κατανοεί την κατάσταση. Όµως, αυτό που ζητάει από
όλους µας είναι να βάλουµε πλάτη και να πάρουµε τις αποφάσεις, να προστατεύσουµε το εισόδηµα του από τους σύγχρονους
µαυραγορίτες από τα µεγάλα και άνοµα συµφέροντα που και σήµερα αποµυζούν τον ιδρώτα του είτε µε την αύξηση των τιµών
είτε µε την αύξηση των τιµών στα καύσιµα, είτε στην υγεία είτε
οπουδήποτε αλλού.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε φέρνει κάποιες βελτιώσεις και
αλλαγές οι οποίες χωρίς να είναι οι µεγάλες, οι επαναστατικές
αλλαγές, αλλά φέρνει βελτιώσεις για το σύστηµα προµηθειών.
Νοµίζω ότι πρέπει να στηριχθεί από όλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τώρα, βάζει ή προσπαθεί να βάλει τάξη σε σχέση µε τα θέµατα
που έχουν να κάνουν µε τη µερική απασχόληση. Κυρία Πρόεδρε,
µισό λεπτό παρακαλώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχετε πάθος, κύριε συνάδελφε, που επιβεβαιώνει τη βούλησή σας, οπότε έχετε και
χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχουµε θέµατα που διαπραγµατεύεται το νοµοσχέδιο, που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Η µερική απασχόληση δεν είναι σε ένα καθεστώς µε κανόνες σήµερα,
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προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, ίσως χρειάζεται και βελτίωση, θα το δούµε. Πραγµατικά είναι ανοικτός ο ορίζοντας
µπροστά. Αυτό που πρέπει να προστατεύσουµε είναι ο µόχθος
και ο ιδρώτας του εργαζόµενου είτε τέσσερις ώρες δουλεύει είτε
οκτώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Να έχουµε εκείνο το δίχτυ ασφαλείας και να προστατεύσουµε
αυτόν τον κόπο του, τη συνέχεια από τους επιτήδειους.
Προσπαθεί, επίσης, το νοµοσχέδιο να βάλει τάξη σε θέµατα
που εκκρεµούν εδώ και καιρό και θα αναφερθώ συγκεκριµένα
στην ασφάλιση ανθρώπων της υπαίθρου, αγροτών που ταυτόχρονα κάνουν και άλλα επαγγέλµατα και άλλες δραστηριότητες.
Ξέρετε πολύ καλά ότι η κατάσταση στον αγροτικό τοµέα που παραλάβαµε, είναι µάλλον πολύ χειρότερη από αυτήν που νοµίζαµε. Το εισόδηµα έχει πέσει κατακόρυφα. Η παραγωγή έχει
µειωθεί, η παραγωγική βάση έχει διαλυθεί και είναι επόµενο στα
χαρτιά το εισόδηµα του αγρότη να φαίνεται πολύ µικρότερο από
αυτό που πραγµατικά ο κόπος του θα έπρεπε να αποδώσει. Τα
νούµερα αδικούν τους αγρότες µας.
Το νοµοσχέδιο αναγκαστικά βάζει περιπτώσεις πολλές. Ασχολείται µε διάφορα θέµατα και έχει γίνει µία καλή δουλειά για να
αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα. Έχει, όµως, και αδικίες. Θα
αναφερθώ συγκεκριµένα.
Κύριε Υπουργέ, µιλάτε για τους µικροπωλητές λαϊκών αγορών.
∆εν υπάρχουν µικροπωλητές λαϊκών αγορών. Στις λαϊκές αγορές υπάρχουν σύµφωνα µε το νόµο που ισχύει δύο ειδών πωλητές. Οι έµποροι και οι παραγωγοί. Για τους παραγωγούς, λοιπόν,
που συµµετέχουν στις λαϊκές αγορές, δεν υπάρχει θέµα ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, κανένα. Όσες φορές και αν συµµετέχουν. Και
θέλω τη δήλωσή σας, γιατί στη συνέχεια ο ΟΑΕΕ παραποιεί τους
νόµους και λέει ό,τι θέλει. Για τους παραγωγούς, λοιπόν, αγροτικών προϊόντων δεν πρέπει να µπαίνει θέµα όσες φορές και αν
µετέχουν στις λαϊκές αγορές. Για τους εµπόρους η διάταξη είναι
πάρα πολύ σωστή.
Αναφέρεστε µετά σε διάφορες περιπτώσεις συναπασχόλησης
και θα σας πω και µερικές που δείχνουν ότι µπορεί να ξεφύγει η
εφαρµογή της διάταξης. Παράδειγµα, αγρότης που από τα κλαδέµατα των ελιών φτιάχνει έργα τέχνης, ουσιαστικά, τα οποία
πουλάει για να πάνε σε σπίτια ή σε ξενοδοχεία, κινδυνεύει να θεωρηθεί µε το νοµοσχέδιο ως µεγαλέµπορος και να πάει στον
ΟΑΕΕ. Γιατί;
Γιατί; Γιατί αυτά τα έργα τέχνης δεν θα τα πουλήσει στους χωριανούς του, που κλαίνε στην ίδια µοίρα και δεν έχουν να αγοράσουν και δεν χρειάζονται στο σπίτι. Αυτός θα τα πουλήσει στα
ξενοδοχεία µε τιµολόγιο αγοράς των ξενοδοχείων ή τιµολόγιο
πώλησης , το οποίο θα θεωρήσει. ∆εν είναι, όµως, έµπορος. Το
δικό του προϊόν επεξεργάζεται. Το ίδιο ισχύει για τους αγρότες
οι οποίο πωλούν παραδείγµατος χάριν σταφύλια. Με µια πρόχειρη συσκευασία που κάνουν, τα µεταφέρουν. Πού να τα πουλήσουν τα σταφύλια στους ίδιους τους χωριανούς που έχουν
αµπέλια; Αν είναι δυνατόν, θα τα πάνε σε ξενοδοχεία. ∆εν µπορεί αυτός να θεωρηθεί έµπορος.
Το ίδιο ισχύει µε τους αγγειοπλάστες, παραδοσιακά εργαστήρια πηλού. Πού θα τα πουλήσει τα πυθάρια, στους χωριανούς;
Θα τα πάει στα ξενοδοχεία, θα τα πάει σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις που είναι εκτός της περιοχής δράσης του.
Άρα, ποια διάκριση πρέπει να γίνει; Αυτοί οι οποίοι είναι παραγωγοί ή βιοτέχνες που επεξεργάζονται πρώτη ύλη, που είναι
ξύλο ή πηλός από τη γη ή οτιδήποτε άλλο, προέρχεται από την
παραγωγή τους, είναι αγρότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και κλείνω, επειδή δεν θέλω να αναφερθώ σε όλες τις περιπτώσεις, µε το εξής. Σας προτείνω -επειδή έχετε υιοθετήσει την
έννοια του µητρώου αγροτών όταν αναφέρεστε στα φωτοβολταϊκά, ενώ στα άλλα δεν την έχετε υιοθετήσει- όποιος έχει βεβαίωση ότι είναι στο Μητρώο Αγροτών µε τις κάθε φορά
ισχύουσες διατάξεις, οφείλει η πολιτεία, τα ασφαλιστικά ταµεία
να τον εγγράφουν στον ΟΓΑ. ∆εν µπορεί να έχουµε δύο µέτρα
και δύο σταθµά. ∆εν µπορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λέµε ότι
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έχουµε τόσους αγρότες που αποδεικνύεται από το Μητρώο
Αγροτών ότι είναι έτσι και µετά να λέµε µετά ότι δεν είναι αγρότες αυτοί. Είναι επαγγελµατίες και τους πάµε στον ΟΑΕΕ.
Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να µπει µια διάταξη, εγώ το ζητάω
έστω την τελευταία ώρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ισχύουν όλα αυτά που είπατε.
Αλλά µια περίπτωση τελευταία θα ήθελα να αναφέρω. Όσοι σε
κάθε περίπτωση κατέχουν βεβαίωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι είναι επαγγελµατίες αγρότες και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ,
ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. ∆εν θα ελέγξει ο ΟΑΕΕ πως έδωσε
τη βεβαίωση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι άλλη η
διαδικασία, η οποία προβλέπει παρόµοια πράγµατα µε αυτά που
λέτε εσείς.
Σας ευχαριστώ και συγγνώµη, κυρία Πρόεδρε, για την κατάχρηση του χρόνου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Κεγκέρογλου για τις επισηµάνσεις και για την αντικειµενικότητα
που παρουσίασε το λόγο του.
Το λόγο έχει – η Κρήτη έχει την τιµητική της- ο Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ κ. Εµµανουήλ Σκουλάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, µου φαίνεται ότι πρέπει να λειτουργήσω κυρίως ως γιατρός, να ρίξω τις αδρεναλίνες µου και να
βγάλω τη διάγνωση της σηµερινής µέρας.
Εάν ο ελληνικός λαός µπορούσε να παρακολουθήσει τη σηµερινή συνεδρίαση και να άκουγε όλες τις πλευρές, θα απογοητευόταν πλήρως. Θα νόµιζε ότι αυτό το Κοινοβούλιο είναι σε
άλλη χώρα, ότι δεν είναι στη χώρα που περνά τη µεγαλύτερη
κρίση –εγώ δεν λέω από συστάσεως του ελληνικού κράτουςαλλά από το 1974.
Η χώρα συνάδελφοι βρίσκεται εν κινδύνω. Και έχουµε τον κ.
Τσίπρα και φεύγει. Γιατί δεν έκατσε να ακούσει; Τον ρώτησα για
το ’89 και δεν µου απάντησε. Εγώ ήµουν µέσα εδώ. Και ξέρω τι
τραβήξαµε τότε. Μας είπε φεύγοντας ότι ο λαός θα βάλει την
«κόκκινη» γραµµή. ∆εν έχουµε ανάγκη υποδείξεων από τον κ.
Τσίπρα. Ξέρουµε ποια είναι η γραµµή του κ. Τσίπρα, χάος και ό,τι
ήθελε προκύψει. Την κόκκινη γραµµή την έβαλε ο Πρωθυπουργός της χώρας ο Γιώργος Παπανδρέου και η Κυβέρνηση και η
παράταξή µας.
Ένα σύνθηµα έχει η κόκκινη γραµµή. Συστράτευση για τη σωτηρία της χώρας. Αυτή είναι η κόκκινη γραµµή. ∆εν είπε τίποτε
άλλο. Αυτό το µήνυµα πρέπει να στείλουµε από εδώ προς τον ελληνικό λαό και να το συµπληρώσουµε. Θα το καταφέρουµε. Και
θα ήταν πολύ καλό µήνυµα αν η σηµερινή συνεδρίαση της Βουλής έστελνε ένα συναινετικό ψήφισµα αυτού του νοµοσχεδίου.
Ρώτησα τον κ. Λαφαζάνη –θα τα βάλω και µε σας µη νοµίζετετις διατάξεις για την υγεία τις ψηφίζετε; Και δεν µου απάντησε.
Γιατί δεν µου απαντήσατε, κύριοι της Αριστεράς; Συµφωνείτε µε
αυτά τα χάλια που ισχύουν στην υγεία και που εν πάση περιπτώσει µε τρεις διατάξεις που φέρνει το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να διορθώσει τα απίστευτα κακώς κείµενα; ∆εν µας
απαντήσατε.
Και έρχοµαι στην Νέα ∆ηµοκρατία. Είπε ο κ. Μαρκόπουλος και
κάποιοι νέοι συνάδελφοι, θα τους συνιστούσα να είναι λίγο πιο
προσεχτικοί, απίστευτα πράγµατα. Καλό θα είναι να προσέχουν
ο κ. Μπεκίρης και ο κ. Τζηκαλάγιας. Είπανε απίστευτα πράγµατα.
Καλό θα είναι να αφήσουν τις κορώνες, να αντιληφθούν τις τεράστιες ευθύνες που έχει η παράταξή τους.
Το συγγνώµη του κ. Σαµαρά, ήταν η φράση εκείνη που τους
απάλλαξε από τις ευθύνες; Και έρχονται εδώ και λένε αυτά τα
απίστευτα πράγµατα; Και είπε ο Κ. Μαρκόπουλος «νωρίτερα
έπρεπε να πάρετε τα µέτρα». Και εµείς, κύριοι συνάδελφοι, το
2004 σας φωνάζαµε και σας λέγαµε ότι οδηγείτε το ασφαλιστικό
σύστηµα σε κατάρρευση. Οδηγείτε το υγειονοµικό σύστηµα σε
κατάρρευση.
Και σας λέγαµε να µην καταργήσετε τη λίστα, γιατί θα εκτιναχθούν οι φαρµακευτικές δαπάνες στα ύψη, µην ανατιµολογήσετε
τα φάρµακα γιατί θα οδηγήσετε σε κατάρρευση τα ασφαλιστικά

6384

ταµεία, µην ψηφίσετε την επιστροφή του 4% από τις βιοµηχανίες
στα ασφαλιστικά ταµεία, γιατί είναι απάτη.
∆εν µας ακούγατε, κύριοι συνάδελφοι. Είδατε που οδηγήσατε
το σύστηµα; Σε κατάρρευση. Είναι εγκληµατικό αυτό το οποίο
κάνατε. Βέβαια τώρα που λιποτακτήσατε δεν αναλαµβάνετε ούτε
µια ευθύνη. Έχετε την αίσθηση ότι ο ελληνικός λαός δεν τα ξέρει
αυτά; Τα ξέρει, αγαπητοί συνάδελφοι.
Και µην έχετε την εντύπωση ότι εάν καταρρεύσει η χώρα θα
διασωθείτε εσείς. Στην πατρίδα µου λένε «ή όλοι στον οντά ή
όλοι στο κατώι». Θα καταρρεύσει όλο το πολιτικό σύστηµα. Και
πρώτοι και καλύτεροι εσείς, που δηµιουργήσατε το τελικό
πλήγµα στη χώρα µας µε την άθλια διακυβέρνηση από το 2004
µέχρι το 2009 και ιδιαίτερα από το 2007 µέχρι το 2009.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το ΠΑΣΟΚ µας έβαλε στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Είναι καταγεγραµµένο πια στην ιστορία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Ποιος σας έβαλε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το ΠΑΣΟΚ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Μάλιστα. Αυτό καταλάβατε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό, βεβαίως.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: ∆εν καταλάβατε δυστυχώς τίποτα. ∆εν καταλάβατε τη µάχη που έδωσε ο Πρόεδρός µας να
δηµιουργήσει, να ενεργοποιήσει έναν ανύπαρκτο ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης, που βεβαίως µε τη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και βεβαίως µε τη συµµετοχή του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Εµείς είµαστε περήφανοι για τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού µας, για ό,τι έχει επιτευχθεί µέχρι τώρα. Και πιστεύουµε
ότι αυτή η δύσκολη εβδοµάδα περνάει, γιατί πραγµατικά περνάµε όχι δύσκολες µέρες, αλλά δύσκολες ώρες. Και πιστεύουµε
ότι αρχίζει η άλλη εβδοµάδα ανάταξης της οικονοµίας µας, να
ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός. Και να αρχίσουµε να κυβερνάµε
τον τόπο, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση, να στείλουµε το
µήνυµα σε όλο τον κόσµο ότι εµείς µπορούµε να χειριστούµε τα
του οίκου µας, αγαπητέ συνάδελφε.
Θα ήθελα να πω και δύο, τρία λόγια ακόµα. Ο κ. Μαρκόπουλος
είπε ότι νωρίτερα έπρεπε να ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός. Εσείς
δηµιουργήσατε τεράστια προβλήµατα στο χώρο της υγείας, της
πρόνοιας και της κοινωνικής ασφάλισης. ∆εν έχετε αντιληφθεί
ότι εγκληµατήσατε;
Και φαίνεται σήµερα στα στοιχεία τα οποία µελετάει η EUROSTAT µε τις σπατάλες στα νοσοκοµεία. Όταν εδώ σας τα λέγαµε
επί τέσσερα χρόνια, ο κ. Αβραµόπουλος απαντούσε «θα περικόψω τις δαπάνες κατά 500.000.000 ευρώ ετησίως». Που είναι,
κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, τα 500.000.000; Ουδέποτε εφαρµόστηκε αυτός ο νόµος, ουδεµία εξοικονόµηση είχαµε. Αντίθετα είχαµε εξωσυµβατικές προµήθειες, χωρίς
διαγωνισµούς, µε απευθείας αναθέσεις. Και φτάσαµε στο σηµείο
τα νοσοκοµεία σήµερα να χρωστάνε 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Είναι αστρονοµικά τα ποσά. Κι έχετε τεράστια την ευθύνη,
110.000.000 ευρώ αναπαραγωγής το µήνα, την ώρα που εµείς
σας παραδώσαµε ένα σύστηµα, που είχε 50.000.000 ευρώ αναπαραγωγή το µήνα. Αυτή είναι η πραγµατική σχέση.
Κι έρχεται και ρωτάει ο Σκουλάκης τώρα. Συµφωνείτε η ΕΠΕΕ
ότι είναι σωστή η διάταξη που έφερε η κ. Ξενογιαννακοπούλου
για τις προµήθειες; Ναι ή όχι;
Εσείς, κύριοι της Αριστεράς, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας,
συµφωνείτε; Τι πάει να πει «ναι µεν, αλλά»; Την ψηφίζετε ή δεν
την ψηφίζετε; Συµφωνείτε µε τη διάταξη για τις ιδιωτικές κλινικές; Ναι ή όχι; Συµφωνείτε, δηλαδή, τα φάρµακα να τα προµηθεύονται οι ιδιωτικές κλινικές από τα ιδιωτικά φαρµακεία, να
επιβαρύνουν τα ταµεία µε 35% κέρδος, την ώρα που υποχρεούνται εκ του νόµου να έχουν φαρµακείο µε τη µισή τιµή;
Συµφωνείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, να γίνεται αυτό το χάλι µε
τις προµήθειες; Ανακοίνωσα προχθές ότι στη ∆ΥΠΕ της Λάρισας
έκαναν µία έρευνα σε είκοσι νοσοκοµεία και –ακούστε- υπάρχει
νοσοκοµείο που χρέωνε το σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής 3.488 ευρώ. Την ίδια στιγµή, ένα άλλο νοσοκοµείο το χρέωνε
µόνο 750 ευρώ, ένα άλλο 1.078 ευρώ, ένα άλλο 899 ευρώ. Αυτή
η κατάσταση µπορεί να συνεχιστεί; Έλεος! Πείτε, λοιπόν, να στείλουµε στον ελληνικό λαό ένα µήνυµα ότι ψηφίζετε όλες αυτές
τις διατάξεις, να νοικοκυρέψουµε το χώρο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κι ήθελα να πω µια κουβέντα και στους φίλους µου της Αριστεράς. Είµαι αριστερογενής, κύριε Λεβέντη γι’ αυτό µπορώ και
σας µιλώ. Είναι σοσιαλιστική πράξη το να µιλάς για νοικοκύρεµα
και εξορθολογισµό των δαπανών. Είναι βαθιά σοσιαλιστική
πράξη.
Βεβαίως, δεν µπορείς να δαπανάς χρήµατα που δεν έχεις και
να τα καρπούνται οι ελάχιστοι. Αυτό δεν είναι σοσιαλισµός. Αυτό
είναι ρεµούλα.
Απ’ ό,τι βλέπω, δεν είπα αυτά που ήθελα να πω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, κύριε
Σκουλάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, ζήτησα δύο-τρία πράγµατα από την επιτροπή.
Πρώτον, φτιάξτε ένα µηχανισµό που θα ασχοληθεί για λογαριασµό των τριών Υπουργείων µε το φάρµακο. Βαφτίστε το γραµµατεία φαρµάκου, βαφτίστε το όπως θέλετε. Εγώ επιµένω και θα
δηµιουργώ κατάσταση κάθε φορά που θα παίρνω το λόγο ότι
πρέπει να υπάρχει ενιαιοποίηση των υπηρεσιών των τριών συναρµόδιων Υπουργείων που ασχολούνται µε το φάρµακο. Βλέπετε ότι δηµιουργούνται θέµατα από µη συλλογικότητα, µη
συλλειτουργία.
∆εύτερον, ζήτησα τη σύσταση διακοµµατικής επιτροπής για
τις προµήθειες. Να συσταθεί µια διακοµµατική επιτροπή, στο
πλαίσιο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, να έχει τη δυνατότητα να ασχολείται παράλληλα µε το Παρατηρητήριο Τιµών
και µε όλη την ιστορία του φαρµάκου και όλων των αναλώσιµων
υλικών. Αυτή η επιτροπή θα προσφέρει τεράστιο έργο, διότι θα
έρχονται στη Βουλή σε ακρόαση όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, σε δύο δευτερόλεπτα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ: Θα ήθελα να τελειώσω µε µία
φράση.
Κύριοι Υπουργοί, βρείτε τρόπο να ρυθµίσετε τα χρέη των νοσοκοµείων. ∆εν γίνεται. Αν τα ρυθµίσετε και ξεκινήσουν τα νοσοκοµεία από µηδενική βάση, θα µπορούν να πληρώνουν cash,
να κάνουν διαπραγµατεύσεις µε τους προµηθευτές και να πετύχουν µείωση των τιµών κατά 40% έως και 50%. Και µέσω αλληλόχρονου τραπεζικού λογαριασµού, όπως είχαµε ψηφίσει παλιά,
να πληρώνουν, έτσι µε 30% έως 40% την έκπτωση θα εξορθολογιστεί το σύστηµα.
Είναι αυτονόητο ότι στηρίζω και θα πιέσω προς την κατεύθυνση της εφαρµογής του νόµου. Γιατί είναι καλό να ψηφίζονται
οι νόµοι, αλλά καλύτερο είναι να εφαρµόζονται.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκουλάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου
Αχαΐας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Από την Αχαΐα βρίσκεται εδώ ο Βουλευτής σας, ο κ. Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος θα πάρει αργότερα το λόγο.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τιµοσίδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας σχεδόν τη συζήτηση για το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητούµε «Εγγυήσεις για
την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις», θέλω πριν αναφερθώ σε κάποια επί µέρους άρθρα, να κάνω µία γενική αναφορά.
Πράγµατι η εβδοµάδα, οι µέρες που περνούµε, είναι µία κρί-
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σιµη χρονική περίοδος που συµπυκνώνει µέσα της την πορεία
της χώρας µας µεταπολιτευτικά και φέρνει στο νου τη φράση
του ποιητή: «Και περάσανε µέρες πολλές µέσα σε λίγην ώρα».
Έτσι, νιώθω τουλάχιστον να γίνεται αυτήν την περίοδο.
Νοµίζω δεν υπάρχει κανένας Έλληνας που να µην καταλαβαίνει ότι η χώρα περνάει δύσκολη περίοδο. Από την άλλη, όµως,
υπάρχει µία Κυβέρνηση, ένας Πρωθυπουργός, οι οποίοι από την
πρώτη στιγµή που ανέλαβαν την Κυβέρνηση, βλέποντας πώς
είναι η πραγµατική κατάσταση και όχι αυτή που µας παρουσίαζαν
το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, δίνει τη µάχη, παίρνει πρωτοβουλίες.
Και πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουµε είναι ότι
µία Ευρωπαϊκή Ένωση µε ρυθµούς, οι οποίοι είναι γνωστό σε
όλους ότι ακολουθούν το δικό τους αργό τρόπο να απαντούν σε
ζητήµατα σοβαρά, σε κρίσεις που µπορεί να ζει οποιαδήποτε
χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτήν τη χρονική περίοδο
µε τη δική µας κινητικότητα, ιδιαίτερα µε την κινητικότητα του
Πρωθυπουργού µας, του κ. Γιώργου Παπανδρέου, κατάφερε να
δώσει απαντήσεις. Και είµαι βέβαιος ότι στο τέλος αυτή ακριβώς
η απόφαση του µηχανισµού στήριξης από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσουν αυτό που χρειαζόµαστε αυτήν τη
στιγµή, δηλαδή, να καταφέρουµε να ελέγξουµε τα οικονοµικά
µας, να µπορέσουµε να βάλουµε σε τάξη τα κακώς κείµενα και να
προχωρήσουµε µπροστά µε υποµονή. Και είµαι βέβαιος ότι σε
λίγο χρονικό διάστηµα, θα είµαστε πιο αισιόδοξοι απ’ ότι αυτήν
τη στιγµή που βρισκόµαστε σε µία πράγµατι άσχηµη ψυχολογική
κατάσταση.
Και θέλω να πω ότι, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο κ. Λοβέρδος
και η Υπουργός, η κ. Ξενογιαννακοπούλου, µε τη νοµοθετική
πρωτοβουλία που σήµερα τελειώνουµε και θα ψηφίσουµε, αυτό
που κάνουµε είναι ότι παράλληλα µε τη σωτηρία της χώρας, της
πατρίδας, εµείς είµαστε εδώ για να νοµοθετήσουµε, να ρυθµίσουµε εκκρεµότητες, να τακτοποιήσουµε καταστάσεις, οι οποίες
εκείνο που έκαναν όλο το χρονικό διάστηµα ήταν να κρατούν σε
αβεβαιότητα τον ίδιο τον εργαζόµενο, σε οποιαδήποτε µορφή
απασχόλησης κι αν βρισκόταν.
Και πρέπει να πούµε αλήθειες, γιατί υπάρχουν αυτές οι µορφές απασχόλησης, όχι µόνο στη χώρα µας αλλά σε όλη την παγκόσµια κοινότητα, και βεβαίως στη χώρα µας εδώ και πολύ
καιρό.
Όµως, ήταν κυρίως οι εργοδότες ανεξέλεγκτοι να λειτουργούν
και να επιβάλουν αυτοί τους δικούς τους όρους, όχι µε διαφανή
τρόπο και ο εργαζόµενος να µην έχει πού να ακουµπήσει.
Έτσι, λοιπόν, η µεγάλη επιτυχία του σηµερινού νοµοσχεδίου
είναι ότι έρχεται να συµπληρώσει κενά στην ισχύουσα νοµοθεσία, κενά που αφορούσαν χιλιάδες εργαζόµενους, είτε µε µπλοκάκι είτε µε µερική είτε µε προσωρινή απασχόληση είτε µε τη νέα
µορφή εργασίας, την τηλεργασία από το σπίτι και επίσης, όσους
εργαζόµενους µπαίνουν σε διαθεσιµότητα.
Επεκτείνει δηλαδή, τις βασικές εγγυήσεις της εργατικής νοµοθεσίας και στους εργαζόµενους που µέχρι σήµερα βρίσκονταν στη γκρίζα ζώνη από την πλευρά της υποχρέωσης που
έπρεπε να έχει ο εργοδότης έναντι του εργαζόµενου και επιβάλλει ακριβώς σήµερα το νοµοσχέδιο, ίσες υποχρεώσεις και προς
τους εργαζόµενους.
Και µπορεί να πει κανείς, ότι το νοµοσχέδιο χωρίζεται σε τρία
µεγάλα κοµµάτια. Το πρώτο αφορά τα εργασιακά ζητήµατα και
είναι αυτά που ανέφερα προηγούµενα. Το δεύτερο είναι η διαφύλαξη, αν θέλετε, ο έλεγχος των ασφαλιστικών ταµείων, που
ξέρουµε πολύ καλά ότι είναι ένα από τα µεγάλα θέµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα µας, τα ελλείµµατα τα µεγάλα, που
προέρχονται µέσα από τις υπερβάσεις στον τοµέα της υγείας,
στον τοµέα των ασφαλιστικών ταµείων.
Και τι κάνει λοιπόν; Επιβάλλει κανόνες, ενεργοποιεί το ΣΕΠΕ
ώστε να µπορεί να κάνει τους ελέγχους και βάζει σε τάξη τα ζητήµατα, τα οποία µε όποιον τρόπο προσπάθησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις να ελέγξουν τα οικονοµικά των ασφαλιστικών
ταµείων, δεν µπορούσαν να τα καταφέρουν.
Και έχουµε φθάσει στο σηµείο να είµαστε πολύ συγκεκριµένοι. Έγινε µια συζήτηση, κυρία Πρόεδρε, όλο αυτό το χρονικό
διάστηµα, πάνω από δυο µήνες περίπου, για τα ζητήµατα που
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έχουν να κάνουν και µε τις εργασιακές σχέσεις και µε τον έλεγχο
του κόστους των ασφαλιστικών ταµείων, αλλά και µε την ίδια µεταρρύθµιση στο ασφαλιστικό σύστηµα εδώ και πολύ καιρό. Το
Υπουργείο πολύ νωρίς, ξεκίνησε το δηµόσιο διάλογο, ανοιχτά
κάλεσε όλους τους φορείς, είχε καταρτίσει ειδική επιτροπή που
δούλεψε πάρα πολλούς µήνες και εδώ και καιρό γνωρίζουµε
ποιες είναι οι κατευθύνσεις πάνω στις οποίες θα προχωρήσουµε
από εδώ και πέρα, πώς θα προχωρήσει, δηλαδή, η Κυβέρνηση
και το αρµόδιο Υπουργείο, για να µπορέσουµε να βάλουµε µία
τάξη, έτσι ώστε να µπορέσουµε να κάνουµε, ένα ασφαλιστικό σύστηµα βιώσιµο, ένα ασφαλιστικό σύστηµα που να µπορεί να εγγυηθεί ότι και οι νεότερες γενιές θα µπορούν να ελπίζουν ότι στα
γεράµατα τους, στο τέλος του εργασιακού τους βίου, θα έχουν
ένα αποκούµπι. Γιατί αλλιώς, έτσι όπως πηγαίνουµε είναι νοµίζω
γνωστό τοις πάσι ότι δεν υπήρχε µέλλον, δεν υπήρχε προοπτική.
Και θέλω να τονίσω ιδιαίτερα, ότι περιλαµβάνει ρυθµίσεις, που
αφορούν ταµεία. Το ταµείο του ΟΑΕΕ παραδείγµατος χάριν, δεν
γνωρίζαµε αν θα είχε τη δυνατότητα να δώσει τις συντάξεις τον
επόµενο µήνα.
Αυτή είναι η κατάσταση και αυτήν την κατάσταση την έχουµε
πει, το Υπουργείο έχει πει την αλήθεια και γι’ αυτό και οι πρωτοβουλίες του είναι πολύ σαφείς, πολύ συγκεκριµένες. ∆εν θα γίνει
µία τοµή, µία επανάσταση στο ζήτηµα αυτό. Αλλά, κυρία Πρόεδρε, είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι στα φαρµακεία µε τα βιβλιάρια
των ασφαλισµένων γινόταν πάρτι; Είναι ή δεν αλήθεια -επειδή τα
φάρµακα στην Ελλάδα, στοιχίζουν, όσο στοιχίζουν και τα πληρώνει ο ελληνικός λαός- ότι δεν υπήρχε κανένας έλεγχος.
Επιβάλλονται συγκεκριµένες ποινές. Έτσι λοιπόν, αν συλληφθεί κάποιο φαρµακείο µε ταινίες οι οποίες βρίσκονται, χωρίς να
υπάρχει αιτιολογία, δεν είναι αυτό µία παραβατική πράξη; Και τι
γίνεται; Μια πολύ απλή απόφαση. ∆ιακόπτεται η συνεργασία µε
το ασφαλιστικό ταµείο και όχι µόνο µε αυτό. Και νοµίζω ότι και
αυτό είναι µια απλή απόφαση, αλλά είναι µια απόφαση όµως που
θα αποδώσει και θα αποδώσει πολλά.
Καθώς επίσης, δεν έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα στα νοσοκοµεία που έχουν προβλήµατα σήµερα, να έχουν τη δυνατότητα
να κάνουν µε ηλεκτρονικό τρόπο τους διαγωνισµούς και να µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους; ∆εν έπρεπε να φτάσουµε
να βρούµε έναν τρόπο να µην πληρώνουµε πανάκριβα το φάρµακο; Άρα λοιπόν, αυτή η διάταξη που λέει ότι γίνεται ο διαγωνισµός µε τη δραστική ουσία δεν είναι σε καλό δρόµο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα λοιπόν, δεν µπορώ να κατανοήσω, κυρία Πρόεδρε και τελειώνω, γιατί διατάξεις του σηµερινού νοµοσχεδίου να µην τύχουν της ευρύτερης αποδοχής όλων των πτερύγων της Βουλής;
Και καλώ όλους τους συναδέλφους -έστω και την ύστατη στιγµήτουλάχιστον τις διατάξεις που οδηγούν σε εξορθολογισµό και σε
οικονοµία, να τις στηρίξουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Και εµείς ευχαριστούµε,
τον κ. Τιµοσίδη.
Το λόγο έχει τώρα η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Μαρία Μίχου.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βιώνουµε ιδιαίτερα σηµαντικές και
κρίσιµες στιγµές στη χώρα µας στον οικονοµικό τοµέα.
Η προσφυγή στο µηχανισµό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη συµµετοχή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, ήταν
µια αναγκαία λύση και ελπίζω ότι είναι και ικανή να βγούµε απ’ το
αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα. Μια θέση σκληρή και
οδυνηρή για τη χώρα µας, για την οποία ουσιαστική ευθύνη έχει
η προηγούµενη κυβέρνηση.
Σ’ αυτήν την κρίσιµη στιγµή που περνάει η Ελλάδα, ο καθένας
οφείλει να συµβάλει ουσιαστικά, υπεύθυνα και δηµιουργικά. Γνωρίζουµε καλά ότι θα απαιτηθούν ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές, βαθιές τοµές για την ανόρθωση της οικονοµίας. Αλλαγές
που θα αφορούν τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, την ανάπτυξη, την
πάταξη της φοροδιαφυγής, τη στήριξη των εργασιακών σχέσεων, αλλά και τις εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας.
∆εν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που σήµερα
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σε πάρα πολλές οµιλίες ακούσαµε ιδιαίτερα το θέµα της οικονοµικής κρίσης. Μας απασχολεί έντονα όλους µας, θεωρώ όµως
πολύ χρήσιµο να µιλήσουµε και για το σηµερινό νοµοσχέδιο και
γιατί το φέρνει η Κυβέρνηση αυτό το νοµοσχέδιο. Γιατί πράγµατι
έχουν αλλάξει τα δεδοµένα στον παγκόσµιο εργασιακό χάρτη.
Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι νέες µέθοδοι παραγωγής και παροχής υπηρεσιών
συνοδεύτηκαν από την εµφάνιση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης. Στην Ελλάδα δεν είναι η χρήση τους αρκετά διαδεδοµένη. Μόλις το 5,8% του συνόλου των εργαζοµένων αφορούν
αυτές οι ρυθµίσεις.
Το υπάρχον νοµικό πλαίσιο προστασίας τους κρίνεται ανεπαρκές, αφού είχε σχεδιαστεί για καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Η αφορµή για την αναθεώρηση δόθηκε από τη στάση ορισµένων ασυνείδητων εργοδοτών. Χρησιµοποίησαν τις δυνατότητες
που τους παρείχε ο νόµος, όχι για να καλύψουν τις ανάγκες της
επιχείρησής τους, αλλά για να πλουτίσουν σε βάρος των εργαζοµένων, αλλά και σε βάρος των ευσυνείδητων συναδέλφων
τους.
Η ανασφάλεια που προκαλούν αυτές οι συµπεριφορές, πέραν
του ότι τραυµατίζει την κοινωνική συνοχή, επιδρά αρνητικά και
στην απόδοση των εργαζοµένων. Αυτό το γεγονός αποτελεί και
τροχοπέδη στην ανάπτυξη της Ελλάδας.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι προϊόν διαβούλευσης και έχει δύο
στόχους, δύο κατευθύνσεις. Βασική προτεραιότητα είναι η εξάλειψη των ανισοτήτων µεταξύ των εργαζοµένων και η προστασία
τους από κάθε είδους εκµετάλλευση. Παράλληλα όµως, επιχειρείται και η παροχή των απαραίτητων διευκολύνσεων στους εργοδότες, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόθεση της Κυβέρνησης
είναι η ενίσχυση της εργασιακής ασφάλειας. Θα αναφέρω επιγραµµατικά τρεις ρυθµίσεις.
Λύνεται επιτέλους, αυτό το περίφηµο πρόβληµα της απασχόλησης µε τα µπλοκάκια. Όσοι, λοιπόν, εργαζόµενοι απασχολούνται πλήρως σε έναν εργοδότη µε µπλοκάκι, µετά από πάροδο
εννέα µηνών η σύµβαση τους µετατρέπεται αυτόµατα σε εξηρτηµένη εργασία.
Επιβάλλονται αυστηρότεροι όροι στην ενοικιαζόµενη εργασία
και επιτρέπεται µόνο για την κάλυψη πρόσκαιρων, έκτακτων και
εποχικών αναγκών. Η αµοιβή για εργασία την έκτη µέρα, κατά
παράβαση του πενθηµέρου, καταβάλλεται προσαυξηµένη κατά
30%.
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος και συγκεκριµένα την παροχή
διευκολύνσεων στις επιχειρήσεις, νοµίζω ότι αξίζει να αναφέρουµε ότι για την αποφυγή απολύσεων, σε αυτήν τη δύσκολη
στιγµή-περίοδο που διανύουµε, δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να επιβάλλει µονοµερώς σύστηµα εκ περιτροπής απασχόλησης, µόνο για διάστηµα έξι µηνών στο ίδιο ηµερολογιακό
έτος. Και αυτό για να µην απολύσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπεύθυνη άσκηση αποτελεσµατικής πολιτικής σηµαίνει συνολική και όχι αποσπασµατική
αντιµετώπιση των προβληµάτων. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προσεγγίζει µε σοβαρότητα το ευαίσθητο αυτό κοινωνικό ζήτηµα και
προχωρά και ένα βήµα παραπέρα. Επεκτείνει την παροχή εγγυήσεων και στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης. Καταβάλλεται µια σηµαντική προσπάθεια για την ταχύτερη απονοµή των
συντάξεων, από το 2011 οι συντάξεις να απονέµονται σε διάστηµα τριών µηνών. Ξέρουµε ότι είναι δύσκολο, αλλά ξέρουµε
ότι θα ανακουφίσει πάρα πολλούς εργαζόµενους, που φτάνουν
στο σηµείο της συνταξιοδότησης.
Θεσπίζονται αυστηρότεροι έλεγχοι, µε σκοπό την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής. Σε αυτό το σηµείο θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ σε δύο συγκεκριµένα άρθρα, κύριε Υπουργέ.
Όσον αφορά το άρθρο 23, να σας ευχαριστήσω για την κατανόηση που δείξατε και που το αντιληφτήκατε άµεσα, ότι πρέπει
να διατηρηθεί στο Nοµό Πιερίας -απ’ όπου κατάγοµαι- το γραφείο ΤΑΠιΤ, έναν κατ’ εξοχήν τουριστικό νοµό, αφορά χιλιάδες
εργαζόµενους και πάρα πολλές ξενοδοχειακές µονάδες. Αυτό,
όµως που πραγµατικά θα σας ζητούσα είναι η ουσιαστική στελέχωση του γραφείου. Και πιστεύω ότι σαν νοµός, µε αυτήν την
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κατ’ εξοχήν τουριστική δραστηριότητα που έχουµε, νοµίζω ότι
έχουµε δικαίωµα να σας το ζητήσουµε.
Επίσης, να σας ευχαριστήσω για ένα άλλο θέµα και ένα πολύ
σηµαντικό πρόβληµα που λύσατε για το Νοµό Πιερίας. Αναφέροµαι στο άρθρο 26, προβλέπεται η επαναφορά των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ στον κλάδο ασφάλισης και ασθένειας του ΙΚΑ,
ΕΤΑΜ. Με αυτήν την αλλαγή χιλιάδες συµπολίτες µου σύντοµα
θα απολαµβάνουν ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας. Ήταν µια κατάσταση, η οποία ταλαιπώρησε αφάνταστα, επί ένα χρόνο και
παραπάνω, χιλιάδες συνταξιούχους, από µια άστοχη επιλογή της
προηγούµενης Κυβέρνησης να τους εντάξει στο σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης του ΟΑΕΕ. Έτσι, λοιπόν, το παρόν νοµοσχέδιο αίρει µια µεγάλη αδικία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απόλυτη προτεραιότητα µιας
σοσιαλιστικής κυβέρνησης δεν µπορούσε παρά να είναι η πλήρης απασχόληση µε σταθερό ωράριο και µισθό. Στο πλαίσιο,
όµως, της πρωτοφανούς κρίσης που βιώνει η χώρα, το ζητούµενο πλέον είναι η διασφάλιση των ήδη υφιστάµενων θέσεων εργασίας και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
Κλείνοντας, µου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, να αναφέρω και
να επισηµάνω µια σηµαντική παράλειψη του σχεδίου νόµου, αναφορικά µε τη ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων µε καθεστώς εργολαβίας, πρακτική ευρέως διαδεδοµένη και στο δηµόσιο τοµέα,
όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Ελπίζω πως σύντοµα το Υπουργείο
θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, διασφαλίζοντας την
αυξηµένη προστασία αυτής της µερίδας των εργαζοµένων, η
οποία –όπως έχουµε όλοι διαπιστώσει και στο παρελθόν- την έχει
ιδιαιτέρως ανάγκη. Νοµίζω ότι όλοι θυµόµαστε το τραγικό περιστατικό µε την Κατερίνα Κούνεβα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Μίχου.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και βέβαια, Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ.
Αθανάσιος Λεβέντης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Στωικά περιµένουµε από το πρωί,
για να µιλήσουµε.
Ότι η κατάσταση στη χώρα µας είναι εξαιρετικά δύσκολη, γι’
αυτό κανένας δεν αµφιβάλει. Είναι τραγική; Υπάρχει µια κινδυνολογία που έχει αναπτυχθεί, αλλά όντως υπάρχουν σοβαρά, σοβαρότατα προβλήµατα.
Μίλησαν για χάος εδώ πέρα και βέβαια, βρήκαν και το αίτιο.
Ποιος είναι ο αίτιος αυτού του χάους; Μα αυτός που ήταν πάντα,
η Αριστερά, οι κοµµουνιστές, αυτοί οι δακτυλοδεικτούµενοι.
Αφότου υπάρχει η ανθρωπότητα, αν δεν ήσαν αυτοί, τα πράγµατα θα ήταν πολύ καλύτερα. Και σε αυτό –αν θέλετε- συνέπλευσαν ως ένα βαθµό τόσο το ΛΑΟΣ, όσο και το ΠΑΣΟΚ. Ο κ.
Σκουλάκης, αφού κατακεραύνωσε τον κ. Τσίπρα, ο οποίος µίλησε και µετά δεν κάθισε για να τον ακούσει, βέβαια κι αυτός δεν
είναι εδώ επίσης, για να ακούσει µερικά πράγµατα.
Εµείς λέµε ότι αυτό το χάος που έχει δηµιουργηθεί παγκοσµίως και έχει έρθει στη χώρα µας µε πολύ χειρότερο τρόπο και
πλήττει πολύ περισσότερο τη χώρα µας, σε αυτό φταίει κάτι
άλλο, φταίει το οικονοµικό σύστηµα, το καπιταλιστικό, το οποίο
γεννάει τις κρίσεις. Αυτό είναι δεδοµένο. Και όλοι το ξέρουν και
όλοι το έχουν αποδεχθεί. Και ότι και να γίνει αυτές οι κρίσεις θα
ανακυκλώνονται, γιατί έτσι όπως λειτουργεί το σύστηµα δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά.
Από εκεί και πέρα, ο νεοφιλελευθερισµός, η παγκοσµιοποίηση
η οποία επικράτησε, επηύξησαν αυτές τις καταστάσεις και φτάσαµε εδώ που φτάσαµε. Το ερώτηµα είναι, τι κάνω τώρα; Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να σταυρώσουν τα χέρια; Θα πουν, κύριε
Υπουργέ, σφάξε µε αγά µου να αγιάσω; Να πει η Αριστερά ότι,
κύριοι παραιτηθείτε, µη διεκδικείτε τίποτα, σκύψτε το κεφάλι και
ό,τι ήθελε προκύψει; 30% ανεργία, επισφαλείς σχέσεις εργασίας,
καταργήθηκε το οκτάωρο, καταργείται το πενθήµερο, καταργούνται τα δώρα, υποβιβάζονται οι µισθοί, υποβιβάζονται όλες
οι άλλες παροχές. Αυτό δεν µπορεί να γίνει και το ξέρουν όλοι
πάρα πολύ καλά. Και ουαί και αλίµονο αν σε αυτόν τον τόπο κα-
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ταντήσουµε τον ελληνικό λαό να σκύψει έτσι το κεφάλι.
Σε καµµιά περίπτωση, όµως, εµείς δεν λέµε ότι πρέπει να δηµιουργηθεί χάος, να διαλυθεί το σύµπαν, γιατί έτσι –δεν ξέρω κι
εγώ, αυτή είναι υποτίθεται, σύµφωνα µε κάποιους από τους οµιλητές εδώ- η θεωρία της Αριστερά. Απεναντίας, εµείς θέλουµε να
υπάρχει ένα κράτος, το οποίο να λειτουργεί, το οποίο, όµως, να
είναι κράτος δικαίου και κράτος πρόνοιας, το οποίο θα αµείβει
όλους όσους εργάζονται, ανάλογα µε την προσφορά τους. Κάτι
που, δυστυχώς, δεν γίνεται σε αυτόν τον τόπο και το ξέρω πολύ
καλά.
Είπε ο κ. Βορίδης, αφήστε την Αριστερά στο περιθώριο, που
της ανήκει, ο δε κ. Γεωργιάδης είπε ότι, κάποιοι πελιδνοί εργοδότες βρίσκονται κάτω από τους κατήγορούς τους, που είναι οι
επιθεωρητές εργασίας. Θα ήµουν πάρα πολύ ευτυχής να µε φωνάξει ο κ. Γεωργιάδης µια φορά, που θα έρθουν οι επόπτες εργασίας και να κατακεραυνώνουν τον κ. Λάτση, τον κ. Κανελλόπουλο, τον κ. Αγγελόπουλο που δεν τηρούν τους νόµους.
∆υστυχώς, αυτό δεν γίνεται.
Είµαι από την Ελευσίνα και ξέρω πάρα πολύ καλά. Είναι ανεπαρκέστατος ο αριθµός των επιθεωρητών εργασίας, το ξέρετε
εσείς, κύριε Υπουργέ, πολύ καλύτερα. Και βέβαια, αυτός ο ανεπαρκέστατος αριθµός δεν µπορεί να επιτελέσει το έργο και την
εποπτεία που χρειάζεται. Και βέβαια, συµβαίνει και κάτι άλλο,
τουλάχιστον στην περιοχή που εγώ ξέρω, όταν είναι να πάνε επόπτες εργασίας, ήδη είναι ειδοποιηµένοι οι εργοδότες. Πως γίνεται αυτό, δεν το ξέρω. Εποµένως δεν είναι τα πράγµατα έτσι
όπως εµφανίζονται εδώ πέρα. Ας µην ξεγελιόµαστε.
Για το νοµοσχέδιο, βέβαια, ανέπτυξαν και ο εισηγητής του
κόµµατός µας κ. Κριτσωτάκης και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Λαφαζάνης τις θέσεις µας και γιατί εµείς το καταψηφίζουµε επί της αρχής και επί των άρθρων του.
Θα ήθελα, µόνο, εγώ να επικεντρώσω εδώ, στο υπόλοιπο
µέρος του χρόνου που µου αποµένει, την οµιλία µου στις δύο
τροπολογίες. Λυπάµαι, γιατί δεν είναι εδώ η κυρία Υπουργός
Υγείας.
Αυτές οι τροπολογίες, κατ’ αρχάς, γιατί έρχονται µε τον τρόπο
που έρχονται; Αυτό, δυστυχώς, είναι µια παγία τακτική και παλιά
του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια της Νέας ∆ηµοκρατίας, να έρχονται τροπολογίες σε άσχετα νοµοσχέδια. Και όταν αυτό το είχα
πει στην προηγούµενη κυβέρνηση κάποια στιγµή, λέγοντας ότι
συνεχίζει την πρακτική του ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία, τότε
ο κ. Σκουλάκης και ο κ. Νασιώκας είχαν εξεγερθεί και έλεγαν ότι
αυτό δεν γινόταν επί ΠΑΣΟΚ. Αλλά να που επιβεβαιώνεται και
επαναλαµβάνεται η ίδια ιστορία.
Λοιπόν, εµείς πιστεύουµε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Υγείας
να φέρει ένα πλήρες νοµοσχέδιο. Η κυρία Υπουργός έδωσε κάποιες εξηγήσεις, επικαλέσθηκε τέσσερις αιτίες που –υποτίθεταιεπιβάλλουν την επίσπευση κατά ένα µήνα. ∆εν µας πείθει, όµως,
µε αυτήν την τοποθέτηση. Εµείς πιστεύουµε ότι θα έπρεπε να
έρθει ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο και να µπουν τα πράγµατα στη
σωστή τους σειρά.
Και να πάµε πρώτα στις προµήθειες, αυτές τις προµήθειες τις
οποίες ο κ. Αβραµόπουλος είχε παρουσιάσει σαν πανάκεια, ότι
µόλις έµπαινε µπροστά αυτός ο νέος νόµος, τότε όλα θα λειτουργούσαν τέλεια και ότι θα είχαµε και οικονοµία 500.000.000
ευρώ, ανά έτος.
∆εν ξέρω αν είχαµε την παραµικρή οικονοµία, απεναντίας αυξηθήκαν κατακόρυφα το κόστος και η κατανάλωση, αν θέλετε.
Και ξέρετε γιατί;
Κύριε Υπουργέ -θα ήθελα να ήταν ο Υπουργός Υγείας εδώ, το
έχει υπ’ όψιν του γιατί το έχουµε συζητήσει και άλλες φορέςγιατί υπάρχει όντως διαπλοκή και διαφθορά στο χώρο της υγείας
και κύριος αίτιος είναι ο τρόπος που γίνονται οι προµήθειες και
η παρεµβολή µέσω της διαπλοκής των διαφόρων φαρµακευτικών και άλλων εταιρειών.
Και γίνεται όντως υπερκατανάλωση φαρµάκων στη χώρα µας,
τουλάχιστον κατά το διπλάσιο και τριπλάσιο απ’ ό,τι στην άλλη
Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι καταστροφικό, όχι µόνο από
οικονοµικής απόψεως, αλλά αν θέλετε και από ιατρικής απόψεως. Τα φάρµακα δεν µπορεί κανένας να τα χρησιµοποιεί, παρά
µόνο όταν υπάρχει απόλυτη ανάγκη και απόλυτη ένδειξη.
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Από εκεί και πέρα, όµως, όταν υπάρχει απόλυτη ανάγκη και
απόλυτη ένδειξη θα πρέπει το φάρµακο να είναι διαθέσιµο σε
όποιον το έχει ανάγκη, δεν πρέπει να του το στερήσουµε σε καµµία περίπτωση. Αυτό το να βάζουµε 150 ευρώ, αν είναι πάνω από
150 ευρώ πρέπει να υπάρχει θεώρηση και πρέπει να γίνει ετούτο
και εκείνο, αυτό δυστυχώς δεν εξυπηρετεί τους ασθενείς, απεναντίας τους ταλαιπωρεί και αν θέλετε εκθέτει και σε κίνδυνο την
υγεία µας.
∆εν είναι δυνατόν όταν έχει κάποιος ανάγκη ένα φάρµακο να
αρχίζει τις θεωρήσεις. Οι θεωρήσεις θα υπάρχουν επίσης για τις
αξονικές, τις µαγνητικές και όλα τα σχετικά. Εδώ, επίσης γίνεται
υπερκατανάλωση εξετάσεων. Υπερκατανάλωση όµως εκεί που
µπαίνει η διαπλοκή και όπου ο ιδιωτικός τοµέας έχει καθοριστικό
ρόλο και βέβαια η υπερκατανάλωση αυτή εξετάσεων δεν συµβαίνει σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Ένα µικρό παράδειγµα θα πω από µία κυρία από το χωριό µου
τα Βίλια, η οποία ήταν ηλικιωµένη µε κατάκοιτο άνδρα, σήκωσε
τον άνδρα της, πιάστηκε, έπαθε µία ισχιαλγία. Αρχίζει και πηγαίνει στο ΙΚΑ, από τα Βίλια στην Ελευσίνα, της δίνουν φάρµακα,
ξαναέλα, ξανά, κάνε εξετάσεις, ξαναέλα, πρέπει να κάνεις ακτινογραφία, ξαναέλα απεργία τη µία φορά, την άλλη ήταν χειµώνας και είχε κλείσει ο δρόµος, την επόµενη ξαναέλα να κάνεις
την αξονική τοµογραφία, µετά έλα να τη δούµε την αξονική τοµογραφία, εντάξει η αξονική τοµογραφία, πάρε τα άλλα φάρµακα, ξανά πίσω, ξανά πήγαινε-έλα, µέχρι που στο τέλος ύστερα
από έξι µήνες και αφού είχε πάει τουλάχιστον µερικές δεκάδες
φορές, από τα Βίλια παρακαλώ στην Ελευσίνα µε αυτά τα προβλήµατα και παίρνοντας και τα φάρµακα τα οποία της προκάλεσαν και µία βαριά γαστρορραγία, ύστερα από έξι µήνες να
αξιωθεί να κάνει µία µαγνητική τοµογραφία.
∆εν γίνεται έτσι, αυτά είναι πράγµατα απαράδεκτα, και δεν θα
πρέπει να συµβαίνουν σ’ αυτόν τον τόπο.
Υπάρχουν ασφαλώς διαπλοκή και διαφθορά στο χώρο της
υγείας και εµείς τα καταδικάζουµε και λέµε ότι πρέπει να είναι
απόλυτη η καταδίκη και οι τιµωρίες να είναι υποδειγµατικές.
Αλλά από εκεί και πέρα, όµως, θα πρέπει να λειτουργούν οι υπηρεσίες και ο τρόπος που λειτουργεί αυτή η επιτροπή του κ. Αβραµόπουλου, αυτή η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας, δεν µπορεί να
αποδώσει, απεναντίας πρέπει να αλλάξει άρδην.
Και ένα άλλο επειδή αναφέρθηκε εδώ και συνηθίζεται από πολλούς να αναφέρεται το αµαρτωλό 1989, πρέπει να πούµε ότι
όταν λέµε σήµερα ότι φτάσαµε εδώ που φτάσαµε να µην ξεχνάµε
ότι το 1989 από κάποιους ελέγετο το «Τσοβόλα δώστα όλα» και
διορίζονταν µερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Λοιπόν, αυτά µην τα
ξεχνάµε και δεν είναι η Αριστερά η αιτία γι’ αυτά τα δεινά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Λεβέντη.
Ο Υφυπουργός κ. Κουτρουµάνης έχει ζητήσει το λόγο για
κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Πρόκειται για µία διόρθωση στο άρθρο 3 από το εδάφιο β’
της παραγράφου Α5 διαγράφονται οι τρεις ακόλουθες λέξεις:
«ή και κατάρτιση». Θα το δώσουµε και γραπτά, θα διανεµηθεί,
ουσιαστικά αφαιρείται το δικαίωµα από τις ΕΠΑ τις εταιρείες
προσωρινής απασχόλησης να έχουν προγράµµατα κατάρτισης.
∆εύτερη διόρθωση το άρθρο 24 «µεταβατικές διατάξεις»
λαµβάνει αρίθµηση 33 και τα υπόλοιπα άρθρα, από το άρθρο
25, αναριθµούνται αντίστοιχα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλούµε να καταχωριστούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά το εξής:
« ∆ιορθώσεις – Προσθήκες
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Επί του σχεδίου νόµου «εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» επέρχεται η παρακάτω διόρθωση:
Άρθρο 3. Από το εδάφιο β) της παραγράφου Α5 διαγράφονται
οι τρεις ακόλουθες λέξεις «ή και κατάρτισης».
Το άρθρο 24 «Μεταβατικές διατάξεις» λαµβάνει αρίθµηση 33
και τα υπόλοιπα άρθρα αναριθµούνται αντίστοιχα. Το άρθρο 25
αναριθµείται σε 24, το 26 σε 25, το 27 σε 26, το 28 σε 27, το 29
σε 28, το 30 σε 29, το 31 σε 30, το 32 σε 31, το 33 σε 32».
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Θεόδωρος
∆ρίτσας.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσουµε για τα αυτονόητα.
∆εν υπάρχει χώρα, δεν υπάρχει κοινωνία και η ελληνική και τώρα
και πάντα και όλες οι κοινωνίες σε όλο τον πλανήτη και τώρα και
πάντα παράγουν κοινωνικές αντιθέσεις. Και αυτές δεν εξαφανίζονται ποτέ, ούτε καν στον σοσιαλισµό που πρεσβεύουµε εµείς.
Πάντα αναπαράγονται και πάντα υπάρχουν και εκεί καταξιώνεται η πολιτική. Πώς συντίθενται οι αντιθέσεις και πώς λύνονται
οι αντιθέσεις και πώς κάθε πολιτικός φορέας υπερβαίνει αυτές
τις αντιθέσεις;
Εδώ, ακριβώς έχουµε την καταρράκωση της πολιτικής που
υποτάσσεται απολύτως και αποποιείται το ρόλο της να παρέµβει
σ’ αυτές τις αντιθέσεις, για το κοινωνικό σύνολο και υποτάσσεται στα συµφέροντα των ισχυρών. Και αυτό το λέει ρεαλισµό.
Αυτό είναι η απαξίωση της πολιτικής, όµως, και στην Ελλάδα και
παγκοσµίως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα των κερδών των πεντακοσίων µεγαλυτέρων επιχειρήσεων στις Ηνωµένες Πολιτείες κάθε τοµέα. Αυτές
οι πεντακόσιες µεγαλύτερες εταιρείες των Ηνωµένων Πολιτειών,
το 2009 είχαν πτώση του τζίρου περίπου 8,5%, 8,7%. Και θα
έλεγε κανείς, να η κρίση και άρα φυσιολογικά θα έχουµε και µείωση κερδών. Ξέρετε πόσο αυξήθηκαν τα κέρδη αυτών των πεντακοσίων εταιρειών; Αυξήθηκαν 335% το 2009. Γιατί; ∆ιότι
υπάρχουν εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες άνεργοι, γι’ αυτό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, γι’ αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης.
Εδώ είναι η πολιτική, λοιπόν. Αυτό τι είναι επιστήµη; Ρεαλισµός; Αυτό είναι, δηλαδή, από το Θεό, δεν είναι κοινωνικός συσχετισµός, δεν είναι πολιτική άποψη, δεν είναι πολιτική
παρέµβαση; Τι µεγαλύτερη, λοιπόν, απόδειξη θέλουµε, όταν
αυτά τα στοιχεία -δεν είναι µόνο αµερικάνικα είναι και ευρωπαϊκά- ότι η κρίση αναπαράγει και αναδιανέµει εισοδήµατα εις
βάρος των εργαζοµένων και των πολλών. Και η Αριστερά στέκεται όρθια σ’ αυτήν τη λαίλαπα για να πει, κάτω τα χέρια από το
βιοτικό επίπεδο των µισθωτών και των εργαζοµένων.
Και αυτό θεωρείται πολιτική χάους. Αυτό θεωρείται πολιτική
ροµαντικών. Αυτό θεωρείται πολιτική κάποιων που δεν θέλουν
να καταλάβουν την κρισιµότητα των στιγµών. Αν είναι δυνατόν!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο που επικαλείται ο κ. Λοβέρδος και λίγο πριν παρουσίασε την άποψή του
ότι είναι ο εξορθολογισµός της πραγµατικότητας, είναι υποκριτικό να το λέει κανείς αυτό.
Το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ, στη ΓΣΕΕ, στα συνδικάτα δεν έχει κάνει
τίποτα για τις επισφαλείς σχέσεις εργασίας όλα αυτά τα χρόνια.
Το πολιτικό ΠΑΣΟΚ το έχει υποβαθµίσει αυτό το ζήτηµα απολύτως και έρχεται τώρα το κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ και επικαλείται την
«πραγµατικότητα», στην οποία το ίδιο το κοινωνικό και το πολιτικό ΠΑΣΟΚ έχει συµβάλει για να δηµιουργηθεί. Πάνω σ’ αυτήν
τη συµβολή του ΠΑΣΟΚ, είτε ως κυβερνητικό κόµµα, είτε ως
κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ως ισχυρό ελληνικό
κόµµα έρχεται τώρα η Κυβέρνηση και λέει, εγώ θα εξορθολογήσω τι; Την παγιοποίηση των ευέλικτων µορφών εργασίας.
Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να έχουµε πολιτική
ενίσχυσης της σταθερής σχέσης εργασίας ως αναπτυξιακή βάση
για το µέλλον. Και αυτά έχουν λύσεις, µπορούν να έχουν, αρκεί
να δροµολογήσει κανείς αυτήν την πολιτική. ∆εν είναι στρωµένος
µε ροδοπέταλα ο δρόµος, αλλά χρειάζεται αυτή η κατεύθυνση
πολιτικής.
Γι’ αυτό και σφίγγουν τα χέρια ο κ. Λοβέρδος µε τον κ. Βορίδη.
Ανατρίχιασα! Ανατρίχιασα όταν του είπε «µπράβο» του κ. Βορίδη
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ο κ. Λοβέρδος. Αν είναι δυνατόν!
Η Αριστερά είπε ο κ. Βορίδης πρέπει να περιθωριοποιηθεί. Ξέρετε γιατί πράγµατι πρέπει να περιθωριοποιηθεί η Αριστερά κατά
τον κ. Βορίδη και τον ΛΑΟΣ και κατά τον κ. Καρατζαφέρη; Και
συµφωνεί το ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση. Για να υποταχθεί η κοινωνία! Γιατί, εάν περιθωριοποιηθεί η Αριστερά, θα υποταχθεί η
κοινωνία. Και θέλετε να µας βγάλετε, τι; Εκτός νόµου; «Απάτριδες», «συµµορίτες», τι απ’ όλα; Αυτά θυµίζουν την εποχή της
Ρόζας Λούξεµπουργκ και του Κάρλ Λίµπνεχτ στη Γερµανία και
στην Ευρώπη.
Σας παρακαλούµε! Λογικευτείτε. Ξέρουµε τον πανικό σας. Ξέρουµε την αδυναµία να συλλάβετε τη σοβαρότητα των στιγµών,
αλλά µη φτάνετε στην κατάσταση να δηµιουργήσετε µια τέτοια
ένταση στην ελληνική κοινωνία, εµφυλιοπολεµικού χαρακτήρα.
Περνάω σε αυτό το περίφηµο νοµοσχέδιο, επιλεκτικά σε κάποια άρθρα που αφορούν τα ζητήµατα της υγείας, των φαρµάκων και όλα αυτά, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο να µιλήσω για το
σύνολο των ρυθµίσεων, πέρα από αυτές τις επισηµάνσεις που
έκανα.
Για τις ιδιωτικές κλινικές µε τις ρυθµίσεις στο άρθρο 27 έχουµε
πάλι µια παράταση µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, στις πολλές –
θυµίζω- πάρα πολλές παρατάσεις που έχουν πάρει οι ιδιωτικές
κλινικές.
Στο άρθρο 28, στα φαρµακεία των ιδιωτικών κλινικών πράγµατι υπάρχουν κάποιες ρυθµίσεις που είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, όµως, γιατί τους δίνετε αυτό το
κέρδος; ∆εν καταλαβαίνω. Μεταξύ νοσοκοµειακής και αυξηµένης χονδρικής τιµής;
Από εκεί και πέρα, στο άρθρο 29 θέλω να κάνω µια επισήµανση.
∆εν είστε η πιο αρµόδια, κυρία Υπουργέ. Λείπουν οι συνάδελφοί σας από το Υπουργείο Εργασίας. Πρέπει, όµως να το επισηµάνω:
Στο άρθρο 29 κάνοντας την αλλαγή της παραγράφου 1 του
άρθρου 33 του ν. 3329/2005 απαλείψατε τα ιδιωτικά εργαστήρια
φυσιοθεραπείας, ως ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): ∆εν είναι έτσι.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Αυτό, εντάξει, δεν θα ενταχθεί στις
άλλες ρυθµίσεις αυτού του άρθρου, γιατί ούτε εκείνοι το θέλουν
ούτε και εντάσσεται πραγµατικά
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το έχουµε διασφαλίσει αυτό.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Το έχετε διασφαλίσει. Ωραία. Χαίροµαι γι’ αυτό.
Από εκεί και πέρα, οι ρυθµίσεις αυτού του άρθρου που αλλάζουν το άρθρο 13 µε το νέο άρθρο 29 αυτού του νόµου και που
ρυθµίζει την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και την επιχειρηµατική δραστηριότητα, δίνει κάποιες λύσεις. Εδώ όµως, οι σύλλογοι Αθήνας και Πειραιά, οι ιατρικοί σύλλογοι, λένε -έκαναν
κάποιες προτάσεις, κάποιες από αυτές έγιναν δεκτές, κάποιες
άλλες όχι- το εξής βασικό και δεν είναι στην Αριστερά: «Εµείς θέλουµε επιχειρηµατική δραστηριότητα, µόνο από τους γιατρούς,
όχι από κεφαλαιούχους που δεν είναι γιατροί».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ώστε µου ένα λεπτό ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ.
Έρχεται µια Κυβέρνηση σοσιαλιστική και δίνει σε κεφαλαιούχους δραστηριότητα, «πεδίον δόξης λαµπρόν». Οι έλεγχοι δε,
στη πράξη είναι ασήµαντοι.
Προχωρώ στα φάρµακα.
Κυρία Υπουργέ, αποσύρετε αυτήν τη διάταξη. Συνεννοηθείτε
µε τους φαρµακευτικούς συλλόγους. Οι φαρµακοποιοί είναι άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά να σας συστήσουν, πώς µπορείτε
να ελέγξετε και να έχετε πραγµατικούς ελέγχους, ακριβείς, να
µην πληρώσουν τα γνωστά κορόιδα που θα τους βρούνε πέντε
και δέκα και είκοσι κουπόνια στα φαρµακεία τους, των φαρµα-
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κοποιών επειδή προεκτέλεσαν µια συνταγή για να εξυπηρετήσουν το ανεπαρκές σύστηµα υγείας και δάνεισαν σε ασφαλισµένους φάρµακα για να έρθει την άλλη µέρα ή µετά από δυο
µέρες η συνταγή.
Εδώ, δεν υπάρχει διάκριση. Αυτές είναι πρακτικές, τις οποίες
τις γνωρίζετε. ∆εν υπάρχει Υπουργός που να µην έχει δανειστεί
φάρµακο από φαρµακείο. ∆εν υπάρχει.
Εδώ θα γίνει ο φαρµακοποιός ένοχος µε σοβαρότατες συνέπειες για όλα αυτά. Όταν έχουµε µπροστά µας την ανακοστολόγηση που χωλαίνει και ήδη οι επισηµάνσεις που είχαµε κάνει
δικαιώνονται και ήδη βρίσκεστε σε τεράστια δυσκολία για την
ανακοστολόγηση των φαρµάκων. Η λίστα –και να δούµε πως τελικά θα γίνει- η µηχανοργάνωση που την έχετε υποσχεθεί και
υποτίθεται ότι τρέχει, δηλαδή, όλα εκείνα τα µέτρα που ακόµα
και αν δεν συµφωνούµε απόλυτα µε τον τρόπο που επιλέξατε να
τα εφαρµόσετε, είναι από αυτά που έχουµε προτείνει στη γενική
κατεύθυνση, τα οποία µπορούν να συνεγείρουν το υγιές κοµµάτι
της κοινωνίας. Και των φαρµακοποιών και των γιατρών και των
ασφαλισµένων και να είναι αυτό το κοινωνικό σώµα που θα στηρίξει µέτρα πραγµατικής εξυγίανσης και του συστήµατος υγείας.
Με τις ρυθµίσεις όµως αυτές, δίνετε την εξουσία σε κάποιους
µονοπρόσωπους ελεγκτικούς µηχανισµούς που ανάλογα µε το
τι επιδράσεις και επιρροές έχουν ή δεν έχουν µπορούν να αυθαιρετήσουν κάλλιστα. Και το έχουν κάνει στο παρελθόν, εκατοντάδες τέτοια όργανα. Μια κοινωνία στο περιθώριο, το υγιές της
κοµµάτι ένοχο και κάποιοι πονηροί εξουσιαστές στην εξουσία, οι
οποίοι αναλαµβάνουν να εξυγιάνουν, ενώ είναι οι πιο διαπλεκόµενοι απ’ όλους. Αυτό είναι το σενάριο της σύγχρονης νεοελληνικής κοινωνίας µε την αυστηροποίηση των µέτρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αποσύρετε αυτές τις ρυθµίσεις, θωρακίστε πραγµατικά µε κοινωνική εγρήγορση το δηµόσιο πλούτο και συζητήστε το µε τις
ενώσεις των φαρµακοποιών. Όλα αυτά που είπε και η κυρία
Υπουργός, πριν η κ. Ξενογιαννακοπούλου για τη χηµική ονοµασία
στους διαγωνισµούς, σαράντα χρόνια τα προτείνουν αυτά οι
φαρµακοποιοί και όχι µόνο τα προτείνουν, τα διεκδικούν µε απεργίες, µε συνέδρια, µε ένα σωρό πράγµατα. Έχετε την εντύπωση
ότι όλη η κοινωνία είναι σάπια; Ε, δεν είναι όλοι σάπιοι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Έχετε µιλήσει επιπλέον τριάµισι
λεπτά.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να κάνω και µια επισήµανση.
∆ώστε µου δέκα δευτερόλεπτα.
Την απεργία στο λιµάνι του Πειραιά, την οργάνωσε η ΠΝΟ,
ελεγχόµενη από πολιτικές δυνάµεις που δεν έχουν καµµία σχέση
µε την Αριστερά. Και είπε για ένα εικοσιτετράωρο το λιµάνι κλείνει και αυτό το περίφηµο κρουαζιερόπλοιο µε σηµαία ευκαιρίας
έχει µερικούς δεκάδες εντελώς ανασφάλιστους εργαζόµενους
µέσα και µία κυβέρνηση µπορεί να πει «βρε παιδιά, πάρτε και
δέκα Έλληνες, αφού περνάτε από την Ελλάδα και πηγαινοέρχεστε και έχετε συµφέροντα, βάλτε και είκοσι ναυτικούς Έλληνες.
Κακό είναι;». ∆εν το διαπραγµατευόµαστε αυτό λένε, ούτε καν
από την ελληνική πολιτεία. Και πρέπει να κατηγορηθούν οι εργαζόµενοι γιατί κατέστρεψαν την ελληνική οικονοµία µέσα σε µια
µέρα;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε ∆ρίτσα.
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι πολλές φορές φωνάζετε από κάτω
γιατί γίνεται υπέρβαση χρόνου από άλλους συναδέλφους. Θα
ήθελα να το πω αυτό γιατί παρατηρώ από την Έδρα ποιοι είναι
εκείνοι που ενοχλούνται, γιατί γίνεται υπέρβαση κατά δέκα δευτερόλεπτα ή κατά ένα λεπτό. Βλέπετε ότι το Προεδρείο σας δίνει
διπλάσιο και τριπλάσιο χρόνο και δεν διαµαρτύρονται οι άλλοι
συνάδελφοι.
Το λόγο έχει η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
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Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, φέρατε ένα νοµοθέτηµα και περιµένετε να
το ψηφίσουµε ως ΣΥΡΙΖΑ και έχει τίτλο «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις», όταν αντί για να εγγυάστε την εργασιακή ασφάλεια και το συνταγµατικά κατοχυρωµένο
δικαίωµα του πολίτη στη σταθερή και µόνιµη εργασία, εσείς τι
κάνετε; Ελαστικοποιείτε, πέραν των κόκκινων ορίων τις σχέσεις
εργασίας και η εργασιακή ασφάλεια µετατίθεται στις καλένδες.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, ο κ. Τσίπρας,
ο Εισηγητής µας, ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, οι συνάδελφοί µου Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν και άσκησαν δριµύτατη κριτική στο σχέδιο νόµου που φέρατε και είµαστε
εδώ -δεν έχουµε δραπετεύσει- για να ακουστούν οι προτάσεις
µας και οι θέσεις µας, οι οποίες ακουµπούν τα πραγµατικά προβλήµατα που διαδραµατίζονται στην ελληνική κοινωνία.
Τελικά, µήπως, κύριοι της Κυβέρνησης δραπετεύετε εσείς από
τα πραγµατικά προβλήµατα, τα οποία είναι τα τεράστια ποσοστά
ανεργίας, η οικονοµική κατάρρευση της χώρας και αν θυµάστε
εσείς το είπατε -τοποθετηθήκατε εδώ- ότι το 2008, εµείς είχαµε
κάνει αυτές τις διαπιστώσεις και το είπαµε και το 2009.
Τελικά στην προεκλογική όµως, περίοδο παρουσιάζετε µία εικόνα, την εικόνα µιας άλλης Ελλάδας και τώρα µας έχετε οδηγήσει στη λαιµητόµο των τριών λεπίδων.
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο είναι εδώ, όχι για να µας
δώσει, αλλά για να µας καρατοµήσει. Προσπαθείτε να πείσετε
τους πολίτες ότι είναι για το καλό τους. ∆εν είναι αστείο, αν όχι
τραγικό; Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ
καταψήφισε επί της αρχής το σχέδιο νόµου, γιατί τα θετικά του
σηµεία, όπως είναι οι επιτροπές για την αναπηρία και κάποια
πολύ ελάχιστα σηµεία στα εργασιακά είναι µία σταγόνα στον
ωκεανό. Ακόµα και τα ιατρικά που µπήκαν µέσα, υποβαθµίστηκαν
σ’ αυτό το σχέδιο νόµου για τα εργασιακά.
Εµείς δεν πρόκειται να συνηγορήσουµε. Επειδή ακούστηκε
από πολλούς συναδέλφους εδώ µέσα ας συνηγορήσουν η Νέα
∆ηµοκρατία και το ΛΑΟΣ σε αυτά τα σκληρά αντιλαϊκά µέτρα που
περικόπτουν µισθούς και συντάξεις, άρα περικόπτουν και ζωές,
ζωές των συµπολιτών µας, των παιδιών µας. Ο κ. Κεγκέρογλου
είπε ότι πρέπει να βάλουµε πλάτη. Πού να βάλουµε πλάτη σε τι
να συνηγορήσουµε; Σε αυτά που προσβάλουν τους εργαζόµενους; ∆εν πρόκειται να το κάνουµε.
Για το σχέδιο νόµου αυτό, εγώ θέλω να αναφερθώ στο άρθρο
26 που προηγουµένως κύριε Υπουργέ, το κάνατε άρθρο 25 µε
τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, το οποίο είχε έρθει ως τροπολογία
στην επιτροπή και συµπεριλήφθηκε στα άρθρα του παρόντος
σχεδίου νόµου. Αναφέρεται στα θέµατα ΟΑΕΕ-ΟΓΑ. Εµείς ως
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ είχαµε καταθέσει και
µια σχετική ερώτηση για τη µη σύννοµη κατά το Συνήγορο του
Πολίτη εγκύκλιο του ΟΑΕΕ την 113 του 2009 και περιµένουµε και
απάντηση.
Κύριε Υπουργέ, για να παραµείνει ο πληθυσµός στην επαρχία
και στα µικρά νησιά υπήρχε ρύθµιση για µικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε χωριά κάτω των δυο χιλιάδων κατοίκων
ή κάτω των χιλίων κατοίκων σε συγκεκριµένους νοµούς της
χώρας, Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας και
Κορινθίας ή κάτω των τριών χιλιάδων εκατό κατοίκων σε νησιωτικές περιοχές. Έδινε τη δυνατότητα αυτοί οι επαγγελµατίες να
είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ όταν ο µέσος όρος των τελευταίων
τριών ετών φόρου εισοδήµατος βάσει των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων ήταν έως το πεντακοσιαπλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Σήµερα είναι
τριάντα τρία και κάτι ψιλά το ηµεροµίσθιο και είναι καθηλωµένοι
οι βασικοί µισθοί. Τώρα εσείς έρχεστε και το «πεντακοσιαπλάσιο» το κάνετε τετρακοσιαπλάσιο, δηλαδή, κατεβάζετε από
16.725 ευρώ σε 13.216 ευρώ για να είναι κάποιος επαγγελµατίας
σε αυτές τις συγκεκριµένες περιοχές, ασφαλισµένος στον ΟΓΑ
αλλιώς φεύγει και µετατίθεται στον ΟΑΕΕ.
Γνωρίζετε ότι αν είναι κάποιος ασφαλισµένος στον ΟΓΑ η
ασφάλισή του αν είναι στην πρώτη κατηγορία είναι γύρω στα 450
µε 500 ευρώ το χρόνο. Αν όµως πάει στον ΟΑΕΕ κατευθείαν γίνεται έξι φορές παραπάνω. Μπορεί να αντέξει µια µικρή επιχείρηση που έχει χαµηλά εισοδήµατα και µε τους άλλους τους
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φόρους που έχετε αυξήσει, τα καύσιµα, τη ∆ΕΗ, τις αυξήσεις του
ΦΠΑ; πώς µπορεί να αντέξει µια µικροµεσαία επιχείρηση σε
αυτές τις περιοχές; ∆όθηκε η δυνατότητα να είναι στον ΟΓΑ για
να µπορέσει να παραµείνει ζωντανή η ύπαιθρος, αλλιώς δεν έχει
κανένα νόηµα.
Αν τώρα υπάρχει και µια αγροτική δραστηριότητα, τότε θα
πρέπει να είναι το 50% και πλέον από αγροτικό εισόδηµα. Εδώ γίνεται κάτι απίστευτο. Προχθές είχαµε την κ. Μπατζελή µέσα στην
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου να µας αναφέρει ότι θα καταθέσει το Μητρώο Αγροτών και εκεί έλεγε ότι όσοι έχουν πάνω
από 35% αγροτικό εισόδηµα, τότε εντάσσονται στο Μητρώο
Αγροτών και είναι στον ΟΓΑ. Εδώ µας λέτε ότι πρέπει να είναι
πάνω από το 50% το αγροτικό εισόδηµα, αλλιώς πάνε στον
ΟΑΕΕ. Συνεννοηθείτε, στο κάτω-κάτω είστε Υπουργοί της ίδιας
Κυβέρνησης.
Αν κάποιος που διανύει το τελευταίο διάστηµα πριν τη συνταξιοδότησή του και πριν ήταν στο ΙΚΑ και τώρα κάνει µια επαγγελµατική δραστηριότητα και εντάσσεται υποχρεωτικά στον
ΟΑΕΕ ανατρέξει στο νοµοσχέδιο, εδώ τίθεται ένα θέµα. Αν είναι
στο παρά πέντε να βγει στην σύνταξη αυτός ο συµπολίτης µας,
τι γίνεται µε τη διαδοχική του ασφάλιση; Με ποια όρια θα βγει; Τι
επιπτώσεις θα έχει αυτός στη σύνταξή του; Υπάρχει και ένα
πίσω-µπρος µε την τριετία των εισοδηµατικών κριτηρίων που
µπορεί κάποιος συµπολίτης να πηγαίνει στον ΟΑΕΕ ανά τρία
χρόνια και µετά να επαναφέρεται στον ΟΓΑ.
Όλα αυτά δηµιουργούν σοβαρότατα προβλήµατα στο τι τελικά θα πληρώσει γιατί έχουµε διατάξεις µε αναδροµική ισχύ που
κάποιοι επαγγελµατίες έχουν πληρώσει στον ΟΓΑ και µετά αναδροµικά λέει πρέπει να πληρώσουν στον ΟΑΕΕ. Τι γίνεται µε τα
χρήµατα που δώσανε στον ΟΓΑ; Αυτά που θα δώσουν αναδροµικά δεν θα έχουν επιβάρυνση; Μπορούν να αντεπεξέλθουν; Να
τα δείτε όλα αυτά και να µας τα αναφέρετε.
Ένα τελευταίο. Στην παράγραφο 9, λέτε εξαίρεση από τον
ΟΑΕΕ οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, που ασφαλίζονται στην
έβδοµη ασφαλιστική κατηγορία και καθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος µέχρι εκατό κιλοβάτ και είναι αγρότες βάσει του
Μητρώου Αγροτών, τουλάχιστον µία πενταετία. Αν ένας νέος
αγρότης, γεωργός ή κτηνοτρόφος, έχει µόνο τέσσερα χρόνια
στο επάγγελµα και έχει και θερµοκηπιακές µονάδες, έχει εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα κάτω των εκατό κιλοβάτ
και δεν είναι ενταγµένος στην προηγούµενη ακριβώς παράγραφο, στην παράγραφο 8, που λέει για αγρότες που έχουν
ενταχθεί σε επενδυτικά προγράµµατα και είναι στην πέµπτη
ασφαλιστική κατηγορία όσο αυτά διαρκούν, αυτοί υπάγονται
ούτως ή άλλως στον ΟΓΑ. Αν δεν είναι εκεί, θα πρέπει δηλαδή
επειδή είναι κάτω από πέντε χρόνια αγρότες –είναι µόνο τέσσερα
ή τρία χρόνια- τότε πάει κατευθείαν στον ΟΑΕΕ; Για να δούµε
λίγο τι κάνουµε εδώ. Κύριε Υπουργέ, εσείς ως Υπουργός Εργασίας συνεννοηθείτε µε τα άλλα Υπουργεία που έχουν άµεση
σχέση.
Έχουµε και ένα νοµοσχέδιο για τις ΑΠΕ και όλα αυτά θα
έπρεπε να είχαν κλειδώσει πριν µεταξύ τους, µε έναν τέτοιο
τρόπο ώστε να λέγαµε ότι αυτή η Κυβέρνηση θέλει ζωντανή την
ύπαιθρο. Θέλει να στηρίξει τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
που ευαγγελίζεστε και την πράσινη ανάπτυξη και θέλει να υπάρξει και µία σίγουρη εξασφάλιση των εισοδηµάτων όσων παραµένουν στις αποµακρυσµένες περιοχές. Κοινώς θέλετε µία
βιώσιµη ύπαιθρο και θέλετε πολίτες τους οποίους να σέβεστε.
∆υστυχώς, δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Εγώ, όµως, περιµένω απαντήσεις στα σοβαρά ζητήµατα που έθεσα, γιατί τα είδα
ότι είναι τελείως, µα τελείως πρόχειρα. Είναι θέµατα που τα γνωρίζω και περιµένω τις απαντήσεις.
Καταψηφίζουµε επί της αρχής και επί του συνόλου, ίσως ο συνάδελφος εισηγητής θα σας πει στην κατ’ άρθρον συζήτηση
εκείνα τα ελάχιστα που θα στηρίξουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Αµανατίδου- Πασχαλίδου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα γονείς-συνοδοί των µαθητών που θα ακολουθήσουν από τα ∆ηµοτικά Σχολεία Ξινού Νερού και Αγίου Παντελεήµονα Φλώρινας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες της πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ιωάννης Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα πραγµατικά διανύει σήµερα µία από τις πιο δύσκολες περιόδους της Μεταπολίτευσης και γενικότερα θα έλεγα.
Θα συµφωνήσω κι εγώ στις εκκλήσεις που ακούστηκαν ότι ειδικά αυτήν την περίοδο χρειάζεται ένα εθνικό, εσωτερικό, αρραγές µέτωπο και το κυριότερο, εθνική συνεννόηση.
Θα συµφωνήσω επίσης –γιατί πρέπει να λέγονται ορισµένα
πράγµατα- ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάµεις, οι οποίες αυτό το
διάστηµα προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν πολιτικά πάνω στην
οικονοµική εξαθλίωση και το οικονοµικό πρόβληµα που δηµιουργείται στους Έλληνες.
Παράδειγµα είναι αυτό που συνέβη µε το κρουαζιερόπλοιο
«ΖΕΝΙΤΗ». Είναι ένα ζήτηµα στο οποίο χρειάζονται απαντήσεις. Η
συγκεκριµένη εταιρεία, σύµφωνα µε ανακοίνωση που δηµοσιεύτηκε στο πρωτοσέλιδο της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» σήµερα, θα αποφύγει πλέον τις προσεγγίσεις στην Ελλάδα.
Το ερώτηµα που τίθεται, όµως, κύριε Υπουργέ, είναι πού ήταν
το κράτος. Άκουσα σήµερα τον κ. Λοβέρδο να κάνει αναφορά
στο συγκεκριµένο γεγονός και µάλιστα να το συνδέει µε τα γεγονότα που συµβαίνουν στο γραφείο του. Μπαίνει αµείλικτα, λοιπόν, το ερώτηµα: Πού είναι το κράτος; Τι µηνύµατα εκπέµπουµε
αυτήν την περίοδο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γι’ αυτήν την εθνική συνεννόηση, που πιστεύουµε όλοι ότι είναι άκρως αναγκαία αυτήν την
περίοδο, µπαίνει ένα ερωτηµατικό. Πώς θα επιτευχθεί αυτό; Συγκεκριµένα σήµερα κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία, ακούστηκε από επιφανείς έµπειρους κοινοβουλευτικούς, στελέχη της
Κυβέρνησης και τον κ. Κακλαµάνη, πρώην Πρόεδρο της Βουλής,
ότι την ευθύνη εµµέσως πλην σαφώς για τα ελλείµµατα στα
ασφαλιστικά ταµεία την έχουν τα µπλε γεροντάκια της Ρηγίλλης
που τα τοποθέτησε η Νέα ∆ηµοκρατία και προκάλεσε τον κ. Λοβέρδο να επιταχύνει την αλλαγή τους.
Ο κ. Λοβέρδος πριν από λίγο στην οµιλία του από τη µία µεριά
προσπαθούσε να κάνει έκκληση στις κοινοβουλευτικές δυνάµεις.
Έλεγε ότι η Νέα ∆ηµοκρατία λιποτάκτησε, ρίχνοντας όλο το ανάθεµα της οικονοµικής κατάστασης για την πατρίδα µας στη Νέα
∆ηµοκρατία.
Μάλιστα, το ζήτηµα που προκύπτει –το ανάδειξαν και άλλοι
πριν από εµένα- είναι ότι στην τοποθέτησή του ο κύριος Υπουργός είπε χθες ότι το 2008, διαβάζοντας και τα δικά του Πρακτικά,
ο ίδιος είχε προφητεύσει ότι η Ελλάδα θα έρθει σε µία κατάσταση πολύ δύσκολη που οδηγεί σε χρεοκοπία.
Το ερώτηµα που µπαίνει είναι πώς αφού το είχε προβλέψει,
αφού το είχε διαγνώσει µε µαθηµατικούς όρους, γιατί δεν ενηµέρωσε τον τότε Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, γιατί
δεν ενηµέρωσε την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, ώστε
να γνωρίζουν ποια οικονοµική κατάσταση θα παραλάβουν και να
µην πηγαίνουν προεκλογικά στα χωριά, στις πόλεις, στην παραµεθόριο Ελλάδα και να λένε ότι υπάρχουν λεφτά. Όλα αυτά δηµιουργούν σαφέστατα ερωτηµατικά, τα οποία, κυρία Υφυπουργέ
και κύριε Υφυπουργέ, δυναµιτίζουν το κλίµα που χρειάζεται σήµερα η Ελλάδα µεταξύ των κοινοβουλευτικών και πολιτικών δυνάµεων του τόπου για να αντιµετωπίσουµε τη συγκεκριµένη
κατάσταση.
Θέλω να σας πω ότι προχθές –γιατί το θεωρώ και αυτό ιδιαίτερα σηµαντικό- στην Οικονοµική Επιτροπή της Βουλής,ο κ. Παπακωνσταντίνου -σε µία κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία
όπου ήρθε να ενηµερώσει για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείοστα είκοσι περίπου λεπτά της οµιλίας του, τα 2/3 τα αφιέρωσε
στο πώς οδηγηθήκαµε στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ρίχνοντας τις ευθύνες στη Νέα ∆ηµοκρατία.
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Αφιέρωσε ένα κοµµάτι του λόγου του στο ζήτηµα που αφορά
ποιες επιπτώσεις µπορεί να έχουµε από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο και το υπόλοιπο κοµµάτι το αφιέρωσε, θριαµβολογώντας
κατά ένα τρόπο, στο να πει ότι καταφέραµε να πάµε στο ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο.
Για να ξεκαθαρίσουµε το τοπίο µια και καλή -γιατί πλέον πρέπει να µιλάµε µε όρους όχι µόνο πολιτικούς, αλλά ρεαλιστικούς
και αληθινούς- έχει καταγραφεί πλέον ιστορικά, αξιότιµοι κύριοι
συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και γενικότερα, ότι στο ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο µας οδήγησε αυτή η Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Τους πρώτους επτά µήνες –γιατί γι’ αυτό δεν έγινε καµµία
αξιολόγηση ούτε αυτοκριτική- δεν αναπτύχθηκαν ζητήµατα για
τα οποία εγείρονται ερωτηµατικά. Το ΠΑΣΟΚ στους επτά αυτούς
µήνες ήταν εκείνο που έλεγε, διά µέσου των Υπουργών του και
του Πρωθυπουργού, ότι θα πιάσει την εισφοροδιαφυγή και θα
µειώσει τα ελλείµµατα στα ασφαλιστικά ταµεία. Άρα, δεν θα
έχουµε πρόβληµα στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης. Το
ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι θα πιάσει τη φοροδιαφυγή. Άρα, θα καλύψουµε
τα ελλείµµατα του προϋπολογισµού. Το ΠΑΣΟΚ «κρέµασε στα
µανταλάκια» και της Ευρώπης και του κόσµου ολόκληρου την
αξιοπιστία της Ελλάδος. Όλα αυτά, λοιπόν, δηµιούργησαν µία
άσχηµη περιρρέουσα ατµόσφαιρα που σήµερα την αντιµετωπίζουµε.
Ολοκληρώνω αυτό το σκεπτικό µε το γεγονός ότι αναδείχθηκε
σήµερα και κάτι άλλο. Η επικοινωνιακή επίδοση του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να είναι καλή. Προσέξτε τι προέκυψε από τον κ. Λοβέρδο!
Προέκυψε πως για ό,τι κακό έχει συµβεί, φταίει η κακή Νέα ∆ηµοκρατία του χθες. Για ό,τι κακό συµβεί στο µέλλον φταίει το
κακό ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και στο µέσον είναι το ηρωικό
ΠΑΣΟΚ, το οποίο αντιστέκεται για το δέκατο τρίτο και το δέκατο
τέταρτο µισθό και για το εξηκοστό πέµπτο έτος στην κοινωνική
ασφάλιση.
Αυτά, όµως, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, δεν περνάνε. Από
προχθές που µπήκαµε στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο γκρεµίστηκε σαν γυάλινος πύργος όλη η αξιοπιστία, δυστυχώς, της Κυβέρνησης. Λέω «δυστυχώς», γιατί ειδικά αυτήν την κρίσιµη
περίοδο, θα έπρεπε να υπάρχει µία σθεναρή κυβέρνηση που να
εµπνέει εµπιστοσύνη και ελπίδα στον ελληνικό λαό. Απωλέσατε
αυτό το συγκεκριµένο ζήτηµα και από εκεί και πέρα, τα ζητήµατα
που προβάλλονται είναι πολύ δύσκολα.
Για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχω να πω το εξής. Η Νέα ∆ηµοκρατία απέδειξε για άλλη µία φορά το πόσο υπεύθυνο κόµµα
είναι, όταν και στην επιτροπή της Βουλής και διά µέσου του εισηγητή της εδώ -και όπως θα αναδειχθεί και παρακάτω στα
άρθρα- όχι µόνο δεν απέρριψε συνολικά το νοµοσχέδιο, αλλά τοποθετήθηκε συγκεκριµένα κάνοντας και προτάσεις. Απ’ αυτές τις
προτάσεις που έκανε –φυσικά δεν συµπεριλάβατε στο νοµοσχέδιο κάποιες σηµαντικές- αρκετές θα τις ψηφίσει, όπως θα ψηφίσουµε και αρκετά άρθρα, πράγµα που θα αποδειχθεί στην
κοινοβουλευτική διαδικασία.
Λέµε, όµως, ότι ουσιαστικά το νοµοσχέδιο απορρυθµίζει την
αγορά. Λέµε ότι το µόνο που κάνει είναι να βάζει µπαλώµατα και
να κάνει µερικές επιφανειακές βελτιώσεις. Λέµε ότι το µόνο που
κάνει είναι ρυθµίσεις για την κάλυψη διοικητικών πράξεων που
ήδη συντελούνται. Είναι µακριά από την επίτευξη του στόχου,
τον οποίο αναφέρει ο τίτλος του. ∆εν ενισχύει την ασφάλεια, δηµιουργεί νέα εµπόδια, επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, αποθαρρύνει
τις προσλήψεις.
Την ίδια στιγµή σας λέµε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση
το θέµα των κλαδικών για τις τράπεζες, είναι στη θετική κατεύθυνση η τηλεργασία, οι ορισµοί που µπαίνουν για τη µερική και
εκ περιτροπής απασχόληση, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία, όπως επίσης η κατάτµηση της άδειας, η ενίσχυση του ΣΕΠΕ.
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και ζητήµατα, κύριε Υφυπουργέ, τα
οποία δεν τα κλείσαµε όπως έπρεπε. Αναφέροµαι συγκεκριµένα
στο άρθρο 2, παράγραφος 18, για το οποίο έγινε µεγάλη κουβέντα στην επιτροπή, όπου ο κύριος Υπουργός και η Κυβέρνηση
πήραν πίσω µερικώς µία διάταξη του συγκεκριµένου άρθρου και
της παραγράφου που δεν µας καλύπτει.
Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά της Βουλής και σας παραδίδω
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ότι η θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι ότι εάν δεν διορθώσετε
το συγκεκριµένο άρθρο και τη συγκεκριµένη παράγραφο, έτσι
ώστε οι προσλήψεις να µην επιδέχονται καµµία παράκαµψη του
ΑΣΕΠ, να ξέρετε ότι η Νέα ∆ηµοκρατία διαρκώς θα λέει ότι η Κυβέρνηση είναι βαθιά εκτεθειµένη. Παραβιάζετε το ΑΣΕΠ και αυτό
θέλει διόρθωση. Να επαναφέρετε στο συγκεκριµένο άρθρο τη
σωστή διάταξη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από εκεί και πέρα, για να ολοκληρώσω και τη σκέψη µου, πρέπει να σας πω ότι αυτό που θα κλονίσει –και είναι επικίνδυνο- την
κοινωνική συνοχή στην ελληνική κοινωνία είναι η ανεργία. Προχθές ανακοινώθηκε από τη Στατιστική Αρχή ότι η ανεργία το
µήνα Ιανουάριο έφθασε στο 11,3%, που σηµαίνει εκατόν δύο χιλιάδες παραπάνω άνεργοι σε σχέση µε πέρσι και εξήντα χιλιάδες
άνεργοι παραπάνω σε σχέση µε το ∆εκέµβριο. Αυτό, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι ο µεγαλύτερος εφιάλτης για την ελληνική κοινωνία. Χρειάζονται µέτρα και µία εθνική στρατηγική για
την απασχόληση.
Η Νέα ∆ηµοκρατία δεν θα ψηφίσει στο σύνολό του το νοµοσχέδιο, γιατί ακόµη ηχούν στα αφτιά µας οι λέξεις περί «Μεσαίωνα» στις εργασιακές σχέσεις, οι λέξεις περί «ζούγκλας» στην
αγορά εργασίας. Αυτά όχι µόνο δεν ικανοποιούνται, αλλά µε το
νοµοσχέδιο αυτό µπαίνει µία βαθιά υποκριτική διάθεση και στάση
της Κυβέρνησης απέναντι σε όλους µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και εννέα εκπαιδευτικοίσυνοδοί τους από τα ∆ηµοτικά Σχολεία Ξινού Νερού και Αγίου
Παντελεήµονα Φλώρινας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλος Μαρκάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί οµιλητές του Συνασπισµού αρέσκονται να αναφέρονται στις θέσεις και στις προτάσεις του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και του Προέδρου µας και να λένε
ότι δεν συµφωνούν µαζί µας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς δεν στεναχωριόµαστε γι’ αυτό.
Είναι τιµή µας που δεν συµφωνείτε µαζί µας. Αλίµονο αν συµφωνούσατε! Εσείς δεν µπορείτε να συµφωνήσετε µεταξύ σας.
Θα συµφωνήσετε µε τις άλλες παρατάξεις µέσα στο Κοινοβούλιο;
Σήµερα θα πρέπει να παραδεχθούµε ότι έγινε µία έντονη πολιτική συζήτηση σε ποιο σηµείο βρίσκεται η χώρα µας και τι περιµένει την Ελλάδα από τα µέτρα που προτείνει το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο. Μίλησαν κορυφαίοι παράγοντες για το
πλήγµα που υφίσταται ο τουρισµός µας από τις απεργιακές κινητοποιήσεις αριστερών δυνάµεων του ΠΑΜΕ ή ακόµα και από
επαγγελµατικά στελέχη του ΚΚΕ όπως είπε ο κ. Κακλαµάνης. Το
παράξενο σ’ αυτήν την περίπτωση είναι ότι γι’ αυτές τις ενέργειες διαµαρτυρήθηκαν και κορυφαίοι κοινοβουλευτικοί παράγοντες και Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ. Πριν από λίγο καιρό είχα δει
τον κ. Σαχινίδη που έγραφε τις αποφάσεις για τους δήµους.
«∆εν µπορώ» λέει «να µπω στο Υπουργείο µου». Σήµερα ο κ. Λοβέρδος είπε ότι κυνηγιόταν µε τους απεργούς πότε θα πάει στο
γραφείο του. Μόνο ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν ήρθε να µας πει ότι δεν
µπορεί να µπει στο γραφείο του. Άµα έρθει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και µας πει «δεν µπορώ να µπω στο γραφείο
µου», τότε θα πούµε ότι πράγµατι καταλύθηκε το κράτος.
Και πράγµατι, καταλύθηκε το κράτος και στεναχωρήθηκε ο κ.
Λεβέντης του Συνασπισµού που είπαµε ότι δεν λειτουργεί το κρά-
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τος. Μα, αγαπητέ συνάδελφε, αν λειτουργούσε το κράτος θα
προστάτευε και την απεργία, θα προστάτευε και την εργασία.
Κανένας δεν θα µπορούσε να µπει, µέσα στο ξενοδοχείο παρά οι
θαµώνες. Αυτό είναι δικαίωµα των απεργών; Ο άλλος ήρθε κρουαζιέρα και δεν µπορούσε να µπει µέσα στο κρουαζιερόπλοιο.
Αυτό είναι δικαίωµα των απεργών; Και το κράτος δεν µπορούσε
να εξασφαλίσει µία δίοδο διέλευσης προς το κρουαζιερόπλοιο;
Απουσίαζε δηλαδή, όλη η αστυνοµική δύναµη του ελληνικού κράτους να εξασφαλίσει µία δίοδο να περάσουν αυτοί οι εννιακόσιοι
άνθρωποι, να πάνε να κοιµηθούν στο κρουαζιερόπλοιο;
Και διαµαρτύρεστε ότι πράγµατι είµαστε σε δύσκολη θέση και
δεν µπορείτε να κάνετε και τίποτα. ∆ηλαδή, αν δεν µπορεί η Κυβέρνηση στοιχειωδώς να λειτουργήσει και να εξασφαλίσει τον
τουρισµό και την προσέλευση των επισκεπτών στα ξενοδοχεία
και στα κρουαζιερόπλοια, τότε τι µπορεί να κάνει; Εγώ για ένα
πράγµα σας παραδέχοµαι, κύριε Υπουργέ, ακόµη και τον κ. Λοβέρδο. Αν ήταν άλλος στη θέση του στις σηµερινές συνθήκες
που περνάει η Ελλάδα θα έκανε ακόµη και τον άρρωστο.
Εγώ παραδέχοµαι -παρ’ όλα αυτά του εύχοµαι περαστικά- ότι
έζησε ο άνθρωπος δύο εποχές. Πριν από το Πάσχα ετοίµαζε ένα
νοµοσχέδιο για εργασιακές σχέσεις στο πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ για
να ρυθµίσει αυτά τα θέµατα του νοµοσχεδίου και µετά το Πάσχα
ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις φέρνουν το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο στη χώρα µας. Εγώ δεν αµφιβάλω, ότι το Υπουργείο σας
έκανε σωστή δουλειά και ασχοληθήκατε µε τα θέµατα και θα
ήταν χαµένο και άδικο όλη αυτή η δουλειά του Υπουργείου σας
να µη γίνει νόµος του κράτους, αλλά είναι ένα νοµοσχέδιο για
λάθος χρόνο, σε άλλη εποχή, σε προηγούµενη εποχή, όχι σήµερα. Και συµφωνώ µε την άποψή σας µόνο στο ψυχολογικό
µέρος, να το ψηφίσουµε, να το συζητήσουµε, αλλά για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα, τόσο σύντοµο όσο είναι ένα Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο θα επιβληθούν οι όροι από το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Και είπε στον κ. Ροντούλη ο Υπουργός τι προτείνατε εσείς, αλλά µας είπε και τι απάντησαν οι επιθεωρητές. Και πράγµατι δεν αµφιβάλλω ότι στο τέλος εσείς
υπερασπιστήκατε µέχρι ενός συγκεκριµένου σηµείου τις θέσεις
της ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά δεν µας είπατε ότι µπορούσατε
να τις επιβάλλεται κιόλας. Άρα θα περιµένουµε να δούµε τι θα
επιβάλει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το ίδιο νοµίζω ότι θα
γίνει και για το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.
Όµως, στις εργασιακές σχέσεις και σε όλες τις επαγγελµατικές τάξεις που είναι στον ιδιωτικό τοµέα υπάρχουν καλοί και
κακοί εργαζόµενοι. Υπάρχουν καλοί και κακοί δικηγόροι, υπάρχουν καλοί και κακοί µηχανικοί, υπάρχουν όµως καλοί και κακοί
υπάλληλοι. Έχω προσωπική άποψη όπως, κύριε Υπουργέ, έχετε
και εσείς προσωπική άποψη ότι υπάρχουν υπάλληλοι και σε µικρές επιχειρήσεις που παίρνουν το µισθό τους, έχουν την ασφάλισή τους και όταν βρίσκουν αλλού δουλειά ή τους έκανε µία
παρατήρηση το λεγόµενο αφεντικό -και το λέω λεγόµενο γιατί
καµµία φορά το αφεντικό κατ’ ευφηµισµό είναι αφεντικό- πηγαίνουν στην Επιθεώρηση Εργασίας και κάνουν καταγγελία. Εδώ
έµαθαν το κόλπο και οι αλλοδαποί πηγαίνουν οι αλλοδαποί και
εκβιάζουν µε αυτές τις καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας.
Μπορείτε να µου πείτε µία περίπτωση που τιµωρήθηκε εργαζόµενος γιατί έκανε ψεύτικη καταγγελία; Όταν πηγαίνανε όλοι στην
Επιθεώρηση Εργασίας, εκεί έπαιρναν το µέρος του εργαζόµενου. ∆εν εξέταζαν τι λέει ο φουκαράς ο εργοδότης. Το ίδιο γίνεται και στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ ακόµα και αν επιτροπές βγάλουν ότι έχει
πληρώσει τις υποχρεώσεις του ο εργοδότης και ο εργαζόµενος
δεν έχει αδικηθεί, ακόµα και αν η επιτροπή εισηγηθεί την αθώωση του επιχειρηµατία, το ΙΚΑ θα κάνει ένσταση. Θα κάνει
έφεση.
Και έχω και ακόµα µία απορία. Και εσείς και η Νέα ∆ηµοκρατία κάνετε συνέχεια ρυθµίσεις για τις οφειλές στο ΙΚΑ και τα άλλα
ασφαλιστικά ταµεία και µάλιστα και µέσω του ΤΕΜΠΜΕ. Εγώ
ξέρω ότι ακόµα και για να φτύσεις για να πούµε µια λαϊκή έκφραση, χρειάζεται φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
Ποιοι είναι αυτοί που χρωστάνε ασφαλιστικές ενηµερότητες στο
ΙΚΑ και πρέπει να γίνουν ρυθµίσεις; ∆εν χρειάστηκε ποτέ να τη
χρησιµοποιήσουν και πρέπει να φθάνουµε συνέχεια σε ρυθµίσεις
ώστε να µπορέσουν να πληρώσουν αυτοί σε δόσεις; Και όταν
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πληρώνουν τις πρώτες δόσεις σταµατάνε πάλι να πληρώνουν τις
υπόλοιπες εισφορές τους.
Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στα θέµατα για την υγειονοµική και φαρµακευτική δαπάνη. Εδώ, κύριε Υπουργέ, όχι εσείς
προσωπικά, αλλά η Κυβέρνηση συνολικά, άργησε υπερβολικά.
Εµείς ακούµε από τότε που ήρθαµε στην καινούργια Βουλή για
υπέρογκη υγειονοµική δαπάνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Λίγα λεπτά θα µου δώσετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Λίγα λεπτά; Ένα λεπτό
το πολύ.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Μιλάτε, λοιπόν, για µία υπερβολική δαπάνη το 2009 και προφανώς κατηγορείτε γι’ αυτό τη Νέα ∆ηµοκρατία. ∆εν µας λέτε, αυτή η υπερβολική δαπάνη για τη
φαρµακευτική περίθαλψη έχει µειωθεί το 2010 ή βαίνει συνεχώς
αυξανόµενη;
Είπατε για τη λίστα των φαρµάκων. Την κουβεντιάσαµε το Φεβρουάριο, την ψηφίσαµε πριν από το Πάσχα και ακόµη οι τιµές
των φαρµάκων -φθάνει τώρα Μάιος- και έχουν βγει. Και µάλιστα
υπάρχει και αντιδικία µεταξύ των φαρµακοβιοµηχάνων αν οι
τιµές που βγάζετε είναι πραγµατικές ή όχι ή λανθασµένες. Είπατε για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ακούω από πέρυσι
το Σεπτέµβριο ότι θα την έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία και εσείς λέτε
ότι θα την κάνετε το Φεβρουάριο. ∆εν ήταν και καµµία δύσκολη
νοµοθετική ρύθµιση αυτήν την οποία φέρνετε σήµερα.
Αυτήν τη ρύθµιση, την οποία φέρνετε σήµερα, θα µπορούσατε
να την κάνετε από τότε που αναλάβατε τη διακυβέρνηση της
χώρας. Και θέλω να ρωτήσω οι καταγεγραµµένες απάτες στη
φαρµακευτική περίθαλψη, περιλαµβάνονται σε αυτό το νοµοσχέδιο; ∆ηλαδή όσοι έχουν εξαπατήσει το ελληνικό δηµόσιο,
έχουν γίνει επιτροπές και έχουν παραπεµφθεί, θα πάνε µε αυτές
τις διατάξεις ή θα πάνε µε τις προηγούµενες διατάξεις, δηλαδή,
στις καλένδες και όποτε θα τιµωρηθούν;
Εγώ να σας φέρω παράδειγµα ενός ελεγκτή ιατρού που πήγε
και βρήκε την παράβαση, και παρέπεµψε στο ΙΚΑ το πόρισµα.
Και ρωτάµε «τι γίνεται το πόρισµα»; Και λέει «παρεπέµφθει αρµοδίως», δηλαδή, στο Υπουργείο. Το ίδιο γίνεται και µε τα βιβλιάρια στα φαρµακεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Υπάρχουν, λοιπόν, βιβλιάρια στα φαρµακεία, γίνεται η επιτροπή, τους πιάνει. Πού είναι η υπόθεση; Έχει παραπεµφθεί αρµοδίως. Το «αρµοδίως» είναι το Υπουργείο σας. Πείτε µου µέχρι
σήµερα πόσοι τιµωρήθηκαν, τι ποσά κατέβαλαν και αν τελικά
πλήρωσαν. Γιατί µπαίνουν τα πρόστιµα και στο τέλος δεν πληρώνουν.
Και ήθελα να κάνω και µία παρατήρηση στο τελευταίο άρθρο
33, παράγραφος 6, εκεί που έχετε µία αντιδικία µεταξύ ιατρών
και φαρµακοποιών, που λέτε ότι αν δεν γράψει ο γιατρός καλά τα
στοιχεία του, δεν πρέπει να το εκτελέσει ο φαρµακοποιός. Μα,
άµα, δεν γράψει ο γιατρός τα στοιχεία του, καλύτερα να µη γράψει και τα φάρµακα. Γιατί στο τέλος, αυτός που θα ταλαιπωρηθεί θα είναι ο ασφαλισµένος. Θα πηγαίνει στο φαρµακείο και θα
του λένε «δεν σου γράφω τη συνταγή, γιατί δεν έγραψες το
ΑΜΚΑ». Και θα ξαναγυρίζει πίσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε ολοκληρώσει.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, πρέπει αυτήν
την παρατήρηση να τη λάβετε υπ’ όψιν σας και να µη µπορεί να
συνταγογραφεί ο γιατρός, αν δεν γράφει τα στοιχεία επάνω.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και εύχοµαι στη Κυβέρνηση περαστικά και καλό κουράγιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Και εσείς να είστε καλά.
Ευχαριστούµε πολύ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος.
Ορίστε, κύριε Τρανταφυλλόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρό-
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εδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω µε δύο
τρεις παρατηρήσεις. Κατ’ αρχάς άκουσα προηγουµένως τον οµιλητή της Νέας ∆ηµοκρατίας να αναφέρεται στο άρθρο 2 του νοµοσχεδίου και να εκφράζει την υποψία για παραβίαση στις
προσλήψεις του ΑΣΕΠ. Θα ήθελα να σας θυµίσω ότι πριν από
κάποιους µήνες ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο για τις προσλήψεις στο
δηµόσιο. Εσείς, όµως, το καταψηφίσατε. Αυτό στην πολιτική
ορολογία λέγεται πολιτική ασυνέπεια ή πολιτικός µεταµορφισµός.
Παρατήρηση δεύτερη. ∆έκα µέρες µετά τις εκλογές, κύριοι
της Νέας ∆ηµοκρατίας, προσπαθήσατε να φορτώσετε όλα τα
δεινά της χώρας και της οικονοµικής κρίσης στην Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, που µόλις είχε αναλάβει. Συνεχίζετε το ίδιο µονότονο
τροπάριο µέχρι και σήµερα. Τα αποτελέσµατα τα βλέπετε. Ο κ.
Μαρκόπουλος µίλησε για κάποιες δηµοσκοπήσεις. Ξέχασε να
µας πει ότι το ποσοστό της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι περίπου
20%.
Παρατήρηση τρίτη. Σε περιόδους πολιτικής ηρεµίας µπορεί ο
καθένας να λέει και να κάνει ό,τι θέλει και πιθανόν αυτό να µην
κοστίζει στη χώρα. Σε περιόδους, όµως, κρίσης το να λες τα ίδια
πράγµατα, πιθανόν να είναι καταστροφικό για τη χώρα. Αυτό σηµαίνει ότι όλοι πρέπει να αναλάβουµε τις ευθύνες µας και να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων.
Σχετικά µε το νοµοσχέδιο. Σήµερα γιορτάζεται η Παγκόσµια
Ηµέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας. Και είναι
µία ευτυχής συγκυρία που συζητάµε στο εθνικό µας Κοινοβούλιο
ένα πολυνοµοσχέδιο, που αφορά την προστασία των εργασιακών σχέσεων και τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών
υγείας µέσω του ΕΣΥ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι συµβάσεις έργου, η µερική,
ή προσωρινή απασχόληση έχουν µπει πλέον στην ζωή των πολιτών όλου του κόσµου. Αποτελούν µία παγκόσµια πραγµατικότητα. Και κάποιοι εδώ µέσα κάνουν ότι δεν βλέπουν αυτή την
πραγµατικότητα, εθελοτυφλούν.
Επίσης, ο παραδοσιακός τρόπος απασχόλησης, δηλαδή οι
συµβάσεις αορίστου χρόνου, ένα συγκεκριµένο ωράριο, ένας συγκεκριµένος εργοδότης είναι πλέον φαινόµενα, τα οποία δεν κυριαρχούν στην παγκόσµια αγορά εργασίας. Παρεπόµενη,
βέβαια, συνέπεια είναι η ανασφάλεια, η παραβίαση των εργασιακών δικαιωµάτων, η µη εφαρµογή συλλογικών συµβάσεων,
παράγοντας έτσι ανισότητες που απειλούν την κοινωνική συνοχή.
Οι υπεύθυνοι πολιτικοί τι κάνουν απέναντι σε αυτά τα προβλήµατα; Οφείλουν, κατά την άποψή µου, να κοιτάζουν κατάµατα
τα προβλήµατα, να τα αναλύουν, να τα προσεγγίζουν και µε αποφασιστικότητα και κοινωνική ευαισθησία να παίρνουν εκείνες τις
πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της επίλυσης αυτών των προβληµάτων.
Ο ανεύθυνος πολιτικός τι κάνει; Κλείνει τα µάτια στο πρόβληµα, κρύβει το πρόβληµα κάτω από το χαλί, το προσπερνά.
Και χρησιµοποιώντας ή επαναστατικές κορώνες –που ακούσαµε
χθες από την κυρία Παπαρήγα- ή τη λογική µιας στατικής και συντηρητικής επιχειρηµατολογίας, ακούσαµε από άλλες πλευρές
τέτοιες θέσεις, συντηρείται η υφιστάµενη κατάσταση και το πρόβληµα δεν λύνεται.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαστε θιασώτες της
µηδενικής λύσης. Είµαστε εδώ για να αλλάξουµε νοοτροπίες, για
να παλέψουµε, για να δώσουµε λύσεις. Είµαστε εδώ προκειµένου να διασφαλίσουµε τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα
των εργαζοµένων. Είµαστε εδώ για να παράσχουµε αποτελεσµατικές εγγυήσεις στους εργαζόµενους. Είµαστε εδώ για να
αποτρέψουµε την ανασφάλεια και τις κοινωνικές ανισότητες. Είµαστε εδώ για να διασφαλίσουµε τον υγιή ανταγωνισµό των επιχειρήσεων.
Για τους παραπάνω αυτούς λόγους, λοιπόν, ψηφίζουµε το
παρόν νοµοσχέδιο, συζητάµε και θέλουµε προτάσεις και όχι αρνήσεις. ∆ιότι, το να λες ένα νοµοσχέδιο δεν είναι καλό, δεν είναι
στη φιλοσοφία µου, σηµαίνει ότι το καταψηφίζεις. Ακούµε, όµως,
σήµερα εδώ ότι θα ψηφίσετε τις µισές διατάξεις. Πείτε µας, πού
δεν συµφωνείτε, να γίνουν οι βελτιώσεις. Και αυτό πρέπει να γίνεται θεωρώ σε κάθε νοµοσχέδιο που υπάρχει αρχική συµφωνία

6393

στη φιλοσοφία. Οτιδήποτε διαφορετικό είναι υπεκφυγή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τα θέµατα της υγείας θα
ήθελα να πω κάποια πράγµατα για δύο λεπτά. Έτυχε να ζήσω
από πρώτο χέρι τη διαφθορά, τη συναλλαγή και τη σαπίλα στη
λειτουργία φαρµακείων, νοσοκοµείων ή στο σύστηµα προµηθειών. Το 2000, όταν ήµουν Πρόεδρος σε νοσοκοµείο της Πάτρας, ανακαλύφθηκε ένα σκάνδαλο ύψους 1.000.000.000 ευρώ.
Και έπεσαν επάνω να µε φάνε όλοι, γιατί τόλµησα να στείλω στον
εισαγγελέα δεκαπέντε άτοµα, εργαζόµενους και προµηθευτές.
Κάναµε ελέγχους, χωρίς να έχουµε τα εργαλεία, χωρίς να
έχουµε τους µηχανισµούς, µε κίνδυνο να κατηγορηθούµε κιόλας.
Σήµερα, µε το παρόν νοµοσχέδιο, ερχόµαστε να βάλουµε
αρχές, όρους και προϋποθέσεις µέσα από το σύστηµα ηλεκτρονικών προµηθειών, µέσα από το σύστηµα της ηλεκτρονικής
δηµοπρασίας, µέσα από την επιτροπή προµηθειών υγείας, που
οφείλει να ελέγχει αναλυτικά και εξονυχιστικά όλες τις προµήθειες των νοσοκοµείων.
Και βεβαίως, θα πρέπει να σκεφθούµε ένα σύστηµα ακόµα πιο
ευέλικτο, ακόµα πιο αποδοτικό. ∆εν είναι δυνατόν, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάθε νοσοκοµείο να
υπάρχει επιτροπή προδιαγραφών, επιτροπή αξιολόγησης, επιτροπή παραλαβής. Στα µικρά νοσοκοµεία οι µισοί και πάνω εργαζόµενοι ασχολούνται µε αυτές τις επιτροπές και επί της ουσίας
δεν γίνεται πουθενά δουλειά. Και εδώ οι επιτήδειοι βρίσκουν
χώρο και χρόνο να παρανοµήσουν, να διαφθείρουν εργαζόµενους, να διαφθείρουν το σύστηµα και να πληρώνει ο ελληνικός
λαός τεράστια ποσά.
Έτσι, λοιπόν, µ’ αυτό το νοµοσχέδιο γίνεται µία πρώτη και ουσιαστική προσέγγιση στην κατεύθυνση αυτή. Αν και θεωρώ, σε
ό,τι αφορά την αποπληρωµή των υλικών των νοσοκοµείων, πρέπει να ισχύσει αλληλόχρεος λογαριασµός. Πρέπει, δηλαδή, οι
προµηθευτές να πληρώνονται µέσα από τις τράπεζες σε τακτά
χρονικά διαστήµατα και το κράτος να πληρώνει τους νόµιµους
τόκους. ∆ιότι, αυτή τη στιγµή τα νοσοκοµεία πληρώνουν τα υλικά
τρεις, πέντε και δέκα φορές παραπάνω από την πραγµατική τους
τιµή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα και στην αρχή, εµείς
αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας για να αλλάξουµε τη
χώρα αυτή, γιατί έχουµε ευθύνη απέναντι στις επόµενες γενιές
να παραδώσουµε µία χώρα καλύτερη, µια χώρα ευηµερούσα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Τριανταφυλλόπουλο.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ.
Κωνσταντίνος Κιλτίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά από δέκα χρόνια σ’ αυτήν την Αίθουσα, κυρία Πρόεδρε,
µου δίνετε η ελάχιστη δυνατότητα, νοµίζω να πω ότι κάτι πρέπει
να αλλάξει στη λειτουργία αυτής της Αίθουσας. ∆εν έχω σηκωθεί πολλές φορές από τη θέση µου να διαµαρτυρηθώ και πάντοτε ανέχθηκα όποια παρεκτροπή κι αν συνέβη.
∆εν είναι, όµως, καθόλου τυχαίο, γιατί έχει απαξιωθεί αυτή η
Αίθουσα. Κι έξω στα καφενεία ή στη συζήτηση που γίνεται µεταξύ µας, όλοι οι συνάδελφοι λένε αυτό, το οποίο µου εκφεύγει
από το έρκος των οδόντων µου αυτή τη στιγµή. Αλλά, δυστυχώς
δεν νοµιµοποιούµαστε όλοι να οµιλούµε γι’ αυτήν την συµπεριφορά.
Και ας ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα, κυρία Πρόεδρε. Με το
νέο Κανονισµό λειτουργίας -όταν θεσπίστηκε- λειτουργούν οι επιτροπές. Οφείλουµε όλοι οι συνάδελφοι στις επιτροπές να δίνουµε τον καλύτερο εαυτό µας και εδώ προφανώς να υπάρχει
µια συνοµιλία –συζήτηση- έστω ακαδηµαϊκού χαρακτήρα. Αλλά,
αυτό δε νοµίζω ότι τιµά τη λειτουργία και απαξιώνει τα νοµοσχέδια. Και γιατί όχι; ∆εν θα πω ότι δεν πρέπει να γίνεται γενική αναφορά, αλλά να υπάρχει ένας έλεγχος. Αν τα οχτώ λεπτά
αφιερώνονται για γενική τοποθέτηση και κατόπιν τα δύο λεπτά
που δίνετε εσείς µε την ανοχή σας είναι για το νοµοσχέδιο, προφανώς δεν συνεισφέρουµε σ’ αυτό που πρέπει να συνεισφέρουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Το γενικό σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι ποτέ ειλικρινά, όσο
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θυµάµαι τον εαυτό µου µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, να έχω εκφύγει ούτε καµία κεραία από αυτόν τον κανόνα.
Θέλω να θυµίσω, αγαπητοί συνάδελφοι και σε όσους µας βλέπουν ότι έτυχε να αγορεύσω σ’ αυτήν την Αίθουσα πολλές φορές
αυτό το τρίµηνο, τετράµηνο. Κι είχα καταθέσει από τότε ότι
φωνές σοφές του εξωτερικού µιλούσαν για γεωπολιτικά παιχνίδια -και η Ευρώπη κοιτούσε οικονοµικές παραµέτρους- που παίζονται προφανώς µε αφορµή την πατρίδα µας στον ευρωπαϊκό
χώρο.
Και θα απευθύνω πάλι για ύστατη φορά το ερώτηµα στην Κυβέρνηση, γιατί παρατήρησα ότι όταν οµιλούσα στο φορολογικό
νοµοσχέδιο, ο καλός µου φίλος, ο κ. Σαχινίδης, κουνούσε απαξιωτικά το χέρι του. Εγώ θέλω µία απάντηση, για να καταγραφεί
για την ιστορία και την υστεροφηµία όλων µας.
Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση δεν εκδίδει –αυτή θα κρίνει- ένα
λαϊκό οµόλογο, µε επιτόκιο περί το 4% -τόσο είπα εγώ, βρείτε
εσείς την καλύτερη συνθήκη- ούτως ώστε να γίνει αυτό που είπα,
να φάµε κάτι από το λίπος µας κι αν χρειαστεί από τις σάρκες
µας;
∆εν φτάνει να διατυµπανίζουµε ότι εµείς πρέπει να σταθούµε
όρθιοι σ’ αυτόν το τόπο, πολίτες και πολιτικοί. Πρέπει χειροπιαστά να δώσουµε παραδείγµατα και δείγµατα και να δούµε τότε
αν θα ανταποκριθεί ο ελληνικός λαός. Τώρα, µάλιστα, που όπως
ακούστηκε σήµερα κατ’ επανάληψιν, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπάρχει η εγγύηση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών. Και προφανώς, γνωρίζω στοιχειώδη οικονοµικά,
ότι αυτό δεν µπορεί να το εκστοµίσει, αν δεν είναι εγγυηµένη η
ρευστότητα των τραπεζών και η στοιχειώδης ρευστότητα της
αγοράς, για να µην αποµυζήσεις ό,τι έχει και κρατάει ο ελληνικός
λαός, ως αποταµίευση.
Αλλά, για να δοκιµάσουµε. Αυτό το νόηµα είχε η τελευταία µου
φράση τότε, προς τον υπουργό Οικονοµίας, ότι θα µετρηθείτε,
θα κριθείτε και θα απολογηθείτε. Γιατί εύκολα ξέρετε, ζητάει ο
καθένας τη συναίνεση. Και που έχει διαστραφεί κι αυτή η λέξη.
Το είπα πολλές φορές, δεν αποδίδουµε το περιεχόµενο των ελληνικών λέξεων. Πώς να συνεννοηθούµε;
Η συναίνεση είναι το υπόβαθρο για τη συνεννόηση, αγαπητοί
κύριοι της Κυβερνήσεως. Ερχόµαστε κάποιοι µε όλη την καλή
διάθεση, αλλά πάνω απ’ όλα πρέπει να κατανοήσετε, εσείς που
κυβερνάτε προφανώς, ότι κατά την επιταγή του πολιτεύµατος οι
συνθήκες ζητούν συνεννόηση, όχι απλώς συναίνεση. Για να προχωρήσουµε –τουλάχιστον τα κόµµατα του αστικού χώρου- πρέπει να συνεννοηθούµε. ∆εν έχει καµµία αξία. ∆εν είναι δικαστήριο
εδώ για να πει τη φράση ο αγορητής του δικανικού τύπου «συναινώ». Συνεννόηση χρειάζεται.
Και σε ό,τι µε αφορά, θα σας πω ότι –το τόνισα πολλές φορές
και στην επιτροπή- κράτος χρειάζεται να κάνετε, κύριε Υπουργέ.
Το επαγγέλθηκε η Νέα ∆ηµοκρατία και πρόδωσε αυτήν την
προσδοκία του ελληνικού λαού. Αυτή ήταν η κύρια αιτία στην αυτοκριτική που κάνουµε. Χρηστή δηµόσια διοίκηση. Προσδιορισµένο κράτος, όπως το προσδιόρισα χθες, υπηρέτη, ελεγκτή,
επόπτη. Και έµπνευση των κοµµάτων στα στελέχη του, στα όποια
στελέχη, τα όποια κόµµατα, αν θέλετε να κάνετε ξανά κράτος.
∆υστυχώς, οι επιλογές που βλέπουµε τον τελευταίο καιρό, και
για τα νοσοκοµεία και αλλού, είναι µία ανακύκλωση του ιδίου
προβληµατικού δυναµικού, του όποιου δυναµικού υπάρχει και
στο δικό σας κόµµα. Και επειδή ακούγεται συνέχεια η φράση:
«µα, δεν υπάρχουν τα κατάλληλα στελέχη, δεν υπάρχει ο απαραίτητος αριθµός στελεχών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση;». Θα πω ότι
πρέπει να γίνουν δειγµατοληπτικοί τυφλοί έλεγχοι. Θα κουραστώ, αλλά θα το τονίζω συνέχεια. Αυτοί –αν το θέλετε- δια του
παραδείγµατος µε την τιµωρία, θα φέρουν το αποτέλεσµα.
Όσον αφορά τις συµβάσεις έργου, ελέχθη από πολλούς, είναι
ξεκάθαρο ότι πρόκειται περί εργολαβίας είτε από ένα πρόσωπο
είτε από εταιρεία. ∆εν υπάρχει άλλου είδους προσέγγιση. Πιστεύω ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο, πιθανόν να χάνει και το ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο ως δοχεία συγκοινωνούντα
λειτουργεί, εφόσον κατά την τριµερή χρηµατοδότηση, έρχεται ο
κρατικός προϋπολογισµός πάντοτε και το ενισχύει. ∆ιότι αν κάνει
κάποιος µια δεύτερη εργασία και ορθώς το έχετε συµπεριλάβει
αυτό –απ’ ό,τι διαβάζω στις διατάξεις- αν κάνει κάποιος δύο ιδιω-
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τικές δουλειές και στις δύο να πληρώνει εισφορά. Να ενδυναµωθούν, να καρπωθούν τα ασφαλιστικά ταµεία.
Σύγκριση στο δεύτερο άρθρο µε τη µερική απασχόληση και
τα συναφή, µε τη σύµβαση εργασίας. Αν δεν υπάρχει –λέει- συγκρίσιµος εργαζόµενος, αρχίζει µία συζήτηση κ.ο.κ. Νοµίζω ότι
αν βάλετε τη γενική διάταξη, λύνεται το θέµα. Και τις Εταιρείες
Προσωρινής Απασχόλησης. Ούτε λαϊκίζω ούτε συµβιβάζοµαι,
αλλά ως Έλληνας, το έχω δηλώσει -και για την υστεροφηµία µου
και την τιµή µου- δεν δέχοµαι συνθήκες δουλείας σ’ αυτήν την
ελεύθερη πατρίδα και τους ελευθέρους πολίτες.
Πείτε µου εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε γνώστης της αγοράς εργασίας, όταν λέει η διάταξη ότι δεν θα αµείβεται κανένας
κάτω από τη συλλογική σύµβαση, όταν οριακά, ισοπεδωµένα
παίρνουν αυτού του είδους τα έργα, τι γίνεται τότε; ∆εν υπάρχει
όφελος σ’ αυτήν την εταιρεία; Κάτι άλλο γίνεται και προφανώς,
αντιλαµβάνεστε όλοι τι γίνεται, «ποιος πληρώνει το µάρµαρο».
Όσον αφορά την τροπολογία για τα «STAGE» που σας καταθέσαµε, µπορεί να φαίνεται λίγο µονότονο, γιατί πέρασαν αρκετοί µήνες από τότε που προέκυψε το θέµα, από τότε που η
Κυβέρνηση δεν έπρεπε να ασχοληθεί µε αδύναµους. Είχα πει
τότε –δεν θα σας θυµίσω εγώ το λόγο του Ισοκράτη περί αδυνάµων- ότι δεν έπρεπε να ασχοληθείτε. Με γενναιότητα έπρεπε
να το προσπεράσετε. Και έπρεπε τουλάχιστον βάζοντας κι ένα
όριο –ξέρετε- χρόνου που έχουν ασχοληθεί αυτά τα παιδιά, να
διατηρήσετε αυτό το δικαίωµα –το συνταγµατικό µέχρι ένα σηµείο- να υπάρχει ο υπολογισµός των µορίων τους.
Για τον ΟΓΑ και τον ΟΑΕΕ έχουν ακουστεί πολλά. Κουράστηκα
να τα επαναλαµβάνω. Συνεννοηθείτε µε το ΥΠΑΠ.
Και κάποιοι που έχουν εισόδηµα –εγώ θα συνηγορούσα- να
πληρώνουν στον ΟΓΑ στην ανώτατη κλίµακα -γιατί ακούστηκαν
ενστάσεις και από την πλευρά του Συνασπισµού- γιατί δεν είναι
ο ΟΓΑ ένα απαξιωτικό ταµείο. Κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα,
αντί για τον ΟΑΕΕ, ας πάνε στην ανώτατη κλίµακα του ΟΓΑ.
Θα πω για τα διαγνωστικά κέντρα και κλείνω. ∆εν είναι εδώ κανείς από το Υπουργείο Υγείας, αλλά, θα µιλήσω, µε την όποια
γνώση έχω και κατά την ιδιότητά µου και κατά την ενασχόλησή
µου πάνω από είκοσι χρόνια µε ζητήµατα πρωτοβάθµιας φροντίδας.
Επιτέλους, να σταµατήσουµε αυτή την ώρα της κρίσεως, τις
διαστροφές κύριε Υπουργέ και να καταγραφεί στα Πρακτικά και
θα τα εγχειρήσω, αν το θέλετε εγώ ο ίδιος στην Υπουργό.
Για να µου πει κάποιος, από τους φωστήρες που γνωρίζουν.
Τα Κέντρα Υγείας που είναι δηµιούργηµα του δηµοσίου, του κράτους, τι οργανισµούς λειτουργίας έχουν; Γιατί το κράτος στο Κέντρο Υγείας, µη αστικού τύπου της υπαίθρου, βάζει ένα
συγκεκριµένο οργανισµό; Και γιατί στον ιδιωτικό τοµέα δεν προβλέπει κάτι τέτοιο και προβλέπει ένα άναρχο τοπίο και προφανώς και ιδιώτες, αλλά µε οµοιογενείς κανόνες;
Να ληφθούν υπόψη οι παράµετροι και της αγοράς και των
επενδύσεων και του κεφαλαίου. Ακούστηκε και αυτή η άποψη,
εάν χρειάζεται, δεοντολογία ιατρική. Εγώ να δεχθώ τα διαγνωστικά κέντρα, αλλά δεν είναι πρωτοβάθµια φροντίδα τα διαγνωστικά κέντρα, είναι διαγνωστικά κέντρα εργαστηριακών δοµών
και υποδοµών και πρέπει να κατανοήσουµε ορισµένα πράγµατα.
Είναι κρίµα δηλαδή, µέσα σ’ αυτή τη θύελλα να νοµοθετούµε
και να διαστρέφουµε έννοιες θεµελιώδεις της πρωτοβάθµιας
φροντίδας. Και κάπου εδώ, όταν µίλησα µε αυτόν τον τρόπο, µε
τον ακαδηµαϊκό κ. Στεφανή -επειδή είχαµε µία καλή σχέση- µου
λέει: Για ποιο λόγο βγάζεις αυτό τον καηµό; Γιατί βγάζω και ένα
προσωπικό καηµό ενός προδοµένου γιατρού, που ονειρεύτηκε
πρωτοβάθµια σε αυτή την πατρίδα. Πέρασαν είκοσι πέντε χρόνια
και ακόµα συζητούµε τι είναι πρωτοβάθµια, σ’ αυτό τον τόπο.
Ε, λοιπόν, δεν πρέπει έτσι να νοµοθετούµε και να το µεταφέρετε αυτό στην Υπουργό Υγείας και στην Υφυπουργό, διότι νοµίζω ότι αδικούν και τον εαυτό τους, αλλά πάνω απ’ όλα αδικούν
το µέλλον που µπορεί να έχει, έστω και την ύστατη στιγµή, η
πρωτοβάθµια φροντίδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ και εγώ κύριε
Κιλτίδη και ευχαριστώ και για τις επισηµάνσεις που κάνατε αρ-
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χικά για τα θέµατα του Κανονισµού της Βουλής και του χρόνου
και του περιεχοµένου οµιλίας.
Θέλω να σας επισηµάνω ότι δεν µπορεί το Προεδρείο να παρέµβει στο περιεχόµενο της οµιλίας του αγορητή και επίσης να
σας θυµίσω, ότι σύµφωνα µε αυτά που είπατε στην αρχή, από τα
οχτώ λεπτά, που είχε τελειώσει ο χρόνος σας, µέχρι τα εντεκάµισι λεπτά αναφερθήκατε και εσείς στα άρθρα και στις τροπολογίες. Και πολύ καλά κάνατε, δικό σας ήταν ο χρόνος και η
αγόρευση. Το λέω, για να σας δώσω να καταλάβετε ότι είναι δύσκολο να παρέµβεις στον Βουλευτή και στο περιεχόµενο της οµιλίας του και δεν πρέπει.
Τηρούµε, λοιπόν, τον Κανονισµό, αλλά κυρίως πάνω απ’ όλα το
σεβασµό στις απόψεις και στην έκφραση του κάθε συναδέλφου.
Αυτό για τη συζήτηση.
Ο κ. Καλαφάτης έχει ζητήσει το λόγο για προτασσόµενη δευτερολογία. Κύριε Καλαφάτη, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
∆εν θα µπορούσε σε µία τέτοια κρίσιµη χρονική συγκυρία να
µην αναφέρεται κάποιος εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην κατάσταση που βιώνουµε. Άλλωστε, όλες οι νοµοθετικές παρεµβάσεις της Κυβέρνησης αυτό το χρονικό διάστηµα
νοµίζω, είναι προσαρµοσµένες, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι
προσαρµοσµένες σ’ αυτή την νέα πραγµατικότητα που καλούµαστε όλοι να αντιµετωπίσουµε.
Ακριβώς αυτή η κρισιµότητα της κατάστασης απαιτεί να σταθούµε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και να δείξουµε ιδιαίτερο
αίσθηµα ευθύνης. Ιδιαίτερα βέβαια, η Κυβέρνηση η οποία έχει
και τον πρώτο λόγο, όσον αφορά την εφαρµογή συγκεκριµένης
πολιτικής.
Και βλέπουµε, δυστυχώς, ότι η Κυβέρνηση σε διαφορετικά
κοινά, έχει διαφορετικό λόγο, κύριε Υπουργέ. Ενώ αυτή η κρίσιµη στιγµή, απαιτεί συνένωση δυνάµεων, απαιτεί συνεννόηση
και συναίνεση γενικότερη, για να µπορέσουµε να βγούµε και να
περάσουµε τον κάβο, αυτή τη δύσκολη συγκυρία, βλέπουµε πολλούς συναδέλφους και κοινοβουλευτικούς, έγκριτους κατά τα
λοιπά, στο δηµόσιο λόγο τους είτε µέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου είτε στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, το πρώτιστο
πράγµα που επιχειρούν να πράξουν είναι να µεταθέσουν ευθύνες
για την κατάσταση στην οποία έχουµε περιέλθει, σε κυβερνήσεις
προηγούµενες, στις κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Αυτή η στιγµή, µας κρίνει όλους και κρίνει κυρίως τους Υπουργούς και βεβαίως τους Βουλευτές του Κυβερνώντος κόµµατος.
Εάν, λοιπόν, αυτήν τη στιγµή επιχειρούµε στο εσωκοµµατικό µας
κοινό -νοµίζοντας ότι είµαστε σε µία κλειστή γυάλα όπου µπορούµε να µιλάµε και να µην µας ακούνε απέξω- να ρίχνουµε µόνο
την ευθύνη στην κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας –αδίκως βεβαίως- και µε επιχειρήµατα τα οποία στερούνται ουσιαστικής νοµικής πολιτικής βάσης, τότε δεν πετυχαίνουµε
τίποτα
παραπάνω, παρά τελικά να κτίζουµε την αναξιοπιστία, που πολλοί που µας βλέπουν από µακριά και περιµένουν, αν θέλετε, να
την εκµεταλλευθούν προς δικό τους όφελος.
Εγώ δεν θέλω να µιλήσω για τις ευθύνες της Κυβέρνησης και
τις κωλυσιεργίες, για τις παλινωδίες, για το είπα-ξείπα των κυβερνητικών στελεχών, για τη διάθεση του χρόνου για οµιλίες –αν
θέλετε- και για λόγους, παρά για πράξεις. Εγώ θέλω, όµως να
πω ότι και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο έπρεπε να
αφορά στην ασφάλεια των εργαζοµένων και στη διευθέτηση των
σχέσεων των εργαζοµένων σε µία ευέλικτη αγορά, που θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στα νέα δεδοµένα, θα έπρεπε να
πετυχαίνει συγκριµένους στόχους.
Βλέπουµε ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν πετυχαίνει
τους στόχους, τους οποίους υποτίθεται ότι υπηρετεί και βλέπουµε εκτός των άλλων µικροτροποποιήσεις, µικρορυθµίσεις,
µπαλώµατα και δεν βλέπουµε να δηµιουργούνται ουσιαστικά διέξοδοι για εργασία για τους ανέργους. ∆εν βλέπουµε να δηµιουργείται ένα πλαίσιο ασφάλειας για τους εργαζοµένους, δεν
βλέπουµε να διευκολύνονται οι επιχειρήσεις, για να µπορέσουν
να δηµιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας.
Βλέπουµε αντίθετα, ένα νοµοσχέδιο να αποθαρρύνει τις προσλήψεις. Χαρακτηρίζεται και από ανισορροπία και βεβαίως, από
το γεγονός της µη προσαρµοστικότητας του συγκεκριµένου νο-
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µοθετήµατος στο γενικότερο πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης της Κυβέρνησης, καθώς επίσης βλέπουµε σε πολλά σηµεία να είναι έντονα γραφειοκρατικό.
Κλείνοντας τη σύντοµη παρέµβαση, θα ήθελα δύο σηµεία να
επισηµάνω στις τροποποιήσεις, που αφορούν κυρίως την επιβολή επιπρόσθετων ποινών για παραβάσεις των φαρµακοποιών,
κύριε Υπουργέ.
Οι ποινές, κατά την άποψή µου, είναι δυσθεώρητες. Έγιναν
κάποιες τροποποιήσεις απ’ ό,τι καταλαβαίνω, έγινε µία προσαρµογή. Απλώς, να έχουµε πάντα στο µυαλό µας ότι δεν είναι πάντα
το ύψος της ποινής, το οποίο θα αποθαρρύνει τον ενδεχόµενο
επιλήσµονα από τον όρκο του φαρµακοποιού, αλλά κυρίως η
εφαρµογή του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου, που εκεί θα πρέπει η κάθε κυβέρνηση να δίνει την κυρίαρχη προσπάθειά της.
Εφόσον υπάρχει παράβαση του νόµου θα υπάρξει και η επιβολή και η κύρωση. Αλλά, το βασικό µέληµα της Κυβέρνησης θα
πρέπει να είναι κυρίως η εφαρµογή του υφιστάµενου καθεστώτος, του υφιστάµενου νόµου.
Κλείνω, µε µια τελευταία παρέµβαση κύριε Υπουργέ, σχετικά
µε τη θεώρηση των συνταγών φαρµάκων των ασφαλισµένων. Η
διαδικασία της θεώρησης των συνταγών δοκιµάστηκε, κύριε
Υπουργέ και στο παρελθόν όχι µόνο απέτυχε, αλλά δεν συνέβαλε
καν στη µείωση των δαπανών.
Οι ελεγκτές ιατροί των ασφαλιστικών ταµείων και κυρίως του
Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου, είναι
ελάχιστοι έως ανύπαρκτοι και σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατο
να ανταποκριθούν στον τεράστιο όγκο των ασφαλισµένων, που
θα σχηµατίζουν ατέλειωτες ουρές για να θεωρήσουν τη συνταγή
τους, οι οποίες ουρές θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες για
επιθεώρηση παρακλινικών εξετάσεων. Και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που είναι και ο τόπος µου, όπου τα περιφερειακά ελεγκτήρια του ΟΠΑ∆ έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, µε
αποτέλεσµα οι ασφαλισµένοι να στριµώχνονται στα κεντρικά
γραφεία του ΟΠΑ∆, το πρόβληµα θα είναι ιδιαίτερα έντονο.
Θα ήταν πιο αποτελεσµατικό και πιο αποτελεσµατική η προσπάθειά σας, ως Υπουργείο και σίγουρα προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων, αν η εν λόγω διάταξη, που αφορά
τη θεώρηση των συνταγών φαρµάκων, ίσχυε µε την έναρξη της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Αν δηλαδή, παίρνατε την πρωτοβουλία ως Υπουργείο, να ορίσετε σήµερα, τώρα ότι η συγκεκριµένη διάταξη θα ίσχυε µόνο, όταν αρχίσει η υλοποίηση της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Καλαφάτη. Το λόγο για προτασσόµενη δευτερολογία, έχει ο κ.
Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει
καµµία αµφιβολία ότι η απόφαση για την ενεργοποίηση του µηχανισµού στήριξης και την προσφυγή της χώρας µας στο ∆ΝΤ,
είναι αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης µιας, τελικά αδύναµης Κυβέρνησης που σύρθηκε από τις εξελίξεις σε αποφάσεις
που έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες για τη χώρα µας, αλλά και
για τους Έλληνες πολίτες.
Είναι γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι ακόµα και σήµερα σέρνεστε κάτω από τις εξελίξεις, καθώς επιδεινώνεται η εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στην αγορά των ελληνικών
οµολόγων µε το spread στα δεκαετή οµόλογα να σκαρφαλώνει
σε νέο αρνητικό ρεκόρ πάνω από οχτακόσιες και πλέον µονάδες,
περίπου χίλιες, λίγο πριν.
Σηµειώστε ότι σήµερα, µε τα στοιχεία που έδωσε λίγο πριν στη
δηµοσιότητα το Bloomberg, το spread, ανήλθε περίπου στις
οχτακόσιες δώδεκα µονάδες, ενώ άνοιξε στις εξακόσιες εξήντα
πέντε. Προσθέτω δε, ότι το επιτόκιο του δεκαετούς τίτλου, ανέρχεται στο 11,10%, ενώ άνοιξε στο 9,68%.
Σηµειώστε δε, κύριε Υπουργέ, ότι στα τέλη Σεπτεµβρίου του
2009, και ενώ ήµασταν στην κορύφωση της προεκλογικής περιόδου, το spread ήταν µόλις στις εκατόν σαράντα µονάδες. ∆υστυχώς, αυτή είναι η αξιοπιστία της χώρας µας, που λέτε, ότι
σταδιακά αποκαταστήσατε µε τους χειρισµούς σας.
Η θλιβερή πραγµατικότητα είναι ότι κάνατε χειρότερη µία κακή
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εικόνα που λέγατε ότι γνωρίζατε γιατί χθες, µας το είπε ο κ.
Υπουργός, ότι καλά γνωρίζατε και είχατε ξεκινήσει συνεννοήσεις
µε τους διεθνείς συνοµιλητές σας. Γιατί δεν ενηµερώνετε και τον
Πρωθυπουργό, έτσι ώστε να µην ξαφνιάζεται, να αποφύγει αυτό
τον αιφνιδιασµό, όπως τελικά συµβαίνει καθηµερινά πλέον, από
τις εξελίξεις.
Τόσους µήνες καθυστερήσατε, δεν κάνατε στην ουσία τίποτα
ή δεν κάνατε αυτό που θα έπρεπε προς τη σωστή κατεύθυνση,
ώστε να αποτρέψετε από την κατιούσα πορεία τη χώρα µας.
Είναι µεγάλη η ευθύνη σας, είναι βεβαίως µεγάλη η ευθύνη για
όλους µας, ωστόσο πέρα από το να καλείτε όλα τα κόµµατα σε
συνεννόηση και σε συνεργασία και αµέσως µετά να µοιράζετε
κατηγορίες για αµαρτίες και ευθύνες, είναι σωστό να µείνετε στο
πρώτο, δηλαδή στο να συνεννοηθούµε, να συντονιστούµε, να συνεργαστούµε. Αφήστε τις κατηγορίες.
Και στο κάτω-κάτω, εάν έχετε κάτι συγκεκριµένο να πείτε,
είστε Κυβέρνηση, πάρτε ευθύνες και βεβαίως, κάντε απόδοση
ευθυνών όπου χρειαστεί και όπου πρέπει να γίνει. Και η δικαιοσύνη να πάρει µέτρα. Αλλά κάντε κάτι και πάψτε να συζητάτε για
το παρελθόν. Κοιτάξτε µπροστά. Οι εξελίξεις έρχονται, τα πράγµατα τρέχουν.
Και δεν φθάνουν όλα αυτά, αλλά έρχεται λίγα λεπτά πριν και
ο Πρωθυπουργός µε τον κ. Ραγκούση να προσθέσουν επιπλέον
αγωνία, ρευστότητα και φοβία µ’ ένα σχέδιο τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
που παρουσίασαν, µε πολλές προϋποθέσεις, πολλούς όρους και
σχεδιασµούς –κατά την άποψή µου- χωρίς αντίκρισµα.
Όµως, εδώ θα µου επιτρέψετε να σταµατήσω τα γενικά πολιτικά σχόλια για την κατάσταση της χώρας και να µπω γρήγοραγρήγορα στη συζήτηση των άρθρων του νοµοσχεδίου, που
συζητούµε σήµερα. Θα αναφερθώ σε δύο σηµεία. Σχετικά µε τα
λεγόµενα κοινώς µπλοκάκια, κύριε Υπουργέ, θέλω να τονίσω ότι
δεν είναι όλες οι συµβάσεις έργου, όλα τα µπλοκάκια τα ίδια.
Άλλες είναι πραγµατικές συνθήκες εργασίας και απαιτήσεις στον
κλάδο της µεταποίησης και τις µικρές οικοτεχνίες, άλλες στα
µικρά και στα µεγάλα τεχνικά γραφεία.
Αναγνωρίζω ότι τα όρια είναι λεπτά µεταξύ µισθωτής εργασίας
και αυτοαπασχόλησης. Πράγµατι, πολλοί εργαζόµενοι τυπικά
ναι µεν εργάζονται µε τη νοµική µορφή της αυτοαπασχόλησης,
δηλαδή, µε συµβάσεις έργου και µε δελτία παροχής υπηρεσιών,
ουσιαστικά όµως λειτουργούν ως µισθωτοί, αφού παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε έναν µόνο εργοδότη, ο οποίος και ασκεί
τελικά το διευθυντικό δικαίωµα σε αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο,
δηλαδή, οι οικονοµικά εξαρτηµένοι εργαζόµενοι στερούνται των
προστατευτικών διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, όπως είναι οι ρυθµίσεις για άδειες, για την ασφάλιση έναντι του κινδύνου
ανεργίας, αλλά και τις προβλεπόµενες αποζηµιώσεις σε περίπτωση απόλυσης. Και παρ’ όλα ταύτα, θεωρούνται ανεξάρτητοι.
Προτάσεις για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της θολής
αυτής κατάστασης υπάρχουν, καθώς υπάρχουν εισηγήσεις, παραδείγµατος χάρη, για την επέκταση του δικαιώµατος ασφάλισης έναντι της ανεργίας και τους αυτοαπασχολούµενους ή τη
θεσµοθέτηση νέων νοµικών κατηγοριών µεταξύ µισθωτού και αυτοαπασχολούµενων. Ωστόσο, η Κυβέρνηση επέλεξε τη δήθεν
λύση του τεκµηρίου µισθωτής εργασίας, µια λύση πρόχειρη και
υπεραπλουστευµένη, η οποία ήδη προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις.
Αναφορικά µε το άρθρο 11, που αναφέρεται στις διοικητικές
κυρώσεις, σηµειώνω την αντίθεσή µας µε την είσπραξη του επιβληθέντος και βεβαιωθέντος προστίµου κατά 100% ώστε να
δοθεί η δυνατότητα προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο, από
20% που ήταν σήµερα. Γεγονός είναι ότι η διάταξη αυτή καταργεί το τεκµήριο αθωότητας, αφήνει περιθώρια συναλλαγής που
βρίσκεται σε αναντιστοιχία µε το ποσοστό των φορολογικών παραβάσεων του 20%.
Κλείνοντας, θα κάνω µία αναφορά µόνο στα περί των διαγνωστικών, στο νοµοθέτηµα που έτσι «από το παράθυρο», κυριολεκτικά, πέρασε η Υπουργός. Θεωρώ ότι το συγκεκριµένο είναι
επιστροφή στο παρελθόν και εκεί που βεβαίως, αναφέρεστε για
άνοιγµα επαγγελµάτων, εδώ κλείνεται ένα επάγγελµα και που βεβαίως, εκτιµώ ότι θα έπρεπε να έρθει µία ξεχωριστή νοµοθετική
πρωτοβουλία του συγκεκριµένου Υπουργείου και να είναι φυσικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

παρούσα εδώ πέρα η Υπουργός να απαντήσει, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδριάσεως, και όχι απλώς µ’ ένα άρθρο και τελειώσαµε.
Και κλείνω, θεωρώντας σωστή την πρόταση να αναθεωρηθεί
το πλαίσιο του ν.3811/2009, προκειµένου να συµπεριληφθούν
στους δικαιούχους της αστικής αποζηµίωσης από την πολιτεία
και οι άµεσα ζηµιωθέντες συγγενείς θυµάτων βίας στην περίπτωση και θανάτωσης αυτών.
Σας ευχαριστώ και για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αυγενάκη.
Εισερχόµεθα στο στάδιο των δευτερολογιών. Θέλει κάποιος
εισηγητής να πάρει το λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα ήθελα να πάρω το λόγο,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Κοντογιάννη, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν θα µιλήσει ο κύριος Υπουργός;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ο Υπουργός ζήτησε να
κλείσει. Έχει ήδη συνεννοηθεί µε το Προεδρείο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Μα, δεν γίνεται αυτό, κυρία Πρόεδρε. Αν πει κάτι καινούργιο ο Υπουργός, πώς θα απαντήσουµε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Αυτή τη διαδικασία δεν
την ξέρω.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να µιλήσει ο Υπουργός, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, θέλετε
να µιλήσετε εσείς;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ναι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μάλιστα. Αφού συνεννοηθήκατε µε τον εισηγητή και πήρατε αυτήν την απόφαση, θα
έπρεπε να έχετε ενηµερώσει εγκαίρως το Προεδρείο, κύριε
Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: ∆εν έχει τίποτα να κρύψει ο κ.
Υπουργός.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κοιτάξτε, κύριε Πρωτόπαπα. Μέχρι πριν από λίγο γίνονταν παρατηρήσεις για την τήρηση του Κανονισµού, από συναδέλφους όλων των πτερύγων.
Βεβαίως, υπάρχει πάντα η συνεννόηση και η δυνατότητα που
έχει ο Υπουργός να ζητήσει το λόγο. Ο Υπουργός ζήτησε, λοιπόν, να κλείσει σήµερα. Ρώτησα, λοιπόν, εάν έχουµε στάδιο δευτερολογίας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Επειδή, όµως, έχουµε µιλήσει
για τον Κανονισµό, πρέπει να τηρηθεί στο πρόσωπό σας πολύ
αυστηρά τώρα, µετά από το αίτηµα που έχουµε από την Ολοµέλεια. Έχετε τέσσερα λεπτά. Θα σας δώσουµε, λοιπόν, πέντε και
θα περιοριστούµε σε αυτά. Έχει εξαντληθεί ο χρόνος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Όχι, πέντε λεπτά, κυρία Πρόεδρε. ∆εν
έχω µιλήσει καθόλου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Όχι, έχει µιλήσει ο Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Μα, σήµερα δεν έχει µιλήσει κανένας
από εµάς.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρίες Πρόεδρε, δώστε περισσότερο χρόνο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Είναι πάρα πολύ ωραία η
εικόνα, κύριοι συνάδελφοι -έτσι για να χαλαρώσουµε λίγο- που
όλοι µαζί πριν λέγατε πως πολύ είναι το παραπάνω και τώρα όλοι
µαζί λέτε λίγο παραπάνω.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τον αγαπάµε το συνάδελφο, γι’
αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, έχετε το
λόγο και επειδή σας αγαπούν οι κύριοι συνάδελφοι σας δίνουµε
τα οκτώ λεπτά της πρωτολογίας χωρίς να αφαιρέσουµε το χρόνο
που έχετε ήδη µιλήσει και τα οκτώ λεπτά θα τηρηθούν αυστηρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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Επέλεξα να µιλήσω τελευταίος, για να ακούσω όλους τους συναδέλφους.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Σας τιµά αυτό, πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Παρακολούθησα και στην επιτροπή και
εδώ όλες τις τοποθετήσεις, προκειµένου να σχηµατίσω άποψη
και για τις ρυθµίσεις τις οποίες εισηγούµαστε µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι αυτό που περιµένουν οι πολίτες από εµάς, σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα
µας, είναι να υπάρξει στοιχειώδης συνεννόηση. Αλλά ακούγοντας τους τελευταίους οµιλητές, δεν µπορώ να καταλάβω πώς
µπορεί να υπάρξει συνεννόηση, όταν θεωρείται υπεύθυνη αυτή
η Κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός για την επιλογή που
έγινε, για την προσφυγή στο µηχανισµό στήριξης. Είναι δυνατόν;
Είναι δυνατόν, µία κυβέρνηση η οποία παραιτήθηκε, ένας Πρωθυπουργός που δραπέτευσε και ένα έλλειµµα το οποίο από 3%
ή 4% ή 6%, µε τη δική σας απογραφή, έφθασε στο 13,6%, να µην
είναι η αιτία για όσα ακολούθησαν και να είναι υπεύθυνος ο σηµερινός Πρωθυπουργός, η σηµερινή Κυβέρνηση για τις επιλογές
αυτές; ∆ηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνει; Να πάει στους τοκογλύφους, να αφήσει τη χώρα να χρεοκοπήσει ή να µην µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως κράτος, ως δηµόσιο;
Πρέπει, εποµένως, να γίνει µία κουβέντα και αν δεν µπορούµε
να συµφωνήσουµε σε άλλα πράγµατα, τουλάχιστον να συµφωνήσουµε στην πραγµατικότητα, σε αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν τη σηµερινή πραγµατικότητα. Και αυτή η πραγµατικότητα
σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λέει τα εξής απλά πράγµατα: Ότι µέσα στο χρόνο αυτό, το
2010, θα πρέπει να πετύχουµε τρεις στόχους αθροιστικά –και
τους τρεις µαζί, δηλαδή- για να µπορέσουν τα ταµεία να συνεχίσουν να καταβάλλουν συντάξεις και τις άλλες παροχές.
∆ηλαδή, θα πρέπει το δηµόσιο να δίνει 1.000.000.000 ευρώ
κάθε µήνα ανελλιπώς για τους επόµενους µήνες, θα πρέπει να
εξοικονοµήσουµε από τον έλεγχο της φοροδιαφυγής 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα σ’ αυτόν το χρόνο και διπλάσια τον επόµενο χρόνο, να εξασφαλίσουµε από την περιστολή της σπατάλης
1.000.000.000 ευρώ. Εάν αυτά δεν τα πετύχουµε, τότε τα ταµεία
δεν θα µπορέσουν να πληρώσουν συντάξεις. Εάν το δηµόσιο δεν
καταβάλλει 1.000.000.000 ευρώ κάθε µήνα, τα οποία δανείζεται,
δεν θα µπορέσουν να πληρωθούν οι συντάξεις.
Και βέβαια, ο στόχος µας για τον επόµενο χρόνο και το µεθεπόµενο χρόνο είναι πολύ µεγαλύτερος, σε σχέση µε αυτά που
πρέπει να εισπράξουν τα ταµεία από τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και από τη µείωση της µεγάλης σπατάλης, που γίνεται
στους κλάδους της υγείας.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, τα πράγµατα δεν ήταν έτσι. Γιατί
δεν είµαι από εκείνους που πιστεύουν ότι όλες οι εποχές ήταν
ίδιες και δεν δέχοµαι µε τίποτα ότι όλοι είµαστε ίδιοι. Υπάρχουν
διαφορές, γιατί πριν από τέσσερα, πέντε χρόνια, αυτός που ήταν
στη θέση µου, είχε να διαχειριστεί ένα ΙΚΑ µε 1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ πλεόνασµα. Σήµερα, έχει 2.000.000.000 ευρώ έλλειµµα
το χρόνο και αυτό το έλλειµµα δεν οφείλεται στις συντάξεις,
οφείλεται στον κλάδο υγείας, που έχει καταρρεύσει.
Ο συνάδελφος µου, που ήταν στη θέση µου το 2004, είχε να
διαχειριστεί ένα έλλειµµα στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών της τάξης των 30.000.000 ευρώ και σήµερα
αυτό το έλλειµµα έχει φθάσει το 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Επίσης, είχε να διαχειριστεί ένα πρόβληµα εισφοροδιαφυγής,
γιατί εισφοροδιαφυγή υπήρχε, αλλά ήταν στο 15% των εσόδων
των ταµείων. Σήµερα, είναι από 25% έως 40%. Είχε να διαχειριστεί ένα πρόβληµα µε τις δαπάνες, γιατί υπήρχαν προβλήµατα
και τότε και µε τα φαρµακεία και µε τα διαγνωστικά κέντρα και µε
τις κλινικές, αλλά οι δαπάνες αυτές αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια και τριπλασιάστηκαν.
Συνεπώς, δεν είναι ίδιο το πρόβληµα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε σήµερα. Αυτές είναι οι επιλογές και οι πολιτικές, οι
οποίες ανέβασαν το χρέος στα 13,6 ευρώ και µας στέλνουν σήµερα σ’ αυτό το µηχανισµό στήριξης, για να µπορέσει να συνεχιστεί η καταβολή των µισθών και η καταβολή των συντάξεων.
Μία άλλη πραγµατικότητα είναι αυτή που έχουµε περιγράψει
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πολλές φορές για το τι συµβαίνει στην αγορά εργασίας. Είναι γεγονός ότι τα προβλήµατα που υπάρχουν στην αγορά εργασίας
είναι µεγάλα, όχι γιατί υπάρχει έλλειµµα στο νοµικό πλαίσιο,
αλλά κυρίως γιατί υπάρχει αδυναµία ελέγχου.
Πρέπει να γίνουν δύο πράγµατα ταυτόχρονα. Να παρακολουθήσουµε την αγορά εργασίας και να βελτιώσουµε την κατάσταση, όπου επιβάλλεται να διορθωθεί. Και δεύτερον, να
ενεργοποιήσουµε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας σε µία κατάσταση που να µπορεί να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους, έτσι
ώστε εκείνος που δηλώνει µερική απασχόληση, να δούµε αν
πραγµατικά εργάζεται για τρεις ή για τέσσερις ώρες ή εργάζεται
για οκτώ ώρες και πληρώνεται για τις µισές.
Θα πάω γρήγορα στα άλλα σηµεία, γιατί δεν υπάρχει χρόνος.
Όσον αφορά αυτά που θέσατε µε τις δικές σας παρεµβάσεις,
ασκήθηκε µία κριτική από τη µία πλευρά, που λέει ότι µ’ αυτό το
νοµοσχέδιο, µε αυτές τις ρυθµίσεις ουσιαστικά οδηγείται σε παραπέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Το να επιχειρείς να καλύψεις εργαζόµενους, οι οποίοι εργάζονται µε µορφές
τέτοιες που σήµερα είναι εκτός πλαισίου, δεν σηµαίνει ότι ανακαλύπτεις εσύ αυτό το πρόβληµα. Πας να διορθώσεις αυτό το
πρόβληµα.
Κατά την άποψή µου και κατά την άποψη της Κυβέρνησης,
εκείνο που πρέπει να κάνεις σήµερα είναι κάθε µορφής απασχόλησης να είναι ενταγµένη σε ένα κανονιστικό πλαίσιο. Αλίµονο,
αν αφήσεις τον όποιο εργαζόµενο, ο οποίος µπορεί να εργάζεται
και µε δίωρο και µε τρίωρο, να µην έχει κάλυψη, να µην έχει περίθαλψη, να µην έχει µία σειρά δικαιώµατα που πρέπει να έχει.
Από την άλλη πλευρά, κάποιοι φοβούνται ότι µε αυτές τις ρυθµίσεις βάζουµε θηλιά στο λαιµό των επιχειρήσεων. ∆εν συµβαίνει κάτι τέτοιο, σε καµµία περίπτωση. Απλά, πρέπει να υπάρχουν
κανόνες και οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρµόζονται.
Μία τρίτη πραγµατικότητα -και µ’ αυτό το κεφάλαιο θα κλείσωείναι αυτό που συµβαίνει στα ασφαλιστικά ταµεία και έλεγα κάτι
πριν. ∆ηλαδή, σε µία εποχή που ζητούµε από τους εργαζόµενους
να κάνουν θυσίες, σε µία περίοδο που µειώνονται οι αποδοχές
και των εργαζόµενων, αλλά και το εισόδηµα των µικρών και µεσαίων επαγγελµατιών, δεν µπορεί να υπάρχει καµµία ανοχή σε
εκείνους, οι οποίοι νοµίζουν ότι µπορούν να πλουτίζουν σε βάρος
των ταµείων και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Γι’ αυτό δεν κάνουµε τίποτα σπουδαίο. Το αυτονόητο κάνουµε,
αυτό, όµως, που δεν έγινε τα προηγούµενα χρόνια. Γιατί τα
προηγούµενα χρόνια εκείνο που έγινε ήταν η κατάργηση της λίστας και η υπόσχεση ότι θα υπάρχει καλύτερη φαρµακευτική περίθαλψη, η κατάργηση του ελέγχου και ότι δεν θα ταλαιπωρούνται οι πολίτες, το πάγωµα της µηχανογράφησης στα ταµεία
που δεν δίνει τη δυνατότητα ελέγχων.
Λοιπόν, κάνουµε το ακριβώς αντίθετο. Και βέβαια, έχουµε τη
ρύθµιση αυτή που προβλέπει κυρώσεις για εκείνους, οι οποίοι
πιστεύουν ότι µπορεί να συνεχιστεί η ίδια πρακτική. ∆εν θα συνεχιστεί η ίδια πρακτική. Απλά πράγµατα. ∆ηλαδή, αυτός ο
οποίος παραβαίνει τους όρους της σύµβασης και την ισχύουσα
νοµοθεσία, δεν θα παραπέµπεται απλά στον εισαγγελέα, όταν
έχει και ποινικό µέρος αυτή η υπόθεση, αλλά θα διακόπτεται η
σύµβασή του µε το ταµείο. Και δεν θα διακόπτεται µ’ ένα ταµείο,
θα διακόπτεται µε όλα τα ταµεία, γιατί δεν µπορεί κανένας πλέον
να λειτουργεί σε αυτήν την κατεύθυνση.
Κλείνοντας θα αναφερθώ σ’ ένα θέµα, για το οποίο άκουσα να
µιλούν πολλοί συνάδελφοι. Είναι το θέµα ΟΓΑ-ΟΑΕΕ.
Κοιτάξτε, συνάδελφοι, και εγώ έχω γεννηθεί σε µία από τις
φτωχότερες περιοχές της Ελλάδος, που είναι τα Καλάβρυτα.
Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται σε µικρές περιοχές. Όµως, όταν υπάρχουν κατηγορίες επαγγελµατιών, που δηλώνουν 9.000 µέσο ετήσιο εισόδηµα και εµείς ότι µε 13.200 ευρώ και πάνω να ενταχθεί
στο ΟΑΕΕ, νοµίζω ότι δεν είµαστε εκτός πραγµατικότητας. Νοµίζω ότι είµαστε δίκαιοι και απέναντι σε αυτούς τους επαγγελµατίες που είναι στην πόλη και µπορεί να έχουν πολύ
χαµηλότερο εισόδηµα.
Ξεκαθαρίζουµε, λοιπόν, ποιοι είναι στον ΟΓΑ, ποιοι είναι στον
ΟΑΕΕ και είµαστε σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία
και γι’ αυτό που είπατε για το 35% και τα φωτοβολταϊκά –δεν έχω
χρόνο να τα αναπτύξω.
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Πάντως, είµαστε σε µία ίδια κατεύθυνση, έτσι ώστε να αντιµετωπίσουµε κατά τρόπο δίκαιο αυτό το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί. ∆εν είναι ταµειακού χαρακτήρα η προσέγγισή µας, για
να πάρουµε κάποιους, να τους εντάξουµε στον ΟΑΕΕ, γιατί έχει
οικονοµικά προβλήµατα. Είναι σε µία κατεύθυνση κοινωνικοασφαλιστική οι ρυθµίσεις που κάνουµε.
Στο Ολυµπιακό Χωριό θα υπάρξει η πρόνοια για το προσωπικό,
έτσι ώστε να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα. Θα υπάρξει µεταφορά.
Για τα θέµατα αναπηρίας, ασφαλώς χρειάζονται βελτιώσεις,
αλλά αυτό θα ρυθµιστεί στο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, όπου εκεί
θα προχωρήσουµε σε Ενιαίο Κέντρο Πιστοποίησης της αναπηρίας, για να µην υπάρχει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία: νοµαρχίες, δηµόσιο, ΤΕΒΕ, ΙΚΑ κ.λπ.. Θα υπάρχει ένα Ενιαίο Κέντρο
Πιστοποίησης, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση για τον πραγµατικά ανάπηρο και βέβαια, να περιορίσουµε σηµαντικά αυτό
που συµβαίνει στη χώρα µας, να έχουµε περιοχές που το ποσοστό των αναπηρικών συντάξεων είναι το 28%, το 30% ή το 35%.
Θέλω να κλείσω, µ’ ένα σχόλιο για τα γενικότερα θέµατα. Αγαπητοί συνάδελφοι, το πολιτικό σύστηµα, όχι µε την έννοια των
Βουλευτών, αλλά ευρύτερα, έχει σηµαντικότατες ευθύνες για
την κατάσταση που ζούµε στη χώρα µας και πρέπει αυτή τη
στιγµή όλοι να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων. Να µην δείξουµε κατώτεροι των περιστάσεων. Η χώρα δεν θα καταρρεύσει. Και δεν θα καταρρεύσει, γιατί εκείνα που θα καταρρεύσουν
είναι οι πρακτικές που µας οδήγησαν εδώ.
Πρέπει να καταρρεύσει η αδιαφάνεια, πρέπει να καταρρεύσει
η ρεµούλα, πρέπει να καταρρεύσει η πελατειακή σχέση, πρέπει
να καταρρεύσει η δηµαγωγία, για να µπορέσει η χώρα να µπει σε
µία νέα πορεία.
Αυτή την εντολή θεωρούµε ότι έχουµε από τον ελληνικό λαό.
Αυτή την εντολή θεωρούµε ότι έχουµε από το Γιώργο τον Παπανδρέου τον Πρωθυπουργό της χώρας και έτσι θα προχωρήσουµε, ώστε η χώρα να µπει σε µία νέα πορεία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό, τον κ. Κουτρουµάνη για τις απαντήσεις που έδωσε στα
ερωτήµατα των αγορητών σήµερα.
Κύριε Ροντούλη, έχετε ζητήσει το λόγο ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος. Θέλω να σας ενηµερώσω, µπορώ;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Βεβαίως, ένα λεπτό θέλω µόνο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θέλω να σας ενηµερώσω,
λοιπόν, ότι έχει µιλήσει δύο φορές ο Αρχηγός σας, έχετε µιλήσει
εσείς, σας ξαναέδωσα εγώ πάλι τα δύο λεπτά πριν για να µιλήσετε. Τώρα πρέπει να αποφασίσει το Σώµα, γιατί σύµφωνα µε
τον Κανονισµό δεν έχετε το δικαίωµα.
Το Σώµα δέχεται να µιλήσετε;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, για ένα λεπτό
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το Σώµα εγκρίνει να µιλήσετε για ένα λεπτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κανένα πρόβληµα.
Πήρα το λόγο για το άρθρο 16, που αφορά τους αναπήρους.
Εµείς θέλουµε να το ψηφίσουµε, γιατί είναι στη σωστή κατεύθυνση. Απαλλάσσει από διαρκείς ελέγχους κάποιους ανθρώπους
που έχουν µόνιµη και µη αναστρέψιµη αναπηρία. Έχουµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις, για να µας δώσετε το δικαίωµα να
το ψηφίσουµε.
Παρατήρηση πρώτη: θα παρακαλούσα πολύ η έκφραση «νοητική υστέρηση» να αλλάξει και να γίνει «νοητική αναπηρία».
Αυτός είναι ο δόκιµος όρος. Αυτό µπορείτε να το κάνετε και τώρα
πάραυτα.
∆εύτερον, έχουµε µία µεγάλη διαφορά όσον αφορά το ποσοστό αναπηρίας. Εσείς λέτε 80%, εµείς λέµε 67%, διαφορετικά χιλιάδες άνθρωποι µένουν εκτός.
Και το τρίτο: Σχηµατίζεται µία επιστηµονική επιτροπή για να
δει τα θέµατα στη συνέχεια. Σωστό. Το επικροτούµε. Θέλουµε,
όµως, να συµµετέχει στην επιστηµονική αυτή επιτροπή ένας
εµπειρογνώµονας από την ΕΣΑΜΕΑ, προκειµένου να συνδράµει
το έργο της επιτροπής αυτής.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Ροντούλη.
Εισερχόµαστε στο στάδιο των δευτερολογιών.
Ο εισηγητής της πλειοψηφίας του ΠΑΣΟΚ ο κ. Χρήστος Πρωτόπαπας έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, είχαµε σήµερα
µία µακρά συζήτηση για το µέλλον της χώρας και την πορεία της
οικονοµίας µας προς τα εκεί.
Νοµίζω πως είναι γνωστές οι τελευταίες εξελίξεις που χωρίς τίποτα να έχει ολοκληρωθεί ακόµη, ωστόσο δηµιουργούν µια
πρώτη µεγάλη ανάσα, µια πρώτη µεγάλη ανακούφιση για τον ελληνικό λαό και θέλω να πιστεύω για όλους µας µέσα εδώ στη
Βουλή.
Βεβαίως, ο δρόµος θα είναι δύσβατος και δύσκολος. Θα είναι
ένας δρόµος µεγάλων, επώδυνων ίσως διαρθρωτικών αλλαγών.
Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι ώρα ευθύνης για όλους
µας. Ή θα τραβήξουµε αυτό το δρόµο και θα αναλάβουµε το κόστος µας, ως πολιτικό σύστηµα ενώπιον του ελληνικού λαού,
ώστε οι θυσίες του να πιάσουν τόπο ή από εκεί και πέρα θα συνεχίσουµε –ορισµένοι τουλάχιστον- µία λογική λαϊκισµού, επικίνδυνη λογική κατά τα σηµερινά δεδοµένα την οποία είδαµε να
εξελίσσεται αυτές τις µέρες και σήµερα εδώ στην Αίθουσα.
Νοµίζω ότι ο κάθε σώφρων και υπεύθυνος Έλληνας πολίτης,
αυτός που καλείται να πληρώσει αµαρτίες άλλων για να βγει η
χώρα από το αδιέξοδο και ενώπιον του οποίου πρέπει όλοι να
σταθούµε µε σεβασµό, αγανακτεί όταν βλέπει να εµποδίζεται η
πρόσβαση –χιλίων για παράδειγµα- Ισπανών τουριστών σε µια
χώρα σαν τη δικιά µας που ζει ουσιαστικά από τον τουρισµό.
Ο λαϊκισµός αυτών των δυνάµεων, και µια από αυτές είναι και
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος -αλλά φοβάµαι και άλλες δυνάµεις δεν έδειξαν τη δέουσα και υπεύθυνη στάση σήµερα- νοµίζω ότι δεν µπορεί να γίνει αποδεκτός.
Εµείς αυτό που έχουµε να κάνουµε είναι να παρουσιάσουµε
στον ελληνικό λαό τις απόψεις µας, να αναλάβουµε πρώτα τις
δικές µας ευθύνες και να ζητήσουµε τη στήριξη του ελληνικού
λαού, αλλά και όλου του πολιτικού κόσµου για να προχωρήσουµε
µπροστά.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο: Από όλη τη συζήτηση, αυτό που
βγήκε είναι ότι το νοµοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί και έπρεπε να
ψηφιστεί από όλες τις δυνάµεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε
αυτό, τουλάχιστον στα άρθρα πιστεύω ότι θα υπάρξει η δέουσα
υπευθυνότητα.
∆εν έχω να κάνω πολλές παρατηρήσεις. Σηµειώνω µε ικανοποίηση, κύριε Ροντούλη, τη δήλωση του Υφυπουργού, του κ.
Κουτρουµάνη, για το Ολυµπιακό Χωριό. Υπήρχε πολύς κόσµος
που αγωνιούσε. Νοµίζω ότι αυτή η δήλωση φαντάζοµαι ότι θα
υλοποιηθεί µέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα µε µία σχετική
διάταξη σ’ ένα από τα επόµενα σχέδια νόµου. Kαι νοµίζω ότι η δέσµευση του κυρίου Υφυπουργού, η οποία ήταν ιδιαίτερα θετική
για το Ολυµπιακό Χωριό, θα δώσει τέλος στην αγωνία, στην εύλογη αγωνία πάρα πολλών ανθρώπων που δεν φιλοδοξούν να
κάνουν τίποτα άλλο παρά να συνεχίσουν να προσφέρουν, όπως
προσφέρουν σήµερα.
Ένα σηµείο το οποίο αξίζει τον κόπο να επισηµάνουµε είναι η
διάταξη για την ΟΤΟΕ, που νοµίζω ότι επικροτήθηκε από όλες
σχεδόν τις πτέρυγες της Βουλής.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Όχι από όλες τις πτέρυγες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΠΑΠΑΣ: Σχεδόν από όλες τις πτέρυγες
της Βουλής.
Πάντως, θέλω να σηµειώσω, να ρωτήσετε τους συνδικαλιστές
µέλη του ΣΥΡΙΖΑ και του Συνασπισµού στην ΟΤΟΕ εάν ανακουφίστηκαν ή δεν ανακουφίστηκαν µε µια τέτοια διάταξη. Θέλω να
τους ρωτήσετε για να δούµε τελικά, όταν µατώσαµε για να φθάσουµε ως αυτή εδώ τη διάταξη, όταν µατώσαµε για να έχουµε
σύµβαση, όταν µατώσαµε πάρα πολλοί άνθρωποι και πήγαµε στα
δικαστήρια και έκαναν πάρα πολλοί απεργίες για να µπορούµε να
φθάσουµε σ’ αυτό, για να δούµε πως το πετάµε έτσι και λέµε
«δεν το ψηφίζω». Να δούµε πως αναλαµβάνουµε τις ευθύνες µας
τελικά.
Θέλω να σηµειώσω ότι υπήρχε ένα αίτηµα εύλογο από την
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Οµοσπονδία επιχειρησιακών σωµατείων ιδιωτικών καζίνο να µπει
και για τα καζίνο. Το έχω θέσει στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Βεβαίως, δεν είχε προηγηθεί ο διάλογος που είχε γίνει
µεταξύ διοικήσεων ΟΤΟΕ και τραπεζών. Αυτή τη στιγµή καταλαβαίνω ότι µονοµερώς ίσως να µην είναι σωστό να µπει, να µην είµαστε προετοιµασµένοι να µπει, αλλά θέλω να παρακαλέσω και
να επισηµάνω προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να το
κρατήσει στα υπ’ όψιν, να προχωρήσει τον κοινωνικό διάλογο στο
θέµα µεταξύ των εργαζοµένων και των διοικήσεων των καζίνο.
Θα είναι πάρα πολύ καλό αν αυτοί οι άνθρωποι, οι εργαζόµενοι
εκεί να µπορούν να έχουν και αυτοί µια κλαδική, συλλογική σύµβαση.
Θεωρώ πολύ σηµαντική την παρέµβαση του κ. Ροντούλη για το
θέµα των αναπήρων. Νοµίζω ότι ειδικότερα το τρίτο σηµείο ίσως
είναι και ένα σηµείο που µπορεί να βοηθήσει και τα άλλα. Το
τρίτο σηµείο, δηλαδή, το να περιληφθεί η ΕΣΑΜΕΑ στην Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για την επίλυση του προβλήµατος, δεν
ξέρω, κύριε Υπουργέ, αλλά νοµίζω ότι µπορεί να γίνει αποδεκτό
είτε τώρα είτε να το κρατήσετε για την Τρίτη που θα το ψηφίσουµε στο σύνολο, µε µία νοµοτεχνική διόρθωση κοινής αποδοχής, πιστεύω από τη Βουλή. Μπορούµε να ξεπεράσουµε αυτό το
πρόβληµα. Νοµίζω ότι ο κ. Ροντούλης συνέβαλε θετικά και θα
είναι θετικό να ψηφίσει αυτή τη διάταξη το κόµµα του.
Κλείνοντας, υπάρχει και µία τροπολογία. ∆εν ξέρω αν θέλετε
να τη συζητήσουµε ξεχωριστά. Υπάρχει και µία τροπολογία η
οποία έχει κατατεθεί από τη Νέα ∆ηµοκρατία για τα «STAGE».
Μην επανερχόµαστε στον τοµέα αυτό. Όλοι έχουµε ευαισθησία,
όταν ένα νέο παιδί µένει άνεργο. Αυτό είναι σαφές. Κανείς δεν
είναι ευτυχής από την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Τώρα, όµως,
να πούµε σ’ αυτόν τον κόσµο ο οποίος προσελήφθη για εκπαίδευση και κατάρτιση, του οποίου ο τότε Πρωθυπουργός ο κ. Καραµανλής είπε ανοικτά –θυµάµαι την οµιλία του το Σεπτέµβριο
και τη θυµάµαι σαν τώρα- ότι αυτοί δεν είναι εργαζόµενοι, είναι
εκπαιδευόµενοι και καταρτιζόµενοι µε εργασιακή εµπειρία και να
έρθουµε τώρα, εκ των υστέρων, για να «χαϊδέψουµε αυτιά», να
προτείνουµε ό,τι προτείνουµε, νοµίζω ότι είναι λάθος.
Νοµίζω ότι η Κυβέρνηση έχει ρυθµίσει το θέµα αυτό µε το
νόµο του Υπουργείου Εσωτερικών. ∆εν είναι σωστό να επανερχόµαστε, δεν είναι σωστό να καλλιεργούµε ψεύτικες ελπίδες και
ιδιαίτερα κάτω από ένα καθεστώς που γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά ότι οι προσλήψεις φέτος στο δηµόσιο τοµέα είναι περίπου
–αν όχι απαγορευτικές γιατί έχουν εξαιρεθεί κάποιοι χώροι- εν
πάση περιπτώσει, εξαιρετικά περιορισµένες µε το σταγονόµετρο.
Μην δηµιουργούµε ψεύτικες ελπίδες. Το Υπουργείο έχει δουλέψει πολύ για να ανοίξει νέες θέσεις εργασίας για τους νέους
ανθρώπους, τα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ τρέχουν. Είναι πάρα
πολύ σηµαντικά και τολµηρά προγράµµατα και νοµίζω ότι δίνουν
ελπίδα ζωής γι’ αυτά τα παιδιά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Πρωτόπαππα.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας ο κ. Κοντογιάννης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν παραγνωρίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας άφησε πίσω της ένα µεγάλο δηµοσιονοµικό έλλειµµα. ∆εν είναι όµως η κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας, κύριε Υπουργέ, εκείνη που παροµοίασε την οικονοµία µε Τιτανικό.
Πείτε µου ποιος λογικός θα δανείσει µια χώρα που η Κυβέρνησή της από µόνη της οµολογεί διεθνώς ότι βουλιάζει. Αν ευθύνεστε για κάτι, είναι ότι στους εφτά αυτούς µήνες που
κυβερνάτε, αντί να λαµβάνετε µέτρα στήριξης της οικονοµίας,
µέριµνά σας ήταν η επικοινωνιακή πολιτική –όχι προσωπικά- της
Κυβέρνησής σας, η διαµόρφωση της κοινής γνώµης. Βέβαια, η
απουσία µέτρων, αλλά και τα µονοδιάστατα εισπρακτικά µέτρα
που τελικά εφαρµόζετε, γιατί απουσιάζει κάθε ίχνος αναπτυξιακής πολιτικής, δείχνουν ατολµία και µε τον τρόπο αυτό ανοίξατε
την όρεξη στους κερδοσκόπους.
Εσείς ως Κυβέρνηση στη συνεννόηση που απλόχερα σας προσέφερε η Νέα ∆ηµοκρατία απλόχερα και εσείς µοιράσατε ευθύ-

6399

νες για το παρελθόν. Αλλά δεν είναι αυτό, κύριε Υπουργέ, που ζητάει σήµερα ο ελληνικός λαός, είναι αυτό που εσείς επισηµάνατε
πρωτύτερα στην οµιλία σας: Συνεννόηση. Αυτή είναι η ευθύνη
όλων µας.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία της Νέας ∆ηµοκρατίας θέλω να
θυµίσω ότι τα προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας, τα λεγόµενα
«STAGE», αλλά και οι συµβάσεις έργου που υλοποιούνται στη
χώρα µας από το 1997 δίνουν τη δυνατότητα σε ανέργους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, αποκτώντας πολύτιµη εργασιακή
εµπειρία, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τον φορέα στον οποίο
έχουν ενταχθεί.
Όσοι εντάχθηκαν στα προγράµµατα αυτά, κύριε Υπουργέ,
εντάχθηκαν µε τη βεβαιότητα της µοριοδότησης, λόγω προσαύξησης της αποκτηθείσας εµπειρίας κατά 50% για προκηρύξεις
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του 2010 που προβλέπεται στους ν.
3320/2005, άρθρο 2 και στο ν. 3613/2007, άρθρο 11. Με δεδοµένο ότι πολλοί εξ αυτών εργάζονται τρία, πέντε, ακόµα και οκτώ
χρόνια, δηλαδή δεν είναι παιδιά της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε ανανεωµένες συµβάσεις, εκτελώντας καθήκοντα που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις υπηρεσίες του δηµοσίου και των
ΟΤΑ όπου απασχολούνται, θα ήταν τουλάχιστον καθήκον και
υποχρέωση της Κυβέρνησης να επαναφέρει σε ισχύ το άρθρο 2,
του ν. 3320/2005, έτσι όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 του
3613/2007 το οποίο αφορά την προσαύξηση κατά 50% της µοριοδότησης λόγω εµπειρίας.
∆εν ζητάµε πρόσληψη, δεν ζητάµε µονιµοποίηση, ζητάµε την
εφαρµογή του νόµου για τη µοριοδότηση κατά 50%. Το πρόβληµα δεν είναι µόνο κοινωνικό, καθώς αφορά σε χιλιάδες νέους
ανθρώπους µε γνώσεις και προσόντα, που αισθάνονται ότι βιώνουν µία ιδιότυπη εργασιακή οµηρία. Η προτεινόµενη τροπολογία-προσθήκη συνιστά µια κοινωνικά δίκαιη λύση σύµφωνα,
πρώτον µε την αρχή χρηστής διοίκησης, αφού τα διοικητικά όργανα οφείλουν να ασκούν τις αρµοδιότητές τους, σύµφωνα µε
το αίσθηµα δικαίου που επικρατεί, µε καλή πίστη και σύµφωνα
µε τα χρηστά ήθη, ούτως ώστε να µην αδικούν τους διοικούµενους. Και δεύτερον, µε την αρχή της εµπιστοσύνης του διοικούµενου που προβλέπει ότι ο διοικούµενος πρέπει να εµπιστεύεται
τη δράση της διοίκησης, δηλαδή η διοίκηση θα πρέπει µε τις
ενέργειές της να του αποδεικνύει ότι δρα για την προάσπιση των
δικαιωµάτων και συµφερόντων του και γενικότερα του δηµοσίου
συµφέροντος.
Κυρία Πρόεδρε, οφείλω να επαναλάβω ότι τα «STAGE» θεσµοθετήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ το 1997. Το 1999, παρακάµπτοντας τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
-µέλος της οποίας ήταν και ο σηµερινός Πρωθυπουργός- µονιµοποίησε όσους µετείχαν στα προγράµµατα. Το 2000 µε νέα διάταξη στο ν.2839, αφού συνειδητοποίησε ότι κάποιος είχε ξεχάσει
να τους διορίσει στο δηµόσιο, η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
προχώρησε στη µονιµοποίηση ακόµα δυόµισι χιλιάδων νέων που
µετείχαν σε προγράµµατα «STAGE». Στη συγκεκριµένη ρύθµιση
υπήρχε µία ιδιαιτερότητα. Οι µονιµοποιούµενοι δεν είχαν συµπληρώσει καν δεκαεπτάµηνο.
Σήµερα, εµείς δεν σας ζητάµε να προχωρήσετε σε µονιµοποίηση. ∆εν σας ζητάµε καν να κάνετε αυτό που έκανε η κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας το 2004, η οποία έβαλε τέλος στην οµηρία περίπου τριάντα πέντε χιλιάδων συµβασιούχων. Ακόµα και
αν δεν υπήρχε η οικονοµική κρίση αυτού του είδους η πολιτική
γενναιότητα µόνο πολιτικά αφελείς θα την περίµεναν από το
ΠΑΣΟΚ.
Ζητάµε, ως υπεύθυνη Κυβέρνηση, να αποδείξετε ότι το κράτος
έχει συνέχεια και να πράξετε το έλασσον, να ισχύσει και πάλι ο
νόµος της µοριοδότησης, γιατί όλοι αυτοί οι νέοι και οι νέες που
σπατάλησαν τόσα χρόνια από τη ζωή τους εργαζόµενοι σκληρά
σε διάφορες υπηρεσίες, το έπραξαν ως δεδοµένο ότι θα κάνουν
χρήση της µοριοδότησης, δηλαδή νόµου του κράτους που προϋπήρχε της δικής τους συµµετοχής στα συγκεκριµένα προγράµµατα µαθητείας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Οι αρχές ενός κράτους δικαίου επιβάλλουν να γίνει δεκτή η
τροπολογία που καταθέτουµε. Επιτέλους, κύριε Υπουργέ, ας
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αποδείξουµε ότι η πολιτική ηθική δεν είναι λέξη άγνωστη στο πολιτικό µας σύστηµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Κολοκοτρώνης έχει
το λόγο εκ µέρους του ΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα προσήλθε στο διάλογο και στην ειδική αρµόδια επιτροπή,
παρακολούθησε λεπτό προς λεπτό όλες τις συνεδριάσεις, έχει
καταθέσει ήδη την άποψή του σε σχέση µε το νοµοσχέδιο αυτό
και πιστεύουµε ότι περισσότερα προβλήµατα δηµιουργεί από
εκείνα που επιλύει. Εµείς καλοπίστως µετά από ενδελεχή έρευνα
που κάναµε και εξέταση όλων των άρθρων του νοµοσχεδίου, καταλήξαµε στο να αποδεχθούµε ορισµένα από τα άρθρα αυτά που
πιστεύουµε πως βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση.
Ήδη από πολλούς συναδέλφους και ιδιαίτερα συναδέλφους
του ΛΑΟΣ κατατέθηκε σήµερα ότι το επιχειρείν στη χώρα µας
είναι σαν να ανοίγει κανείς την πόρτα της κόλασης. Ο εργοδότης
a priori θεωρείται παραβάτης από τις διάφορες υπηρεσίες του
κράτους είτε αυτές ονοµάζονται Επιθεώρηση Εργασίας είτε ΙΚΑ.
Τα δικαστήρια –η ελληνική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη φυσικά και δεν την κρίνουµε εδώ- συνήθως παίρνουν αποφάσεις
εναντίον των εργοδοτών. Ορισµένοι δεν έχουν αποβάλει τα εγωπαθητικά τους προβλήµατα και θεωρούν τους εργοδότες εκ των
προτέρων ενόχους. Από την άλλη πλευρά, ορισµένοι πιστεύουν
ότι αυτή η χώρα ζει όπως πριν ορισµένα χρόνια. ∆εν έχουν αντιληφθεί ότι η χώρα βρίσκεται σε δεινή οικονοµική κατάσταση και
ότι θα πρέπει να περιορίσουµε τις όποιες διεκδικήσεις εκδηλώνονται και µάλιστα κατά ένα βίαιο τρόπο, που εκθέτουν τη χώρα
όχι µόνο πανελλαδικά, αλλά και παγκοσµίως. Τα ζητήµατα που
αφορούν τον ελληνικό τουρισµό θα πρέπει να αντιµετωπίζονται
µε ιδιαίτερη προσοχή.
Τέλος, σ’ ένα από τα άρθρα που αναφέρθηκε και ο συνάδελφός µου κ. Ροντούλης στο άρθρο 16, είχαµε πει κύριε Υπουργέ,
και στην επιτροπή, ότι είµαστε διατεθειµένοι να το αποδεχθούµε
αν αποδεχθείτε τις προτάσεις που έκανε η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία και ο καλός συνάδελφός µας ο κ. Κουρουµπλής αναφέρθηκε σ’ αυτό. Θέλουµε να ψηφίσουµε το
άρθρο 16, αρκεί να περιληφθούν σ’ αυτό όσες νόσοι δεν αναφέρονται στο νοµοσχέδιο, καθώς υπάρχουν άνθρωποι µε αναπηρία
οι οποίοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα, αλλά δεν τυγχάνουν ίσης
αντιµετώπισης µε άλλους που έχουν άλλες ασθένειες, γι’ αυτό
περιµένουµε µία απάντηση από τον Υπουργό, αν δέχεται να τροποποιήσει, όπως το περιέγραψε το άρθρο 16 ο κ. Ροντούλης,
ώστε να δώσουµε τη θετική µας ψήφο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει εκ µέρους
του ΣΥΡΙΖΑ η κ. Ευαγγελία Πασχαλίδου-Αµανατίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για το νοµοσχέδιο που συζητήσαµε χθες και σήµερα. Εµείς
δεν µπορούµε να του δώσουµε ελπίδα, γιατί τελικά εσείς δεν θέλετε. Απευθύνοµαι στη Κυβέρνηση. Κυβερνήσατε. Και εσείς σαν
ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία, αλλά δυστυχώς δεν διορθώνετε
ό,τι κάνατε στις εργασιακές σχέσεις. Και το λέω αυτό, γιατί
υπάρχουν νόµοι και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας που
προεκλογικά λέγατε ότι θα τους καταργήσετε και δεν το κάνατε.
∆εν ψηφίσαµε επί της αρχής, και είπαµε για ορισµένα θετικά
σε ορισµένα άρθρα. Αναφέραµε το απαράδεκτο να µπαίνουν ως
τροπολογίες σηµαντικά θέµατα του Υπουργείου Υγείας, του
ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και άλλα και είπαµε για τα ορισµένα θετικά, όπως
π.χ. τη µη επανάληψη της εξευτελιστικής εξέτασης ανθρώπων
µε αναπηρίες, είπαµε για την κυστική ίνωση, θέµα που δεχθήκατε την τελευταία στιγµή και είναι θετικό. Κοιτάξτε πώς δείχνει
αυτό όλο µία προχειρότητα. Και εγώ όταν µίλησα πιο µπροστά
και οι συνάδελφοί µου, σας επιδείξαµε την προχειρότητα που
ήρθε αυτό το σχέδιο νόµου και δεν είναι το µόνο που ήρθε µ’
αυτό τον τρόπο.
Τελικώς, θα ψηφίσετε το νοµοσχέδιο όσοι συµφωνείτε στην
κατεύθυνση, όσοι δεν βλέπετε ότι είναι ψευδεπίγραφο και αντίθετο µε τον τίτλο του και αυτό που θέλετε να καταλάβει ο κό-
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σµος. Παρά τον κίνδυνο ότι δεν ψηφίζουµε τα ολίγα θετικά, θα
ψηφίσουµε κατά σε όλα στη φιλοσοφία και στις πρακτικές που
φέρνει το σχέδιο στο σύνολό του και στα άρθρα του.
Θα σας πω κάτι που ίσως σας φανεί σκληρό, αλλά είναι πραγµατικότητα. Το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου ψηφίζεται από µία
τρόϊκα µε σειρήνα συναγερµού.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υφυπουργέ, θέλετε να προσθέσετε κάτι; Μπορείτε να κάνετε µία ολιγόλεπτη παρέµβαση τριών λεπτών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Μου κάνει, κύριε Πρόεδρε, εντύπωση
η τελευταία τοποθέτηση, αλλά και άλλες που ακούστηκαν κατά
τη διάρκεια της συζήτησης στην ολοµέλεια, αλλά και στην επιτροπή. ∆ηλαδή αν υποθέσουµε πως σήµερα συµφωνούσαµε µαζί
σας και λέγαµε ότι το αποσύρουµε, γιατί έχετε σηµαντική αντίθεση µε αυτά τα οποία πάµε να ψηφίσουµε, τίθεται ένα ερώτηµα:
Αύριο θα ήταν καλύτερα για τους εργαζόµενους να το αποσύρουµε ή να το ψηφίσουµε; ∆ηλαδή γι’ αυτόν που εργάζεται µε
µπλοκάκι θα ήταν καλύτερο ή όχι; Για εκείνον ο οποίος εργάζεται σε ΕΠΑ θα ήταν καλύτερο ή όχι;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κινδυνολογείτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): ∆εν κινδυνολογώ. Αυτή είναι η απλή λογική, που λέει τι; Ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο ουσιαστικά οδηγείτε
τους εργαζόµενους σε χειρότερο καθεστώς. Αυτό µας λέτε.
Πραγµατικά, προβληµατίζοµαι. Το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω, αλλά αυτό που λέτε δεν βγαίνει σε τίποτα. Έχω καταλήξει
στο συµπέρασµα ότι βεβαίως δεν έχουµε µία ρύθµιση που να
λέει ότι όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν προσωπικό µόνο µε πλήρη απασχόληση, γιατί κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε να συµβεί, αλλά από εκεί και πέρα ότι υπάρχουν
βελτιώσεις σηµαντικές για ορισµένες οµάδες, δεν µπορείτε να
το αρνηθείτε.
Υπάρχουν σηµαντικές βελτιώσεις, µέχρι του σηµείου που ο κ.
Γεωργιάδης µας είπε ότι είµαστε επαρχία της Σοβιετίας. ∆εν είµαστε ούτε το ένα ούτε το άλλο, γιατί σεβόµαστε και το ρόλο
των επιχειρήσεων σε µία δύσκολη περίοδο. Πραγµατικά, δεν θέλουµε να βάλουµε θηλιά στο λαιµό των επιχειρήσεων. ∆εν θέλουµε να δηµιουργήσουµε προβλήµατα. Είναι ισορροπηµένες οι
ρυθµίσεις και βεβαίως, είναι ισορροπηµένες σε µια αγορά εργασίας που έχει τα σηµερινά χαρακτηριστικά.
Γι’ αυτό, λοιπόν, προτείνουµε να ψηφιστούν αυτές οι ρυθµίσεις. Σε ό,τι αφορά τα επιµέρους που αναφέρθηκαν, κατανοείτε,
κύριε Κοντογιάννη, ότι πρόσφατα ψηφίστηκε ο νόµος για τον
τρόπο προσλήψεων στο δηµόσιο. ∆εν είναι στις προθέσεις της
Κυβέρνησης να αλλάξει αυτόν το νόµο και να διαµορφώσει διαφορετικούς όρους για τις προσλήψεις.
Όσον αφορά την πρόταση που κάνατε, το έχουµε υποσχεθεί
προσωπικά -και εγώ και ο κ. Λοβέρδος- στη Συνοµοσπονδία των
Ατόµων µε Αναπηρία ότι θα συµµετέχουν στη συγκεκριµένη επιτροπή, όπως και σε άλλη επιτροπή που έχει αναλάβει τα θέµατα
της αναπηρίας συνολικά. Εποµένως, δεν υπάρχει επ’ αυτού καµµία αντίρρηση.
Όσον αφορά όµως το ποσοστό, αυτό δεν µπορεί να γίνει
δεκτό, γιατί πρέπει να γίνει πρώτα αυτή η επιστηµονική επιτροπή,
η οποία ουσιαστικά θα αποφασίσει µε επιστηµονικό τρόπο –που
δεν θα αµφισβητείται- για το ποιες από αυτές τις ασθένειες είναι
µη αναστρέψιµες, έτσι ώστε να µην επανεξετάζονται.
Ευχαριστώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κάτι διευκρινιστικό θα ήθελα να ρωτήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, δεν
µπορούµε να µπούµε σε διαδικασία ερωτήσεων. Η συζήτηση περαιώθηκε. Μπορείτε να το συζητήσετε µετά µε τον κύριο Υφυπουργό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, θέλουµε να ψηφίσουµε το άρθρο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, αφήνετε ανοιχτό
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το ενδεχόµενο η επιτροπή αυτή, όταν σχηµατισθεί το 80%, να το
κάνει 67% ή µιλάµε µόνο για τις ασθένειες που θα συµπεριληφθούν; Μιλάµε και για το ποσοστό; Θα επανακριθεί δηλαδή;
Είναι ανοιχτό το ζήτηµα;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Είπαµε από την αρχή, κύριε Ροντούλη,
συζητώντας το θέµα στην Επιτροπή, ότι ο πίνακας αυτός είναι
ενδεικτικός …
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Των ασθενειών ή και του ποσοστού;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Των ασθενειών. Και του ποσοστού.
∆εν είµαι γιατρός, δεν ξέρω ακριβώς τι θα αποφασίσει η επιτροπή. Βάλαµε, όµως, σε πρώτη φάση στη ρύθµιση αυτή, τις
ασθένειες εκείνες για τις οποίες δεν υπάρχει βελτίωση, έτσι ώστε
να χρειάζεται κάποια στιγµή επανεξέταση. ∆εν σηµαίνει ότι είναι
µόνο αυτές οι ασθένειες, δεν σηµαίνει επίσης ότι είναι µόνο αυτά
τα ποσοστά. Ίσως υπάρξουν βελτιώσεις, αλλά αυτό είναι θέµα
της επιστηµονικής επιτροπής και της οµάδας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Άρα, είναι ανοιχτό το θέµα του ποσοστού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της ενότητας
των άρθρων 1 έως 35 και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» και θα
γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 2
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 3
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7, όπως τροπο-
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ποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 7
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 8
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 16
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 18
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 20
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλαιό άρθρο 25, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και το οποίο αναριθµείται σε άρθρο 24;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 24
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλαιό άρθρο 26 ως έχει
και αναριθµείται σε άρθρο 25;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 25
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλαιό άρθρο 27 ως έχει
και το οποίο αναριθµείται σε άρθρο 26;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλαιό άρθρο 28, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και το οποίο αναριθµείται σε άρθρο 27;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 27
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλαιό άρθρο 29, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και το οποίο αναριθµείται σε άρθρο 28;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 28

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλαιό άρθρο 30, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και το οποίο αναριθµείται σε άρθρο 29;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 29
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλαιό άρθρο 31, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και το οποίο αναριθµείται σε άρθρο 30;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 30
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλαιό άρθρο 32 ως έχει
και το οποίο αναριθµείται σε άρθρο 31;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 31
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλαιό άρθρο 33, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και το οποίο αναριθµείται σε άρθρο 32;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 32
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλαιό άρθρο 34 ως έχει
και το οποίο αναριθµείται σε άρθρο 33;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 33
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλαιό άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 34
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του Νοµοσχεδίου και ερωτάται
το Σώµα, αν γίνεται δεκτό.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και
άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων
και η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.20’ λύεται η συνεδρίαση για την Πέµπτη 29 Απριλίου 2010 και ώρα 09.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, µόνη
συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις στο
δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, στη βάση αρχής της πλήρους και
σταθερής δουλειάς για όλους µε δικαιώµατα (Μονιµοποίηση των
συµβασιούχων ορισµένου και αορίστου χρόνου και των συνδεοµένων µε συµβάσεις έργου που υποκρύπτουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας, καθώς και των απασχοληµένων µε προγράµµατα
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ελαστικών εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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