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ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9631
2. ‘Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Ι. Βαλυράκη, σελ.9655
3. Επί του Κανονισµού, σελ. 9677, 9678, 9682
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 9631
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
9634 - 9653
3. Συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων:
α) Προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον εξορθολογισµό της σπατάλης φαρµάκων και
υλικών στα νοσοκοµεία, σελ. 9654
β) Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επέκταση ρυθµίσεων µειωµένων τιµολογίων της ∆ΕΗ στις τρίτεκνες οικογένειες και
µείωση των δηµοτικών τελών σε όλες τις οικογένειες µε τρία
παιδιά και άνω, σελ. 9655
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις. Ρυθµίσεις στις
Εργασιακές Σχέσεις», σελ. 9658
2. Αίτηση Αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σελ.
9668

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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Αθήνα, σήµερα στις 6 Ιουλίου 2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.05’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 5 Ιουλίου
2010 εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του
Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΝΖ’ συνεδριάσεώς του, της ∆ευτέρας 5 Ιουλίου 2010, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολό
των σχεδίων νόµων:
1. «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και
άλλες διατάξεις»
2. «Βελτιώσεις της Ποινικής Νοµοθεσίας για τους ανήλικους
δράστες, πρόληψη και αντιµετώπιση της θυµατοποίησης και της
εγκληµατικότητας των ανηλίκων» και
3. «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις οδηγίες
2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες
πληρωµών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συµµετοχής σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις»)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Άγγελο Κολοκοτρώνη Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η εταιρεία ALTEC αιτείται την παράταση προθεσµίας για τον φορολογικό της έλεγχο.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεράσιµος Π. Κουταβάς καταγγέλλει ως αντισυνταγµατική την επιβολή κρατήσεων στις
συντάξεις υπέρ του ΛΑΦΚΑ που πρόκειται να ισχύσει από 1-82010.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος ∆ύµης του Νοµού
Αχαΐας αιτείται την κατασκευή έργων σχολικής υποδοµής και
ειδικότερα την ένταξη του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου στο ΕΣΠΑ.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-

τέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας αιτείται την προώθηση συνεδρίων, όπως αυτό που πραγµατοποίησε 27-28 Ιουνίου στο Πνευµατικό Κέντρο Νέας Κίου
Αργολίδας.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων
ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. διαµαρτύρεται για την κατάργηση της εταιρείας
Αξιοποίησης Αγροτικής Γης - ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ.
6) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα Σωµατεία Εργαζοµένων
των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων ΑΒΕΕ -Σωµατεία Θυγατρικών ΜΒΗ και ΗΜΚ καταγγέλλουν την απαξίωση της ΕΑΣ και
την ανυπαρξία σχεδιασµού για την παραγωγική ανασυγκρότηση
της εταιρείας .
7) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος Νοτίου Αιγαίου αιτείται την εφαρµογή εικοσιτετράωρης
βάρδιας σε όλα τα πυροσβεστικά κλιµάκια.
8) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Πέλλης αιτείται τη
διάθεση ανθρώπινου δυναµικού στον ΕΛΓΑ Βέροιας, προκειµένου να προχωρήσει το έργο της εκτίµησης ζηµιών στους αγρότες του νοµού του.
9) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ΕΣΑΜΕΑ αιτείται τη δωρεάν µετακίνηση µε το ΚΤΕΛ για τα άτοµα µε αναπηρία.
10) Οι Βουλευτές, Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ, Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία o Σύλλογος Νεφροπαθών Ν.Μαγνησίας «Οι Αγιοι Ανάργυροι» αιτείται την επίλυση του προβλήµατος που έχει δηµιουργηθεί, όσον αφορά στη λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού
Νεφρού του Νοσοκοµείου του Βόλου και επίσης σχετικά µε την
παραλαβή φαρµάκων από το φαρµακείο του νοσοκοµείου.
11) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ελληνικός Σύλλογος
για το Σύνδροµο Asperger αιτείται την κατάργηση της υπ’ αριθµ.
102224/Γ6 εγκυκλίου µε την οποία παραβιάζονται τα ανθρώπινα
δικαιώµατα των αυτιστικών παιδιών.
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12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη συνεχή επιδείνωση της ποιότητας των θαλασσίων υδάτων στις περιοχές
κοντά στην Πάτρα και στην ανάγκη αντιµετώπισης του θέµατος
από την πολιτεία.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον επικοινωνιακό κυρίως χαρακτήρα που είχαν οι έλεγχοι του Σ∆ΟΕ στον ιατρικό χώρο και στην ανάγκη ουσιαστικού αποτελέσµατος.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο ψήφισµα που
εξέδωσε το ∆Σ της ΕΣΗΕΠΗΝ για το µέλλον του δοκιµαζόµενου
τοπικού τύπου.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα ηµιτελή έργα
του ∆ικονιάρη και των παραγλαύκειων αρτηριών Πελοποννήσου.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην υποχρέωση
της πολιτείας για τη λειτουργία και συντήρηση του Παµπελοννησιακού Σταδίου του ∆ήµου Πατρέων.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο θέµα της αναπροσαρµογής των τιµών των διοδίων στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου
και στην εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου.
18) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος Αιδηψού Νοµού Εύβοιας αιτείται το κτήριο «Άγιοι Ανάργυροι»
ιδιοκτησίας ΕΤΑ να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υπαλλήλων ∆Ε αιτούνται να παραµείνει ανοικτός ο πίνακας κατάταξης επιτυχόντων κατηγορίας ∆Ε και να τεθεί σε ισχύ για
άµεση κάλυψη των υφισταµένων οργανικών θέσεων.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε αίτηµα του
φαρµακευτικού συλλόγου για ρύθµιση της κατάστασης που έχει
δηµιουργηθεί από το πάγωµα του ελέγχου των συνταγών .
27) Ο Βουλευτής Ν. Αττικής (Υπόλοιπο) κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος Αρτέµιδος
Νοµού Αττικής διαµαρτύρεται για την κατάσχεση των χρηµάτων
του δήµου του στη Τράπεζα Πειραιώς από την ΕΥ∆ΑΠ.
28) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο γίνεται διαµαρτυρία για την
κατάργηση του µειωµένου ή δωρεάν εισητηρίου των ΑΜΕΑ µε
το αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων.
29) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Νοµάρχης Πέλλης αιτείται τη µη
µετακίνηση των στρατιωτικών µονάδων από τα Γιαννιτσά και τη
Σκύδρα.
30) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Βασιλική Ταψή αιτείται τη µετάθεση του γιού της από την Κύπρο που υπηρετεί τη στρατιωτική
του θητεία στην Ελλάδα, για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
31) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι επαγγελµατίες αλιείς Νέας Κίου
Αργολίδας διαµαρτύρονται για την απαγόρευση ψαρέµατος µε
καθετή µε τη βοήθεια µη υποβρύχιου φωτός.

19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση πληρωµής των εργαζοµένων του προγράµµατος «Βοήθεια
στο Σπίτι».

32) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος Μαρµαρίου Νοµού Εύβοιας αιτείται την επίλυση προβλήµατος που έχει
δηµιουργηθεί στο περιφερειακό Ιατρείο Μαρµαρίου και αδυνατεί
να λειτουργήσει κανονικά.

20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις αντιδράσεις
των κατοίκων της περιοχής της Ξερόλακκας του Ν. Αχαΐας σχετικά µε την έγκριση της άδειας επέκτασης του ΧΥΤΑ στην περιοχή.

33) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Φάρος Τυφλών της
Ελλάδος, Σωµατείο Ειδικώς Ανεγνωρισµένο αιτείται να εξαιρεθούν οι τυφλοί από τις ρυθµίσεις του άρθρου 16 του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου.

21) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι προγραµµατισµένοι κατασκηνωτές µε βαριά κινητική αναπηρία στο ΚΑΑΠ Βούλας
αιτούνται την ανάκληση της απόφασης για τη διακοπή της λειτουργίας της κατασκήνωσης ΑµεΑ στο ΚΑΑΠ Βούλας.

34) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων «Η ∆ήµητρα» Νοµού Εύβοιας
αιτείται
οικονοµική ενίσχυση για την αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν στις αγροκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις πέρυσι στο
Νοµό Εύβοιας.

22) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Έπαρχος Θήρας Σαντορίνης
Νοµού Κυκλάδων αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του ΙΕΚ
Σαντορίνης.
23) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος ∆ρυµαλίας Νάξου,
Νοµού Κυκλάδων αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του ΙΕΚ
Νάξου.
24) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος Ινάχου Αιτωλοακαρνανίας διαµαρτύρεται για την αλλαγή ύψους
της στάθµης των υδάτων από τη ∆ΕΗ στην λίµνη Καστρακίου του
δήµου του.
25) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι επιτυχόντες του
ειδικού γραπτού διαγωνισµού για πλήρωση θέσεων δικαστικών

35) Οι Βουλευτές, Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ, Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Νοµάρχης Λάρισας αιτείται την αποκατάσταση ζηµιών
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Ν. Λάρισας.
36) Οι Βουλευτές, Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ, Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Νοµάρχης Λάρισας αιτείται την ολοκλήρωση του
φράγµατος Αγιονερίου µέσω του επιχειρησιακού προγράµµατος
«Αλ. Μπαλτατζής».
37) Οι Βουλευτές, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ, Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ και Α’ Θεσσαλονίκης κ.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙ∆ΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι Αγρότες του αγροκτήµατος Κάρυανης του ∆ήµου Ορφανού Νοµού
Καβάλας αιτούνται αποζηµίωση των πληγέντων παραγωγών
λόγω της καταστροφικής χαλαζόπτωσης στις 20-6-10.
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38) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Γουβών Νοµού Ηρακλείου Κρήτης αιτείται τη συνέχιση λειτουργίας των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την ουσιαστική αναβάθµισή τους.
39) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Γονέων - Κηδεµόνων Παιδιών µε Αναπηρία αιτείται να προταχθούν οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί στο διορισµό ειδικής αγωγής.
40) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία o ∆ήµαρχος Σηπιάδος Νοτίου Πηλίου
αιτείται την ενίσχυση του Αστυνοµικού Σταθµού Αργαλαστής ο
οποίος έχει αποδυναµωθεί από συνεχείς µεταθέσεις αστυνοµικών.
41) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Έπαρχος Θήρας Σαντορίνης αιτείται την άµεση στελέχωση του Αστυνοµικού Τµήµατος Θήρας.
42) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Κυκλάδων αιτείται να επανεξεταστεί το θέµα
δηµιουργίας νέου Εφετείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, γεγονός που
δηµιουργεί προβλήµατα, σε περίπτωση µετάθεσης, για τους εργαζόµενους δικαστικούς υπαλλήλους του Εφετείου της Σύρου.
43) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Κυκλάδων αιτείται την αύξηση του προϋπολογισµού των ενοτήτων του εµπορίου
και της παροχής υπηρεσιών στην περιφέρειά του.
44) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Κτηνοτρόφων Νοµού Καβάλας αιτείται την επανεξέταση του θέµατος της επιστροφής
των επιδοτήσεων από νέους αγρότες του Ν. Καβάλας, οι οποίοι
δεν κατάφεραν να νοµιµοποιήσουν και να πάρουν άδεια λειτουργίας για τις κτηνοτροφικές τους εγκαταστάσεις.
45) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία Ο ∆ήµος Ορφανού Νοµού Καβάλας αιτείται επιχορήγηση από τον ΕΛΓΑ για τη βελτίωση των ήδη υφισταµένων αντιχαλαζικών δικτύων του νοµού.
46) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Παγκρήτιο ∆ίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «Οικοκρήτη» προτείνει τρόπους για
τη λύση του προβλήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων
στην Κρήτη.
47) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ιητών Νοµού Κυκλάδων αιτείται τη λύση του προβλήµατος της ακτοπλοϊκής σύνδεσης στο
νησί του µε τα γύρω νησιά και τον Πειραιά.
48) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι συµβασιούχοι πρώην εργαζόµενοι του δήµου Ηρακλείου αιτούνται την επανεξέταση του
θέµατος της απόλυσης συµβασιούχων του ∆ήµου που συµπλήρωσαν είκοσι τέσσερις µήνες, βάσει του π.δ. 164/2004.
49) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία καταγγέλλει την απόφαση της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας
Αυτοκινητιστών Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών να µη
δέχονται δωρεάν µετακίνηση ή µειωµένο κατά το ήµισυ εισιτήριο για τα άτοµα µε αναπηρία.
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50) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη
εξεύρεσης λύσης στο κτηριακό πρόβληµα του Γενικού Λυκείου
Αριδαίας.
51) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Επιµελητηριακός Όµιλος
Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών αιτείται την επανεξέταση του θέµατος των κρατήσεων υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τα εισιτήρια
των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
52) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Εργαζοµένων ∆ΕΗ Νησιών «ΚΑΝΑΡΗΣ» διαµαρτύρεται για την εγκατάσταση µονάδων
απονίτρωσης στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη των νησιωτικών αυτόνοµων σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
53) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος Σηπιάδος Νοµού Μαγνησίας αιτείται την ενδυνάµωση µε προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθµού Αργαλαστής του Νοτίου Πηλίου.
54) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο γίνεται διαµαρτυρία
για τη µη ανανέωση των συµβάσεων για τη δωρεάν µεταφορά
των ΑΜΕΑ µε το ΚΤΕΛ Ηλείας.
55) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κοκκίνης Γεώργιος διαµαρτύρεται για αδιαφανείς προσλήψεις στο Γεωδυναµικό Ινστιτούτο
του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
56) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Επαρχιακό Συµβούλιο Θήρας Σαντορίνης Νοµού Κυκλάδων αιτείται τη στελέχωση του Αστυνοµικού
Τµήµατος Θήρας.
57) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι ιατροί του ΠΠΙ Αντιπάρου Νοµού Κυκλάδων αιτούνται τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Πάρου και
του ΠΠΙ Αντιπάρου.
58) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσών
αιτείται να
ενηµερωθεί εάν εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση συστέγασης ΚΞΓ και ΕΕΣ.
59) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΠΑΠ Αποσπασµένων στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
αιτείται την επαναφορά των υπαλλήλων στον ΟΠΑΠ σε οργανικές θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
60) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας για το οποίο διαµαρτύρεται για τη συγχώνευση των στρατιωτικών νοσοκοµείων,
Ιδρυµάτων και εργαστηρίων µε το ΕΣΥ.
61) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας αιτείται να πληροφορηθεί εάν θα σταλούν Έλληνες εκπαιδευτικοί στην Σουηδία.
62) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος αιτείται την ανακατανοµή και
αύξηση των οργανικών θέσεων στο χώρο της δικαιοσύνης.
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63) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να εξεταστεί το πρόβληµα µε τα «φακελάκια» που πληρώνουν οι Έλληνες ασθενείς
στα νοσοκοµεία.
64) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Τµήµα Γεωλογίας, Τοµέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναµικής του Πανεπιστήµιου Πατρών αιτείται τη συνέχιση των γεωαρχαιολογικών και ανασκαφικών ερευνών στην Αρχαία Ελίκη Νοµού Αχαΐας.
65) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο γίνεται διαµαρτυρία για την
καταστροφή φαραγγιού στο όρος Παναχαϊκού, ∆ήµος Ερινεού
για να κατασκευαστεί µικρό υδροηλεκτρικό έργο.
66) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο γίνεται διαµαρτυρία από τους
καταναλωτές και τους επιχειρηµατίες του Νοµού Αχαΐας για τις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νέες αυξήσεις των συντελεστών του φόρου προστιθέµενης
αξίας.
67) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι Κτηνοτρόφοι Νοµού Αχαΐας διαµαρτύρονται για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται για την υλοποίηση της 244203/16-1-2006 ΚΥΑ.
68) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται την ανανέωση των συµβάσεων
που καλύπτουν τις δαπάνες των εισιτηρίων των ΑµεΑ µε το ΚΤΕΛ
Μαγνησίας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 9268/26-04-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κασαπίδη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 950/16-06-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 9682/04-05-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Στρατάκη Εµµανουήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β13-411/16-06-
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2010 έγγραφο από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 9701/04-05-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Καράογλου Θεοδώρου, ∆ερµεντζόπουλου Αλέξανδρου,
Αυγενάκη Ελευθέριου και Χαλκίδη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αριθµ. 23803/ΕΥΣ 4162/16-06-2010 έγγραφο από την Υπουργό
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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4. Στην µε αριθµό 10380/19-05-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β1049/16-06-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2010 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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5. Στις µε αριθµό 10698/27-05-2010 και 10648/26-05-2010 ερωτήσεις του Βουλευτή κ. Μπεκίρη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

9651

6611/162-172/16-06-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

9652

6. Στην µε αριθµό 10769/28-05-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλο Νικόλαου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β13-570/16-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

06-2010 έγγραφο από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αναφορές-ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
1. Η πρώτη µε αριθµό 10481/21-5-2010 ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών
ένταξης των εργαζοµένων στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) δεν συζητείται µετά από συνεννόηση της
Υπουργού µε το συνάδελφο Βουλευτή κ. Κεγκέρογλου και διαγράφεται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε. Έχετε το λόγο προφανώς για να το επιβεβαιώσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, όχι µετά από συνεννόηση, αλλά µετά από επίλυση του θέµατος άµα τη καταθέσει της ερώτησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Άρα πλέον όταν καταθέτετε ερωτήσεις δεν χρειάζεται καν η συζήτηση. Λύεται το θέµα
στο προστάδιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Αυτή η Κυβέρνηση δουλεύει,
κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αυτό το σηµειώνουµε οι
υπόλοιποι Βουλευτές!
Η δεύτερη µε αριθµό 9192/23-4-2010 ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αθανασίου Νάκου προς την Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την αποκατάσταση και αποζηµίωση των ακτηµόνων και κτηνοτρόφων της πρώην λίµνης Κάρλας, που θίγονται από την επανασύσταση της λίµνης δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η τρίτη µε αριθµό 10807/28-5-2010 ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαράλαµπου
Χαραλάµπους προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία των δοµών Ψυχικής Υγείας
«Αργώ» και «Νεφέλη» στην Κέρκυρα δεν συζητείται λόγω κωλύµατος της Υφυπουργού κ. Γεννηµατά και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 6588/24-2-2010 ερώτηση
του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελου
Κολοκοτρώνη προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον εξορθολογισµό της σπατάλης φαρµάκων και υλικών στα νοσοκοµεία.
Η ερώτηση του κ. Κολοκοτρώνη, Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού στην Α’ Θεσσαλονίκης, έχει ως εξής:
«Κυρία Υπουργέ,
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» της
Κυριακής 21ης Φεβρουαρίου, 15.000.000 ευρώ εξοικονοµήθηκαν τα τελευταία έξι χρόνια από το Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης χάρη στη συνεργασία της διοίκησης και των υπηρεσιών,
όπου στο διάστηµα αυτό κατορθώθηκε να µειωθεί η φαρµακευτική δαπάνη του νοσοκοµείου κατά 24% του κόστους.
Το επίτευγµα αυτό οφείλεται στον περιορισµό χορήγησης
φαρµάκων υψηλής αξίας που χορηγούνταν στο παρελθόν εκτός
των εγκεκριµένων ενδείξεων µε βάση µεµονωµένα δηµοσιεύµατα
σε επιστηµονικά περιοδικά και όχι βάσει τεκµηριωµένων αποδείξεων.
Σήµερα, για να χορηγηθεί ένα φάρµακο απαιτείται λεπτοµερές πρωτόκολλο που εγκρίνεται από την επιτροπή έρευνας και
δεοντολογίας του επιστηµονικού συµβουλίου του νοσοκοµείου,
το διοικητικό συµβούλιο και τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων.
Σηµειωτέον, ότι το ίδιο χρονικό διάστηµα η φαρµακευτική δαπάνη στα υπόλοιπα νοσοκοµεία της χώρας αυξήθηκε κατά 200%
έως 250% κατά µέσο όρο.
Ερωτάσθε, κυρία Υπουργέ:
1. Μελετάται από το Υπουργείο Υγείας η εφαρµογή και στα
υπόλοιπα νοσοκοµεία της χώρας του συστήµατος ελέγχου και
εξορθολογισµού της φαρµακευτικής δαπάνης, όπως πράττει το

ΑΧΕΠΑ µε την επιτυχία που περιγράφεται στο δηµοσίευµα;
2. Πού οφείλεται η µη κοστολόγηση και χρέωση των αναλωσίµων και των φαρµάκων ανά ασθενή µέσω των γραµµωτών κωδικών (BAR CODE) κάθε είδους;
3. Με ποια µέτρα σκοπεύει το Υπουργείο να περισταλούν οι
αδικαιολόγητες δαπάνες σε όλους τους τοµείς των κρατικών νοσοκοµείων της χώρας;»
Το λόγο έχει η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, το θέµα που αναδεικνύεται µε την ερώτησή σας είναι ιδιαίτερα κρίσιµο και είναι ένα από τα ζητήµατα
όπου τους τελευταίους µήνες έχουµε εστιάσει την προσπάθειά
µας.
Τον περασµένο Απρίλιο φέραµε µία σειρά από διατάξεις, που
ψηφίστηκαν -και είχαµε προτείνει από κοινού µε τον παριστάµενο
συνάδελφο Υπουργό Εργασίας, καθώς ένα µέρος τους αφορούσε και τα ταµεία- όπου θεσπίσαµε συγκεκριµένες, νέες υποχρεώσεις όσον αφορά και τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, αλλά και τις
ιδιωτικές κλινικές, σε σχέση µε τον έλεγχο της διακίνησης και
της τιµής των φαρµάκων στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και στον
ιδιωτικό χώρο της υγείας.
Πιο συγκεκριµένα, ήταν τρεις αυτές οι ρυθµίσεις, των οποίων
τώρα προχωρά η υλοποίηση. Και θα σας ενηµερώσω:
Η πρώτη αφορούσε την υποχρέωση των νοσοκοµείων του ΕΣΥ
για την προµήθεια φαρµάκων ή τουλάχιστον των περισσοτέρων
φαρµάκων, να µπορούν πλέον να κάνουν διαγωνισµούς µε βάση
τη δραστική ουσία.
Για το συγκεκριµένο θέµα θέλω να σας πω ότι ήδη η νέα διοίκηση του ΕΟΦ έχει καταρτίσει τις σχετικές προϋποθέσεις, προκειµένου να αποσταλούν στα νοσοκοµεία και να τις ακολουθήσουν από εδώ και πέρα.
Η δεύτερη διάταξη θέτει πλέον την υποχρέωση, η προµήθεια
φαρµάκων στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ να γίνεται µε βάση τη νοσοκοµειακή συσκευασία, κάτι που, όπως ξέρετε, ισχύει για όλες τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου κι εκεί πάλι ο ΕΟΦ προωθεί
αυτήν τη στιγµή τις συγκεκριµένες προδιαγραφές προκειµένου
να εφαρµοστεί.
Στο µεσοδιάστηµα βέβαια, προκειµένου να υπάρχει συγκράτηση και της τιµής των προµηθειών από την πλευρά των νοσοκοµείων –µέχρις ότου, δηλαδή, εφαρµοστούν πλήρως αυτές οι
νέες διατάξεις- έχουµε αποστείλει ως Υπουργείο Υγείας µία
εγκύκλιο που δίνει συγκεκριµένες υποχρεώσεις, οι οποίες ήδη
τηρούνται. Και πρέπει να σας πω ότι έχουµε και τα πρώτα αποτελέσµατα.
Η τρίτη υποχρέωση, που αφορά και τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ,
αλλά πολύ περισσότερο τον ιδιωτικό τοµέα και τις ιδιωτικές κλινικές, είναι η υποχρέωση να λειτουργούν στις ιδιωτικές κλινικές
οργανωµένα φαρµακεία, που µάλιστα τώρα τέλη Ιουλίου λήγει
και η προθεσµία συµµόρφωσης που δώσαµε. Και η µη συµµόρφωση ιδιωτικής κλινικής θα σηµάνει αυτόµατα ότι λύεται και η
συγκεκριµένη συµφωνία-σύµβαση που έχει µε τα ασφαλιστικά
ταµεία, που όπως καταλαβαίνετε είναι µια πολύ σοβαρή ασφαλιστική δικλίδα, που δεν υπήρχε µέχρι σήµερα.
Και το πιο κρίσιµο, που απαντάει ευθέως και στο ερώτηµά σας,
είναι ότι πλέον µε την επίσηµη λειτουργία των φαρµακείων στις
ιδιωτικές κλινικές, αλλά και την αναβάθµιση της λειτουργίας των
φαρµακείων στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, στα νοσοκοµεία, µπαίνει πλέον και η υποχρέωση να υπάρχει ηµερήσια δόση για κάθε
ασθενή η οποία θα καταγράφεται µε συγκεκριµένο συνταγολόγιο
και φυσικά θα ελέγχεται.
Άρα, αυτό είναι το πλέγµα των µέτρων που ήδη έχουν θεσπιστεί και είναι αυτήν τη στιγµή σε φάση υλοποίησης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΛΑΟΣ κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης.
Έχετε το λόγο για τρία λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, είναι έτσι όπως τα είπατε, γιατί είχατε κι ένα
χρονικό πλεονέκτηµα, καθώς η ερώτηση, όπως γνωρίζετε, κατα-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΝΗ’ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

τέθηκε το Φεβρουάριο και εν τω µεταξύ είναι αλήθεια ότι έχετε
σπεύσει να λάβετε τέτοια µέτρα, ώστε να αντιµετωπίσετε το «µεγάλο πάρτι», όπως εσείς έχετε δηλώσει, που είχε στηθεί στα νοσοκοµεία.
Με την παρέµβασή µου εποµένως αυτή η επιθυµία µου δεν
είναι να ασκήσω κριτική στο έργο σας. Θέλω να έρθω εις επικουρία του έργου σας και αυτό νοµίζω ότι θα πρέπει να γίνεται
σε ζητήµατα όπως είναι αυτά της υγείας, για να µπορούµε να συνεννοηθούµε επιτέλους και γιατί το ζήτηµα αφορά το σύνολο του
ελληνικού λαού.
Θα ήθελα όµως να σας παρακαλέσω να θυµηθείτε – καθώς
έχει σταλεί και σε σας και να µου πείτε αν την έχετε αξιοποιήσει
– µια µελέτη εξορθολογισµού φαρµακευτικής δαπάνης, όπως
εφαρµόστηκε – και αναφέρω στην ερώτησή µου – από το Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ, η οποία µελέτη, καθώς εφαρµόστηκε, υπολογίζεται ότι έχει ως αποτέλεσµα όφελος ανά έτος µεγαλύτερο των
3 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Βέβαια, τον άνθρωπο που σας απέστειλε τη µελέτη αυτή τον
αντικαταστήσατε ή παραιτήθηκε. Και επειδή κατάγοµαι από τη
Θεσσαλονίκη και τον ξέρω πολύ καλά, νοµίζω ότι έχει χάσει η
υπόθεση και η προσπάθεια που κάνετε µε τον κ. Γάκη να βρίσκεται εκτός της προσπάθειας. Και δεν θέλω ούτε στιγµή να διανοηθώ ότι έφυγε ή απεπέµφθη για κοµµατικούς λόγους. Ο κ.
Γάκης, προς άρσιν παρεξηγήσεων, µπορεί να µην ανήκει στο
ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν ανήκει και στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό.
Πρόκειται για έναν επιστήµονα αναγνωρισµένο σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Και σας µιλά για την υπερκατανάλωση φαρµάκων, µια µάστιγα
ουσιαστικά, που είναι ιατρικά βεβαιωµένο ότι στην Ελλάδα υπερσυνταγολογούνται φάρµακα, κυρία Υπουργέ, σε ποσότητες που
αφήνουν άναυδο, όπως αναφέρει, οποιονδήποτε εραστή της ιατρικής. Χορηγούµε διακόσιες εξήντα φορές περισσότερες κεφαλοσπορίνες, δηλαδή προχωρηµένα αντιβιοτικά, από ό,τι είναι
η µέση τιµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια της µελέτης αναφέρονται µε λεπτοµέρεια τρόποι µε τους οποίους µπορεί κανείς να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα
που έχουν από καιρό ανακύψει – και τα γνωρίζετε πολύ καλά –
στα νοσοκοµεία και µας έφτασαν στο χείλος της αβύσσου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και θα ήθελα να µου δώσετε µια απάντηση για το αν είστε διατεθειµένη να εφαρµόσετε όσα περιλαµβάνονται σε αυτήν. Και αν
έχω την ανοχή του Προεδρείου για τριάντα λεπτά….
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Για τριάντα λεπτά όχι,
για τριάντα δεύτερα ναι.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Για τριάντα δεύτερα εννοούσα.
Να αναφέρω πολύ γρήγορα δύο πρόσφατα περιστατικά, που
σηµαίνουν, αν και είναι µικρής σηµασίας, ότι το πάρτι δείχνει να
µην έχει τελειώσει, κυρία Υπουργέ.
Σε πρόσφατη επίσκεψή µου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της
Αθήνας διαπίστωσα ότι µε συστηµατική επιµέλεια το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό µε τη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού χρέωνε τους ιδιώτες ασθενείς κατά την εκτέλεση των
πάσης φύσεως ιατρικών πράξεων µε βάση τις ταινίες γραµµωτού κώδικα που έφερε το κάθε ένα ιατρικό αναλώσιµο υλικό.
Στα δηµόσια νοσοκοµεία, αν αυτό είναι ανέφικτο, θα µπορούσε
να εφαρµοστεί η χρέωση των αναλωσίµων υλικών µε βάση το
γραµµωτό κώδικα, έστω ανά κλινική και ανά βάρδια, που προϋποθέτει την πλήρη µηχανογράφηση µε απευθείας σύνδεση αποθήκης, τµήµατος διαχείρισης υλικού, φαρµακείου και κλινικών.
Τέλος, απαράδεκτο πραγµατικά είναι να µη δύναται το µικροβιολογικό εργαστήριο ενός από τα πιο µεγάλα κεντρικά νοσοκοµεία της Αθήνας, το Λαϊκό Νοσοκοµείο, να πραγµατοποιήσει την
απλή εξέταση τοξίνης Α, εντεροτοξίνης, επειδή στερείται αντιδραστηρίων για την εξέταση αυτή. Σηµειωτέον, όπως µας πληροφόρησαν, τα ενενήντα έξι αντιδραστήρια στοιχίζουν 600 ευρώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, για τρία λεπτά.
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ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να διαβεβαιώσω τον αγαπητό συνάδελφο, ότι ο πρώην διοικητής του ΑΧΕΠΑ ο κ. Γάκης, οικειοθελώς παραιτήθηκε, µάλιστα υπέβαλε και δεύτερη παραίτηση,
επειδή υπήρξε µια µικρή καθυστέρηση για την αντικατάστασή
του.
∆εν νοµίζω ότι δείξαµε πουθενά, σε κανέναν από τους φορείς
ευθύνης και εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, ότι υπήρξε καµµία τέτοιου είδους αντιµετώπιση. Ίσα-ίσα που και για ένα µεγάλο
διάστηµα, κατά τη διάρκεια µάλιστα της πανδηµίας, αξιοποιήσαµε και στελέχη, τα οποία είχαν διοριστεί από την προηγούµενη
κυβέρνηση, ακριβώς στη λογική ότι και το κράτος έχει συνέχεια.
Από εκεί και πέρα είναι αλήθεια ότι είχε γίνει µια πολύ σηµαντική προσπάθεια όσον αφορά την οργάνωση του φαρµακείου
του ΑΧΕΠΑ . Ναι µεν ο διοικητής, όπως σας είπα, παραιτήθηκε
και έχει πλέον µπει η νέα διοίκηση του νοσοκοµείου, αλλά η
υπεύθυνη του φαρµακείου παραµένει. Μάλιστα, έχουµε αναγνωρίσει και δηµόσια την προσφορά της και την εµπειρία. Και
όπως και εσείς αναγνωρίσατε για τις ρυθµίσεις που έχουµε τώρα
θεσµοθετήσει και υλοποιούµε, αλλά και την εγκύκλιο για την οργάνωση των φαρµακείων, λάβαµε πρέπει να σας πω κύριε συνάδελφε, υπ’ όψιν και αυτήν τη θετική εµπειρία, την καλή πρακτική
που εφαρµόστηκε στο Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ζήτηµα που θέσατε για τα
αναλώσιµα, πάλι µε τον ίδιο νόµο έχει θεσπιστεί η λειτουργία παρατηρητηρίου τιµών που από 1ης Ιουνίου έχει µπει σε λειτουργία
στην επιτροπή προµηθειών υγείας. Πλέον, προβλέπεται και η διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισµών για τα αναλώσιµα. Θέλω να
σας ενηµερώσω ότι ο πρώτος τέτοιος διαγωνισµός θα γίνει στις
28 Ιουλίου. Πιστεύω ότι θα είναι µεν µια πρώτη πιλοτική εφαρµογή, αλλά νοµίζω ότι θα ανοίξει το δρόµο προκειµένου να υπάρχει και διαφάνεια στον πολύπαθο αυτό χώρο της υγείας, αλλά
σίγουρα να υπάρχουν και καλύτερες τιµές όσον αφορά την προµήθεια των δηµόσιων νοσοκοµείων.
Σίγουρα έχουν γίνει βήµατα, έχουµε δρόµο µπροστά µας, πιστεύουµε, όµως, ότι όσο περνάει ο καιρός µε τη σωστή εφαρµογή θα έχουµε και ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ο Βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ
κ. Ιωσήφ Βαλυράκης, ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο
εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Αναφορές – ερωτήσεις δεύτερου κύκλου:
Εισερχόµεθα τώρα στην µε 10135/13-5-2010 ερώτηση του
Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς
την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την επέκταση ρυθµίσεων µειωµένων τιµολογίων της
∆ΕΗ στις τρίτεκνες οικογένειες και µείωση των δηµοτικών τελών
σε όλες τις οικογένειες µε τρία παιδιά και άνω.
Αναλυτικά, η ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Λευτέρη Αυγενάκη, έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια της µε αριθµό πρωτοκόλλου 7752 από 19.3.2010
κοινοβουλευτικής µου παρέµβασης, του απαντητικού εγγράφου
του Υπουργείου σας µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆5/ΗΛ/Β/Φ6/44/
7665 από 23-4-2010 και των συνηµµένων εγγράφων µε αριθµό
πρωτοκόλλου Γρ∆/1702/7-4-2010 της ∆.Ε.Η. Α.Ε. και Ο-40927/74-10 της ΡΑΕ, επισηµαίνω την ανάγκη να υπάρξει πρόνοια επί
των τιµολογίων της ∆ΕΗ για τις οικογένειες µε τρία παιδιά και
άνω, οι οποίες και είναι δεδοµένο ότι χρήζουν της στήριξης της
οργανωµένης πολιτείας, ιδιαίτερα κατά την παρούσα οικονοµική
συγκυρία, καθώς έχουν αυξηµένα έξοδα διαβίωσης. Σε συνδυασµό, µάλιστα, µε τα προσφάτως ψηφισθέντα οικονοµικά και
φορολογικά µέτρα, η επιβάρυνση των συγκεκριµένων συµπολιτών µας είναι ασφυκτική.
Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση
για την επέκταση των µειωµένων τιµολογίων της ∆ΕΗ και στις οι-
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κογένειες µε τρία παιδιά, ακριβώς όπως ισχύει για τους πολύτεκνους και όπως ορίζει η υπουργική απόφαση ∆5/ΗΛ/Β/Φ29/
22891/17-12-2004. Ταυτόχρονα, οφείλει να αποτελέσει αντικείµενο προσεκτικής εξέτασης και η προώθηση ρύθµισης για την
αντίστοιχη µείωση των δηµοτικών τελών που συµπεριλαµβάνονται στα τιµολόγια της ∆ΕΗ σε όλες τις οικογένειες µε τρία παιδιά και άνω.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η αρµόδια Υπουργός:
1. Στο πλαίσιο της σταδιακής αναγνώρισης των ίδιων δικαιωµάτων των οικογενειών µε τρία παιδιά και µε αυτές των τεσσάρων και άνω, υπάρχει η πολιτική βούληση εκ µέρους της
Κυβέρνησης για την επέκταση της εφαρµογής των µειωµένων
τελών και στους τρίτεκνους, ακριβώς όπως ισχύει για τις πολύτεκνες οικογένειες;
2. Υπάρχει η πολιτική βούληση εκ µέρους της Κυβέρνησης να
προωθήσει ρύθµιση για την αντίστοιχη µείωση των δηµοτικών
τελών που συµπεριλαµβάνονται στα τιµολόγια της ∆ΕΗ σε όλες
τις οικογένειες µε τρία παιδιά και άνω;»
Στην ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ.
Γιάννης Μανιάτης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συγκεκριµένη ερώτηση έχει κατατεθεί από αρκετούς συναδέλφους κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα και έχει απαντηθεί µε περίπου ίδιο τρόπο κατά τα τελευταία δύο µε τρία χρόνια.
Πρώτον, το ζήτηµα του µειωµένου τιµολογίου για τις τρίτεκνες
οικογένειες και η εξοµοίωση µε τις οικογένειες µε τέσσερα παιδιά είναι προφανές ότι δεν µπορεί παρά να αντιµετωπιστεί στο
πλαίσιο µιας συνολικότερης κυβερνητικής πολιτικής για εξοµοίωση των τρίτεκνων οικογενειών µε τις οικογένειες µε τέσσερα
παιδιά.
Και δεύτερον, για να µην ταλαιπωρήσω το Σώµα για ένα θέµα
που έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, πρέπει να σας πω ότι το
ερώτηµα περί πολιτικής βούλησης για µείωση των δηµοτικών
τελών που εισπράττει η ∆ΕΗ µέσω των λογαριασµών δεν µπορεί
να απαντηθεί από καµµία κυβέρνηση, διότι απλούστατα το ύψος
των δηµοτικών τελών αποφασίζεται από τα δηµοτικά συµβούλια
και η ∆ΕΗ είναι υποχρεωµένη εκ του νόµου να εφαρµόσει τις
αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων.
Το δε ύψος των δηµοτικών τελών και φόρων γνωρίζετε πολύ
καλά, κύριε συνάδελφε, ότι προσδιορίζεται µετά από αποστολή
εγγράφων του δήµου προς τη ∆ΕΗ σχετικά µε τα τετραγωνικά
µέτρα του κάθε κτηρίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Ηρακλείου
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ελευθέριος Αυγενάκης έχει το λόγο
για τρία λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µπορεί να έχετε δώσει επανειληµµένως απαντήσεις σε παρόµοια ερωτήµατα συναδέλφων Βουλευτών τα
τρία τελευταία χρόνια, όπως είπατε, ωστόσο η οικονοµική κρίση
που σήµερα περνά το µέσο ελληνικό νοικοκυριό δεν έχει καµµία
απολύτως σχέση µε κάθε προηγούµενη οικονοµική κατάσταση ή
οικονοµική κρίση που έχει περάσει η ελληνική οικογένεια τα
προηγούµενα χρόνια.
Βεβαίως, νοµίζω ότι ούτε και εσείς, κύριε Υπουργέ, αµφισβητείτε ότι οι οικογένειες µε τρία παιδιά και άνω χρήζουν της στήριξης της οργανωµένης πολιτείας, ιδιαίτερα, όπως είπα και στο
ξεκίνηµά µου, κατά την παρούσα οικονοµική συγκυρία. Σε συνδυασµό, µάλιστα, µε τα πρόσφατα ψηφισθέντα από την Κυβέρνησή σας οικονοµικά και φορολογικά µέτρα η επιβάρυνση των
συγκεκριµένων συµπολιτών µας είναι ασφυκτική και στην πλειονότητά τους ζουν πραγµατικά µε ιδιαίτερο πρόβληµα.
Συµφωνείτε, νοµίζω, επίσης, ότι το δηµογραφικό πρόβληµα
που αντιµετωπίζει η χώρα µας καθιστά αναγκαία τη λήψη µέτρων
πρόνοιας και ενίσχυσης µέσω των πολύτεκνων όσο και των τρίτεκνων οικογενειών, καθώς αυτές οι οικογένειες προσφέρουν
σηµαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο στην κοινωνία µας.
Σηµειώνω, κύριε Υπουργέ, ότι µόνο στο Ηράκλειο ο αριθµός
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των τρίτεκνων οικογενειών ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες αυτήν
τη στιγµή.
Σας υπενθυµίζω ότι µια σηµαντική προσπάθεια είχε ήδη ξεκινήσει από την προηγούµενη κυβέρνηση για την στήριξη της οικογένειας µε τρία παιδιά, έτσι ώστε οι τρίτεκνοι γονείς να
αποκτήσουν σταδιακά τα ίδια δικαιώµατα και να απολαµβάνουν
ίσες ευκαιρίες µε τους πολυτέκνους.
Βεβαίως, η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και από εσάς και
τη δική σας Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ.
Ιδού το συγκεκριµένο παράδειγµα: Αναφέροµαι στα τιµολόγια
της ∆ΕΗ, µια επιβάρυνση σηµαντική για τις πολυµελείς οικογένειες, η οποία µπορεί να µετριαστεί µε µια ρύθµιση για την επέκταση των µειωµένων τιµολογίων της ∆ΕΗ και στις οικογένειες µε
τρία παιδιά -ακριβώς δηλαδή ό,τι ισχύει για τους πολύτεκνουςκαθώς και την αντίστοιχη µείωση των δηµοτικών τελών που συµπεριλαµβάνονται στα τιµολόγια της ∆ΕΗ.
Κύριε Υπουργέ, ως νέος πολιτικός, αλλά και ως πολίτης που
αντιλαµβάνεται τις δυσκολίες που περνάει η µέση ελληνική οικογένεια, σας ζητώ να προχωρήσετε άµεσα και να συµβάλλετε
στο συγκεκριµένο σχεδιασµό µιας ευρείας κοινωνικής πολιτικής
που οφείλετε να εφαρµόσετε για τη µετρίαση των αρνητικών επιπτώσεων των µέτρων που λαµβάνετε σε συγκεκριµένες οµάδες
πληθυσµών.
Το επιχείρηµα ότι χρειαζόµαστε τα έσοδα δεν στέκει, γιατί τα
επιπλέον ποσά που προκύπτουν από τη διαφορά των µειωµένων
µε τα κανονικά τιµολόγια είναι ελαχιστότατα. Το σχετικό νοµικό
πλαίσιο επίσης το γνωρίζω.
Ωστόσο, είναι δεδοµένο ότι η υπαγωγή των οικογενειών µε
τρία παιδιά στα µειωµένα τιµολόγια της ∆ΕΗ, αλλά και η µείωση
των δηµοτικών τελών θα δώσει µεγάλη ανάσα στους συγκεκριµένους συµπολίτες µας.
Το θέµα, λοιπόν, δεν είναι απλώς οικονοµικό, δεν είναι νοµικό,
αλλά είναι κυρίως πολιτικό.
Ο ίδιος ο Πρόεδρος της ∆ΕΗ ο κ. Ζερβός στο έγγραφο µε το
οποίο απαντά σε σχετική ερώτησή µου αναφέρει ξεκάθαρα,
κύριε Υπουργέ, ότι η επέκταση χορήγησης και η τροποποίηση
των όρων του µειωµένου τιµολογίου αποτελούν αρµοδιότητα της
πολιτείας.
Επιτρέψτε µου να καταθέσω στα Πρακτικά το εν λόγω έγγραφο για την ενηµέρωσή σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ελευθέριος Αυγενάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα πω ότι το θέµα δεν είναι αν
µπορείτε να προβείτε στη συγκεκριµένη ευνοϊκή ρύθµιση, αλλά
εάν πραγµατικά το θέλετε, εάν υπάρχει από µέρους σας η πολιτική βούληση.
Αναµένω, λοιπόν, µε ενδιαφέρον και όχι µόνο εγώ, αλλά και οι
χιλιάδες οικογένειες µε τρία και πάνω παιδιά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός, κ. Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα επαναλάβω
τα αυτονόητα και αυτά που πολύ καλά γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Το ερώτηµα προφανώς δεν είναι εάν θέλει η Κυβέρνηση, αλλά
εάν µπορεί. Οφείλω να σηµειώσω ότι συµφωνώ απολύτως µε τις
διαπιστώσεις του συναδέλφου, µόνο που δυστυχώς θα ήταν χρησιµότερες οι διαπιστώσεις, εάν γινόταν µετά την υποβολή του
ερωτήµατος, ποιος φταίει για το ότι οδηγηθήκαµε σε αυτήν την
κατάσταση.
Και το λέω αυτό, διότι πριν ένα χρόνο ακριβώς, απαντώντας ο
τότε Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, εξέχον στέλεχος της παράταξής σας, στον επίσης συνάδελφό σας κ. Αργύρη Ντινόπουλο επί του ιδίου θέµατος, του έδωσε την ίδια
απάντηση που παίρνετε τώρα από µένα, κύριε συνάδελφε. Και
την έδωσε αυτήν την απάντηση σε µια εποχή που η χώρα µας
δεν βρισκόταν στην οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται τώρα.
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Άρα, παρακαλώ να γίνει απολύτως κατανοητό ότι το ερώτηµα
δεν είναι εάν θέλει η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση ασφαλώς και
θέλει, ασφαλώς και επιθυµεί. Το ερώτηµα δυστυχώς είναι εάν
µπορεί.
Και φοβάµαι να πω ότι αυτήν τη στιγµή, το συγκεκριµένο θέµα
θα πρέπει να αντιµετωπιστεί, όπως ακριβώς ανέφερα στην πρωτολογία µου, στο πλαίσιο της συνολικότερης προσέγγισης των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι οικογένειες µε τρία παιδιά.
Αναφορικά µε τη δεύτερη παρατήρησή σας, κύριε συνάδελφε,
επαναλαµβάνω ότι η ερώτηση του να µειωθούν τα δηµοτικά τέλη
που υπάρχουν στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ δεν µπορεί να απαντηθεί από Υπουργό οποιασδήποτε κυβέρνησης, διότι –επαναλαµβάνω- είναι αποφάσεις των τοπικών δηµοτικών συµβουλίων.
Αντιλαµβάνεστε ότι είναι επιθυµητό και ευκταίο από καθένα
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από εµάς να έχουµε µειωµένα δηµοτικά τέλη. ∆ιότι σας πληροφορώ, η ∆ΕΗ δεν είναι καθόλου ευχαριστηµένη που το ελληνικό
δηµόσιο, η ελληνική πολιτεία, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια την
υποχρεώνει να λειτουργεί και ως εισπράκτορας των δήµων, των
κοινοτήτων και άλλων φορέων του ελληνικού δηµοσίου.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε συνάδελφε, συµφωνώ µαζί σας ότι
είναι επιθυµία όλων των πλευρών της Αίθουσας να µπορέσουµε
να βρούµε χρήµατα, ώστε να ανακουφίσουµε οικονοµικά και τις
οικογένειες µε τρία παιδιά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης: «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων απεφάσισε στη συνεδρίασή της
της 1ης Ιουλίου 2010 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε τέσσερις
συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας ενηµερώσω ότι µε επιστολή
του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπύρος Χαλβατζής ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση
του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Μαυρίκο Γεώργιο.
Επίσης, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Βελόπουλος
Κυριάκος.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξιος Τσίπρας ενηµερώνει τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε

επιστολή του ότι κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου για το νέο
ασφαλιστικό σύστηµα ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ.
Μιχάλη Κριτσωτάκη.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Λοβέρδος, για να κάνει ορισµένες νοµοτεχνικές
επαναδιατυπώσεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, θα τις καταθέσω, όπως συνηθίζουµε, αλλά θέλω να µου επιτρέψετε για ένα λεπτό να κάνω µία
αναφορά στο πώς καταλήξαµε στις περισσότερες απ’ αυτές,
διότι θα πρέπει να ξέρετε ότι την περασµένη εβδοµάδα στη
∆ιαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καλέσαµε δεκατέσσερις φορείς –αριθµός πρωτοφανής- και η συζήτηση ήταν πολύωρη και πολύ εποικοδοµητική. Οι πολλές συνεδριάσεις της
∆ιαρκούς Επιτροπής την περασµένη εβδοµάδα, αλλά και οι περίπου έξι συνεδριάσεις από το Νοέµβριο για το ασφαλιστικό, η
χθεσινή συζήτηση στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, η
συζήτηση µε συναδέλφους που πήραν πρωτοβουλίες, για να συνεργαστούµε εν όψει της κατάθεσης µιας, κατά το δυνατό, αρτιότερης σχετικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας, µας φέρνουν
σήµερα στην κατάλληλη θέση να ανακοινώσουµε στο Σώµα διορθώσεις-προσθήκες, τις οποίες καταθέτω και παρακαλώ να διανεµηθούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει τις ακόλουθες νοµοτεχνικές διορθώσεις-προσθήκες, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Με την άδειά σας, θα κάνω αναφορά επιγραµµατικά σε τίτλους σε τέσσερις απ’ αυτές, που ίσως φανούν χρήσιµες στους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο αµέσως
µετά και δεν αναφέροµαι φυσικά στους εισηγητές των κοµµάτων
και µόνο σε αυτούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνουµε µια προσθήκη στο
άρθρο 1, µε την οποία το δηµόσιο εγγυάται αξιοπρεπείς συντάξεις σε όλους τους δικαιούχους. Ο πολιτικός και κοινωνικός διάλογος επί του θέµατος ήταν διεισδυτικός και έδωσε το
συγκεκριµένο αποτέλεσµα.
∆εύτερον, παρ’ ότι οι αιτιάσεις εν πολλοίς υπήρξαν και υπερβολικές, µας έγιναν πολλές προτάσεις για τη µείωση της εξαγοράς πλασµατικού χρόνου εργασίας για το στρατό και κάνουµε
µία κλιµακωτή µείωση από 30% έως και 50% και την καταθέτουµε
ως προσθήκη στη συγκεκριµένη διάταξη περί πλασµατικού χρόνου εργασίας.
Αµφισβητήθηκε, κύριε Πρόεδρε, µε έναν τρόπο καταφανέστατα άδικο, αλλά δηµαγωγικό και διεισδυτικό στο ψέµα ότι θέλουµε δήθεν να άρουµε την κρατική υποχρέωση για συµµετοχή
στη χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης µέσω του θεσµού της συγχρηµατοδότησης µε 1%. Κάνουµε συγκεκριµένη
αναφορά προς άρση εκείνων των παρεξηγήσεων που δηµιουργήθηκαν µε όρους λογικής, αλλά και εκείνων των παρεξηγήσεων
που είναι αποτέλεσµα συστηµατιών, που όλο αυτό το εννιάµηνο
παίζουν ένα συγκεκριµένο παιχνίδι.
Και τέλος, σε ό,τι αφορά το επίδοµα των 800 ευρώ, ένα επίδοµα το οποίο ήρθε ως αντιστάθµισµα των περικοπών της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης, καταγράφουµε µε
συγκεκριµένη ρύθµιση ότι θα µπορούµε να το αναπροσαρµόσουµε µε αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας
στο βαθµό που τα δηµοσιονοµικά της χώρας το επιτρέψουν και
µετά από οικονοµική -όχι αναλογιστική- µελέτη της ∆ιεύθυνσης
Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,ως εισαγωγή και θα
έχουµε την ευκαιρία τις επόµενες ηµέρες µα και τη σηµερινή, να
πάµε πολύ πιο κάτω από όσο ο καθένας είχε φανταστεί στην
αρχή, να εξηγήσουµε σε όσους χρειάζονται εξηγήσεις, να διευκρινίσουµε ένα πάρα πολύ δύσκολο πολιτικά, τεχνικά και νοµικά
θέµα και να καταλήξουµε όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι σε αυτήν την Εθνική Αντιπροσωπεία, σ’ αυτήν τη Σύνοδό
της, να στηρίξουµε µία µεγάλη διαρθρωτική αλλαγή που εδώ και
δεκαετίες όλα τα κόµµατα την υπόσχονται, αλλά η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ την έχει καταθέσει και σας την προτείνει για ψήφιση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Υπουργός κατέθεσε ενώπιόν σας τις προσθήκες και επαναδιατυπώσεις νοµοτεχνικού χαρακτήρα και
παρακαλώ τις υπηρεσίες να τις διανείµουν σε όλους τους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Μαρκόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιφυλασσόµενος να µπω µε λεπτοµέρειες στις αλλαγές τις οποίες ο
Υπουργός κ. Λοβέρδος εισηγείται στο Σώµα και για λογαριασµό
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας θέλω να
θέσω δύο σοβαρά ζητήµατα και πίσω από αυτά τα ζητήµατα ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας του νόµου και µάλιστα αντισυνταγµατικότητας συγκεκριµένων και όχι ενός µόνο άρθρου.
Επ’ αυτού του λόγου, κύριε Πρόεδρε, θέλω την άδεια του Προεδρείου να επιχειρηµατολογήσω επ’ αυτού, διότι έχουµε στα
χέρια µας, πρώτον, µία οµόφωνη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της χώρας και δεύτερον, µια οµόφωνη απόφαση της
ΟΚΕ…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Με συγχωρείτε, θέτετε
θέµα αντισυνταγµατικότητας και θα είστε ο λέγων;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θέτω θέµα αντισυνταγµατικότητας, αλλά δεν θα είµαι ο λέγων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θέλετε εκ προοιµίου να
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πείτε ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος επ’ αυτού δι’ ολίγον…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς, θα ήθελα να
αναφερθώ επ’ αυτού µε βάση το άρθρο 100 και θέλω την άδεια
του Προεδρείου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Με βάση το άρθρο 100
θα πρέπει να ορίσουµε λέγοντα, αλλά παρακαλώ δι’ ολίγον να
τοποθετηθείτε επί του θέµατος. Έχετε δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα ∆ηµοκρατία προσέρχεται
στη συζήτηση µε την ανάλογη σοβαρότητα, η οποία αρµόζει
στον τίτλο του σχεδίου νόµου, που λέγεται «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας» και µε την ανάλογη προσοχή και τον ανάλογο
σεβασµό και στις παλαιότερες γενιές και στους σηµερινούς χρόνους και κυρίως στις επόµενες γενιές, οι οποίες χαρακτηρίζονται
και θα έλεγα ότι εξαρτώνται από αυτό το ασφαλιστικό σύστηµα.
Για εµάς, για τη Νέα ∆ηµοκρατία –και πιστεύω για το σύνολο
της Βουλής- η συζήτηση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Σήµερα ή χτίζουµε ή γκρεµίζουµε το οικοδόµηµα της κοινωνικής ασφάλισης
του τόπου. Κι επειδή κανέναν δεν αφήνει ασυγκίνητο κι επειδή
οι πολίτες µας µετρούν, επειδή οι πολίτες µας ζυγίζουν, νοµίζω
ότι δεν πρέπει να φανούµε ελλιποβαρείς ως µέλη του ελληνικού
Κοινοβουλίου. Και δεν µας ζυγίζουν µονάχα σ’ αυτά τα οποία θα
πάρουν ή θα χάσουν, γιατί κάθε σχέδιο νόµου έχει τα συν και τα
πλην, αλλά κυρίως µας κρίνουν για το αν ο καταστατικός χάρτης, το αξιακό σύστηµα της χώρας, της Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας, το Σύνταγµα τηρείται.
Στη Νέα ∆ηµοκρατία εκτιµούµε ότι περιορίζονται εγγυήσεις
θεµελιωδών δικαιωµάτων και κεκτηµένων που στηρίζουν το Σύνταγµα της χώρας και εποµένως, ζητούµε να γίνει ουσιαστική συζήτηση µε λέγοντες και αντιλέγοντες στη Βουλή διότι, όπως
καταλαβαίνετε, το ζήτηµα της αντισυνταγµατικότητας µετά πρώτον, την οµόφωνη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεύτερον, τη γνωµοδότηση της ΟΚΕ εγείρει πολύ σοβαρά ζητήµατα
για το ίδιο, αυτό καθ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Θεωρούµε δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η συζήτηση της
αντισυνταγµατικότητας δεν είναι µια τυπική διαδικασία. Θα έλεγα
ότι είναι µια ουσιαστική διαδικασία, είναι µια διαδικασία νοµιµοποίησης της ανεξαρτησίας των Ελλήνων δικαστών, αλλά και της
νοµιµοποίησής τους από το πολιτικό σύστηµα της χώρας.
Έγινε το ίδιο στη Λετονία από τα ανώτατα δικαστήρια, έγινε
το ίδιο στη Ρουµανία από τα ανώτατα δικαστήρια και οι χώρες
άλλαξαν ρότα σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις. Εποµένως, κύριε
Πρόεδρε, µε την άδειά σας και την ανοχή του Προεδρείου και γι’
αυτό, για λογαριασµό της Νέας ∆ηµοκρατίας επί της ουσίας…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θέτετε θέµα αντισυνταγµατικότητας. Παρακαλώ τώρα να σεβαστούµε τη διαδικασία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ...ως λέγοντα έχουµε το
συνάδελφο κ. Προκόπη Παυλόπουλο και παρακαλώ να συνεχιστεί η διαδικασία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, για ποιες διατάξεις;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα µας τις ανακοινώσει
ο λέγων.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Αναφέρθηκε σε κείµενα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έκανε µία γενική προεισαγωγή, κύριε Υπουργέ, και θα µας ανακοινώσει ο κ. Παυλόπουλος –αντιλαµβάνοµαι- επί ποίων ειδικών διατάξεων και λοιπά.
∆εν µπορείτε να πάρετε τώρα το λόγο. Κινείται η διαδικασία µετά
την προβολή αντιρρήσεων συνταγµατικότητας που ζήτησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας και ασφαλώς πρέπει να αποφανθεί η Βουλή.
Θα εφαρµόσουµε, λοιπόν, την παράγραφο 2 του άρθρου 100
του Κανονισµού της Βουλής. Σύµφωνα µε το άρθρο 100 έχουν το
δικαίωµα να µιλήσουν ο λέγων, ο αντιλέγων εκ µέρους της Συµπολίτευσης και οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι αρµόδιοι Υπουργοί, καθένας για πέντε λεπτά της ώρας ακριβώς.
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Παρακαλώ, λοιπόν, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ορισθείς ως
λέγων επί της ενστάσεως και των αντιρρήσεων αντισυνταγµατικότητας.
Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Με µικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε, ενός ή δύο λεπτών, γιατί είναι πολύ µεγάλα τα θέµατα που
τίθενται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προκείµενο σχέδιο νόµου παρουσιάζει σηµαντικότατα ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας στην
ίδια του την ουσία και στα επιµέρους άρθρα. Συγκεκριµένα, η
Νέα ∆ηµοκρατία θέτει θέµα αντισυνταγµατικότητας για το σύνολο των διατάξεων -και θα εξηγήσω γιατί το λέω- που έχουν συνταξιοδοτικό περιεχόµενο καθώς και, ειδικότερα, για τα άρθρα 3,
4, 11, 15, 16, 27, 38, 74 και 75 του σχεδίου νόµου.
Ξεκαθαρίζω ένα ζήτηµα, γιατί έχει δηµιουργηθεί µια παραφιλολογία τον τελευταίο καιρό σχετικά µε τη βάση του όλου νοµοσχεδίου, που είναι προϊόν, όπως ξέρετε, κατά κύριο λόγο του
µνηµονίου. Επειδή διάφορα ακούστηκαν, υποθέτω ότι συµφωνούµε σ’ αυτήν τη Βουλή πως και ο κυρωτικός νόµος του µνηµονίου και οι επιµέρους νοµοθετικές και διοικητικές πράξεις οι
οποίες εκδίδονται σε εκτέλεσή του δεν µπορεί, σε καµµία περίπτωση, να κατισχύουν του Συντάγµατος. Το Σύνταγµα είναι το
θεµέλιο της έννοµης τάξης και ο κυρωτικός νόµος του µνηµονίου και όλες οι νοµοθετικές και διοικητικές πράξεις πρέπει να
υπακούουν στο Σύνταγµα. ∆εν υπάρχει τίποτα πάνω από το Σύνταγµα για τα ελληνικά νοµοθετικά διοικητικά και δικαστικά όργανα. Εποµένως δεν τίθεται θέµα άλλης ιεράρχησης σύµφωνα
µε το άρθρο 28 παράγραφος 1.
Και δεν θα εδηµιουργείτο αυτού του είδους η σύγχυση, εάν
δεν είχε συµβεί µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα να ψηφίσουν κάποιοι,
δυστυχώς, αυτήν την κραυγαλέα τροπολογία εκείνη την Παρασκευή, µία µέρα µετά την κύρωση του νόµου για το µνηµόνιο,
όπου φτάσαµε στο σηµείο να ακούµε ότι είναι δυνατόν, κατ’ ευθεία παράβαση του άρθρου 36 παράγραφος 2 του Συντάγµατος,
διεθνείς συµφωνίες, αυτού του είδους µάλιστα και αυτής της σηµασίας, να ισχύουν από την υπογραφή του Υπουργού και να µην
έρχονται καν στη Βουλή προς κύρωση. Είναι ευθεία παραβίαση
του Συντάγµατος, η οποία είναι η µήτρα που γεννάει όλες τις λοιπές συνταγµατικές αµφιβολίες και έθεσε και το ζήτηµα της δήθεν
σύγκρισης µεταξύ διατάξεων του µνηµονίου και του Συντάγµατος. Ξεκαθαρίζουµε, λοιπόν, ότι το άρθρο 28 ορίζει πως το Σύνταγµα υπερισχύει πάντων. Αυτή είναι η µήτρα της έννοµης
τάξης και η βάση της έννοµης τάξης.
Και έρχοµαι στις επιµέρους αντισυνταγµατικότητες. Υπάρχει
ένα ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, αντισυνταγµατικότητας όλων των
συνταξιοδοτικών διατάξεων τις οποίες περιέχει το σχέδιο νόµου.
Και αυτό προκύπτει από την ίδια τη γνωµοδότηση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Συγκεκριµένα, το άρθρο 73 παράγραφος 2 του Συντάγµατος ορίζει ότι οι συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις πρέπει να
είναι ειδικές. ∆εν επιτρέπεται δηλαδή να παρεισφρύουν συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις σε άλλα, άσχετα, νοµοσχέδια. Γι’ αυτό και
το Ελεγκτικό Συνέδριο απέφυγε να γνωµοδοτήσει σε πολλά θέµατα που του πήγαν εκεί, λέγοντας αυτό το αυτονόητο, ότι δηλαδή δεν πρόκειται για ειδικό νοµοσχέδιο και εποµένως στην
περίπτωση αυτή τίθεται θέµα αντισυνταγµατικότητας.
Και δεν είναι τυπικό θέµα. Γιατί αν δείτε το άρθρο 73 παράγραφος 2 του Συντάγµατος, ορίζει ρητώς το άρθρο αυτό -και
είναι η µόνη περίπτωση τυπικότητας η οποία έχει ακυρωτικό περιεχόµενο- ότι επί ποινή ακυρότητας δεν ισχύουν οι διατάξεις
νόµου που είναι συνταξιοδοτικός, εφόσον οι σχετικές ρυθµίσεις
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων, άσχετων, διατάξεων. Και δεν
υπάρχει προηγούµενο στη Βουλή -και ψάξτε το να το δείτε- όπου
έχουµε συνταξιοδοτικές διατάξεις που παρεισφρέουν σε νοµοσχέδιο, το οποίο έχει πλειάδα άλλων διατάξεων. Τίθεται, λοιπόν,
αυτό το µείζον ζήτηµα, σε ό,τι αφορά, την αντισυνταγµατικότητα
του σχεδίου νόµου.
∆εύτερον, θα ήθελα να τονίσω ένα άλλο θέµα, το οποίο
αφορά, πλέον, διατάξεις οι οποίες έχουν κριθεί αόριστες από το
Ελεγκτικό Συνέδριο. ∆εν αξιολογήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αναπέµφθηκαν στην Κυβέρνηση για να τις εξειδικεύσει και,
όπως απαιτεί το Ελεγκτικό Συνέδριο ερµηνεύοντας το άρθρο 98,
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οι ρυθµίσεις αυτές πρέπει να ξαναπάνε στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
προκειµένου να γνωµοδοτήσει. Με απλές λέξεις παραβιάζοντας
το άρθρο 98 η Κυβέρνηση νοµοθετεί αορίστως, το Ελεγκτικό Συνέδριο το αναπέµπει στην Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση δεν εξειδικεύει τα θέµατα και αν τα έχει εξειδικεύσει, δεν τα ξαναστέλνει
στο Ελεγκτικό Συνέδριο -όπως απαιτεί το Ελεγκτικό Συνέδριογια γνωµοδότηση. Έχουµε, δηλαδή, ουσιαστικά έλλειψη γνωµοδότησης ως προς αυτές τις διατάξεις. Αναφέρω ενδεικτικά τρεις
από αυτές. Είναι οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1, κατά
το µέρος που δεν ορίζονται σε αυτές τα κατ’ έτος ποσοστά µε
βάση τα οποία υπολογίζεται η µηνιαία σύνταξη των ασφαλισµένων εκείνων των οποίων η σύνταξη καθορίζεται σύµφωνα µε τα
έτη υπηρεσίας, οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3, σύµφωνα µε τις οποίες το κατώτατο όριο του αθροίσµατος των
ποσών βασικής και αναλογικής σύνταξης µειώνεται σε κάθε περίπτωση, που ο συνταξιούχος λαµβάνει µειωµένη σύνταξη. Και οι
διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1, κατά το µέρος που δεν
προσδιορίζονται ειδικότερα τα συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα και οι συντάξιµες αποδοχές ή τα οριζόµενα κατ’ έτος ποσοστά συντάξεων. Αυτό το λέει το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο
απαιτώντας εξειδίκευση και εκ νέου γνωµοδότηση.
Τρίτη, γενική, αντισυνταγµατικότητα είναι εκείνη που προκύπτει από τη παραβίαση του άρθρου 43 παράγραφος 2 εδάφιο β
του Συντάγµατος, δεδοµένου του ότι έχουµε εξουσιοδοτήσεις
για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, ως προς τη ρύθµιση συγκεκριµένων θεµάτων. Είναι γνωστό ότι το Σύνταγµα επιτρέπει
τέτοιες εξουσιοδοτήσεις, µόνον όταν πρόκειται για ειδικότερα,
τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέµατα. Και υπάρχουν ρυθµίσεις, που
επιτρέπουν τέτοιες εξουσιοδοτήσεις, ακούστε για ποια θέµατα!
Θα αναφέρω, ενδεικτικά, τέσσερις περιπτώσεις.
Άρθρο 3, παράγραφος 2 εδάφιο 4, ο συντελεστής ωρίµανσης
µε κοινή υπουργική απόφαση. Άρθρο 11 παράγραφος 3, η αναπροσαρµογή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης µε κοινές
υπουργικές αποφάσεις. Οι διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 8, περιορισµοί ως προς την ετεροαπασχόληση των συνταξιούχων µε κοινές υπουργικές αποφάσεις. Και, τέλος, τα ζητήµατα
ένταξης του ΝΑΤ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε κοινές υπουργικές αποφάσεις. Ποιό Συµβούλιο Επικρατείας, µε ποια νοµολογία θα µπορούσε να δεχθεί ότι αυτές οι εξουσιοδοτήσεις είναι µέσα στο
πλαίσιο του άρθρου 43 παράγραφος 2 εδάφιο β του Συντάγµατος;
Και τέλος, υπάρχουν πέντε σηµεία, επιµέρους διατάξεων, οι
οποίες κρίνονται αντισυνταγµατικές. Και αυτό προκύπτει και από
το Ελεγκτικό Συνέδριο και από τη γνώµη, την οποία εκφράζει το
Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής. Συγκεκριµένα. Πρώτον,
είναι αντίθετες προς το άρθρο 22 παράγραφος 5 και το άρθρο 5
παράγραφος 1 του Συντάγµατος, οι ρυθµίσεις του άρθρου 15
παράγραφος 5, όπου ορίζεται ρητά ότι από 1 Ιανουαρίου 2011 το
κράτος δεν καλύπτει πλέον τα ελλείµµατα των επικουρικών ταµείων. Όλα αυτά τα αναφέρω χωρίς να έχω γνώση των τροποποιήσεων που επέφερε µόλις τώρα, ο κύριος Υπουργός. Αλλά
όπως έχει το άρθρο 15 παράγραφος 5 σήµερα και µόνο το γεγονός ότι έρχεται και λέει ότι δεν υπάρχει αυτή η κάλυψη των
επικουρικών ταµείων σηµαίνει παραβίαση του κοινωνικού κράτους δικαίου και του δικαιώµατος στην κοινωνική ασφάλιση,
όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 22 παράγραφος 5 και από το
άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
∆εύτερη, αντισυνταγµατικότητα του άρθρου 16 που παραβιάζει τα άρθρα 5 και 22 του Συντάγµατος και το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, όταν προβλέπει µέχρι και την ολοσχερή περικοπή των συντάξεων σε περίπτωση ετεροαπασχόλησης.
Τρίτον, είναι αντίθετες προς τις διατάξεις των άρθρων 88 παράγραφος 2, 93 παράγραφος 1 και 103 του Συντάγµατος οι διατάξεις που ορίζουν ότι θα υπάρχει µόνον ένας ασφαλιστικός
φορέας, δηλαδή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και για τους ιδιωτικούς και για
τους δηµόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς. Και το τονίζω.
Αυτό, δεν είναι θέµα µόνο δικαιοδοσίας, όπως κάποιοι πιστεύουν. ∆ιότι, ορθώς η Κυβέρνηση αυτό το ρύθµισε, ότι η δικαιοδοσία για τα συνταξιοδοτικά θέµατα, κατ’ εφαρµογή του άρθρου
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98, ανήκει στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτό διορθώθηκε. Το ζήτηµα
είναι ότι σε έναν ενιαίο φορέα εµείς έχουµε σχέσεις δηµόσιου
και ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες συµπίπτουν. Ενώ είναι γνωστό
πως αυτό είναι µια ιδιοµορφία, σεβαστή όµως καθ’ όλα, του ελληνικού Συντάγµατος. Γιατί είδα, τον κύριο Πρωθυπουργό, σε
συνέντευξή του σε ηµερήσια εφηµερίδα να λέει ότι «ξέρετε, δεν
µπορεί το Σύνταγµα να αποκλείει κάτι που είναι αυτονόητο σε
άλλες χώρες»!
Επέλεξε ο συντακτικός νοµοθέτης τα συνταξιοδοτικά θέµατα
των δηµοσίων υπαλλήλων να είναι σχέση δηµοσίου δικαίου µε
συγκεκριµένη δικαιοδοσία. Η µίξη, λοιπόν, αυτών των δυο κατηγοριών στο ίδιο ενιαίο ασφαλιστικό ταµείο, που λέγεται ΙΚΑΕΤΑΜ, παραβιάζει τις διατάξεις που προανέφερα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επιπλέον, είναι αντίθετες προς
το Σύνταγµα οι διατάξεις του άρθρου 38 που αφορούν την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων στο µέτρο που αυτή, από το
2015 και µετά, αποτελεί έσοδο του ΑΚΑΓΕ.
Είναι γνωστό κατά το Σύνταγµα ότι όλες οι, υπό την ευρεία του
όρου έννοια, παρακρατήσεις που αφορούν συντάξεις πρέπει να
υπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον. Όπως έχει αυτήν τη στιγµή ο
ΑΚΑΓΕ, όπως ρυθµίζεται, περιέχει µέσα του και πόρους οι οποίοι
δεν έχουν σχέση µε το δηµόσιο συµφέρον, µε την έννοια ότι
αυτές µπορεί να πάνε και στις δραστηριότητες που δεν προσιδιάζουν στο δηµόσιο συµφέρον υπό τη στενή του όρου έννοια.
Αυτή, λοιπόν, η µίξη των πόρων δηµιουργεί ένα λογαριασµό,
που οδηγεί στο να είναι αντίθετη η σχετική ρύθµιση µε το Σύνταγµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Παυλόπουλε, πλησιάζετε το δεκάλεπτο. Παρακαλώ κλείστε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και, τέλος, τα άρθρα 74 και 75
του σχεδίου νόµου είναι και αυτά αντισυνταγµατικά. Είναι αντίθετα µε το άρθρο 22 του Συντάγµατος, διότι πρώτον, στο άρθρο
75 παράγραφος 2 του Συντάγµατος αναφέρεται ότι οι εργοδότες, όταν προειδοποιούν νοµίµως το µισθωτό για την απόλυσή
του, εµµέσως στην περίπτωση αυτή έχουν δυνατότητα µείωσης
της καταβλητέας αποζηµίωσης.
Αυτό είναι σαφής παραβίαση του δικαιώµατος στην εργασία,
όπως ορίζει το άρθρο 22. Και το άρθρο 75 παράγραφος 8 του
σχεδίου νόµου είναι αντισυνταγµατικό σύµφωνα µε το άρθρο 22
του Συντάγµατος, δεδοµένου ότι µε αυτό καθιερώνεται χρονικό
διάστηµα κατά το οποίο η αµοιβή των νεοεισερχόµενων στην
αγορά εργαζοµένων επιτρέπεται να είναι χαµηλότερη της νόµιµης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και οι διατάξεις αυτές του νοµοσχεδίου, αποδεικνύουν, µέσα και από την αντισυνταγµατικότητα, ότι το νοµοσχέδιο αυτό κατεδαφίζει το κοινωνικό κράτος
δικαίου. Το κατεδαφίζει στο σύνολό του.
Και νοµίζω ότι στο σηµείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουµε ότι
αυτό που κάνει η Κυβέρνηση είναι να κατεδαφίζει ένα κοινωνικό
κράτος, το οποίο µε τόση φρόνηση και τόσο κόπο όλες οι κυβερνήσεις µετά τη Μεταπολίτευση προσπάθησαν να δηµιουργήσουν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Παυλόπουλε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρήστος Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, από ό,τι αντελήφθην
από την παρέµβαση του κ. Παυλόπουλου, ο οποίος µόλις προηγουµένως οµολόγησε ότι δεν έχει µελετήσει τις τροποποιήσεις
του κυρίου Υπουργού και από ό,τι φάνηκε από την αγόρευση του
ούτε και τον ίδιο το νόµο, πράγµατι αναδείχτηκε µια πραγµατικότητα, την οποία ζούµε σήµερα. Την πραγµατικότητα ότι η Νέα
∆ηµοκρατία προσήλθε στην Αίθουσα µε προκατασκευασµένη αµφισβήτηση και συνταγµατικά τεχνάσµατα των διατάξεων του νοµοσχεδίου, το οποίο έρχεται να περισώσει ό,τι απέµεινε και να
ορθοποδήσει ένα ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο οδηγήσατε
εσείς στην κατάρρευση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Πάλι εµείς; Έλεος!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ πολύ, µη
διακόπτετε. Ακούσαµε τον κ. Παυλόπουλο και εις το διπλάσιο του
χρόνου, που είχε το δικαίωµα. Σας παρακαλώ πολύ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξεκινήσατε τη διαδικασία του λέγοντος και του αντιλέγοντος, µια διαδικασία η οποία
ήταν εµφανώς µια κατασκευασµένη τακτική κίνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας για να συνολικοποιήσουµε τη συζήτηση χωρίς να
ακουστούν οι εισηγητές. Θα έπρεπε κατά τη γνώµη µας πρώτα
να ακουστούν οι εισηγητές για να έχουν την ευκαιρία και οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας να µελετήσουν τις τροποποιήσεις του κυρίου Υπουργού, οπότε ενδεχοµένως να τους
λυνόντουσαν και πολλές από τις απορίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ τις είδα. Καµµία δεν
επηρεάζει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Παρ’ όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι
ξεκινήσατε τη διαδικασία, ο αντιλέγων από την πλευρά του
ΠΑΣΟΚ θα είναι ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας. Σας παρακαλώ πολύ να του δώσετε το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο αντιλέγων κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας.
Ορίστε, κύριε Ρόβλια, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά για να
αντικρούσετε τις ενστάσεις και αντιρρήσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα απλώς να θυµίσω ότι ο κ. Παυλόπουλος µίλησε δέκα
λεπτά και έχοντας θέσει αρκετά θέµατα, θα χρειαστώ και εγώ
περισσότερο χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όσους δεν το κατάλαβαν ο
κ. Παυλόπουλος µόλις τώρα έκανε ένα παγκόσµιο ρεκόρ. Κατάφερε να φανταστεί δέκα αντισυνταγµατικότητες σε ένα νοµοσχέδιο. Βέβαια, όταν ήταν πρώτος τη τάξη Υπουργός της
κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, είχε κάνει ένα άλλο ρεκόρ.
Είχε παραβιάσει τριάντα φορές το Σύνταγµα µε νόµους που ψήφισε η Κυβέρνηση του στους πρώτους δέκα εννέα µήνες διακυβέρνησης.
Και δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα έλεγαν οι εκθέσεις της ∆ιεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής, τις οποίες είχαµε αντιγράψει και είχαµε περιλάβει στη σχετική επερώτηση του ΠΑΣΟΚ
που συζητήθηκε σε αυτήν την Αίθουσα.
Στη συνέχεια, βέβαια, από τον Οκτώβριο του 2005 µέχρι τον
Οκτώβριο του 2009, χάθηκε ο λογαριασµός στις αντισυνταγµατικότητες και τις βάναυσες παραβιάσεις του Συντάγµατος από
τη Νέα ∆ηµοκρατία. Αλλά, έχοντας µνήµη ασθενή, σήµερα προβάλλουν αυτά τα οποία προβάλλουν. Κάθε τεχνική και νοµοτεχνική παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου µετεβλήθη σε
δήθεν αντισυνταγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι οι παραβιάσεις
του Συντάγµατος δεν είναι επιτρεπτές, ούτε κάτω από τις συγκεκριµένες, έκτακτες συνθήκες που βιώνουµε.
Ξεκινάµε, λοιπόν, µε δεδοµένο το σεβασµό στο Σύνταγµα και
θα αποδείξουµε στη συνέχεια ότι, πράγµατι, το συζητούµενο νοµοσχέδιο σέβεται το Σύνταγµα. Πολιτικές διαφωνίες µπορεί να
υπάρχουν και υπάρχουν και τις αντιλαµβανόµαστε. Παραβιάσεις,
όµως, του Συντάγµατος δεν υφίστανται.
Τα ασφαλιστικά δικαιώµατα του πολίτη, ως κοινωνικά δικαιώµατα, εντάσσονται στη σφαίρα των αρχών του κοινωνικού κράτους δικαίου. Τελούν υπό την εγγύηση του κράτους και
κατοχυρώνονται στα άρθρα 22 παράγραφος 5 και 25 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
Περαιτέρω, οι ασφαλιστικές παροχές προστατεύονται και ως
περιουσιακά δικαιώµατα του πολίτη από το άρθρο 17 παράγραφος 1 του Συντάγµατος και το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου
πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Αναµφισβήτητα, λοιπόν, το κράτος οφείλει να εγγυάται το δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση. ∆ικαίωµα, όµως, στην κοινωνική ασφάλιση δεν θα υφίσταται, εάν το ασφαλιστικό σύστηµα
δεν είναι βιώσιµο.
Πρώτιστη, συνεπώς, συνταγµατική επιταγή –προπορευόµενη,
θα λέγαµε, συνταγµατική επιταγή- είναι αυτή που έχει να κάνει µε
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τη βιωσιµότητα, δηλαδή µε την ύπαρξη του ασφαλιστικού συστήµατος. Αυτήν τη βιωσιµότητα διασφαλίζει το νοµοσχέδιο,
υπηρετώντας έτσι ευθέως τη βασική σχετική συνταγµατική επιταγή. ∆ιότι, εάν δεν προστατεύσουµε την ύπαρξη του ασφαλιστικού συστήµατος, εάν αφήσουµε το ασφαλιστικό σύστηµα να
καταρρεύσει, τότε ακριβώς είναι που θα παραβιάζουµε το Σύνταγµα.
Το Σύνταγµα ορίζει, πράγµατι, στο άρθρο 22 παράγραφος 5
ότι το κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων. Όµως, αυτή η µέριµνα εντάσσεται προφανώς και λογικά
εντός των ορίων των πραγµατικών οικονοµικών δυνατοτήτων του
κράτους. Αν αυτά τα όρια τα υπερβούµε, τότε το ασφαλιστικό
σύστηµα θα καταρρεύσει και ουδείς θα πάρει σύνταξη. Αυτό θέλουµε; Ασφαλώς όχι. Ούτε, βέβαια, αυτό θέλει το Σύνταγµα.
Είπε ο κ. Παυλόπουλος ότι παραβιάζεται το άρθρο 73 του Συντάγµατος. Τι λέει το άρθρο 73 παράγραφος 2; Λέει ότι τα νοµοσχέδια για συντάξεις πρέπει να είναι ειδικά. ∆εν επιτρέπεται,
µε ποινή την ακυρότητα, να αναγράφονται οι διατάξεις για συντάξεις σε νόµους που αποσκοπούν στη ρύθµιση άλλων θεµάτων.
Κύριε Παυλόπουλε, σας παραπέµπω στον τίτλο και µόνο του
νοµοσχεδίου για να θυµηθείτε –γιατί πιστεύω ότι το έχετε αντιληφθεί- ότι πρόκειται για ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, ειδικό και
καλώς περιλαµβάνει αυτές τις διατάξεις. Αν περιλαµβάνει και
άλλες, αυτό δεν απαγορεύεται από το Σύνταγµα.
∆εύτερον, θέσατε θέµα αντισυνταγµατικότητας, στο άρθρο
15 παράγραφος 5 του νοµοσχεδίου µε την αιτιολογία –υποθέτωότι το κράτος από 1-1-2011 δεν θα καλύπτει τα τυχόν ελλείµµατα
των επικουρικών ταµείων ή κατά άλλη εκδοχή, δεν θα εγγυάται
την επικουρική σύνταξη.
Κατ’ αρχήν, η παράγραφος 5 του άρθρου 15 απεσύρθη από
τον Υπουργό και προσετέθη στο άρθρο 1 ότι το κράτος εγγυάται µία αξιοπρεπή σύνταξη για όλους, µία σύνταξη που εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ποια είναι αυτή η σύνταξη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ: Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 προσετέθη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ανεξαρτήτως, όµως –µη βιάζεστε, σας παρακαλώ- των σηµερινών προσθηκών και τροποποιήσεων που κατέστησαν την ένσταση άνευ αντικειµένου, οφείλουµε να επισηµάνουµε –και το
ξέρετε πολύ καλά, ως συνταγµατολόγος- ότι το Σύνταγµα δεν
περιέχει καµµία ρητή διάταξη για εγγύηση της κύριας ή της επικουρικής σύνταξης.
Και έχει κριθεί, µάλιστα, από την ολοµέλεια του Συµβουλίου
της Επικρατείας ότι είναι σαφώς προστατευόµενο δικαίωµα του
εργαζόµενου αυτό το δικαίωµα για ασφαλιστική παροχή, αλλά
δεν προστατεύεται δικαίωµα σε σύνταξη ορισµένου ποσού.
Έκρινε η ολοµέλεια του ανωτάτου ακυρωτικού µε δύο αποφάσεις της, 3487/2008 και 2198/2010 -τις καταθέτω για τα Πρακτικά, αξίζει να τις διαβάσετε- ότι η αρχή της ανταποδοτικότητας
µεταξύ ασφαλιστικών παροχών και εισφορών δεν είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη, ούτε η αναλογία µεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και ασφαλιστικών παροχών είναι συνταγµατικά
προβλεπόµενη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα -και ανεξαρτήτως επαναλαµβάνω των βελτιώσεων του νοµοσχεδίου- συνταγµατικό πρόβληµα δεν υφίστατο και πολύ περισσότερο δεν υφίσταται τώρα. Kαι δεν το λέω εγώ, το λέει το
Συµβούλιο της Επικρατείας. Aλλά δεν το έχει πει µόνο το Συµβούλιο της Επικρατείας, το έχει πει και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου στην Απόφασή του στις 12 Οκτωβρίου 2004, ότι το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Σύµβαση της Ρώµης δεν εγγυάται δικαίωµα σε ορισµένο
ποσό σύνταξης.
Το θέµα σίγουρα, το αντιλαµβάνεστε, το αντιλαµβανόµαστε
όλοι, δεν είναι συνταγµατικό. Το θέµα είναι οικονοµικό και πολιτικό και η λύση που δίνει ο Υπουργός είναι πολιτική λύση.
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Τίθεται θέµα αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 27 παράγραφος 2 του νοµοσχεδίου, βάσει του οποίου «οι νεοπροσλαµβανόµενοι στο δηµόσιο από 1-1-2011 τακτικοί, µετακλητοί,
λειτουργοί, ιερείς-προσετέθη- στρατιωτικοί υπάγονται στο ΙΚΑ
ΕΤΑΜ».
∆εν υπάρχει άρθρο στο Σύνταγµα που να προβλέπει ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι, ιερείς, στρατιωτικοί θα υπάγονται σε δικό τους
χωριστό ασφαλιστικό φορέα, ούτε υπάρχει άρθρο στο Σύνταγµα
που λέει ότι δεν θα υπάγονται στο ΙΚΑ.
Οι υποστηρικτές αυτής της δήθεν αντισυνταγµατικότητας συγχέουν τον φορέα παροχής της σύνταξης προς άλλες άσχετες
συνταγµατικές ρυθµίσεις που αφορούν δηµοσίους υπαλλήλους.
Αλλά ακούστε. Αφού ο συνταγµατικός νοµοθέτης στα άρθρα 103
παράγραφος 2, 103 παράγραφος 4, 104, 73 παράγραφος 2, 80
παράγραφος 1 ρυθµίζει ειδικά έναν αριθµό θεµάτων που αφορούν δηµοσίους υπαλλήλους, εάν ήθελε να ρυθµίσει και αυτό το
θέµα της υπαγωγής τους ή όχι σε ειδικό χωριστό ασφαλιστικό
φορέα, θα το είχε κάνει. Αφού δεν το έκανε εν µέσω τόσων ειδικών ρυθµίσεων, δεν το ήθελε ο συνταγµατικός νοµοθέτης.
Όπως επίσης, θα σας πω και κάτι άλλο. Θα έλεγα ότι πρόβληµα αντισυνταγµατικότητας θα είχαµε εάν εξαιρούνταν από το
ΙΚΑ οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι ιερείς, οι στρατιωτικοί κ.λπ. και
αυτό διότι οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους
είναι πλέον κοινοί, είναι ίδιοι µε τους ισχύοντες για το σύνολο
των λοιπών ασφαλισµένων στο ΙΚΑ. Εάν, λοιπόν, εξαιρεθούν,
τότε είναι που τίθεται θέµα παραβίασης της συνταγµατικής
αρχής της ισότητας και όχι τώρα ως έχει.
Προσπαθώ να θυµηθώ και τις υπόλοιπες ενστάσεις που κάνατε, κύριε Υπουργέ. Κάνατε µία ένσταση για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Είναι αυτό που κάποιοι ονοµάζουν το
νέο ΛΑΦΚΑ. Την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων την
επιβάλει η κρίσιµη δηµοσιονοµική κατάσταση. Και όπως γνωρίζετε, είναι συνταγµατικά επιτρεπτός ο περιορισµός συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και µάλιστα, ποιών συντάξεων αυτών που είναι
πάνω από 1400 ευρώ! Αυτό να το λέµε, να µην το αποκρύπτουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Κύριε Ρόβλια παρακαλώ
να οδηγήσετε τη σκέψη σας προς την ολοκλήρωση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε το αντιλαµβάνοµαι αυτό που λέτε αλλά πρέπει να αντικρούσω τις ενστάσεις…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): ∆εν µπορούµε να αφήνουµε το διπλασιασµό του χρόνου. Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ: Θα τελειώσω.
Είναι λοιπόν, συνταγµατικά επιτρεπτή αυτή η παρέµβαση η
οποία γίνεται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Και ποιοι είναι
αυτοί οι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος; Είναι η βιωσιµότητα του
ασφαλιστικού συστήµατος και η καταβολή συντάξεων. Πέραν
αυτού είναι και περιορισµένης χρονικής ισχύος αφού από
1/1/2015 µεταβάλλεται το καθεστώς.
Προβάλλεται ένσταση αντισυνταγµατικότητας για τα θέµατα
του άρθρου 77 του νοµοσχεδίου σχετικά µε τη διαιτησία. ∆εν το
αναπτύξατε, αλλά υποθέτω ότι εννοείτε τη διαιτητική διαιτησία.
Η διαιτητική διαιτησία ως θεσµός ρύθµισης των εργασιακών
σχέσεων προβλέπεται, πράγµατι, στα άρθρα 22 παράγραφος 2
και 23 παράγραφος 1 του Συντάγµατος. Ρυθµίζεται σ’ αυτά η δηµιουργία διαιτητικών οργάνων για την επίλυση συλλογικών διαφορών. Όπως όµως έχει κρίνει ο Άρειος Πάγος εν ολοµελεία, µε
την απόφαση 25 του 2004 αλλά και το Συµβούλιο της Επικρατείας µε την απόφαση 3204 του 1998, ο κοινός νοµοθέτης έχει το
δικαίωµα από το Σύνταγµα να διαµορφώνει το σύστηµα διαιτησίας που κρίνει σκόπιµο. Εν προκειµένω οι αλλαγές που επέρχονται µε το άρθρο 73 ως προς την τυπική δυνατότητα
µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία ευρίσκονται εντός των
συνταγµατικά ανεκτών ορίων.
Και τέλος αναφερθήκατε σε δήθεν αντισυνταγµατικότητα του
άρθρου 75 του νοµοσχεδίου που αφορά διαφοροποίηση στις
αµοιβές εργαζοµένων κάτω των είκοσι πέντε ετών.
Κύριε Παυλόπουλε, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις αµοιβές των εργαζοµένων κάτω των είκοσι πέντε ετών.
Υπάρχει ένας µηχανισµός στήριξης των νέων ανέργων που πρέ-
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πει και θέλουν να µπουν στην αγορά εργασίας, υπάρχει κίνητρο
πρόσληψης νέων, επιτρεπτό συνταγµατικά, καλυπτόµενο µάλιστα από την οδηγία 2078 του συµβουλίου, άρθρο 6…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ: …όπως αναλυτικά εκτίθεται στην
έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, την ανάγνωση
της οποίας παραλείπω, διότι υποθέτω ότι όλοι έχετε διαβάσει την
έκθεση αυτή.
Κατόπιν αυτών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ να απορριφθούν οι δέκα ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας που προεβλήθησαν από τη Νέα ∆ηµοκρατία ως αβάσιµες και εν πολλοίς
αόριστες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας επιθυµεί να πάρει το λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, ο κ. Μαρκόπουλος έχει το λόγο.
Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ να τηρηθεί το πεντάλεπτο, κατά
το δυνατόν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα είµαι προσεκτικός,
κύριε Πρόεδρε.
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαι νοµικός -όπως
γνωρίζετε- αλλά και οι περισσότεροι σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν είµαστε. Βεβαίως, µε προσοχή ακούµε τις αναλύσεις των ειδικών
και οφείλουµε να είµαστε εξόχως προσεκτικοί, γιατί το αξιακό
σύστηµα της δηµοκρατίας, δηλαδή το Σύνταγµα,πρέπει να τηρείται χωρίς εξαιρέσεις, διαφορετικά δεν έχουµε δηµοκρατία.
Προφανώς, είναι πιο ισχυρή η δηµοκρατία στη Λετονία ή στη
Ρουµανία, διότι εκεί υπήρξε στροφή.
Εγώ δεν λέω ότι δεν χρειάζονται, ούτε η Νέα ∆ηµοκρατία λέει
ότι δεν χρειάζονται µέτρα. ∆εν λέει ότι η κρίση, την οποία περνάµε στη χώρα, δεν θέλει απ’ όλους µας αποφάσεις.
Αλλά αυτά που άκουσα από τον αξιότιµο συνάδελφο τον κ. Ρόβλια, τον οποίο βαθύτατα εκτιµώ, εµένα –στο µη νοµικό- µου δίνουν την εντύπωση ότι δεν υπάρχει τίποτα σ’ αυτήν τη χώρα. Ότι,
δηλαδή, τα πάντα είναι στην πέτρα επάνω, τρίβονται, λιώνουν και
εξαφανίζονται. Εξαερώνονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου, το δικαίωµα στη ζωή µε µια ερµηνεία, δύο ερµηνείες,
δέκα ερµηνείες: ερµηνείες οι οποίες δείχνουν ότι το πολιτικό σύστηµα, ενδεχοµένως σε ένα κοµµάτι του, δεν έχει τη δύναµη να
αγωνιστεί. Είναι περισσότερο υποταγµένο.
Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο υποταγµένοι απέναντι στην κοινωνία. Όλοι είµαστε εκλεγµένοι. ∆εν
είµαστε βολεµένοι. Είµαστε εκπρόσωποι ενός λαού. Είµαστε εκπρόσωποι των πολιτών που µας ακούν αυτήν την ώρα, άπαντες,
µε την ίδια αγωνία και που εδώ καλούµαστε τώρα να κρίνουµε
το κοινωνικό κράτος πάνω στους νόµους.
Βεβαίως, η Νέα ∆ηµοκρατία και ορθώς έπραξε να καταδείξει
την αντισυνταγµατικότητα. Είναι δυνατόν, κύριοι συνάδελφοι, άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά, επειδή είναι νεότεροι να
παίρνουν λιγότερα χρήµατα από τους παλαιότερους; Τα βασικά,
τα κατώτερα; Που αντέχει αυτό; Σε ποια συλλογιστική; ∆εν ξέρω
αν υπάρχει κάποιο νοµικό κείµενο, που να µπορεί να µας βοηθήσει να καταλάβουµε, εµάς που δεν είµαστε νοµικοί. Όµως, σ’
αυτήν την Αίθουσα έχουµε όλοι την ίδια ψήφο.
Και επειδή –το ξαναλέω- κανένας δεν είναι λιγότερο υποταγµένος από κάποιους άλλους, πρέπει να κατακτήσουµε την αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος απέναντι στους πολίτες, που
αισθάνονται αυτήν την ώρα ότι τους αφαιρούµε κάτι. Και εποµένως, σ’ αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να είµαστε προσεκτικοί,
όλοι οι Υπουργοί µιας Κυβέρνησης, η οποία καλείται να πάρει
δύσκολες αποφάσεις, οι περισσότεροι Υπουργοί οι οποίοι δεν
είναι εµφανείς στο στήριγµα αυτού του νοµοσχεδίου –είναι απόντες εκεί όπου τους καλούν και το ξέρετε και το ξέρουµε αυτόκαι οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας οι οποίοι θα κληθούν αύριο
να το στηρίξουν στην κοινωνία. Στηρίζεται αυτό στην κοινωνία µε
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µια βασική σύνταξη των 360 ευρώ;
Κύριε Υπουργέ, έχετε την εντύπωση, για λογαριασµό της Κυβέρνησης –και δεν είναι προσωπικό- ότι καθαρίζουµε όταν γράφουµε µε µια αλλαγή στο πρώτο άρθρο ότι τη βιωσιµότητα του
ασφαλιστικού συστήµατος την εγγυάται το δηµόσιο µε σκοπό τη
διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης; Έτσι καθαρίσαµε; Αυτό είναι
το ζητούµενο; Με αυτή, δηλαδή, την αλλαγή τελειώσαµε την υποχρέωσή µας στην κοινωνία; Με 360 ευρώ βασική σύνταξη, που
βεβαίως θα σκαµπανεβάζει από το ΑΕΠ, από το ∆είκτη Καταναλωτή και όλα τα υπόλοιπα; ∆εν υπάρχει καµµία εγγυοδοσία; Ποιο
κοινωνικό κράτος; Για ποιους µιλάµε; Που είναι οι έχοντες, που
είναι οι µη έχοντες; Ποιοι θα δώσουν σε ποιους;
Αυτό που κάνουµε είναι να στρέφουµε τώρα τη µία κοινωνική
τάξη απέναντι στην άλλη και µετά θα πάµε να το στηρίξουµε στην
κοινωνία. ∆εν στηρίζεται. Και το συζητάµε σε ένα περιβάλλον που
η κυβερνητική Πλειοψηφία και η Κυβέρνηση έχει στήσει θολό, µίζερο, περίεργο, µε κατηγορίες ένθεν και ένθεν, µε ένα σύννεφο
καπνού το οποίο καλείται να καλύψει την πραγµατικότητα: τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης να επιτίθεται εναντίον της Αριστεράς και να ψάχνει να βρει νεκρούς, για να αναστείλει κινητοποιήσεις, να κάνουµε συζήτηση…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Τι σχέση έχουν αυτά µε την αντισυνταγµατικότητα που συζητάµε τώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Συνταγµατικότητα είναι,
κύριε συνάδελφε, διότι στην πολιτική δεν είναι όλα δικαστήρια.
Μερικά είναι πιο πολιτικά απ’ όσο πιστεύουµε, αξιότιµε κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Μιλάµε για το άρθρο 100 του
Συντάγµατος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε, για να µην κάνω
παράταση του χρόνου, γιατί πρέπει να είµαι πολύ προσεκτικός:
∆εν είναι καλή στον τόπο η κυβέρνηση η οποία υποχωρεί, δεν
προσφέρει.
Είµαστε εδώ κι εµείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση για να συµβάλουµε στα δύσκολα εκεί που πρέπει, σ’ αυτούς που πρέπει να
έχουν αντικίνητρο να φύγουν, στα βαρέα, σ’ αυτά που δεν κάναµε εµείς όταν ήµασταν κυβέρνηση, αλλά όχι αυτή η ισοπέδωση.
∆εν είστε καλή Κυβέρνηση. Κύριε Υπουργέ, κάνετε αποτρόπαιο έγκληµα εναντίον της κοινωνίας. ∆εν σώζετε το ασφαλιστικό. ∆εν είναι βιώσιµο αυτό, είναι «ριφιφί» ελπίδων. Βεβαίως η
συνταγµατικότητα είναι ουσιαστικό θέµα, αλλά πίσω από τη συνταγµατικότητα και την κακή ερµηνεία των άρθρων του Συντάγµατος υπάρχει «ριφιφί» ελπίδων. ∆εν είσαστε Κυβέρνηση που
µπορείτε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων κατά την εκτίµησή µας και δεν είναι προσωπικό αυτό. Μιλώ για το σύνολο της
Κυβέρνησης και αυτό δεν έχει να κάνει µε σας, κύριε Λοβέρδο.
∆εν είστε πετυχηµένοι. ∆εν είστε ένας καλοκουρδισµένος θίασος που βγάζει αυτοπεποίθηση. ∆εν είστε Χόλιγουντ, είστε Μπόλιγουντ, δηλαδή έχετε πάρει επάνω σας την πιο ατυχή απόφαση
για τον πιο ισχυρό πυλώνα του κοινωνικού κράτους, το ασφαλιστικό σύστηµα. Είστε από δω και πέρα υπόλογοι απέναντι στην
κοινωνία.
Εµείς το καταψηφίζουµε στην αντισυνταγµατικότητα και θα κάνουµε και ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Χρήστος Παπουτσής έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τιµώ
τους συναδέλφους που υπερασπίζονται το έργο τους ή που επιχειρούν να υπερασπιστούν το έργο τους. Αλλά στην προκειµένη
περίπτωση είναι εµπαιγµός του ελληνικού λαού αυτό το οποίο
επιχειρείται ενώπιόν µας, είναι εµπαιγµός του ελληνικού λαού η
προσπάθεια της Νέας ∆ηµοκρατίας να υπερασπιστεί ένα οικοδόµηµα το οποίο κυριολεκτικά τίναξε στον αέρα. Γιατί αυτό κάνατε, τινάξατε στον αέρα το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.
Επιπλέον, ακούσαµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας ∆ηµοκρατίας µόλις προηγουµένως να αντικρούει τον αντιλέγοντα της Συµπολίτευσης αγαπητό συνάδελφο κ. Ντίνο Ρόβλια
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µε πολιτικά επιχειρήµατα και µάλιστα αναφερόµενος στο τι δεν
είναι το ΠΑΣΟΚ. Πότε προλάβατε, κύριοι συνάδελφοι, να καταλάβετε τι ακριβώς είναι το ΠΑΣΟΚ; Απ’ ό,τι φαίνεται από τις τοποθετήσεις σας δεν έχετε αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται. ∆εν
έχετε αντιληφθεί ότι η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ αυτήν τη στιγµή
είναι να µαζέψει τα ασυµµάζευτα, είναι να οικοδοµήσει πάνω στα
γκρεµίσµατα της Νέας ∆ηµοκρατίας, είναι να δηµιουργήσει εγγυήσεις για τη ζωή των ανθρώπων στο παρόν και στο µέλλον.
Όσον αφορά στην αντισυνταγµατικότητα την οποία θέσατε –
επαναλαµβάνω- ως προκατασκευασµένη επιχείρηση για τη συνταγµατική αµφισβήτηση του νοµοσχεδίου, θέλω να πω τα εξής:
Πρώτα απ’ όλα, αγαπητέ κύριε Παυλόπουλε, είµαι απόλυτα βέβαιος ότι είστε ο πρώτος στην Αίθουσα αυτή µαζί µε τον
Υπουργό κ. Λοβέρδο -εξέχοντες συνταγµατολόγοι και οι δύοπου γνωρίζετε ότι τα δικαιώµατα ασφάλισης και σύνταξης είναι
κοινωνικά δικαιώµατα τα οποία απορρέουν από το άρθρο 22 παράγραφος 5 του Συντάγµατος το οποίο δεν άκουσα να αναφέρετε. Εκεί ορίζεται ότι το κράτος µεριµνά για την κοινωνική
ασφάλιση των εργαζοµένων όπως νόµος ορίζει. Ο νόµος αυτός,
βεβαίως, δεν είναι ένας αλλά είναι πλέγµα νοµοθεσίας µε το
οποίο ο νοµοθέτης εξειδικεύει τη γενική υποχρέωση του κράτους για την παροχή συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι το Σύνταγµα µ’ αυτήν τη διατύπωση θέτει µία γενική υποχρέωση και από κει και πέρα ο νοµοθέτης έχει την απόλυτη ελευθερία για την εξειδίκευση αυτής
της υποχρέωσης, εκτός αν περιορίζεται από άλλες διατάξεις του
Συντάγµατος.
Στη συνταγµατική θεωρία είναι επίσης κοινά αποδεκτή η
άποψη ότι αυτή η επιταγή του Συντάγµατος δεν δηµιουργεί αγώγιµη αξίωση του ατόµου κατά του κράτους και για τη διάρκεια
και για την παροχή. Μάλιστα υπάρχει ισχυρή νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας εξαιρετικά πλούσια σ’ αυτό το σηµείο
η οποία δέχεται σταθερά ότι αυτή η διάταξη του Συντάγµατος
δεν καθορίζει ευθέως αξίωση του ατόµου στο είδος ή στην
έκταση της ασφαλιστικής προστασίας, αλλά ότι απλώς δηµιουργεί υποχρέωση του νοµοθέτη να ρυθµίζει τα θέµατα αυτά µε
γνώµονα όµως πάντα και αυστηρά σ’ αυτό την προστασία του
ασφαλιστικού κεφαλαίου και βεβαίως για την προαγωγή της κοινωνικής ασφάλισης.
Θέλω, λοιπόν, να σταθώ σε δύο επιχειρήµατα, κατά τη γνώµη
µου ισχυρά, τα οποία αντικρούουν τη µήτρα, όπως είπατε εσείς
προηγουµένως, των επιχειρηµάτων της δέσµης των συνταγµατικών αµφισβητήσεων, τις οποίες εκθέσατε.
Πρώτα απ’ όλα είναι άµεση και επιτακτική η ανάγκη να προστατευθεί το ασφαλιστικό κεφάλαιο των ταµείων. Ναι ή όχι; Ε,
λοιπόν, αυτή η ανάγκη είναι ταυτόχρονα και συνταγµατική υποχρέωση του νοµοθέτη, όπως ακριβώς εξειδικεύεται από το Σύνταγµα και τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Η
προστασία, άλλωστε, του ασφαλιστικού κεφαλαίου είναι όρος
ύπαρξης της κοινωνικής ασφάλισης.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, που τα κεφάλαια αυτά, σύµφωνα µε
την πιστοποιηµένη αναλογιστική µελέτη του Υπουργείου, αλλά
και όλων των διεθνών Οργανισµών, όχι απλώς βαίνουν µειούµενα, αλλά πολύ σύντοµα θα έχουν εξανεµιστεί αν συνεχίσουµε
µε το υπάρχον σύστηµα, είναι ύψιστη υποχρέωση της Κυβέρνησης και της Βουλής να ανασυντάξει το χάρτη της κοινωνικής
ασφάλισης, έτσι ώστε να εγγυηθεί την προστασία των αποθεµατικών των ταµείων, να εγγυηθεί την προστασία των µελλοντικών
εισφορών στα ταµεία κι έτσι εσαεί να εγγυηθούµε τη διασφάλιση
της καταβολής των συντάξεων.
∆εύτερο επιχείρηµα: Η µορφή και η έκταση της ασφαλιστικής
προστασίας είναι καθ’ όλα νόµιµο να αλλάζει ανάλογα µε τις δυνατότητες του συστήµατος. Είναι προφανές ότι οι µέρες ευρωστίας του συστήµατος έχουν παρέλθει. ∆εν θα σας θυµίσω την
άρνησή σας να χρηµατοδοτήσετε το σύστηµα µε 1 δισεκατοµµύριο κάθε χρόνο. ∆εν θα το υπενθυµίσω αυτό. Θα το αφήσω
για τη συζήτηση επί της ουσίας. Αυτή, όµως, είναι η πραγµατικότητα. Έχουν περάσει οι µέρες της ευρωστίας. Όχι, όµως, ανεπιστρεπτί θέλω να πω εγώ. Και αυτή είναι η επιδίωξη όλων µας.
Σήµερα και για τα επόµενα χρόνια είµαστε υποχρεωµένοι, µε
τις ρυθµίσεις που προτείνουµε, όσο δύσκολες κι αν είναι, να θέ-
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σουµε τα θεµέλια για ένα καλύτερο αύριο. Αυτή είναι όχι απλά η
επιλογή µας -δεν είναι απλά πολιτική επιλογή του ΠΑΣΟΚ, του
Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης- αλλά είναι ακριβώς η συνταγµατική µας υποχρέωση. Είναι ακριβώς η υποχρέωση που
απορρέει από την τήρηση των νόµων και κυρίως του πνεύµατος
και του γράµµατος του Συντάγµατος για το οποίο ορκιστήκαµε
στην Αίθουσα αυτή.
Και αυτό ακριβώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράττουµε!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ. Παπουτσή.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν παρακολουθούν και όσοι εργαζόµενοι παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση σήµερα, να ακούσουν
τις αλληλοκατηγορίες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας για
το πόσες φορές έχει παραβιάσει ο άλλος το Σύνταγµα, το Σύνταγµα που τα δύο κόµµατα ψήφισαν. Μάλλον θα φτάσουµε
στον αριθµό των τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο.
Αυτό το Σύνταγµα, λοιπόν, όταν το αµφισβητούν οι εργαζόµενοι µε την πάλη τους, το κουνάτε πάνω από το κεφάλι τους για
να τους τροµοκρατήσετε. Κι εσείς εδώ αλληλοκαταγγέλλεστε
επανειληµµένα και ο ένας και ο άλλος, ότι το παραβιάζετε κατά
συρροή, θα έλεγα. Και µπορούν να βγάλουν και συµπεράσµατα
για το τι υπηρετεί αυτό το Σύνταγµα. Και οι όποιες ακόµα θετικές
αναφορές υπάρχουν, γίνονται λάστιχο. Και η βιωσιµότητα, είπε ο
κ. Ρόβλιας. Την έβαλε και αυτή µέσα στο Σύνταγµα.
Επί της ουσίας, λοιπόν, όσον αφορά τη µεγάλη διαρθρωτική
αλλαγή που ανήγγειλε ο κύριος Υπουργός εκ µέρους της Κυβέρνησης και χειροκρότησαν ορισµένοι θερµά, πρέπει να αλλάξουµε λίγο τις λέξεις. Είναι η µεγάλη ασφαλιστική σφαγή. Έτσι
πρέπει να µπει ο τίτλος. Σφαγή των όποιων δικαιωµάτων έχουν
αποµείνει, των όποιων κατακτήσεων έχουν αποµείνει, ύστερα
από πολύχρονους, σκληρούς και πολλές φορές αιµατηρούς
αγώνες των εργαζοµένων. Πρόκειται για νύχτα του Αγίου Βαρθολοµαίου, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης.
Και φυσικά το θέµα, δεν είναι θέµα κρίσης οικονοµικής. Είτε
υπήρχε οικονοµική κρίση είτε δεν υπήρχε, αυτά τα µέτρα θα
παίρνονταν. Ήταν και στο πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ. Και η Νέα ∆ηµοκρατία να έβγαινε στην κυβέρνηση, τα ίδια ακριβώς θα έκανε.
Είναι όλα τα µέτρα που παίρνονται σε όλες τις καπιταλιστικές
χώρες και πρώτα απ’ όλα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να
δηµιουργήσουν σύγχρονους δούλους και όχι εργαζόµενους.
Γιατί αυτό κάνουν ουσιαστικά. Να έχουν ένα εργατικό δυναµικό
φθηνό, τζάµπα, εκβιαζόµενο, τροµοκρατούµενο κάτω από την
ανεργία και τις εξελίξεις, ώστε να µπορούν να αυξηθούν τα
κέρδη των επιχειρηµατιών και του µεγάλου κεφαλαίου.
Αντιλαµβανόµαστε, βέβαια, την αντιπαράθεση που υπάρχει
εδώ, αλλά όµως πρέπει να απολογηθείτε και οι δυο και το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία. Οι δικές σας κυβερνήσεις ήταν
αυτές που καταλήστευσαν, κυριολεκτικά, τα ταµεία των εργαζοµένων από το ’50 και µετά.
Το θέµα δεν είναι αφηρηµένο, ούτε αταξικό. Πού πήγαν τα
λεφτά των ασφαλιστικών ταµείων; Πήγαν στα κέρδη των επιχειρήσεων. Καλείτε τώρα τους εργαζόµενους, αφού τους ληστέψατε, να ξαναπληρώσουν και τη ζηµιά. Υπάρχει θέµα συνταγµατικότητας; Εµείς λέµε ότι υπάρχει. ∆εν είναι το κύριο κατά τη
γνώµη µας, πολιτικό είναι το ζήτηµα και εκεί θα κριθεί.
Υπάρχει παραδείγµατος χάριν παραβίαση του άρθρου 22 του
Συντάγµατος στο άρθρο 75 παράγραφος 8 και 9, όπου καταργεί
την έννοια του κατώτατου µισθού που κατοχυρώνεται από την
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Έρχεται, λοιπόν,
το νοµοσχέδιο και την καταργεί.
Αν µας βλέπει και µας ακούει ο κόσµος θα τα δει, για τις ηλικίες από δεκαπέντε έως είκοσι πέντε χρονών, είναι το δώρο του
ΠΑΣΟΚ και του συστήµατος στο νέο άνθρωπο. Επιστροφή στο
Μεσαίωνα, στη δουλεία, δεκαπέντε χρονών να δουλεύουν! Κατάργησε ουσιαστικά το να µην δουλεύουν παιδιά. Αυτή είναι η
σύγχρονη φιλοσοφία και το σύγχρονο κοινωνικό κράτος, το
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δώρο στη νεολαία, λοιπόν.
∆εύτερον, υπάρχει παραβίαση επίσης του Συντάγµατος σε
ό,τι αφορά τη διαιτησία, στο άρθρο 73 του νοµοσχεδίου. Η
γνώµη µας, να τη ξαναδιατυπώσουµε, περί κοινωνικών εταίρων
είναι γνωστή. ∆εν υπάρχουν κοινωνικοί εταίροι. Αυτό είναι ανιστόρητο. Υπάρχουν ταξικές, αγεφύρωτες, ασυµφιλίωτες επιθέσεις. ∆εν υπάρχει κέρδος, χωρίς εκµετάλλευση. Τι κοινωνικοί
εταίροι; Αυτό το κάνατε για να βάλετε τους εργαζόµενους να
υποταχθούν.
Είναι γνωστή η άποψή µας, αλλά ακόµα και αυτό το θεσµικό
πλαίσιο στα πλαίσια της δικής σας φιλοσοφίας που έχετε θεσπίσει, το καταργείτε µε «τρικλοποδιά», που είναι και λέξη που χρησιµοποιούν αρκετές φορές οι Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά,
καταργείτε τη δυνατότητα των εργαζοµένων να καταφεύγουν
στη διαιτησία. Απ’ αυτήν την άποψη, εµείς θεωρούµε ότι υπάρχει
και θέµα αντισυνταγµατικότητας.
Τέλος, είναι γνωστό ότι θα καταθέσουµε ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής. Την καταθέτουµε από τώρα. Νοµίζω ότι
είµαι ακριβέστατος για να πάρει ο καθένας τις ευθύνες τους απέναντι στους εργαζόµενους και στον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Παφίλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης, για πέντε λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Με χαροποίησε πάρα πολύ η αγόρευση του κ. Παφίλη, γιατί
άκουσα ότι το ΚΚΕ δέχεται ότι υπάρχει πρόβληµα αντισυνταγµατικότητας τη στιγµή, όµως, που ως κόµµα δεν δέχεται το Σύνταγµα. Αυτό είναι µια πρόοδος, αλλά και µια αντίφαση που
πρέπει να ξεπεράσει το Κοµµουνιστικό Κόµµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
∆εύτερον, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θυµίσω στην Αίθουσα
πως όταν η κ. Πετραλιά, κατέβαζε το δικό της νοµοσχέδιο το
2008 για την αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος της
χώρας, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τότε, είχαν κατατεθεί επίσης
δέκα ενστάσεις συνταγµατικότητας.
Έρχεται τώρα το νοµοσχέδιο του κ. Λοβέρδου και γίνεται από
την άλλη πλευρά το ίδιο. Εγώ δεν θα µπω στην ουσία της υπόθεσης, θα πω, όµως, µόνο τούτο: ο ελληνικός λαός που βλέπει
αυτές τις συνταγµατικές «κοκοροµαχίες» µέσα στην Αίθουσα του
ελληνικού Κοινοβουλίου, τι συµπέρασµα βγάζει; Βγάζει ένα µόνο
συµπέρασµα ότι ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία έχουν κάνει το Σύνταγµα «λάστιχο» κυριολεκτικά. Θέλουν να φέρουν το Σύνταγµα
στα µέτρα τους, προκειµένου να εξυπηρετήσουν τα συµφέροντά
τους, όταν αυτό κριθεί από τις ηγεσίες τους σκόπιµο.
Τρίτη παρατήρηση. Πολύ λεπτές τοποθετήσεις από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και από τον κ. Ρόβλια.
Τσάµπα κόπος, αγαπητοί συνάδελφοι! Να σας πω γιατί τσάµπα
κόπος. ∆ιότι εγώ έκανα τον κόπο και µελέτησα το ενηµερωτικό
σηµείωµα που ο Υπουργός σας ο κ. Λοβέρδος, διένειµε στους
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ο ίδιος ερωτήσεις και απαντήσεις.
Ακούστε, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, τι ρωτάει και τι απαντάει ο ίδιος ο κ. Λοβέρδος, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω είναι
και έγκριτος και εξαίρετος συνταγµατολόγος.
Λέει, λοιπόν, στο ερώτηµα 5 ο κ. Λοβέρδος: «Υπάρχει περίπτωση να κριθούν αντισυνταγµατικές κάποιες ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου;» Kαι απαντά ο ίδιος –ακούστε την απάντηση. Γιατί
αγορεύατε τόσα λεπτά, κύριε Ρόβλια και κύριε Παπουτσή;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: ∆εν µε έχετε ακούσει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ακούστε ο Υπουργός σας τι λέει.
∆εν το διαβάσατε το υπόµνηµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Λέει, λοιπόν: «Το ενδεχόµενο µίας αρνητικής δικαστικής απόφασης είναι µεγάλο όχι µόνο από την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά
από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου».
Και συνεχίζει: «Ο δικαστικός έλεγχος ωστόσο δεν είναι απειλή
για την ελληνική Κυβέρνηση. Ο δικαστικός έλεγχος ορισµένων
σηµείων του µνηµονίου τόσο από τα ελληνικά όσο και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια είναι ευπρόσδεκτος και θα βοηθήσει την Ελ-
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λάδα και τους πολίτες της».
Και βεβαίως εγώ θέλω να ρωτήσω δύο απλά, αλλά εύλογα
ερωτήµατα τον κύριο Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, πρώτον, πότε καταλάβατε ότι στο µνηµόνιο
υπάρχουν ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας; Τότε ή τώρα; Και
εάν αντιληφθήκατε ότι υπάρχουν τότε, γιατί δεν αντιδράσατε
τότε εσείς, ο έγκριτος συνταγµατολόγος;
Και ερώτηµα δεύτερο. Ξέρετε µε την απάντησή σας τι κάνετε;
Είναι σαν να λέτε στους Έλληνες πολίτες: «Πηγαίνετε στα δικαστήρια και θα δικαιωθείτε. Θα καταπέσει το µνηµόνιο, που υπέγραψε η Κυβέρνηση».
Και σας θέτω ευθέως το ερώτηµα: Γιατί δεν πάτε εσείς στα δικαστήρια, εσείς που είστε ένας έγκριτος συνταγµατολόγος και
νοµικός και ωθείτε τους πολίτες, που είναι λιγότερο νοµοµαθείς
από εσάς, να πάνε στα δικαστήρια;
Άρα, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας; Υπάρχει. Το οµολογεί ο ίδιος ο
Υπουργός σας.
Τέλος, θέλω να κάνω µία παρατήρηση και να την ακούσουν
όλοι οι εξαίρετοι συνάδελφοι. Έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστηµα από κάποιες γραφίδες µία επίθεση εναντίον δικαστών, για
να φιµώσουν προφανώς τη δικαιοσύνη. Το επιχείρηµα που διατυπώνουν είναι το ακόλουθο: Η Κυβέρνηση έχει κόψει µισθούς,
επιδόµατα κ.λπ. των δικαστικών και µία µεγάλη µερίδα των ανθρώπων αυτών θέλει να εκδικηθεί την Κυβέρνηση. Αυτό προφανώς για να παγώσουν τις όποιες αντιδράσεις παρουσιάζονται
από τους δικαστικούς.
Όµως, πρέπει να πάρουν µία απάντηση αυτές οι γραφίδες. Την
απάντηση θα τη δώσουµε όλοι εµείς εδώ και είναι µία. Οι δικαστές, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεως, πρέπει να περιφρουρήσουν το κράτος δικαίου, πρέπει να περιφρουρήσουν τη
νοµιµότητα και τη συνταγµατικότητα.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Παρακολούθησα αλλεπάλληλες συνεντεύξεις σας. Σε µία από αυτές λέτε ότι υπήρξε
ένα διάστηµα επαφών, συνεργασιών µεταξύ του Υπουργείου και
της τρόικας, για να διευθετηθούν, να διευκρινιστούν κάποια ζητήµατα. Προσέξτε, υπάρχουν και χαρτιά για αυτές τις επαφές
και τις συνεργασίες που είχατε.
Σας προκαλούµε, λοιπόν, εκ µέρους του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού, διαφορετικά θα είστε ανακόλουθος, αυτά τα χαρτιά να τα φέρετε στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου για να δούµε
τέλος πάντων τη συνεργασία που κάνετε µε την Τρόικα για ένα
ζήτηµα που επηρεάζει πέντε εκατοµµύρια Ελλήνων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι µε το νοµοσχέδιο
που έχουµε ενώπιον µας η Κυβέρνηση και ο αρµόδιος Υπουργός
συλλογικά στο πλαίσιο της Κυβέρνησης επιχειρούν ένα νέο Ιουλιανό πραξικόπηµα.
Επιχειρούν ένα νέο Ιουλιανό πραξικόπηµα σε βάρος των εργασιακών σχέσεων, σε βάρος των ασφαλιστικών δικαιωµάτων,
σε βάρος των κοινωνικών δικαιωµάτων του ελληνικού λαού. Και
όπως κάθε πραξικόπηµα, για να περάσει νοµοθετικά, απαιτεί ένα
πράγµα, έχει µια προϋπόθεση: την πλήρη παραβίαση της νοµιµότητας και του Συντάγµατος. Και επ’ αυτού επιτρέψτε µου να
κάνω ορισµένες παρατηρήσεις.
Πρώτη παρατήρηση: οι διατάξεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου προέρχονται από ένα µνηµόνιο, το οποίο έχει γίνει το
υπερσύνταγµα αυτής της χώρας και το οποίο για να δικαιολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τη συµβατότητά του µε την
ελληνική νοµοθεσία, ισχυρίζεται ότι αφού έχει ενσωµατωθεί το
µνηµόνιο στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο ως διεθνής συµφωνία, είναι
υπέρτερο του Συντάγµατος. Ορίστε, που έχετε οδηγήσει τη
χώρα: σε µια νέα αποικιοκρατία και την έχετε καταστήσει προτεκτοράτο!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ )
Οι διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου, που πηγάζουν απ’ αυτό
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το µνηµόνιο, είναι εξίσου αντισυνταγµατικές µε το ίδιο το µνηµόνιο, το οποίο για να περάσετε στη Βουλή κάνατε ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα και αντί να ψηφιστεί το µνηµόνιο µε
πλειοψηφία δύο τρίτων, ψηφίστηκε µε µια απλή πλειοψηφία. Και
µετά βεβαίως κάνατε και το εξής, ακόµα πιο πραξικοπηµατικό,
βγάλατε και την κύρωση των σχετικών συµβάσεων και από δω
και µπρος η Βουλή απλώς θα συζητά και θα γνωµοδοτεί επ’
αυτών.
∆εύτερη παρατήρηση, κύριε συνταγµατολόγε Υπουργέ Εργασίας: εδώ έχουµε επί του νοµοσχεδίου που κατατίθεται σωρεία
παρατηρήσεων για αντισυνταγµατικότητα και µη νοµιµότητά του
από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής. Όταν τα δικαστήρια βγάζουν παράνοµες τις απεργίες,
η Κυβέρνηση σπεύδει µετά µανίας να εφαρµόσει τις αποφάσεις
των δικαστηρίων. Τώρα που τα δικαστήρια και τα αρµόδια επιστηµονικά όργανα βγάζουν παράνοµο και αντισυνταγµατικό το
έκτρωµα που µας φέρατε, γιατί γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια και τα δικαστήρια και την Επιστηµονική Επιτροπή της
Βουλής;
Τρίτον, ο αντιλέγων από µέρους του ΠΑΣΟΚ κ. Ρόβλιας είπε
ότι το νοµοσχέδιο αυτό προσπαθεί να στηρίξει τη βιωσιµότητα
του ασφαλιστικού συστήµατος. Βεβαίως δεν στηρίζει καµµιά βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος και θα το αποδείξουµε
στη συζήτηση.
Αλλά, κύριε Ρόβλια – και δεν αναφέροµαι προσωπικά, το επιχείρηµά σας εκλαµβάνω πέρα από την προσωπική του διάσταση
– η ανάγκη βιωσιµότητας υπάρχει πρώτα απ’ όλα για τον ελληνικό λαό. Και αυτό είναι η υπέρτατη συνταγµατική επιταγή, θα
έλεγα. Όταν, λοιπόν, µε τέτοιου είδους νοµοσχέδια και πολιτικές
τις οποίες εφαρµόζετε, οδηγείτε στην εξαθλίωση τον ελληνικό
λαό, για ποια συνταγµατικότητα µπορούµε να µιλήσουµε;
Τέταρτον, κύριε Υπουργέ: εδώ µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου και ιδιαίτερα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11, δίνεται η
δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας να ρυθµίζει κατά
το δοκούν τις συντάξεις και µάλιστα µε έναν τέτοιο απροσδιόριστο και αόριστο τρόπο, που οι συντάξεις µπορεί να οδηγηθούν
µε κυβερνητικές αποφάσεις και ερήµην της Βουλής σε εξευτελιστικά επίπεδα έως επίπεδα ανυπαρξίας. Αυτά µπορεί να γίνουν
µε βάση το άρθρο 11, παράγραφος 1.
Είναι συµβατά, σας ρωτώ, αυτά µε το Σύνταγµα; Το οποίο Σύνταγµα στο άρθρο 80 παράγραφος 1 τι λέει; Μισθός, σύνταξη,
χορηγία ή αµοιβή δεν εγγράφεται στον προϋπολογισµό ούτε παρέχεται χωρίς οργανικό ή άλλο ειδικό νόµο. Πώς, λοιπόν, παίρνετε µια εξουσιοδότηση υπουργικών αποφάσεων, για να
καταργήσετε στην ουσία και αυτές ακόµη τις πενιχρές συντάξεις; Γιατί ακραία µπορεί να πάµε σε αυτή την λογική και σ’ αυτήν
την απόληξη.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, το πέµπτο επιχείρηµα: εδώ αίρετε την
κρατική εγγύηση για τις επικουρικές συντάξεις.
Οι εισφορές στις επικουρικές συντάξεις είναι υποχρεωτικές.
Και όχι µόνο αυτό. Αίρεται και η κρατική εγγύηση -κάτι το
οποίο δεν ελέχθη- ακόµα και στην αναλογική σύνταξη. Ξέρετε,
τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι οδηγείτε τελικά µε αυτό το νοµοσχέδιο σε ένα πραξικόπηµα που παραβιάζει το άρθρο 22 παράγραφος 5 του Συντάγµατος, µε το οποίο πλέον όλη η κοινωνική
ασφάλιση µετατρέπεται στη βασική σύνταξη, σε ένα προνοιακό
επίδοµα που ισχύει ήδη και τώρα. Αυτό δεν είναι παραβίαση του
Συντάγµατος; ∆εν είναι κατάλυση –κυριολεκτικά- του Συντάγµατος;
Και τέλος, όλο το τερατούργηµα αυτό, κύριε Υπουργέ, πάσχει
συνταγµατικά και νοµικά. Και το λέω και για εσάς, κύριε Ρόβλια,
που είστε νοµικός. Εγώ δεν είµαι νοµικός. Είµαι όµως υποχρεωµένος να αρθρώσω µια επιχειρηµατολογία µε βάση τη συλλογική
µας σκέψη, παρ’ όλο που δεν είµαι νοµικός. Και νοµίζω ότι χρειάζονται εµπεριστατωµένη αντίκρουση τα επιχειρήµατα και όχι
αφορισµοί.
∆εν είναι δυνατόν να φέρνετε συνταξιοδοτικό νοµοθέτηµα, να
φέρνετε νοµοθέτηµα, το οποίο µάλιστα περικόπτει τις συντάξεις
µε δραµατικό τρόπο, χωρίς να µας καταθέτετε αναλογιστικές µελέτες.
Και αυτές οι αναλογιστικές µελέτες επιβάλλονται από το
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άρθρο 70 παράγραφος 3 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής
Ασφάλισης, αλλά και από το άρθρο 71 παράγραφος 3 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, όπως ενσωµατώθηκε µε το ν.
3251/1955 στη χώρα µας.
∆ηλαδή, εδώ µας κάνετε θεωρίες ότι θα βουλιάξει το ασφαλιστικό σύστηµα, πάνω στις θεωρίες αυτές οικοδοµείτε τη διάλυση
των συντάξεων και τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς
να µας φέρνετε µια αναλογιστική µελέτη, όπως επιβάλλει η νοµιµότητα, η ευρωπαϊκή και η ελληνική, η οποία να είναι πειστική
και να τεκµηριώνει αυτές τις αυθαίρετες και κατεδαφιστικές επιλογές σας.
Για όλους αυτούς του λόγους είναι προφανές ότι θα υπερψηφίσουµε το αίτηµα αντισυνταγµατικότητας αυτού του νοµοσχεδίου. Και ασφαλώς είµαστε θετικοί και στις ονοµαστικές
ψηφοφορίες, παρ’ όλο που ως κόµµα δεν έχουµε τη δυνατότητα
αριθµητικά των Βουλευτών να καταθέσουµε δικής µας ξεχωριστή πρόταση για ονοµαστική ψηφοφορία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ζητήσει ο
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, θέλω να δώσω µια
απάντηση στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, σε ό,τι αφορά τα έγγραφα της επικοινωνίας
µας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε το συνταξιοδοτικό
και τα εργασιακά.
Έχουµε απαντήσει στον αρµόδιο της Νέας ∆ηµοκρατίας επί
των θεµάτων κοινωνικής ασφάλισης τον κ. Βρούτση, στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Κριτσωτάκη στη ∆ιαρκή Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων, δύο φορές, ότι όλα τα έγγραφα που
αποτυπώνουν αυτήν την επικοινωνία είναι στη διάθεση κάθε κόµµατος, κάθε συναδέλφου και κάθε κοινωνικού εταίρου.
Για λόγους που σχετίζονται µε την καθηµερινότητα της διάρθρωσης αυτής της συνεννόησης δεν θα τα κάνουµε φύλλο φτερό
και δεν θα τα διαθέτουµε στο πρώτο αίτηµα από οποιονδήποτε,
ακόµη και αν αυτός είναι Βουλευτής και δεν θα τα καταθέτουµε
στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Είναι ευνόητη η πρόθεσή µας, αντιληπτή σε όσους έχουν την
παραµικρή σχέση µε τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά. Είναι όµως ταυτοχρόνως –επαναλαµβάνω- στη διάθεση όλων, µα όλων των συναδέλφων να τα δουν, να τα αναγνώσουν, να κρατήσουν σηµειώσεις και να εξοπλιστούν µε τα επιχειρήµατα που δίνει, κύριε
Πρόεδρε, αυτή η επικοινωνία.
Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Υπό την έννοια αυτή διαµαρτύροµαι στο συνάδελφο για την έντασή του, καθότι το θέµα είναι
εξαντληµένο στο ελληνικό Κοινοβούλιο, απλώς ο ίδιος δεν έτυχε
να το γνωρίζει.
Το δεύτερο: Απευθύνοµαι πάλι στον ίδιο συνάδελφο –αγαπητό
συνάδελφο- µε τον οποίο ανταλλάσουµε επιχειρήµατα πάρα πολλές φορές. Αλλού συµφωνούµε, αλλού όχι.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ελληνική Κυβέρνηση δεν φοβάται το δικαστικό έλεγχο. Το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικός οργανισµός σε πολιτικό επίπεδο πρωτίστως δεν φοβάται
τη διαφωνία. Είναι εξοικειωµένο µε τη διαφωνία. Ακόµα και µε
εκείνη τη διαφωνία που φτάνει στα όρια της σύγκρουσης. Ενσωµατώνει τις διαφωνίες ο δικός µας πολιτικός οργανισµός. ∆εν
τις φοβάται.
Όπως ακριβώς δεν φοβόµαστε την πολιτική διαφωνία, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεν φοβόµαστε και
το δικαστικό έλεγχο των πολιτών τώρα που είµαστε Κυβέρνηση.
Ο πολίτης που προσφεύγει στα δικαστήρια, ασκεί δικαίωµά του.
Ως πολιτική εξουσία είµαστε συµφιλιωµένοι και µε αυτό εδώ και
καιρό. ∆εν µας φοβίζει ο έλεγχος, ειδικά µάλιστα όταν πρόκειται
για το συµφωνηµένο το Μάιο µνηµόνιο.
Έχω πει επανειληµµένα, κύριε Πρόεδρε –και το έχω πει όχι
µόνο στο κείµενο των ερωτήσεων και των απαντήσεων, αλλά και
στην Εθνική Αντιπροσωπεία και στον ευρύτερο δηµόσιο διάλογοότι ειδικά ο έλεγχος, ο οποίος θα γίνει δια του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, βοηθά τα επιχειρή-
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µατά µας.
Και είναι γνωστό σε όλους –ίσως κάποιοι συνάδελφοι το ξεχνούν, για να «δέσουν» τα επιχειρήµατα µιας αγόρευσής τουςότι τέτοια επιχειρήµατα που σχετίζονται µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, κυρίως, το δικό µας Υπουργείο και εγώ
προσωπικά προβάλαµε επανειληµµένα. Βάσει ενός από αυτά,
την Κυριακή της συµφωνίας ως προς το µνηµόνιο, το πρωί, αποσύρθηκε αυτό που ο κ. Λαφαζάνης δεν το είχε πάρει χαµπάρι ότι
είχε αποσυρθεί, δεν το είχε καταλάβει και αξιοποιώντας µία προτελευταία εκδοχή του µνηµονίου, το έφερε στην Εθνική Αντιπροσωπεία µε τη µορφή ερώτησης, δηλαδή εκείνη τη ρύθµιση
που προέβλεπε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηµα πρόωρης συνταξιοδότησης µέσα στο 2010, να παγώνει το αίτηµα αυτό και να εξεταστεί υπό το φως του νέου ασφαλιστικού. Προβάλαµε
συγκεκριµένες αποφάσεις του ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου και αυτή η πρόταση έφυγε από το τραπέζι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν τον φοβόµαστε αυτόν τον
έλεγχο και επαναλαµβάνω ότι οψέποτε αυτός αποδώσει είτε από
Ανώτατο Ελληνικό ∆ικαστήριο είτε από ∆ιεθνές ∆ικαστήριο, ειδικά από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, για την Ελλάδα είναι ευπρόσδεκτη η νοµολογία. ∆εν
αντιδικούµε ως εκτελεστική εξουσία µε τους δικαστές, ούτε τους
καθυβρίζουµε µε την πρώτη ευκαιρία, ούτε έχουµε φίλους δικαστές και εχθρούς δικαστές, ούτε έχουµε δικούς µας και ξένους
δικαστές. Η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη. ∆εν πρέπει ούτε να την
µέµφεσαι, ούτε να την επαινείς. Και το ένα και το άλλο συνιστούν
παραβίαση του Συντάγµατος.
Πάµε τώρα στην ουσία. Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος, ο κ. Παυλόπουλος, έκανε, κατά τη
δική µου γνώµη, δύο σφάλµατα. Η προβολή του επιχειρήµατος
ότι το µνηµόνιο είναι αντισυνταγµατικό και άρα οι διατάξεις που
εναρµονίζονται µε αυτό είναι αντισυνταγµατικές, είναι αντιπολιτευτικό επιχείρηµα, δεν είναι όµως νοµικό επιχείρηµα. Και δεν
είναι νοµικό επιχείρηµα, γιατί είναι αόριστο παντελώς, δεν συγκεκριµενοποιεί την αιχµή, δεν βοηθάει εµάς και την Εθνική Αντιπροσωπεία να καταλάβουµε τι εννοεί. Και είναι και παντελώς
αστήρικτο, διότι µε µία προσεκτική ανάγνωση του σχεδίου νόµου
θα καταλάβει ο οποιοσδήποτε στην Αίθουσα αυτή, ότι το πολύ
µεγάλο ποσοστό των ρυθµίσεων δεν έχει σχέση µε το µνηµόνιο,
κείται εκτός των πολύ ολιγοτέρων ρυθµίσεων του µνηµονίου.
∆εύτερο σφάλµα. Ανάµεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αγαπητοί
συνάδελφοι, και στη σηµερινή συνεδρία δεν έχουν µεσολαβήσει
µόνο ηµέρες του ηµερολογίου, έχουν µεσολαβήσει και ηµέρες
συνεδριάσεων της ∆ιαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων,
την οποία δεν έχουµε περιφρονήσει, ούτε την έχουµε φοβηθεί
ως Κυβέρνηση. Θα σας διαβεβαιώσουν, όλοι οι συνάδελφοι όλων
των κοµµάτων γι’ αυτό. Είµαστε παρόντες και έχουµε την ευτυχία να έχουµε ανταλλαγή επιχειρηµάτων από όλα σχεδόν τα κόµµατα, πλην ενός, σε πολύ θετική κατεύθυνση. Και έχουµε
δηµιουργήσει, δεν θα έλεγα µια συναίνεση, αλλά έναν τρόπο
µιας πολιτικής συµπεριφοράς που επιτρέπει να καταλαβαίνεις το
ορθό και το λάθος. Ανάµεσα στη γνωµοδότηση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που κατατέθηκε –θα σας διαβεβαιώσουν οι συνάδελφοί σας, κύριε Παυλόπουλε- την ηµέρα, ως είχαµε εκ του Συντάγµατος την υποχρέωση, που ξεκίνησαν οι συνεδριάσεις της
∆ιαρκούς Επιτροπής έχουµε και την ενσωµάτωση µιας σειράς
παρατηρήσεων.
∆εύτερον, κύριε συνάδελφε, έχουµε µετά τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής και πηγαίνοντας προς την Ολοµέλεια χθες,
τη γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της
Βουλής. Επικαλεστήκατε αορίστως το µνηµόνιο, επικαλεστήκατε,
χωρίς να έχετε επικαιροποιήσει το σχέδιο νόµου, την έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά αποφύγατε να µνηµονεύσετε τη
γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης Μελετών της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής!
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ούτε ένα θέµα αντισυνταγµατικότητας δεν έχει. Ακόµη, στις περιπτώσεις όπου µας είπαν, κύριε
συνάδελφε, ότι για δύο θέµατα, του άρθρου 15 παράγραφος 2
και του άρθρου 16 παράγραφος 1, πρέπει να προτιµήσουµε το
νόµο αντί της υπουργικής αποφάσεως -ο κ. Σιούφας είναι εδώπρόκειται για περιπτώσεις, ειδικά αυτή του άρθρου 15, όπου επί
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δεκαετίες σε σχέση µε την προσαρµογή των επικουρικών, η προσαρµογή γινόταν µε κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εργασίας.
Εσείς τώρα βασιζόµενος σε µία συγκεκριµένη στιγµή της µελέτης λέτε ότι χρειάζεται νόµος. Το είπαµε πριν από εσάς, κύριε
συνάδελφε, προς αποφυγήν των δηµαγωγικών παρεξηγήσεων
και το αλλάξαµε και στο άρθρο 15 παράγραφος 2 και στο άρθρο
16 παράγραφος 1. ∆εν έχετε παρά να δείτε τις διατάξεις, όπως
αυτές τροποποιήθηκαν.
Και θέτετε θέµα αντισυνταγµατικότητας επί ανύπαρκτης διάταξης; ∆εν έχετε την υποχρέωση να πείτε ότι για όλα τα µεγάλα
θέµατα αυτού του σχεδίου νόµου, δεν έχουµε µία παρατήρηση,
αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, στην Αίθουσα αυτή που να
θέτει θέµα αντισυνταγµατικότητας; Εγώ θα το υπογράµµιζα ως
ένα επιχείρηµα που αφορά την πολιτική πλευρά µε την οποία
αντιδικώ. Θα της το πίστωνα, γιατί θα ήµουνα δίκαιος και σοβαρός. Το να το αποκρύπτουµε αυτό δεν είναι καλή µέθοδος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ ρίξτε µια µατιά
στη ∆ιεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών και θέλω να συνεκτιµήσουµε ότι η προσθήκη µας σήµερα στο άρθρο 1 παράγραφος 1,
όταν λέµε ότι το κράτος, το δηµόσιο εγγυάται µια αξιοπρεπή σύνταξη σε κάθε δικαιούχο είναι µια οριζόντια ρύθµιση, ρύθµιση
αρχής, που αίρει τις νοµικές συνέπειες µιας παρατήρησης του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δεν τη θεωρούσαµε και επιβεβληµένη, αλλά στο µέτρο που υπήρχαν αιτιάσεις, εµείς κάναµε
αυτήν την παρέµβαση.
Πάνω από όλα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αίρει και πολιτικές αντιρρήσεις, που στο δικό µας ζωντανό πολιτικό οργανισµό
µας έθεσαν µια σειρά από στελέχη µας. «Τι κάνετε µε τις επικουρικές;» Απαλείφθηκε και αναπροσαρµόστηκε η παράγραφος
3 του άρθρου 15 για τις επικουρικές και προσαρµόστηκε όλη η
ρύθµιση ως ρύθµιση υπαγόµενη και αυτή στη γενική αρχή του
άρθρου 1 παράγραφος 1 για αυτή τη γενική εγγύηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µας ο δικαστικός έλεγχος,
ο νοµικός έλεγχος της ∆ιεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών, οι
παρατηρήσεις των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης -το αποδείξαµε στη ∆ιαρκή Επιτροπή αυτό- είναι αφορµή να βελτιώσουµε
το νοµοθετικό µας σχέδιο, που είναι ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είχαµε µία παρατήρηση από το
Ελεγκτικό Συνέδριο: Γιατί –λέει- να πηγαίνουν από την 1/1/2011
οι δικαστές, οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι ένστολοι υπάλληλοι του
δηµοσίου, του ελληνικού κράτους στο ΙΚΑ; Οι νέοι, οι νεοπροσλαµβανόµενοι. Αυτό -λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο- θέτει θέµατα.
Και τι έκανε το δικαστήριο εκεί; Απαρίθµησε τις διατάξεις του Συντάγµατος που αναφέρονται στα καθεστώτα αυτών των υπαλλήλων. Τις επανέλαβε ο κ. Παυλόπουλος, δεν χρειάζεται να τις
επαναλάβω κι εγώ.
Πέραν της µνείας των διατάξεων, κύριε συνάδελφε, συλλογισµό γιατί αυτές οι διατάξεις, το να κάνουµε ένα Ταµείο µισθωτών, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έκανε. Και συν τοις άλλοις
παρόµοια παρατήρηση δεν έκανε ούτε η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιµένουµε στο ένα ταµείο µισθωτών παρά τις παρατηρήσεις µε τη γενική τους διατύπωση.
Και επιµένουµε διότι, όπως ξέρουν πολύ καλά οι νοµικοί στην Αίθουσα αυτή -και απευθύνοµαι πιο συγκεκριµένα στους εξ υµών
πρώην συνδικαλιστές, που ξέρουν πολύ καλύτερα ακόµα και από
τους νοµικούς το συγκεκριµένο θέµα- το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ό,τι αφορά την εξίσωση ανδρών-γυναικών
στο δηµόσιο αποφάσισε το «σωτήριον» έτος 2009, τον Μάρτιο,
µε πληµµελέστατη υπεράσπιση του θέµατος από τους νοµικούς
της κυβέρνησής σας, κυρίες και κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας,
για την ασφάλιση στο δηµόσιο, που δεν έχει κάποιο ειδικό ταµείο για την κύρια σύνταξη: έχει το Γενικό Λογιστήριο, που όταν
ένας υπάλληλος συνταξιοδοτείται αντί να του πληρώνει µισθό,
του πληρώνει συντάξεις. Αυτό, λοιπόν, το µόρφωµα το χαρακτήρισε επαγγελµατική ασφάλιση.
Εάν παραµείνει εκεί το δηµόσιο στα επόµενα χρόνια, οι ειδικοί εξ υµών πρέπει να αναλογιστείτε ποια θέµατα θα τεθούν και
πάντως πρέπει να σκεφτείτε, αφού εξορθολογιστεί το ΙΚΑ για να
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υποδεχθεί αυτούς τους νέους ασφαλισµένους από την 1η Ιανουαρίου του 2011, µήπως θα έπρεπε σε σύντοµο χρόνο να κάνουµε σκέψεις και για άλλες κατηγορίες των δηµοσίων
υπαλλήλων.
∆ιότι αυτό, πρώτον, συνταγµατικά δεν αποκλείεται. Παρ’ όλες
τις αγορεύσεις σας, ξέρετε καλά και ο κύριος Πρόεδρος το ξέρει
καλύτερα από όλους …
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Υπουργέ, κλείστε.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κλείνω.
…ότι είναι αποδεκτή από τη νοµολογία η διαφοροποίηση των
ασφαλισµένων ανάλογα µε το χρόνο της ασφάλισής τους. Καταθέτω ως προς αυτό µια τελευταία απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας που δηµοσιεύτηκε τις τελευταίες µέρες, την
2197/2010. Να ρίξετε µια µατιά, θα δείτε ως προς το ζήτηµα
αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα απόφαση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι, οι σκέψεις αυτές µπορεί να οδηγήσουν στο
πολιτικό συµπέρασµα σε χρόνους αργότερους ότι θα πρέπει να
σκεφτούµε αλλιώς και για τους υπόλοιπους δηµόσιους υπαλλήλους, επαναλαµβάνω. Ο χαρακτηρισµός της ασφάλισης του Γενικού Λογιστηρίου ως επαγγελµατικής και όχι ως κοινωνικής
ασφάλισης έδωσε πρώτη ρύθµιση την απότοµη και βίαιη εξίσωση
ανδρών –γυναικών στο δηµόσιο και ήταν πολύ πληµµελής η νοµική υποστήριξη τότε το 2009, όταν χάθηκε αυτή η υπόθεση. Η
απόφαση είναι λάθος στο σκεπτικό της, όµως είναι απόφαση,
έχει διατακτικό και παράγει υποχρεώσεις. Τώρα αυτή, ποιος
ξέρει στο άµεσο µέλλον και ποιες άλλες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω και άλλα θέµατα, γιατί δέκα
διατάξεις ανέφερε ο αγαπητός συνάδελφος, ο κ. Παυλόπουλος.
Κινούνται όµως -για να κλείσω, όπως µε κάλεσε ο κύριος Πρόεδρος- ακριβώς στην ίδια λογική: Γενικά πολιτικά επιχειρήµατα,
έλλειψη σύγκρισης του τελικώς κατατεθειµένου σχεδίου νόµου
µε τις προσθήκες του µε τα αρχικά κείµενα, φόβος και επιχείρηµα δηµαγωγίας πάνω στο νοµικό διάλογο, µη εξοικείωση µε
τις πολιτικές διαφωνίες επιχειρηµάτων.
Και σε τελευταία ανάλυση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της
Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, εµάς λέτε ότι νοµοθετούµε
χωρίς να έχουµε…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κλείστε, κύριε
Υπουργέ. Υπήρξε ανοχή, αλλά…
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Θα κλείσω.
…ότι νοµοθετούµε χωρίς να έχουµε υπ’ όψιν µας τα αριθµητικά µεγέθη; Σε εµάς το λέτε; Σε εµάς που καταθέσαµε ήδη, εδώ
και δέκα µέρες, αναλογιστική µελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής, πιστοποιηµένη από τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας, από
τη Γενεύη….
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Υπουργέ, θα
έχετε την ευκαιρία να αναφερθείτε σε αυτά κατά τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): …που πιστοποιεί αυτήν τη στιγµή εκατό αναλογιστικές µελέτες σε όλον τον κόσµο; Είναι απίστευτο. ∆εν έχετε τη
δυνατότητα να αρθρώνετε τέτοια επιχειρήµατα.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κλείστε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Μήπως νοµίζει κανείς σε αυτήν την Αίθουσα ότι οι
Έλληνες πολίτες έχουν πάθει απώλεια πρόσφατης µνήµης;
Μήπως δεν ξέρουν πώς ήρθαµε σήµερα σε αυτήν την κατάσταση; Και µήπως δεν ξέρουν ποιες εναγώνιες προσπάθειες γίνονται για να βγούµε από αυτό;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία. Συνδέστε όλα
αυτά που λέτε µε το Σύνταγµα για να κλείσουµε.
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ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, εµείς διαβεβαιώνουµε την Εθνική
Αντιπροσωπεία: Παλεύουµε για να διασώσουµε ένα ασφαλιστικό
σύστηµα που κατέρρευσε, για τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους του σήµερα, αλλά και για τα παιδιά µας, για την επόµενη γενιά και παλεύουµε ταυτόχρονα να ξαναγυρίσει η Ελλάδα
στο δρόµο της ευηµερίας και της αξιοπιστίας. Προϊόν αυτού του
αγώνα είναι το παρόν σχέδιο νόµου και θα τα πούµε στη συνέχεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κανονικά εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού. Έχει ζητήσει όµως το λόγο ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΛΑΟΣ κ. Καρατζαφέρης.
Εκ του Κανονισµού, κύριε Πρόεδρε, δεν δικαιούστε να πάρετε
το λόγο. Αλλά θα κάνω µία -ας το πούµε- µικρή εξαίρεση, δίνοντάς σας το λόγο µόνο για ένα δίλεπτο, σας παρακαλώ, για να
προχωρήσουµε στην ψηφοφορία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, παρακολούθησα το πάθος
µε το οποίο µιλήσατε τώρα, πάθος µε το οποίο δεν σας έχουµε
συνηθίσει.
∆ύο είναι τα θέµατα: Ή συντάξατε εσείς αυτό το πόνηµα και το
δείξατε στην τρόικα ή η τρόικα το συνέταξε και το έδωσε σε
εσάς. Εάν εσείς το συντάξατε, µου κάνει εντύπωση πώς φέρατε
αυτό το, πράγµατι, εγκληµατικό νοµοσχέδιο τη στιγµή που πριν
από δεκαπέντε, δεκαέξι µήνες εσείς το ΠΑΣΟΚ αντιδρούσατε, µε
τη σφοδρότητα που αντιδρούσατε, στο ηπιότατο, µπροστά σε
αυτό το νοµοθέτηµα, της κ. Πετραλιά. Το πολύ απλό της κ. Πετραλιά εσείς το πολεµήσατε και το πολεµήσατε σκληρότατα και
τώρα όλοι εσείς έρχεστε και εγκρίνετε και χειροκροτείτε αυτό το
κατά πολύ χειρότερο; Εκτός βέβαια εάν είναι πόνηµα της τρόικας, οπότε πρέπει να πω στους δανειστές ότι, όταν ξεφεύγουν
από τα όρια οι δανειστές, µπορεί να τους τύχουν γεγονότα σαν
και αυτά που έγιναν χτες στην Ερέτρια, σε κάποιους άλλους δανειστές.
Ο ελληνικός λαός είναι έτοιµος να πυροβολήσει την τρόικα,
γιατί δεν µπορούµε να ανεχτούµε όλα αυτά τα οποία γίνονται.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να αντισταθείτε, έστω και στο τελευταίο λεπτό. Για το εάν είναι ή όχι αντισυνταγµατικό, κάντε ένα
πείραµα: Στήστε κάλπη, τώρα, στην Κοινοβουλευτική σας
Οµάδα, να δείτε αν οι δικοί σας Βουλευτές το ψηφίσουν. ∆εν
µπορεί να περάσει αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι η βαρβαρότητα
της βαρβαρότητας. Και εσείς πήγατε σε εκλογές µε το σύνθηµα
«Σοσιαλισµός ή Βαρβαρότητα». Ξεχάσατε το πρώτο και υπηρετείτε το δεύτερο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, µε συγχωρείτε.
Εξήγησα νωρίτερα ότι η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί. Ήρθε ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ζήτησε το λόγο κ.λπ..
∆εν έχει το λόγο ούτε ο κ. Μαρκόπουλος ούτε ο κύριος Υπουργός τώρα.
Θα προχωρήσουµε στην ψηφοφορία.
Λυπάµαι, κύριε Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν γίνεται εξαίρεση,
κύριε Πρόεδρε. Εδώ γίνεται µία εξαίρεση και είναι άδικο αυτό…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα έχετε την ευκαιρία, αµέσως µετά…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι άδικο αυτό, το επαναλαµβάνω, είναι παραβίαση του Κανονισµού. Επιµένω…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μπορείτε να επιµένετε, κύριε Μαρκόπουλε, αλλά είµαστε στη διαδικασία της ψηφοφορίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να το κάνετε ολοκληρωµένα για όλους…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν έχετε το λόγο
και παρακαλώ να µη γράφονται στα Πρακτικά όσα θα λεχθούν
εκτός της διαδικασίας αυτής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:…
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Μαρκόπουλε,
µε όλη την εκτίµηση που έχω απέναντί σας, σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Μαρκόπουλε,
σας παρακαλώ! Είµαστε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Έχει
ολοκληρωθεί η συζήτηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Μαρκόπουλε,
να σας πω το εξής: µερικές φορές, πράγµατι, θα πρέπει να µετανιώνω γιατί υποβοηθώ το διάλογο εδώ. Ίσως να είναι µια τέτοια στιγµή, αλλά σας εξήγησα νωρίτερα για ποιο λόγο εδόθη
ένα δίλεπτο. Και πρέπει να πω ότι και ο κ. Καρατζαφέρης δεν
αναφέρθηκε και πολύ στη συνταγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση
κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής,
για την αντισυνταγµατικότητα του νοµοσχεδίου.
Παρακαλώ, οι αποδεχόµενοι την πρόταση ότι το νοµοσχέδιο
δεν είναι σύµφωνο µε το Σύνταγµα, παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
Προφανώς, ηγέρθησαν οι λιγότεροι.
Είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος αριθµός Βουλευτών από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής.
Συνεπώς η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
Σας είχα µετρήσει κιόλας. Πέρα από τον Κανόνα της ∆εδηλωµένης που ισχύει σε αυτές τις διαδικασίες, σας είχα µετρήσει
από εδώ.
Προχωρούµε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Ηλίας Μόσιαλος.
Υπενθυµίζω σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφους
ότι µε την έναρξη της οµιλίας του πρώτου εισηγητή και µέχρι το
πέρας της οµιλίας του δευτέρου εισηγητή, µπορούν να γίνουν οι
εγγραφές µε το ηλεκτρονικό σύστηµα.
Θα ήθελα από την αρχή να υπογραµµίσω προς την Κυβέρνηση, τους αρµόδιους Υπουργούς που είναι εδώ, να πράξουν το
αυτονόητο -θεωρώ ότι θα το πράξουν- να ακούσουν µε πάρα
πολύ προσοχή, επειδή πρόκειται ιδιαίτερα για ένα πάρα πολύ σοβαρό και κρίσιµο, πράγµατι, νοµοσχέδιο, τις απόψεις και τις παρατηρήσεις όλων των συναδέλφων και όλων των πτερύγων της
Βουλής.
Έχουµε παρακολουθήσει όλοι την εργώδη προσπάθεια που
κάνατε -µία πάρα πολύ δύσκολη, πράγµατι, προσπάθεια µε
πολλά εµπόδια, πολλές δυσκολίες και πολλά προβλήµατα- τη
διαβούλευση που αναπτύχθηκε στο προηγούµενο διάστηµα,
αλλά υπενθυµίζω ότι εδώ είναι η κορύφωση -για κάθε νοµοσχέδιο και ιδιαίτερα για ένα τέτοιο νοµοσχέδιο- του διαλόγου, η κορύφωση του κοινοβουλευτικού διαλόγου, στον οποίο παίρνουν
το λόγο και καταθέτουν τις απόψεις τους οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού.
Είµαι, λοιπόν, σίγουρος ότι θα το ακούσετε µε πολλή προσοχή
και εύχοµαι, όπου είναι εφικτό, να υποβοηθηθείτε από τις απόψεις και τις προτάσεις που θα κατατεθούν, για να είναι το νοµοσχέδιο αυτό ακόµα καλύτερο.
Ορίστε, κύριε Μόσιαλε, έχετε το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου για το νέο
ασφαλιστικό σύστηµα είναι πιθανώς η σηµαντικότερη νοµοθετική πρωτοβουλία της κυβερνητικής παράταξης αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο.
Και λέω ότι πιθανώς είναι η σηµαντικότερη νοµοθετική πρωτοβουλία, γιατί θέτει τις βάσεις για τη διάσωση του ασφαλιστικού
συστήµατος, ενώ ένα ασφαλιστικό σύστηµα το οποίο είναι στα
πρόθυρα της κατάρρευσης….
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συγγνώµη, κύριε Μόσιαλε.
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να κάνετε ησυχία. Συνοµιλείτε µε τους διπλανούς και τις διπλανές σας. Παράγετε θόρυβο
και δεν ακούγεται ο οµιλητής.
Ήδη εισπράττω διαµαρτυρίες άλλων συναδέλφων σας που θέλουν µε πολλή προσοχή –καθήκον όλων µας- να ακούσουν όλους
τους οµιλητές. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµο-
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κρατίας που είστε εις το διάδροµο ή να καθίσετε κάτω ή να εξέλθετε της Αιθούσης.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν περάσω στην εισήγησή µου για το ασφαλιστικό σύστηµα,
επιτρέψτε µου να παραθέσω µια σειρά στοιχείων που θέτουν το
ασφαλιστικό ζήτηµα στην πραγµατική του βάση.
Ακούστηκαν πάρα πολλοί χαρακτηρισµοί εδώ µέσα, ότι είναι
ένα άδικο σύστηµα, ένα σύστηµα το οποίο καταλύει το κράτος
πρόνοιας, ένα σύστηµα που πλήττει τους εργαζόµενους και τους
χαµηλοσυνταξιούχους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Βόζεµπεργκ,
κύριε Τζηκαλάγια, σας παρακαλώ. Κυρία Βόζεµπεργκ, σας παρακαλώ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν ενοχλείτε εµένα.
Ενοχλείτε -και εσείς και ορισµένοι άλλοι συνάδελφοι- όµως, τους
συναδέλφους που δεν µπορούν να ακούσουν Η είσοδος της κάρτας στη σχισµή πρέπει να γίνεται αθορύβως. Συνεχίστε, κύριε
Μόσιαλε.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι, όµως, το σηµερινό επιδοµατικό κοινωνικό κράτος, το σηµερινό επιδοµατικό κοινωνικό µοντέλο ένα δίκαιο και βιώσιµο σύστηµα; Έχουµε πετύχει τους στόχους της βιωσιµότητας και της
κοινωνικής δικαιοσύνης µε τις σηµερινές ρυθµίσεις;
Επιτρέψτε µου να παρουσιάσω κάποια στοιχεία για να θέσουµε τη συζήτηση και τον πολιτικό διάλογο στις πραγµατικές
του διαστάσεις. Τι έχει συµβεί τα τελευταία τριάντα µε σαράντα
χρόνια; Είχαµε µία σηµαντική αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης, λόγω σηµαντικής µείωσης της θνησιµότητας. Έτσι, το
προσδόκιµο επιβίωσης αυξήθηκε από εβδοµήντα ένα έτη κατά
µέσο όρο το 1970 σε 77,4 έτη για τους άντρες και 82,6 για τις γυναίκες το 2008.
Στα επόµενα τριάντα µε σαράντα χρόνια θα υπάρχουν περαιτέρω αυξήσεις, έξι χρόνια για τους άντρες και πέντε χρόνια για
τις γυναίκες. Είναι θετικό αυτό το γεγονός; Προφανώς και είναι
θετικό αυτό το γεγονός και θα περιµέναµε και περισσότερες αυξήσεις, αν είχαµε ένα ουσιαστικό και επαρκές σύστηµα υγείας,
εάν είχαµε, κυρίως για τους ηλικιωµένους και τους χαµηλοσυνταξιούχους, µία ουσιαστική και επαρκή περίθαλψη.
Παράλληλα έχουµε µία σηµαντική µείωση των γεννήσεων. Ο
δείκτης γονιµότητας από 2,3 παιδιά ανά γυναίκα το 1970, έπεσε
στο 1,41 παιδιά ανά γυναίκα το 2009. Αυτό είναι πολύ κάτω από
το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχουµε 1,65 γεννήσεις ανά γυναίκα.
Οι ηλικιωµένοι άνω των εξήντα πέντε χρόνων είναι το 18,9%
του συνόλου του πληθυσµού στη χώρα µας το 2010. Αυτό θα
ανέλθει στο 31,5% του πληθυσµού το 2050. Και αυτό είναι κρίσιµο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το 2050 περίπου ένας στους
τρεις Έλληνες και Ελληνίδες θα είναι άνω των εξήντα πέντε ετών.
Παράλληλα είχαµε 2,1 εργαζόµενους ανά ένα συνταξιούχο το
2005 και 1,7 εργαζόµενους ανά ένα συνταξιούχο το 2010. Υπάρχει, δηλαδή, µείωση σηµαντική µόλις σε πέντε χρόνια. Προβλέπεται να έχουµε έναν εργαζόµενο ανά 1,1 συνταξιούχο το 2050.
Είναι εποµένως βιώσιµο αυτό το ασφαλιστικό σύστηµα που
έχουµε σήµερα; Θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση µε το να οδηγήσει στην κατάρρευση, στην απώλεια των συντάξεων και για
τους σηµερινούς εργαζόµενους, αλλά και για τις επερχόµενες
γενιές;
Αλλά ας δούµε κάποια πιο σηµαντικά στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης. Ποια είναι τα πιο σηµαντικά στοιχεία της κοινωνικής
δικαιοσύνης; Ας δούµε τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών.
Ήταν µόνο 47% το 2007. Συγκριτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ήταν 60%, ενώ το ποσοστό των αντρών ήταν 72%.
Αυτές είναι τεράστιες ανισότητες, τεράστιες διαφοροποιήσεις.
∆εν ακούµε τίποτα γι’ αυτές τις ανισότητες και τις διαφοροποιήσεις και από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και από τα κόµµατα
της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης. ∆εν ακούµε για τις ανασφάλιστες γυναίκες, που δεν θα είχαν ποτέ τη δυνατότητα να πάρουν
µία σύνταξη. Το σηµερινό σχέδιο νόµου κατοχυρώνει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα για τις ανασφάλιστες γυναίκες, όταν γίνουν

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΝΗ’ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

εξήντα πέντε ετών και µε την προϋπόθεση ότι έχουν µείνει δεκαπέντε χρόνια στη χώρα µας, µε τη βασική σύνταξη.
Αυτό είναι ένα βαθύ προοδευτικό µέτρο από µία προοδευτική
παράταξη, που αναγνωρίζει τις αδικίες που υπάρχουν στην
αγορά εργασίας και επεµβαίνει να καλύψει τους ανασφάλιστους
πρώτα και κύρια τις γυναίκες και κατά δεύτερο λόγο τους µακροχρόνια άνεργους.
Μας προστατεύει, επίσης, το σηµερινό κράτος πρόνοιας από
τον κίνδυνο φτώχειας; Όχι. Στους ηλικιωµένους συνταξιούχους
άνω των εξήντα πέντε ετών, το 28,5% είναι κάτω από το όριο της
φτώχειας, ενώ γενικά στους συνταξιούχους το 25% είναι κάτω
από το όριο της φτώχειας. Αυτό σηµαίνει ότι όσοι συνταξιοδοτούνται πρόωρα, έχουν µικρότερη πιθανότητα να είναι κάτω από
το όριο της φτώχειας.
Είναι, εποµένως, ένα δίκαιο σύστηµα αυτό, όπου οι πρόωρα
συνταξιοδοτούµενοι είναι καλύτερα στην κοινωνία από αυτούς
που συνταξιοδοτούνται µετά από το εξηκοστό πέµπτο έτος; Προφανώς, όχι.
Παράλληλα, το 33% των ανέργων είναι κάτω από το όριο της
φτώχειας, όπως και το 41% των µονογονεϊκών οικογενειών που
έχουν ένα παιδί.
Όλα αυτά δεν είναι στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Αλλά, κανένας δεν µιλάει εδώ από την
αντιπολίτευση για τους ανέργους, για τις γυναίκες, για τους ηλικιωµένους φτωχούς, για τις µονογονεϊκές οικογένειες. Μιλάµε
µόνο για τους εργαζόµενους των ευγενών, κυρίως, ταµείων και
θα επανέλθω σ’ αυτό το επιχείρηµα.
Τι συµβαίνει µε τις δαπάνες; Αυτήν τη στιγµή διαθέτουµε το
11,5% του ΑΕΠ για τις συντάξεις, χωρίς να συµπεριλάβουµε τις
επικουρικές. Το ποσοστό θα είναι 17,1% του ΑΕΠ το 2030 και
24% του ΑΕΠ το 2060. Και σύµφωνα µε τις πιο ήπιες εκτιµήσεις,
το συσσωρευµένο χρέος των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης θα ανέλθει το 2060 στο 250% του ΑΕΠ. Αλλά, όλοι προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν θα φτάσουµε στο 2060, αν το
έλλειµµα προβλέπεται να είναι το συσσωρευµένο χρέος στο
250% του ΑΕΠ. Η χώρα θα έχει χρεοκοπήσει και καταρρεύσει
πολύ πιο πριν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ )
Παράλληλα, διαθέτουµε το 26% του ΑΕΠ για κοινωνική προστασία, το οποίο σηµαίνει υγεία, παιδεία, πρόνοια, βοήθεια στο
σπίτι, επιδόµατα των ανέργων, όλες οι µορφές κοινωνικής προστασίας και συντάξεις. Εποµένως, αν δεν υπάρχουν σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις και τοµές, σε λίγα χρόνια το σύνολο της κοινωνικής προστασίας θα διατίθεται για συντάξεις.
Ορισµένοι δεν το αντιλαµβάνονται και από τα δεξιά µας και
από τα αριστερά µας. Πιστεύουν ότι ζούµε σε έναν κόσµο, όπου
έχουµε ένα πλεόνασµα 14%, όχι ένα έλλειµµα 14%, όπου έχουµε
ένα σωρευτικό πλεόνασµα 130% του ΑΕΠ, όχι ένα έλλειµµα
130% του ΑΕΠ, που µας οδήγησε η πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας. Και έτσι πιστεύουν ότι µπορούµε να διαθέσουµε το 25%
του ΑΕΠ για τις συντάξεις. Θα µπορούσαµε να κάνουµε αυτήν
την επιλογή. Θα ήταν µία εύκολη και λαϊκιστική επιλογή, να
πούµε ότι θα διαθέσουµε το 25% του ΑΕΠ για τις συντάξεις.
Αλλά, θα ήταν µία ατυχής επιλογή γιατί θα τελείωνε την Ελλάδα
της δηµιουργίας, την Ελλάδα που µπορεί να πάει µπροστά. Θα
έστελνε µαζικά τους νέους µας, τη δηµιουργική Ελλάδα, στο
εξωτερικό.
∆εν θέλουµε µία τέτοια Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Θέλουµε µία Ελλάδα, όπου θα υπάρχει µία ουσιαστική προστασία, όπου θα υπάρχει ένα σύστηµα υγείας, ένα σύστηµα παιδείας, ένα σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας. Αν θέλετε να
καταλύσουµε κυριολεκτικά το σύστηµα υγείας και το σύστηµα
παιδείας, τις επιδοτήσεις στους ανέργους, τις ενεργές µορφές
απασχόλησης, ας κάνουµε µία λαϊκιστική τότε συµφωνία: Ας δώσουµε όλα τα χρήµατα στις συντάξεις. ∆εν είναι, όµως, αυτή η
πολιτική µας, ούτε µπορεί να είναι οι στόχοι ενός συστήµατος
κοινωνικής προστασίας και ενός σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος,
να οδηγήσει τη χώρα σε κατάρρευση.
Ποιοί είναι οι δικοί µας στόχοι από τη µεριά της σοσιαλδηµοκρατικής πολιτικής; Εµείς πιστεύουµε ότι, πρώτα και κύρια, ένα
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σύστηµα θα πρέπει να είναι δίκαιο. Οι µη έχοντες θα πρέπει να
λαµβάνουν περισσότερο από τους έχοντες, να υπάρχει αναδιανοµή από τους τυχερούς στους µη τυχερούς, από τους υγιείς
στους µη υγιείς, από τους πλούσιους στους φτωχότερους. ∆εύτερον, θα πρέπει να είναι βιώσιµο και τρίτον, θα πρέπει να είναι
αποτελεσµατικό, όσον αφορά στη διαχείριση των πόρων. ∆εν θα
πρέπει να υπάρχουν σπατάλες και θα πρέπει να υπάρχουν οικονοµίες κλίµακος.
Ας δούµε, εποµένως, αυτά τα επιχειρήµατα από τη µεριά της
δηµόσιας πολιτικής. Είναι δίκαιο το σύστηµα σήµερα; Όχι. Τα εύπορα και ευγενή ταµεία επιδοτούνται πολύ περισσότερο από τον
κρατικό προϋπολογισµό απ’ ότι τα ταµεία των µισθωτών: δέκα
και δεκαπέντε φορές περισσότερο από τον κρατικό προϋπολογισµό και το ελληνικό δηµόσιο, και τελικά από ποιούς; Από τους
ίδιους τους µισθωτούς, που τις περισσότερες φορές δηλώνουν
τα πραγµατικά τους εισοδήµατα.
Προσφέρει ασφάλεια έναντι του γήρατος; Όχι. Ούτε ασφάλεια
από τον κίνδυνο της φτώχειας. Σας παραθέτω ορισµένα στοιχεία.
Το 28,2% των συνταξιούχων είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.
Από αυτούς που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, το 18%
των εισοδηµάτων τους πηγαίνει στις δαπάνες υγείας, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. ∆ηλαδή, τι γίνεται; Πληρώνουν ιδιωτικά δυόµισι από τις δεκατέσσερις συντάξεις που είχαν -πολύ παραπάνω
τώρα, µετά τις περικοπές- στην παραοικονοµία του δηµόσιου συστήµατος υγείας ή στον ιδιωτικό τοµέα της υγείας.
Τι σηµαίνει αυτό πολύ πρακτικά; Ότι δεν είναι ένα υποδειγµατικό κοινωνικό µοντέλο, επειδή δεν επιδοτούµε την ανάπτυξη
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, επιδοτούµε εισοδήµατα, τα οποία
χάνονται στην ιδιωτική αγορά υγείας.
Αυτό δεν είναι µία σοσιαλιστική προοδευτική πολιτική είναι µία
νεοφιλελεύθερη πολιτική την οποία δεν µπορούµε να συνεχίσουµε να την υπερασπιζόµαστε.
Πρέπει να υπερασπιζόµαστε την ίδρυση και την προάσπιση
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Και σ’ αυτήν την κατεύθυνση η
µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας, που προώθησε πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας, είναι µία βαθύτατα προοδευτική πολιτική. Η ολοήµερη λειτουργία των νοσοκοµείων, η απογευµατινή
λειτουργία της υψηλής τεχνολογίας θα µετακυλήσει πόρους από
το ιδιωτικό σύστηµα υγείας στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και
πρώτα και κύρια θα προστατεύσει τα εισοδήµατα των χαµηλοσυνταξιούχων.
Είναι ένα σύστηµα εποµένως, που θα µπορέσουµε να το χαρακτηρίσουµε προοδευτικό; Απ’ τη δική µου σκοπιά θα έλεγα όχι.
Ήταν µία συστηµατική προσπάθεια απόκτησης προνοµίων, απ’
τις ισχυρότερες κοινωνικές οµάδες στη χώρα µας. ∆εν είναι επίσης ένα βιώσιµο σύστηµα και δεν είναι ένα αποτελεσµατικό σύστηµα, λόγω της πολυδιάσπασης των πολλαπλών κανόνων, της
έλλειψης πληροφόρησης, της συστηµατικής κακοδιαχείρισης,
της έλλειψης λογοδοσίας, πουθενά απολογισµοί, πουθενά συγκριτικά στοιχεία.
Και πολλοί επικαλούνται, κυρίως απ’ τη µεριά της αριστεράς,
ότι φταίει η τριµερής χρηµατοδότηση και η έλλειψη τριµερούς
χρηµατοδότησης για την κατάντια του συστήµατος. Και υπάρχει
κάποια βάση σ’ αυτό το επιχείρηµα, αλλά ας δούµε τα πραγµατικά επιχειρήµατα.
Με βάση τα στοιχεία τα οποία κατέθεσαν οι συνάδελφοι στη
διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης, το κράτος οφείλει
στα ταµεία και στους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 6 µε
12 δισεκατοµµύρια ευρώ. Γνωρίζετε ποιο είναι το πραγµατικό κόστος των συντάξεων σε ετήσια βάση; Είναι 29 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Και το σύνολο της κοινωνικής προστασίας είναι 47 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και ταυτόχρονα το κράτος επιδοτεί σε συστηµατική βάση τους µισθούς των υπαλλήλων του ΕΣΥ,
πληρώνει τα ελλείµµατα του ΕΣΥ, και χρηµατοδοτεί το σύστηµα
υγείας.
Ακόµα και αν δίναµε αυτά τα 6 µε 12 δισεκατοµµύρια ευρώ, η
βιωσιµότητα θα εξασφαλιζόταν για τέσσερις µε πέντε µήνες.
Εποµένως αυτό το επιχείρηµα δεν στέκει.
Ποια είναι η φιλοσοφία του νέου συστήµατος; Το νέο σύστηµα
επιδιώκει να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα µε βάση τη δοµή της
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βασικής και της αναλογικής σύνταξης, εγγυάται την ίδια σύνταξη
για όλους τους Έλληνες µε εισοδηµατικά κριτήρια. Μ’ αυτήν την
έννοια το τι διαθέτει το δηµόσιο σε βάθος χρόνου, σταθεροποιείται µε βάση τις δαπάνες του 2009. ∆εν µειώνουµε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, τις δαπάνες του ελληνικού
δηµοσίου. Είναι ίδιες µε βάση το 2009 και µπορούν να αυξηθούν
κατά 1 µε 2,5% του ΑΕΠ.
Τι ζητάει εποµένως η Νέα ∆ηµοκρατία; Ζητάει να αυξήσουµε
αυτές τις δαπάνες περαιτέρω σε βάρος των δαπανών υγείας και
παιδείας; Έχουµε µεγάλη εµπειρία περικοπής των δαπανών
υγείας και παιδείας. Μας παρέδωσαν το πιο ιδιωτικοποιηµένο σύστηµα υγείας στον κόσµο, µετά από πεντέµισι χρόνια διακυβέρνησης, µε τη µεγαλύτερη αύξηση ιδιωτικών δαπανών στις χώρες
του ΟΟΣΑ. Αυτό ζητάτε εποµένως, να εγκαταλείψουµε το ΕΣΥ;
Να διαλύσουµε το σύστηµα παιδείας; Όχι δεν κάνουµε αυτό.
Εµείς επιλέξαµε να εξασφαλίσουµε τις συντάξεις των σηµερινών εργαζοµένων και των παιδιών µας. Και όλοι γνωρίζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αν αλλάξουν οι συνθήκες, αν
αλλάξει η οικονοµική κατάσταση της χώρας και εφόσον µεταβληθεί το ΑΕΠ και αυξηθεί σηµαντικά, οι κανόνες αυτοί µπορεί να
αλλάξουν.
∆εύτερον, υπάρχει εξορθολογισµός του συστήµατος και βασική αίσθηση κοινωνικής δικαιοσύνης. Το είπε και ο κύριος
Υπουργός, αλλά είναι πολύ σηµαντικό να τονίσουµε από µία αριστερή προοδευτική πολιτική, ότι η ενοποίηση των ταµείων, του
ΝΑΤ, του δηµοσίου, των υπαλλήλων νοµικών προσώπων, δηµοσίου δικαίου και των ΟΤΑ και των στρατιωτικών που θα ενταχθούν στο ΙΚΑ, είναι µία βασική προοδευτική πράξη κοινωνικής
δικαιοσύνης.
Αυτό δεν το ακούσαµε από την µεριά της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Ούτε από τη µεριά της αριστεράς, ότι είναι ένα βασικό στοιχείο
κοινωνικής δικαιοσύνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε θέλω λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί υπήρχαν
διακοπές.
Αντίθετα, αυτό το οποίο ακούµε είναι γκρίνιες για τους υψηλοσυνταξιούχους, για το πλαφόν στους υψηλοσυνταξιούχους,
για την επιβολή της ειδικής εισφοράς, που αφορά πάλι τους υψηλοσυνταξιούχους και αυτό προέρχεται και από τα δεξιά και από
τα αριστερά.
Και ναι µεν η Νέα ∆ηµοκρατία είναι ένα κόµµα των εχόντων,
είναι ένα κόµµα των προνοµιούχων και θα περίµενε κανείς να
υπερασπίζεται τους υψηλοσυνταξιούχους. Αλλά δεν θα περίµενε
κανείς από την Αριστερά να διαµαρτύρεται για το πλαφόν, να
διαµαρτύρεται για την ειδική εισφορά των συνταξιούχων. Αυτά
τα στοιχεία είναι στοιχεία προοδευτικής πολιτικής και αναδιανοµής εισοδήµατος.
Κλείνω κύριοι συνάδελφοι µε το να αναφερθώ σε µερικά άλλα
σηµεία τα οποία έχουν σχέση µε το κοινωνικό κράτος. Επιχειρηµατολόγησα ότι το επιχειρηµατικό κοινωνικό κράτος απέτυχε.
∆ίνω τα παραδείγµατα από το σύστηµα υγείας. Αλλά είναι καλύτερη η κατάσταση στο σύστηµα της παιδείας;
Ας δούµε τι έγινε; Τα µεσαία και χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα διαθέτουν το 10% µε 15% του εισοδήµατος τους για παραπαιδεία και για σπουδές στο εξωτερικό. Είναι αυτό ένα
κοινωνικό κράτος που προστατεύει τα µεσαία κοινωνικά στρώµατα; Προφανώς, όχι. Είναι ένα κοινωνικό κράτος το οποίο έχει
αναπτύξει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην παιδεία; Προφανώς, όχι.
Εποµένως, χρειαζόµαστε έναν αναπροσανατολισµό, από το
υποδειγµατικό κοινωνικό µοντέλο σε ένα κοινωνικό µοντέλο που
θα δίνει έµφαση στις υπηρεσίες. Γιατί κάνοντας αυτό, επιτυγχάνουµε τρεις στόχους: Προστασία του εισοδήµατος, που δεν πηγαίνει στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και παιδείας, επένδυση σε
ανθρώπινο δυναµικό και ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης.
Πρέπει, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριοι Υπουργοί, να αναγνωρίσουµε ότι η απότοµη µεταβολή από ένα σύστηµα στο άλλο –και δυστυχώς είναι απότοµη, γιατί όλες οι
πολιτικές δυνάµεις εδώ έχουν µια ευθύνη, που εθελοτυφλούσαν
τα τελευταία τριάντα µε σαράντα χρόνια- δηµιουργεί ορισµένες
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αδικίες. Και η απότοµη προσαρµογή δηµιουργεί αδικίες που πρέπει άµεσα να αντιµετωπιστούν.
Τοποθετήθηκε ο Υπουργός Εργασίας και δείχνει ότι ακούει τον
κοινωνικό και πολιτικό διάλογο και έκανε συγκεκριµένες διορθώσεις. Χρειάζονται, όµως, περισσότερες εγγυήσεις από την Κυβέρνηση για περαιτέρω µέτρα ενίσχυσης των χαµηλοσυνταξιούχων.
Και επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να πω –και θα κλείσω µε
αυτό- ότι είναι απαραίτητος ο συντονισµός και οι οριζόντιες δράσεις πολλών Υπουργών και Υπουργείων, µε στόχο την ενίσχυση
της ολοήµερης λειτουργίας των σχολείων, την πραγµατική βοήθεια των γυναικών µε την ενίσχυση των βρεφονηπιακών σταθµών, την αποτελεσµατική λειτουργία της διά βίου εκπαίδευσης
και των προγραµµάτων κατάρτισης, τη χρήση του ΕΚΑΣ, που θα
πρέπει να στοχεύετε σε αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη,
τη «Βοήθεια στο Σπίτι» για τους ηλικιωµένους και τους χαµηλοσυνταξιούχους.
Αυτά τα µέτρα και πολλά άλλα πολύ συγκεκριµένα µέτρα, θα
πρέπει να τα διαµορφώσουµε στο άµεσο διάστηµα, στη διάρκεια
του καλοκαιριού, παράλληλα µε σαφείς πολιτικές για την ανάπτυξη στη χώρα και σαφείς πολιτικές για αλλαγές στο δηµόσιο
τοµέα, µε έµφαση σε έναν ποιοτικό δηµόσιο τοµέα, σε ποιοτικές
υπηρεσίες που θα σπάνε το πελατειακό κράτος, θα ανακαλύπτουν τα προσόντα και τις δεξιότητες των Ελλήνων εργαζοµένων και θα αντιστοιχούν σε θέσεις εργασίας που τους αρµόζουν.
Έµφαση, εποµένως, στις υπηρεσίες και όχι σε επιδόµατα που
χάνονται στην ιδιωτική αγορά της υγείας και της παιδείας.
Εποµένως, η διέξοδος από την κρίση δεν θα είναι η επιστροφή
στο παρελθόν, αλλά διέξοδος προς τα εµπρός, διέξοδος µε την
Ελλάδα της δηµιουργίας, µε την Ελλάδα που µπορεί να πετύχει
πολλούς και µεγάλους νέους στόχους.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μόσιαλο.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ιωάννης
Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω, επιτρέψτε µου να κάνω κάποια παρατήρηση, που έχει
σχέση µε την τροπολογία την οποία κατέθεσε ο Υπουργός λίγο
πριν.
Κύριε Υπουργέ, σταµατήστε να παίζετε µε τη νοηµοσύνη του
ελληνικού λαού, σταµατήστε να παίζετε µε το άγχος του ελληνικού λαού. Στην τροπολογία που καταθέσατε -που µε τον τρόπο
που την αναδείξατε, τη δείξατε ως ένα µεγάλο κατόρθωµα- ουσιαστικά το ζήτηµα της εγγύησης που προβάλατε ως κορυφαίο,
για µένα, µε τις νοµικές µου γνώσεις, δεν είναι τίποτα άλλο παρά
µια ευχή. Μια ευχή απλή, η οποία δεν λέει τίποτα άλλο παρά το
ότι εγγυάται το Κράτος µια βιωσιµότητα -παραδείγµατος χάριν,
βιωσιµότητα θα µπορέσει να επέλθει εάν κόψετε άλλες δύο συντάξεις- για µια αξιοπρεπή σύνταξη, όπως εσείς την εννοείτε, των
360 ευρώ.
Και επιπλέον, έρχεστε στην άλλη παράγραφο και λέτε ότι εάν
και εφόσον το επιτρέπουν τα οικονοµικά, θα δώσετε αυτά τα 200
ευρώ. Προσέξτε µια µεγάλη αντίφαση, κύριε Υπουργέ.
Στις 14 Μαΐου του 2010 εσείς, από αυτό εδώ το Βήµα της Βουλής, µιλάτε και λέτε: «Ενηµερώνω ότι και το σχέδιο του νόµου
για το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας εµπεριέχει διάταξη,
όπου στους χαµηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ, κυρίως
-γιατί για
όλα τα ταµεία γίνεται η αναφορά- στα 800 ευρώ του δώρου, 400
ευρώ τα Χριστούγεννα, 200 ευρώ το Πάσχα και 200 το καλοκαίρι,
θα προστεθούν ακόµα 200 ευρώ». Εσείς το δηλώσατε, κύριε
Υπουργέ. Το καταθέτω για τα Πρακτικά, γιατί εδώ φαίνεται η
αλήθεια και η αντίφαση ταυτόχρονα. Είναι η τροπολογία που καταθέσατε προχθές στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και
αντί να πάρετε τις ευθύνες επάνω σας, ρίξατε, µεταβιβάσατε τις
ευθύνες στους υπαλλήλους του Υπουργείου.
(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)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΝΗ’ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το
οποίο συζητάµε σήµερα εδώ, στην Εθνική Αντιπροσωπεία, θα
επιφέρει τη µεγαλύτερη κοινωνική ανατροπή προς το δυσµενέστερο, από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα.
Θα είναι µία δραµατική επιδείνωση σ’ ό,τι γνωρίσαµε µέχρι σήµερα στην έννοια του κοινωνικού κράτους. ∆εν είναι µόνο η δραµατική µείωση των συντάξεων, δεν είναι µόνο η απότοµη, η βίαιη
αλλαγή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, είναι ουσιαστικά η
αποδόµηση του δηµόσιου κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος. Επιπλέον θα είναι τροµακτικές οι επιπτώσεις
του στην κοινωνική συνοχή.
Θα ήθελα να συνηγορήσω µε τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ που
ακούσαµε λίγο πριν ο οποίος προσπάθησε να προσδιορίσει την
έννοια της σοσιαλιστικής πολιτικής γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά
επειδή δεν ανέλυσε στο µέγεθός του το εγχείρηµα, εγώ θέλω να
κάνω αυτή την ανάλυση και να του πω ότι σοσιαλιστική πολιτική
είναι αυτό που σήµερα επιχειρείται µ’ αυτό το νοµοσχέδιο, παραδείγµατος χάριν µείωση δύο συντάξεων, παραδείγµατος χάριν
εισαγωγή ΛΑΦΚΑ, παραδείγµατος χάρη «πάγωµα» συντάξεων
για τρία χρόνια, παραδείγµατος χάριν υπολογισµός της σύνταξης στη βάση τριάντα πέντε ετών και όχι στα πέντε τελευταία καλύτερα χρόνια της τελευταίας δεκαετίας, παραδείγµατος χάριν
πλέον οι επικουρικές συντάξεις να µπαίνουν σε αµφισβήτηση.
∆εν είναι µόνο αυτά, είναι και άλλα τα οποία έρχονται σ’ αυτό το
νοµοσχέδιο µε το εργασιακό. ∆ηλαδή τι γίνεται εδώ; Στο πλαίσιο της σοσιαλιστικής πολιτικής και αντίληψης γίνεται για πρώτη
φορά µείωση των αποζηµιώσεων των υπερωριών, γίνεται µείωση
της αποζηµίωσης των απολύσεων, γίνεται αύξηση των απολύσεων και για πρώτη φορά µετά από δεκαετίες έρχεται και παραβιάζεται η εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας µέσα από
µία αντίληψη υπεράσπισης των µικρής ηλικίας ανέργων.
Ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται για
ασφαλιστική µεταρρύθµιση, πρόκειται για ένα µηχανισµό µείωσης των συντάξεων. Αυτό είναι το εφεύρηµα. Ουσιαστικά, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, µόλις ψηφιστεί αυτό το νοµοσχέδιο, αυτό
που γνωρίζαµε επί της ουσίας µέχρι σήµερα ως ένα δηµόσιο και
κοινωνικό ασφαλιστικό σύστηµα, καθολικό και υποχρεωτικό, θα
µετατραπεί σ’ ένα µη ελκυστικό ασφαλιστικό γιατί δεν θα υπάρχει το νόηµα, δεν θα υπάρχει το ενδιαφέρον και το κίνητρο να
ενταχθεί κάποιος σ’ αυτό. Θα υπάρχει προτροπή για να οδηγηθεί είτε στην ιδιωτική ασφάλιση είτε στην αδήλωτη εργασία που
θα σηµαίνει εισφοροδιαφυγή, που θα σηµαίνει περαιτέρω επιδείνωση των οικονοµικών του ασφαλιστικού συστήµατος. Γίνεται µία πολύ βίαιη και µεγάλη ανατροπή στα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης και γίνεται χωρίς κριτήρια, γίνεται χωρίς ευαισθησία, ανατρέπει τον προγραµµατισµό ζωής χιλιάδων Ελλήνων.
Το κυριότερο είναι αυτό που ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ έθεσε
λίγο πριν. Είναι τα νούµερα για το πρόβληµα του δηµογραφικού,
το βασικό πυλώνα που πρέπει να υπάρχει σ’ ένα ασφαλιστικό σύστηµα, σ’ ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. ∆εν υπάρχει η παραµικρή ρύθµιση. Ίσα-ίσα που έρχεται και αποδυναµώνει και αναιρεί
ό,τι υπήρχε µέχρι σήµερα για την ενίσχυση της µητρότητας και
για την απάντηση στο δηµογραφικό πρόβληµα µε την ενίσχυση
των πολυτέκνων.
Έρχεται να κάνει και κάτι άλλο το οποίο είναι το πιο σηµαντικό:
«∆ραπετεύει» το κράτος από την εγγύηση απέναντι στις συντάξεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν κάποιος δει το άρθρο 37
του νοµοσχεδίου, θα παρατηρήσει ότι είναι το µόνο άρθρο, το
κρίσιµο άρθρο από το οποίο προκύπτει εγγύηση του κράτους κι
εκεί αυτό που φαίνεται είναι ότι το κράτος φεύγει, το κράτος
«δραπετεύει». Οι συντάξεις πλέον δεν είναι εγγυηµένες και ειδικά από το 2015 και µετά εάν δεν έχουν λεφτά τα ταµεία, δεν θα
δοθούν συντάξεις, δεν θα είναι υποχρέωση του κράτους.
Εγώ καταθέτω για τα Πρακτικά το άρθρο 37 του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ, αλλά και το άρθρο 37 του νοµοσχεδίου που δώσατε πριν από ένα µήνα στο οποίο
περιγράφετε την εγγύηση µε ποσοστά από το ΑΕΠ. Έτσι θα
έπρεπε να είναι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
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Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο διέπεται
από µία αφάνταστη προχειρότητα η οποία δεν αναδεικνύεται
µόνο από τις δεκάδες αοριστίες αλλά είναι και τα ζητήµατα που
εγείρονται στο πλαίσιο της αντισυνταγµατικότητας που έδωσε η
γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι ένα κρίσιµο νοµοσχέδιο που κάνει µεγάλες ανατροπές και έρχεται ατεκµηρίωτο
επιστηµονικά γιατί η περίφηµη αναλογιστική µελέτη -που το
Υπουργείο και η Κυβέρνηση είχαν υποσχεθεί ότι θα συνόδευε
αυτό το νοµοσχέδιο- δεν υπάρχει. Πρόκειται απλά για µία επιστηµονική προσέγγιση στην οποία οι παραδοχές που έχουν
δοθεί, δεν είναι συµβατές µε αυτές που λέει το νοµοσχέδιο.
Άρα, ουσιαστικά έχουµε ένα νοµοσχέδιο που πλέον κρίνεται
εάν είναι βιώσιµο ή όχι, ένα νοµοσχέδιο που θα ανατρέψει τα
πάντα στην ελληνική κοινωνία κι ένα νοµοσχέδιο επιστηµονικά
ατεκµηρίωτο.
Θα βάλω, όµως, και κάτι άλλο. Είναι το νοµοσχέδιο που µπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος µνηµείο επικοινωνιακού τακτικισµού. ∆ιότι, κύριε Υπουργέ, δεν έχω δει άλλοτε –και νοµίζω ότι
αυτή είναι κοινή διαπίστωση- στην προσπάθεια να υποστηριχθεί
αυτό το νοµοσχέδιο, την επικοινωνιακή διαχείριση που έγινε για
εννέα ολόκληρους µήνες από εσάς προσωπικά και τους συνεργάτες σας στο Υπουργείο.
∆εν κάνω κριτική. ∆ικαίωµά σας είναι. Είχατε και τη δυνατότητα να µονοπωλείτε σε ένα διάλογο µόνο σας στα κανάλια.
Κοιτάξτε, όµως, να δείτε τι φέρατε. Μπορεί σε προσωπικό επίπεδο να καταφέρατε να κρατηθείτε υψηλά στην εκτίµηση της κοινωνίας. Μπορεί να διατηρήσατε το ΠΑΣΟΚ σε ένα επίπεδο που
δεν είναι αντίστοιχο µε αυτό που επιχειρείται µε αυτό το νοµοσχέδιο. Καταφέρατε, όµως, να δηµιουργήσετε στην ελληνική κοινωνία οργή, πανικό και σύγχυση και να βγάλετε και να οδηγήσετε
έξω από τον εργασιακό βίο χιλιάδες εργαζόµενους, οι οποίοι σήµερα στοιβάζονται στην ουρά για να πάρουν τη σύνταξη. Επιβάρυνση των ταµείων. Αυτό να ξέρετε ότι πολιτικά θα το χρεωθεί το
ΠΑΣΟΚ και πολύ σύντοµα.
Από εκεί και πέρα, η υποστήριξη η επικοινωνιακή στηρίχθηκε
και µε µία λογική σκιαµαχιών. Υπήρξαν στιγµές που, κύριε
Υπουργέ, δίνατε µάχες για πράγµατα µέσα στο µνηµόνιο. Και
υπήρχαν στιγµές που δίνατε µάχες για πράγµατα εκτός µνηµονίου. Πραγµατικά, είναι δυνατόν σήµερα να πείσετε την ελληνική
κοινωνία ότι όλα αυτά τα οποία κάνατε όλο αυτό το διάστηµα
είναι πειστικά;
Εγώ πλέον πιστεύω ότι -όχι γι’ αυτό το νοµοσχέδιο και τις θετικές προεκτάσεις που προβάλλετε- είναι σίγουρος ο καθένας
ότι θα έρθουν πολλές επιπτώσεις δραµατικές.
Και κοιτάξτε να δείτε: Είναι πραγµατικά παράδοξο το πώς υπερασπιστήκατε ορισµένα πράγµατα τα οποία υπάρχουν και στο
µνηµόνιο. Παραδείγµατος χάριν, η Νέα ∆ηµοκρατία χαιρετίζει
ότι σήµερα η θέση της για πέντε ταµεία κύριας ασφάλισης διατηρούνται. Το µνηµόνιο, όµως, µιλάει για τρία. Κι εσείς καταφέρατε αυτό το πράγµα να το περάσετε από το µνηµόνιο, τη στιγµή
που δεν δείξατε την ίδια µαχητικότητα να µειώσετε τα σαράντα
χρόνια ή να αυξήσετε το ποσοστό αναπλήρωσης. Χαιρετίζουµε
ότι παραµένετε στα πέντε ταµεία που είναι εκτός µνηµονίου και
προσθέτετε κι άλλο ένα που θα το στηρίξουµε εµείς, αυτό της
Τράπεζας της Ελλάδος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο είναι ασύνδετο µε βασικούς πυλώνες που έπρεπε να συνοδεύεται. Παραδείγµατος χάριν, έπρεπε να υπάρχουν ήδη, κύριε Υπουργέ, όταν
επιχειρείτε να κάνετε αυτή τη µεγάλη ανατροπή προς το δυσµενέστερο, εδώ στη Βουλή -και να έχουν ψηφιστεί- µέτρα αναπτυξιακά -δεν υπάρχουν- µέτρα για ενίσχυση της απασχόλησης -δεν
υπάρχουν- µέτρα που να αντιµετωπίζουν το δηµογραφικό πρόβληµα -δεν τα έχετε φέρει- και µέτρα εξορθολογισµού του συστήµατος.
Είναι αυτές οι παραµετρικές αλλαγές που έπρεπε πρώτα να
έχετε επιχειρήσει, κύριε Υπουργέ, εσείς και η Κυβέρνησή. Παραδείγµατος χάριν, για τη µηχανογράφηση. Παραδείγµατος
χάριν, για την εισφοροδιαφυγή. Παραδείγµατος χάριν, για τη µείωση των δαπανών Υγείας. Κρίσιµα µεγέθη, που θα µπορούσατε
να είχατε αντλήσει εκατοµµύρια ευρώ πόρους για να έχει χρη-
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µατοδοτικές εισροές το σύστηµα.
Εσείς προτιµήσατε τον εύκολο δρόµο της περικοπής και του
ψαλιδίσµατος των συντάξεων.
Ουσιαστικά και αυτά που είπα, επειδή πιθανόν να απαντήσετε
ότι θα έρθουν ή έρχονται ή είναι στο νοµοσχέδιο, είναι σε επίπεδο ευχών και διακηρύξεων. Μακάρι να έρθουν.
Ουσιαστικά το νοµοσχέδιο που επιχειρείτε να φέρετε, κύριε
Υπουργέ, έχει µόνο µία αντίληψη, µονοδιάστατη, µία αντίληψη
που έχει να κάνει µε µία δηµοσιονοµική και λογιστική προσέγγιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα ∆ηµοκρατία σε όλο αυτό
το διάστηµα των εννέα µηνών ήταν κοντά και µέσα στους κοινοβουλευτικούς θεσµούς. Και τι εννοώ; Είχαµε κάνει από την αρχή
µία δήλωση ότι η Νέα ∆ηµοκρατία, όταν έρθει το νοµοσχέδιο στη
Βουλή, δεν θα αποχωρήσει. Και είµαστε εδώ παρόντες να καταθέσουµε προτάσεις, απόψεις και ιδέες. Και το κάναµε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Στις 22 Μαρτίου του 2010 η Νέα ∆ηµοκρατία,
λίγο πριν καταθέσει ο Υπουργός τη συζήτηση για τη διαβούλευση που προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής, κατέθεσε δώδεκα προτάσεις –θα τις καταθέτω στα Πρακτικά- για να συµβάλει
στο διάλογο για το ασφαλιστικό σύστηµα.
Ήταν προτάσεις οι οποίες βρίσκονται και σε κατεύθυνση
σωστή. Και είναι προτάσεις που υιοθετεί σήµερα -κάποιες από
αυτές- η Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα , τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό, λοιπόν, που κάνει η Νέα ∆ηµοκρατία σήµερα ως υπεύθυνη πολιτική δύναµη είναι αυτό που δεν έκανε το ΠΑΣΟΚ πριν
δύο χρόνια. ∆εν ξέρω αν -επειδή στη ζωή υπάρχουν τύψεις- στην
πολιτική υπάρχουν τύψεις, κύριε Υπουργέ και να θα νοιώσετε τύψεις που πριν από δύο χρόνια σε ένα πολύ ηπιότερο νοµοσχέδιο
της Νέας ∆ηµοκρατίας, αυτό της κ. Πετραλιά, εσείς τι κάνατε;
Αποχωρούσατε από τη Βουλή και την ίδια στιγµή κάνατε συγκέντρωση έξω στο Σύνταγµα των κοµµατικών σας οργανώσεων, λέγοντας ότι όταν έρθετε στην κυβέρνηση, εσείς θα καταργήσετε
αυτό το αντεργατικό και αντιασφαλιτστικό νοµοσχέδιο.
Την ίδια στιγµή -επειδή κατηγορείτε και την Αριστερά για την
εµπλοκή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας- θυµάµαι πάρα πολύ
καλά και το θυµούνται όλοι ότι είχατε και εσείς προκαλέσει την
παρέµβαση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας για να µην υπογράψει το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Όχι εσείς προσωπικά, στελέχη του ΠΑΣΟΚ. ∆εν αποτελείτε εσείς άλλοθι, κύριε Λοβέρδο,
για όλο το ΠΑΣΟΚ. Υπήρχαν και κάποια άλλα. Ήταν και ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός. Υπάρχουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο που τον
δείχνουν να κρατάει και να κραδαίνει το πανό της ΓΣΕΕ την
ηµέρα που ψηφιζόταν το νοµοσχέδιο.
Επειδή αυτά πλέον, αποτελούν συλλεκτική αξία, καταθέτω τις
φωτογραφίες µε τον κ. Παπανδρέου να κρατάει το πανό της
ΓΣΕΕ, για τα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βρούτσης Ιωάννης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα από τα κορυφαία ζητήµατα
που αντιµετωπίζει το νοµοσχέδιο είναι το ζήτηµα για τα οικονοµικά της διαχείρισης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Η Νέα ∆ηµοκρατία µε το ν.3586/2007 έφτιαξε ένα θεσµικό
πλαίσιο, για το οποίο αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο, συµµετείχαν
οι κοινωνικοί εταίροι και δεν αµφισβητήθηκε από κανέναν. ∆υστυχώς, δεν πρόλαβε να τον εφαρµόσει. Είναι από τους καλύτερους νόµους, από κανέναν δεν έχει αµφισβητηθεί, για την
αξιοποίηση των πόρων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Σήµερα η Κυβέρνηση σε ένα νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό,
που δεν συνηθίζεται να γίνεται, φέρνει ενδιάµεσα και εµβόλιµα
και βάζει πέντε διατάξεις άρθρα για την αξιοποίηση των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης.
Κύριε Υπουργέ, σας το είπα και στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων, δεν είπατε κανένα επιχείρηµα και δεν ασχοληθήκατε
καθόλου, γιατί δεν παίρνετε το ν.3586/2007. Γιατί τον πετάτε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έναν τέτοιο καλό νόµο; Έπρεπε να πείτε κάποια επιχειρήµατα,
όµως, εγώ..
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Θα τα πω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να τα πείτε, κύριε Υπουργέ, θα περιµένουµε ευχαρίστως να ακούσουµε.
Κατέθεσα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων εννέα ερωτήµατα, εννέα σοβαρά ερωτήµατα που δεν πήρα απάντηση, για
τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτεστε να δώσετε κατά έναν τρόπο
µε απευθείας ανάθεση τη διαχείριση των κινητών αξιών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε µια συγκεκριµένη εταιρεία. Για
τα ερωτήµατα αυτά δεν πήρα απάντηση. Το καταθέτω για τα
πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βρούτσης Ιωάννης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα ∆ηµοκρατία κατηγορήθηκε από τον Υπουργό ότι δεν έχει θέσεις και προτάσεις, διότι
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων επιφυλαχθήκαµε να τοποθετηθούµε για τα άρθρα. ‘Οµως, αυτό διαψεύδεται. Η Νέα ∆ηµοκρατία είναι παρούσα. Και προτάσεις κατέθεσε κατά τη
διάρκεια του κοινωνικού διαλόγου και προτάσεις κατέθεσε εµµέσως στην εισήγησή µου, στην πρωτοµιλία µου στην Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και από τους συναδέλφους µέσα
από τα ζητήµατα τα οποία διαµορφώθηκαν, αλλά και το κυριότερο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης των άρθρων η Νέα ∆ηµοκρατία σε πολλά άρθρα θα ψηφίσει «ναι», σε αρκετά «όχι» και σε
κάποια θα δηλώσει «παρών».
Η Νέα ∆ηµοκρατία είναι µια υπεύθυνη πολιτική δύναµη. Είναι
µια πολιτική δύναµη που διαχρονικά έχει αποδείξει ότι σέβεται
τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς. Εκεί θα απορριφθεί και αυτό
το επιχείρηµά σας, κύριε Υπουργέ, ότι ήµασταν απροετοίµαστοι.
∆εν ήµασταν απροετοίµαστοι, απλά επειδή ξέρουµε ότι όλο αυτό
το διάστηµα κινείστε µέσα σε έναν επικοινωνιακό τακτικισµό,
όπως φροντίσατε -απαράδεκτο για τα κοινοβουλευτικά, εγώ δεν
έχω τη δική σας εµπειρία, είµαι δύο χρόνια Βουλευτής- πρώτα
να µιλήσει ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης –εγώ,
δηλαδή, που ήµουν εισηγητής- και ύστερα να δώσετε τις τροπολογίες για να µε αιφνιδιάσετε, να αιφνιδιάσετε την Νέα ∆ηµοκρατία. Επειδή είχαµε αντιληφθεί ότι θα κάνετε και εκεί τον
τακτικισµό, όπως και σήµερα ρίξατε την υποτιθέµενη, άκυρη
βόµβα περί εγγύησης των συντάξεων, επιφυλαχθήκαµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα ∆ηµοκρατία επί της
αρχής καταψηφίζει το νοµοσχέδιο και κάνει καλά, γιατί είναι νοµοσχέδιο το οποίο θα ανατρέψει προς το δυσµενέστερο ό,τι γνωρίσαµε µέχρι σήµερα. Από εκεί και πέρα κατά τη διάρκεια των
άρθρων θα έχουµε συγκεκριµένη, επαρκή τοποθέτηση για κάθε
ένα άρθρο ξεχωριστά, γιατί το ψηφίζουµε και γιατί δεν το ψηφίζουµε. Η συµπεριφορά µας δεν είναι αυτή που ήταν του ΠΑΣΟΚ
πριν από δύο χρόνια και πολλά χρόνια πριν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία
µικρή παρέµβαση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Στους εισηγητές παρέµβαση;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να ξεκαθαρίσουµε
κάτι. Ο Κανονισµός λέει ότι ο Υπουργός παρεµβαίνει για τρία
λεπτά όποτε το θελήσει. Αυτό για να ξεκαθαρίσουµε το θέµα του
Κανονισµού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι στους εισηγητές,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Από εκεί και πέρα,
αφήνεται η συζήτηση να εξελίσσεται µε ένα διάλογο τέτοιο που
να είναι αποτελεσµατικός.
Ο Υφυπουργός κ. Κουτρουµάνης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
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Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα το λόγο για να κάνω δύο παρατηρήσεις.
Πρώτον, ο κ. Βρούτσης είπε ότι δεν υπάρχει ολοκληρωµένη
αναλογιστική µελέτη. Είναι εκείνος ο οποίος είχε ζητήσει και πριν
από ένα, ενάµιση µήνα την κατάθεση της αναλογιστικής µελέτης. Πρέπει να πω ότι έχετε µία ολοκληρωµένη µελέτη, που για
πρώτη φορά γίνεται για τα επόµενα πενήντα χρόνια. Και είναι µία
µελέτη που έγινε µε πολύ κόπο από τα µέλη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, µία υπηρεσία που τη βρήκαµε διαλυµένη και
ενεργοποιήθηκε για να µπορέσει να κάνει µία µελέτη την οποία
πιστοποίησε, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, ένας από τους
πιο έγκυρους και έγκριτους οίκους, που είναι το ∆ιεθνές Γραφείο
Εργασίας και δείχνει τα πάντα. Κάντε τον κόπο να τη διαβάσετε
για να δείτε ποια είναι τα µεγέθη, πώς εξελίσσονται. Μάλιστα,
είναι µία µελέτη που έχει λάβει υπ’ όψιν της όλες τις διεθνείς παραδοχές.
∆εύτερον, έχετε δίκιο που δίνετε ιδιαίτερη σηµασία στη διασφάλιση των πόρων των ταµείων, είτε αυτοί προέρχονται από
τον έλεγχο της φοροδιαφυγής είτε από τον έλεγχο της σπατάλης. Όµως, κύριε Βρούτση, πρέπει να σας θυµίσω ότι µέχρι πριν
από ένα χρόνο είχαµε µείωση των εσόδων από εισφορές και είχαµε τεράστια αύξηση στις δαπάνες κυρίως της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης της τάξης του 14% έως 20%. Το 2010 είναι
ο πρώτος χρόνος που το Μάιο και Ιούνιο έχουµε µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης όχι µόνο σε σχέση µε τους προηγούµενους
µήνες, αλλά και σε σχέση µε τους αντίστοιχους µήνες του 2009.
Η προσπάθεια αυτή γίνεται µε συστηµατικό τρόπο και θα συνεχιστεί.
Σε ό,τι αφορά τον κ. Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να
σας πω ότι και το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Παπανδρέου απέδειξαν διαχρονικά ότι στήριζαν και στηρίζουν το ασφαλιστικό σύστηµα, ένα
ασφαλιστικό σύστηµα το οποίο θεµελιώθηκε και αναπτύχθηκε
από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.
Σήµερα είµαστε µπροστά και πάλι στις ευθύνες µας να δηµιουργήσουµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα βιώσιµο και δίκαιο και για
τις σηµερινές και για τις επόµενες γενιές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Μαυρίκος, ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κύριοι Βουλευτές, θέλουµε να απευθύνουµε αγωνιστικό χαιρετισµό στους χιλιάδες εργαζόµενους
που αυτήν την ώρα είναι εδώ, στην πλατεία Συντάγµατος και
παίρνουν µέρος σε µία πολύ σηµαντική συναυλία µε τη συµµετοχή αξιόλογων καλλιτεχνών, αφιερώνοντας ένα τραγούδι για
τον αγώνα για την κοινωνική ασφάλιση, για τα αιτήµατα των ίδιων
των εργαζοµένων.
Θέλουµε ακόµα να απευθύνουµε µία έκκληση σε όλους τους
εργαζόµενους και να τους καλέσουµε να πάρουν µαχητικά και
καθολικά µέρος στην πανελλαδική απεργία στις 8 του µήνα, προκειµένου να στείλουν ένα ηχηρό µήνυµα στην Κυβέρνηση, στην
πολιτική της, στην αντιασφαλιστική επίθεση που έχει εξαπολύσει.
Θεωρούµε ότι είµαστε πάλι θεατές εδώ, σε αυτό το χώρο, σε
ένα έργο που έχει παιχτεί πολλές φορές τις τελευταίες δεκαετίες. Πάντοτε οι κυβερνήσεις, πρώτα της Νέας ∆ηµοκρατίας και
τώρα του ΠΑΣΟΚ, µε επιχειρήµατα για το δηµογραφικό πρόβληµα, µε τροµολαγνεία πάνω στα ζητήµατα των ελλειµµάτων,
πάνω στα θέµατα της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαπαλλαγής, πάνω σε οικονοµικά εν τέλει δεδοµένα, επιχειρούν να διαµορφώσουν νέες αντιασφαλιστικές ρυθµίσεις υποσχόµενοι κάθε
φορά ότι για τα επόµενα τριάντα χρόνια το πρόβληµα αντιµετωπίζεται.
Έτσι υποσχόταν η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας την περίοδο 1992-1993, έτσι υποσχέθηκε αργότερα η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ µε τις ρυθµίσεις επί υπουργίας του κ. Ρέππα, έτσι υποσχέθηκε και τα ίδια έλεγε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας το
2008 µε το νόµο που ψήφισε, τον οποίο είχε φέρει εδώ και είχε
προτείνει η τότε Υπουργός Εργασίας κ. Πετραλιά, το ίδιο έργο
παίζεται και τώρα.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Μαυρίκο, µισό
λεπτό.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ…
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: ∆εν έχω κανένα πρόβληµα εγώ, κύριε
Υπουργέ, γιατί ξέρω ότι µιλάω σε ώτα µη ακουόντων. Απ’ αυτήν
την άποψη, είτε είστε εδώ είτε απών, είστε ωσεί απών.
Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής: ότι παρακολουθούµε τις
τελευταίες µέρες τον κύριο Πρωθυπουργό µε δηλώσεις του, µε
συνεντεύξεις του, µε παρεµβάσεις του, µε οµιλίες του εδώ από
τη Βουλή πριν από λίγες ηµέρες κ.λπ., να επιτίθεται στο ΚΚΕ.
Στοχευµένα, µεθοδευµένα, µε τα ίδια περίπου επιχειρήµατα κορυφαίοι Υπουργοί κάθε µέρα κάνουν την ίδια δουλειά.
Για όλα φταίει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ φταίει για τους µισθούς των
600 ευρώ, το ΚΚΕ φταίει γιατί αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, το ΚΚΕ γι’ αυτό, το ΚΚΕ για εκείνο, το ΚΚΕ φταίει
που τα τούρκικα αεροπλάνα πετάνε πάνω από τη Σκύρο, για το
ότι τα πολεµικά τους πλοία φτάνουν στο Σούνιο, το ΚΚΕ φταίει
για όλα.
Γιατί το κάνει αυτό η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ; Ποιος είναι ο λόγος
να προβάλλει µια τέτοια τακτική στη λογική της προπαγάνδας
της; Εµείς πιστεύουµε ότι βλέπει ότι η πολιτική της συναντά τη
ριζική αντίθεση ακόµη και των οπαδών της, ακόµη και των απλών
ανθρώπων που πραγµατικά σήµερα αγωνιούν και αγωνίζονται για
να µην περάσει αυτή η αντιασφαλιστική πολιτική της Κυβέρνησης. Γιατί έχει αδυναµία η Κυβέρνηση να πείσει και τους πιο φανατικούς ακόµα ανθρώπους της για το ότι αυτές οι ρυθµίσεις
µπορούν να αντιµετωπίσουν προβλήµατα σε όφελος του λαού
και των εργαζοµένων.
Γι’ αυτό η κατασυκοφάντηση, γι’ αυτό ο αντικοµµουνισµός, γι’
αυτό η επιχείρηση να διαµορφωθεί µια εικονική πραγµατικότητα.
Και πάνω σε αυτήν την εικονική πραγµατικότητα επιχειρεί να ξιφουλκήσει το Υπουργείο Εργασίας, η Κυβέρνηση, ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός.
Στην ίδια κατεύθυνση αξιοποιούνται και ορισµένοι δικαστές,
προκειµένου να ποινικοποιήσουν το απεργιακό δικαίωµα, προκειµένου να τροµοκρατήσουν τους εργαζόµενους, να κάµψουν
το αγωνιστικό φρόνηµα των εργαζοµένων, να περιορίσουν τις
αντιδράσεις απέναντι σε τέτοια µέτρα.
Η κεντρική επιχειρηµατολογία της Κυβέρνησης είναι ότι φταίει
η κρίση, η κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος και η κρίση στη
χώρα µας. Όµως αυτό καταρρίπτεται. Βεβαίως αξιοποιείται η
κρίση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πούµε ότι τα ίδια µέτρα παίρνονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα
από το ύψος του δηµόσιου χρέους, ανεξάρτητα από τα οικονοµικά µεγέθη και τα δεδοµένα.
Ή ακόµα ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι τα µέτρα αυτά είναι προσωρινά. Και αυτό είναι ψέµα. ∆εν παγώνουν οι µισθοί µονάχα για
τρία χρόνια. ∆εν αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης των γυναικών για µια συγκεκριµένη περίοδο. ∆εν θα έρθει µετά από
τρία χρόνια η οποιαδήποτε Κυβέρνηση να πει τότε ότι ξανά πάλι
µπαίνει περιορισµός στις απολύσεις και ξανά τότε πάλι αυξάνονται οι αποζηµιώσεις των απολυόµενων εργατών.
Ούτε είναι δίκαια. Λέει η Κυβέρνηση ότι είναι σκληρά τα µέτρα,
αλλά είναι δίκαια. Πρόκειται για µεγάλο παραµύθι. Είναι πέρα για
πέρα άδικα, είναι ταξικά µέτρα. Επιχειρεί να φορτώσει καινούργια βάρη και να πληρώσει το µάρµαρο αυτής της κρίσης η εργατική τάξη. Οι εργαζόµενοι είναι ακόµη αυτοί που θα πληρώσουν
τα 400 εκατοµµύρια, κύριε Υπουργέ, που δόθηκαν – και δεν το
έχετε διαψεύσει – για τη σύνταξη αυτού του Μνηµονίου σε δικηγορικά γραφεία, σε διάφορους παράγοντες κ.λπ.
Ποιοι φταίνε για την κρίση; Φταίνε οι εξήντα απολυµένοι της
ΦΑΓΕ, που απολύθηκαν τον τελευταίο µήνα; Φταίνε µήπως οι πεντακόσιοι άνεργοι ξενοδοχοϋπάλληλοι στην Κέρκυρα από τα έξι
ξενοδοχεία που δεν άνοιξαν ακόµα; Φταίνε µήπως οι εργαζόµενοι των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων, που είναι απλήρωτοι
εδώ και πολύ καιρό; Φταίνε όλοι αυτοί που χάνουν τη δουλειά
τους; Πώς είναι, λοιπόν, τα µέτρα δίκαια; Είναι πέρα για πέρα ταξικά, είναι άδικα και αντεργατικά.
Ένα κεντρικό επιχείρηµα της Κυβέρνησης είναι ότι, εν πάση
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περιπτώσει, βρε αδερφέ, υπάρχουν προβλήµατα στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, υπάρχουν οικονοµικά µεγάλα προβλήµατα. Και αφού υπάρχουν µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα, θα
πρέπει να αντιµετωπιστούν µε τα µέτρα αυτά που προτείνει.
Αν όµως, τα προβλήµατα ήταν απλά οικονοµικά, θα υπήρχαν
και οι λύσεις. Τα θέµατα και τα προβλήµατα είναι πριν από όλα
και κυρίως ιδεολογικά, πολιτικά και γι’ αυτό όλες αυτές οι ρυθµίσεις που κάνετε, κινούνται προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση.
Ενώ λέτε, δηλαδή, ότι υπάρχουν οικονοµικά προβλήµατα, εσείς
χαρίζετε στις τράπεζες, εσείς διαµορφώνετε συνθήκες τέτοιες
εισφοροδιαφυγής και εισφοροκλοπής, µε πιο χαρακτηριστικό
παράδειγµα -και µε τις κυβερνήσεις τις δικές σας και τις προηγούµενες τις Νέας ∆ηµοκρατίας- την ALPHA BANK.
Υποστήριξε λίγο πριν ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, ο κ. Μόσιαλος ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι πολύ ριζοσπαστικό, πολύ
τολµηρό, πολύ αποφασιστικό κ.λπ..
Το θέµα, κύριε Μόσιαλε, είναι ότι το νταηλίκι πάντοτε οι κυβερνήσεις –και οι δικές σας και της Νέας ∆ηµοκρατίας- και τον
τσαµπουκά τον δείχνουν απέναντι στους εργαζόµενους. Απέναντι στους εφοπλιστές, απέναντι στους βιοµήχανους, απέναντι
στο µεγάλο κεφάλαιο σκύβουν τη µέση πάντοτε και υποκλίνονται
γιατί αυτούς υπηρετούν και γι’ αυτούς πολιτεύονται.
Όµως, γεννιέται το εξής ερώτηµα: Τι είναι, εν τέλει, πρόοδος,
που παρουσιάσατε εσείς ότι το νοµοσχέδιο είναι προοδευτικό,
είναι σε προοδευτική κατεύθυνση;
Πρόοδος είναι το να αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης; Πρόοδος είναι τα νέα παιδιά να είναι άνεργοι και οι πατεράδες τους να δουλεύουν µέχρι τα εβδοµήντα για να πάρουν
σύνταξη 360 ευρώ; Είναι πρόοδος να απελευθερώνονται οι απολύσεις και να µειώνονται οι αποζηµιώσεις; Είναι πρόοδος, βαριά
και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, να δουλεύουν µε κίνδυνο πάντοτε
πολλαπλασιασµού των εργατικών ατυχηµάτων; Αυτά τα λέτε
εσείς πρόοδο; Γιατί εµείς τα λέµε σκοταδισµό, τα λέµε Μεσαίωνα, τα λέµε καθυστέρηση, τα λέµε οπισθοδρόµηση. Εµείς τα
λέµε αυτά «γη και ύδωρ» απέναντι στο κεφάλαιο. Αυτά είναι τα
αιτήµατα του ΣΕΒ. Και εσείς λέτε ότι η σύνταξη αυξάνεται.
Θα σας πρότεινα, κύριε Μόσιαλε, να παραιτηθείτε από το δικαίωµα της βουλευτικής σύνταξης και να διεκδικήσετε να πάρετε
τη σύνταξη των 360 ευρώ.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: Με µεγάλη µου ευχαρίστηση, γιατί έχω παραιτηθεί όλων των προνοµίων του Βουλευτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Τι κάνει το νοµοσχέδιο, λοιπόν; Το νοµοσχέδιο αυξάνει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στους πάντες και ορίζει τα εξήντα πέντε χρόνια καταργώντας οποιαδήποτε άλλη ρύθµιση. Καταργεί την τριαντακονταπενταετία, καταργεί τα τριάντα επτά χρόνια χωρίς όριο κ.λπ.. Και η ρύθµιση
που καθορίζει τα σαράντα χρόνια δουλειάς ή τα δώδεκα χιλιάδες
ένσηµα ουσιαστικά είναι όνειρο θερινής νυκτός για τον οποιοδήποτε, αφού σε σηµερινές συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, µεγάλης ανεργίας και για το µέλλον ακόµη χειρότερης οικονοµικής
εξέλιξης θα είναι δύσκολο –αδύνατο- στον οποιοδήποτε να εξασφαλίσει τα 12 χιλιάδες ένσηµα.
Καταργείτε την πενταετία ανάµεσα στις γυναίκες -τη διαφορά
ανάµεσα στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών- µε το επιχείρηµα ότι, δήθεν, έτσι εξισώνετε και εξοµοιώνετε
την ισοτιµία της γυναίκας.
Όποιος άνθρωπος είναι µε το κεφάλι πάνω και µε τα πόδια
κάτω καταλαβαίνει ότι υποκρίνεστε. Μόνο όσοι είναι µε το κεφάλι
κάτω και τα πόδια πάνω θα θεωρήσουν ότι αυτό είναι ισοτιµία
και πρόοδος, γιατί βαθαίνει η ανισοτιµία σε βάρος της γυναίκας
µε αυτές τις ρυθµίσεις. Μια ρύθµιση που δεν τόλµησε να την
κάνει ούτε η Νέα ∆ηµοκρατία, όταν το 2008 έφερε εδώ και προσπαθούσε να εξαπατήσει τους εργαζόµενους µε τις σταδιακές
ρυθµίσεις. Εσείς έρχεστε, κοπανάτε µία και λέτε «πέντε χρόνια»
στο κεφάλι και επηρεάζετε οικογενειακές καταστάσεις, επηρεάζετε τη ζωή του καθενός, τους σχεδιασµούς του, επηρεάζετε συνολικότερα το ζήτηµα της επιβίωσης της κάθε εργατικής
οικογένειας. Με αυτόν τον τρόπο εξαφανίζετε κατακτήσεις του
εργατικού γυναικείου κινήµατος, συντηρείτε και ενισχύετε τη
διπλή σκλαβιά σε βάρος της εργαζόµενης γυναίκας.
Καταργείτε τα βαρέα και ανθυγιεινά στην ουσία. Γιατί το κά-
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νετε; Ποιος είναι ο στόχος σας; Για πέστε µας.
Πέστε µας, κύριε Υπουργέ, ότι αυξάνω τα όρια ηλικίας στα
βαρέα και ανθυγιεινά για αυτό το λόγο, να καταλάβουµε κι εµείς.
Να σας πούµε εµείς γιατί το κάνετε: Το κάνετε για να απαλλαγούν οι εργοδότες από την αυξηµένη εισφορά, από το αυξηµένο
ασφάλιστρο και για να δώσετε τη δυνατότητα στους εργοδότες,
αφού θα υπάρχουν από το 2011 για την ίδια ειδικότητα στην ίδια
δουλειά, στην ίδια επιχείρηση δύο ταχυτήτων εργαζόµενοι –ένας
που θα είναι ακόµα στα βαρέα προσωρινά και ένας που δεν θα
είναι- να απολύει εκείνον που είναι στα βαρέα και να προσλαµβάνει το νέο σε συνθήκες γαλέρας. Αν δεν είναι αυτός ο λόγος,
πείτε µας εσείς γιατί το κάνετε.
Ακόµη, ο µύθος ότι η τεχνολογία, η επιστήµη και η τεχνική δίνουν τη δυνατότητα σε επαγγέλµατα κ.λπ.. ∆είτε τα στατιστικά
για τα εργατικά ατυχήµατα, για να δείτε ότι η κατάσταση δεν
είναι έτσι.
Αλλάζετε τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης. Περιορίζετε,
µειώνετε δραστικά τις συντάξεις, βάζετε το νέο ΛΑΦΚΑ, παγώνετε τους µισθούς για µία τριετία. Όλα αυτά εµφανίζονται ότι
είναι δήθεν µεγάλη υπόθεση και από την πλευρά της Πλειοψηφίας λέγεται ότι είναι πρόοδος.
Υπονοµεύεται η επικουρική σύνταξη. Με τη ρύθµιση που κάνατε τώρα, δηλαδή µε την απάλειψη του εδαφίου 5 στο άρθρο
15, ουσιαστικά δεν αλλάζει η κατάσταση. ∆εν αλλάζει, ούτε µετεξελίσσεται η επικουρική σύνταξη, αλλά έχουµε απορρύθµιση
της κοινωνικής ασφάλισης, του δηµόσιου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης σε µία τροχιά για την επαγγελµατική, δηλαδή,
για την ιδιωτική ασφάλιση. Γιατί η επικουρική σύνταξη µε τον
έναν ή τον άλλον τρόπο, µε αυτές τις ρυθµίσεις που έχετε, θα
αποτελεί, µαζί µε την κύρια σύνταξη, ένα ενιαίο σύνολο και το
ύψος των επικουρικών συντάξεων, όπως λέει η παράγραφος 1,
και παραπέµπεται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Ποιος είναι ο
λόγος αυτής της ρύθµισης; Αυτό, ακριβώς, που λίγο πριν υπογραµµίσαµε.
Και στα ζητήµατα της υγείας ανατρέπετε και επιταχύνετε την
πλήρη εµπορευµατοποίηση. Με τις συναλλαγές µέσω των τραπεζών, επίσης, επιδιώκετε να γίνει εισροή ρευστού στις τράπεζες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ακόµη, υπάρχει το θέµα µε την ακίνητη περιουσία. Είναι ένα
µεγάλο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ. Στα χέρια των εταιρειών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων θα περάσει το επόµενο διάστηµα η µεγάλη προίκα των ασφαλιστικών ταµείων, η οποία,
εσείς σε δηλώσεις σας άλλοτε, λέτε ότι είναι 3 δισεκατοµµύρια,
ενώ άλλοι Υπουργοί παλαιότερα έλεγαν για µεγαλύτερα ποσά
και αριθµούς. Σηµασία όµως έχει το εξής, ότι µιλάτε για ανώνυµη
εταιρεία επενδύσεων στην ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών
ταµείων, δηλαδή, στην πραγµατικότητα για ένα νέο πάρτι, για
ένα νέο φαγοπότι σε βάρος των εργαζοµένων.
Ρωτούν ορισµένοι: «Ωραία, το ΚΚΕ τι προτείνει; Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι πρέπει να µείνουν τα πράγµατα ως έχουν;». Όχι,
εµείς υποστηρίζουµε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, αλλά το ερώτηµα είναι προς ποια κατεύθυνση πρέπει να γίνουν οι αλλαγές.
Επειδή όµως ο χρόνος είναι περιορισµένος, καταθέτω στα Πρακτικά τις προτάσεις του ΚΚΕ για το πώς οι αλλαγές, οι τροποποιήσεις και οι µεταρρυθµίσεις που έχει ανάγκη το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα µπορούν να γίνουν σε µία κατεύθυνση τέτοια που να υπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες της λαϊκής οικογένειας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Μαυρίκος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κάνοντας αναφορά στο ζήτηµα των εργασιακών
σχέσεων, στο οποίο, όλως περιέργως, ο εισηγητής της Πλειοψηφίας δεν έκανε καµµία αναφορά. Την ίδια παράλειψη ακριβώς,
κύριε συνάδελφε, είχατε κάνει και στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων. Όσο θα είµαστε εδώ, δεν θα κουραζόµαστε να επα-
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ναλαµβάνουµε και να υπογραµµίζουµε το έγκληµα που επιχειρείτε να κάνετε και στον τοµέα των εργασιακών σχέσεων. Και
ρωτάµε: Γιατί απελευθερώνετε τις απολύσεις; Απαντήστε µας
γιατί. Σας δίνω το χρόνο µου να µας πείτε γιατί απελευθερώνετε
τις απολύσεις. Μπορείτε να µας πείτε, επίσης, γιατί µειώνετε τις
αποζηµιώσεις; Γιατί µειώνετε την αµοιβή στις υπερωρίες; Γιατί
καταργείτε τις συλλογικές συµβάσεις για τα παιδιά από δεκαπέντε έως είκοσι πέντε χρονών; Γιατί τα κάνετε όλα αυτά;
Άλλα λόγια να αγαπιόµαστε είστε! Γιατί το κάνετε; Θα σας
πούµε εµείς γιατί. Το κάνετε, γιατί θέλετε να αλλάξετε συνολικά
την κατάσταση µέσα στους χώρους δουλειάς, να απολυθούν οι,
πλήρους και σταθερής απασχόλησης, εργαζόµενοι και να αντικατασταθούν µε σύγχρονους δούλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί, εάν δεν θέλετε να κάνετε αυτό, πείτε µας τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Κανείς δεν υποστηρίζει στα σοβαρά ότι µε τις
απολύσεις και τη µεγάλη ανεργία θα αποκτήσει ανταγωνιστικότητα η ελληνική παραγωγική µηχανή, όποια και αν έχει µείνει απ’
αυτήν. Η ανταγωνιστικότητα δεν κρίνεται από το εργατικό κόστος. Σας έχουµε πει και στις επιτροπές ότι το εργατικό κόστος
στην Ελλάδα είναι πολύ χαµηλότερο και από τη Γερµανία και από
τη ∆ανία και από την Ολλανδία και από όλη την Ευρώπη.
Αν ήταν αυτός ο παράγοντας που, εν τέλει, καθόριζε την ανταγωνιστικότητα θα έπρεπε να έχουµε κυριαρχήσει σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Και αν δείτε τα
ισοζύγια, είτε στον αγροτικό τοµέα είτε στον κτηνοτροφικό είτε
σε οποιονδήποτε τοµέα, θα δείτε ότι µε την πολιτική των κυβερνήσεων των δικών σας και των προηγούµενων είναι σε κατάσταση ουραγού όλα τα επίπεδα. Άρα, λοιπόν, έχετε µεγάλη
ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση.
Κλείνω λέγοντας το εξής: Για µας είναι µεγάλο πρόβληµά αυτό
που επιχειρείτε να κάνετε σε βάρος της νέας γενιάς. Το ότι νέα
παιδιά από δεκαπέντε χρονών µέχρι είκοσι πέντε, στην ουσία
προσπαθείτε να τα πάρετε από τα σχολεία και να πάτε και να τα
δώσετε δούλους στις επιχειρήσεις για να δουλεύουν κάτω από
τα όρια των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων και της Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, είναι πραγµατικά απαράδεκτο, γιατί τα παιδιά αυτά θα έπρεπε να πηγαίνουν σχολείο.
Κανένα παιδί κάτω από δεκαοκτώ χρονών δεν θα έπρεπε να δουλεύει. Θα έπρεπε κάτω από άλλες συνθήκες να µπορούν να µορφώνονται, να µπορούν να αποκτούν γνώση και να µην
διαµορφώνεται -γιατί αυτό επιχειρεί να κάνει το αστικό σύστηµα
συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο- µια νέα γενιά
ανθρώπων που όλα θα τα κάνει µπροστά από ένα τερµατικό, από
κει θα αγοράζει, από κει θα ερωτεύεται, από κει θα συζητά, από
κει θα κουβεντιάζει, από κει θα διαφωνεί. Μια νέα γενιά που θα
ξέρει µονάχα πεντακόσιες ελληνικές λέξεις και πεντακόσιες αγγλικές, µια νέα γενιά που θα βάζει την πάρτη της πάνω από όλα,
σε αντίθεση µε το ΚΚΕ που παλεύουµε χρόνια για να διαµορφώνουµε ένα νέο τύπο ανθρώπου συλλογικό, αγωνιστή, ανυπάκουο,
ανυποχώρητο, που θα έχει αξίες και αρχές και θα σέβεται τις παραδόσεις, την κουλτούρα και τους αγώνες του λαού µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω µε αυτό που σήµερα ο Πρωθυπουργός της χώρας είπε. Σήµερα το µεσηµέρι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός µας είπε ότι: «Βάζουµε τέλος στο χάος». Είναι µια
πολύ καλή πρόταση, θα έλεγα, για ένα χάος το οποίο δηµιουργήσατε εσείς και οι προηγούµενοι, όµως. ∆ηλαδή, το ερώτηµα,
κύριε Υπουργέ, που τίθεται αµείλικτο είναι το ποιος είναι ο δηµιουργός του χάους. Ποιος δηµιούργησε το χάος; Και επειδή µου
αρέσει να χρησιµοποιώ πάντοτε επιχειρήµατα από τη γραφίδα
αυτού µε τον οποίο έχω µια διαφορά, θα σας διαβάσω και πάλι
το γενικό, εισαγωγικό µέρος του νοµοσχεδίου. Εσείς το γράψατε.
Σας διαβάζω. Ακούστε, λοιπόν: «Η ελληνική πολιτεία άργησε
να παρέµβει στο ζήτηµα του ασφαλιστικού. Στη διάρκεια των
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προηγούµενων δύο δεκαετιών συλλογικά ως πολιτική ηγεσία, ως
κοινωνικοί εταίροι, ως θεσµικοί ιθύνοντες είτε δεν θελήσαµε είτε
δεν τολµήσαµε είτε δεν µπορέσαµε να επιβάλουµε εκείνες τις
αναγκαίες αλλαγές».
Συµφωνώ σ’ αυτό. Ακούστε κύριε Υπουργέ, τώρα. «Αυτό µολονότι σε γενικές γραµµές ήταν γνωστό, τόσο το µέγεθος όσο
και η φύση του προβλήµατος όσο και το υπερεπείγον των αναγκαίων προβληµάτων… συνέπεια αυτής της συλλογικής µας αµηχανίας να είναι ο όρος κρίση µη επαρκής, ώστε να αποδώσει το
µέγεθος του προβλήµατος.»
Εγώ ρωτώ, λοιπόν, τους συναδέλφους των άδειων εδράνων
της Νέας ∆ηµοκρατίας, πλην τριών εξαίρετων συναδέλφων και
άλλων δύο στο περιστύλιο, το εξής: Τις πταίει; Ποιος κυβέρνησε
είκοσι χρόνια; Ποιοι κυβερνούσαν τριάντα χρόνια και δεν έδωσαν λύση στο ασφαλιστικό, κύριε Υπουργέ; Είναι ένα ερώτηµα
και δεν είναι ρητορικό. Γιατί κάποια στιγµή εδώ µέσα πρέπει να
πούµε και ένα συγγνώµη στον ελληνικό λαό. Να πούµε: «Κάναµε
λάθος, φταίµε εµείς, φταίνε και οι προηγούµενοι και ζητούµε
συγγνώµη».
∆εν άκουσα συγγνώµη, κύριε εισηγητά. Με το να µιλούµε γενικόλογα ότι οι προηγούµενοι φταίνε, εµείς φταίµε, όλοι φταίµε
δεν βγαίνει τίποτα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το ΚΚΕ τι φταίει;
Έχει άλλες ευθύνες το ΚΚΕ, µε τα λιµάνια και το συζητάµε ό,τι
ώρα θέλετε, αλλά δεν κυβέρνησε το ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι φταίει; Ο
ΛΑΟΣ τι φταίει; ∆εν κυβερνήσαµε. ∆εν µπορεί να λέµε οι τριακόσιοι.
Σήµερα ας πούµε -λυπάµαι, κύριε Υπουργέ, αλλά δράττοµαι
της ευκαιρίας να το πω- ακούω από το πρωί για την «ΑΓΡΟΓΗ».
Εγώ ρωτώ, λοιπόν, τους συναδέλφους εδώ µέσα, όποιοι και αν
είναι αυτοί, στο ΠΑΣΟΚ δεν ξέρετε πώς γίνονται οι προσλήψεις;
∆εν γνωρίζετε τίποτα εσείς, κύριε Υπουργέ;
Μόνο η Νέα ∆ηµοκρατία έκανε ρουσφετολογικά προσλήψεις
-αν τις έκανε- που, απ’ ό,τι φαίνεται, τις έκανε; Εσείς δεν ξέρετε
τίποτα. ∆εν ακούσατε τίποτα ως Κυβέρνηση. Συµπτωµατικά στην
Α∆Ε∆Υ η ηγεσία είναι του ΠΑΣΟΚ. Άρα, λοιπόν, στο σπίτι του
κρεµασµένου δεν µιλάµε για σκοινί.
Και να σας πω και κάτι άλλο; Αφήνετε το σύστηµα των Μέσων
Μαζικής Ενηµερώσεως να απαξιώνει τους πολιτικούς και όλοι
φταίµε σε αυτό, γιατί και δικαιώµατα δώσαµε, αλλά και αµυντικά
αναχώµατα ήθους δεν έχουµε. Και το λέω αυτό, διότι δεν µας
επιτίθενται άδικα τα Μέσα Μαζικής Ενηµερώσεως. ∆ώσαµε
λαβές, όλοι. Βλέπετε, βάζω και εµένα µέσα που εγώ δεν διόρισα
κανέναν και ούτε έχω σκοπό να διορίσω κανέναν. Αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι στρέφουν τον κόσµο εναντίον µας, κύριε
Υπουργέ. ∆εν είστε εσείς υπεύθυνος, αλλά, όταν τα Μέσα Μαζικής Ενηµερώσεως στρέφουν τον κόσµο εναντίον µας, µιλούν συνεχώς εναντίον του πολιτικού συστήµατος και το πολιτικό
σύστηµα δεν µπορεί να απαντήσει, γιατί θεωρητικά και ουσιαστικά είναι ένοχο, γιατί έχει κάνει όσα έχει κάνει, υπάρχει πρόβληµα.
Και να σας πω κάτι τελευταίο. Φοβούµαι ότι το Σεπτέµβριο είναι κοντά ο µήνας Σεπτέµβριος- µετά τα «µπάνια του λαού»,
όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα δούµε πράγµατα και θάµατα. Και αυτό το µερίδιο ευθύνης που στον καθένα µας ουσιαστικά ορίζεται είναι ένα και µόνο γεγονός, κύριε Υπουργέ.
Εγώ θαυµάζω τον Υπουργό για το θάρρος που έχει, παρά τα
λάθη του, γιατί έχει το χειρότερο Υπουργείο ή το δυσκολότερο
Υπουργείο, αλλά το ανέλαβε. Αν ο κάθε, λοιπόν, Βουλευτής αναλάβει το κόστος και αναλογιστούµε το µερίδιο ευθύνης µας όλοι,
δεν θα µπορεί κανένα από τα Μέσα Μαζικής Ενηµερώσεως να
λέει ψέµατα και να επιτίθεται στους Βουλευτές, τους Υπουργούς.
Γιατί δεν διορίσαµε και οι τριακόσιοι. ∆εν διόρισαν και οι τριακόσιοι Βουλευτές. Κάποιοι το έκαναν, αλλά αυτό είναι µια συνέχεια
των λαθών του πολιτικού συστήµατος για να κρατάει σε οµηρία
τους πολίτες, οι οποίοι ψηφίζουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι
το µέσο πίεσης του πολίτη για να ψηφίσει τον πολιτικό. Είναι ουσιαστικά ο διπλός εκβιασµός, είτε του πολιτικού είτε του πολίτη.
Αυτή είναι η αλήθεια και να τη λέµε όλη την αλήθεια. Αν θέλουµε,
λοιπόν, να είµαστε διάφανοι, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε τη θέση
µας, κύριε Υπουργέ, όλοι οι πολιτικοί, όλοι. Είµαι δυόµισι χρόνια
Βουλευτής και ειλικρινά δεν θέλω να απολογούµαι για τα λάθη,
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τα εγκλήµατα των υπολοίπων.
Και πάµε, λοιπόν, στο θέµα του ασφαλιστικού. Και πάλι και
ζητώ συγγνώµη για τη µικρή παρένθεση, κύριε Υπουργέ, αλλά
από το µεσηµέρι και στα δελτία ειδήσεων το κεντρικό θέµα είναι
το πώς οι Βουλευτές -η ντροπή του ελληνικού λαού, η ντροπή
του ελληνικού συστήµατος, οι τριακόσιοι- διορίζουν συγγενείς
τους και είναι απίστευτα αυτά που ακούγονται. Είναι απίστευτα.
Επειδή κάποιοι έκαναν το λάθος ή επειδή κάποιοι συνέχισαν τα
λάθη των προηγούµενων δεκαετιών, για να είµαστε ξεκάθαροι
εδώ µέσα.
Πάµε, λοιπόν, στο ασφαλιστικό. Εγώ άκουσα τον εισηγητή και
στην επιτροπή. Ακούστε, είµαι από αυτούς, κύριε εισηγητά, που
δεν µπορώ να αντιληφθώ τη λογική του «έχω πρόβληµα δηµογραφικό, αλλά δεν δίνω κίνητρα στους πολύτεκνους». Είµαι ειλικρινά κάθετα αντίθετος στο γεγονός ότι πεθαίνει η Ελλάδα
δηµογραφικά, ότι πεθαίνουµε ως έθνος και δεν δίνετε κίνητρα.
Τουναντίον θα έλεγα. Κλείνετε τη στρόφιγγα για τα κίνητρα. Είναι
απίστευτα αυτά που συµβαίνουν. Και ο νεολογισµός βέβαια των
προηγούµενων δέκα ετών ότι: «Ξέρετε, µε την αθρόα είσοδο µεταναστών θα τονωθεί το πνεύµα ή θα τονωθεί ο ελληνικός πληθυσµός», είναι το λιγότερο γελοίος ως επιχείρηµα, το λιγότερο.
Και να σας πω γιατί; Γιατί πολύ απλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι
έτσι τα πράγµατα. Άρα, λοιπόν, αντί να δώσουµε µέσω του ασφαλιστικού κίνητρα στους Έλληνες να γεννήσουν και άλλους Έλληνες, γιατί πεθαίνουµε ως έθνος, εµείς τι κάνουµε; Πονάει δόντι,
κόβει κεφάλι, φέρνουµε άλλους. Κάνουµε εισαγωγή. Λέτε και
είναι εµπορεύµατα οι άνθρωποι. Κάνουµε εισαγωγή εµπορευµάτων. Και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, να σας το πω
έτσι, το πρόσηµο πάλι είναι αρνητικό, κύριε εισηγητά.
Και συνεχίζω, γιατί κάποια στιγµή πρέπει να τα λέµε όλα. Είπατε για τα νοσοκοµεία και έχετε απόλυτο δίκιο. ∆εν µας λέτε,
όµως, το µεγάλο πάρτι ποιοι το έκαναν. ∆εν µας λέτε ποιοι
φταίνε για το µεγάλο πάρτι των νοσοκοµείων. ∆εν έχετε το θάρρος να τα πείτε αυτά, όχι εσείς, κύριε εισηγητά, προς Θεού, αλλά
η Κυβέρνησή σας που ουσιαστικά υπέθαλψε αυτήν τη διαφθορά
µε τα δισεκατοµµύρια που δίδονταν σε φαρµακοβιοµηχάνους και
µε τον ουσιαστικά πληµµελή έλεγχο που κάναµε στους γιατρούς,
γιατί και αυτοί είναι συνυπεύθυνοι.
Και το µεγάλο πρόβληµα εδώ µέσα, το είπα και στην επιτροπή,
είναι ότι πολλοί συνάδελφοι είναι γιατροί και είναι η οµπρέλα της
συντεχνίας τους, να µην ενοχληθούν οι συνάδελφοι. Λειτουργούµε συντεχνιακά. Εδώ είµαστε εκπρόσωποι του ελληνικού
λαού, ούτε των δηµοσιογράφων είµαι εγώ, επειδή είµαι δηµοσιογράφος, ούτε των γιατρών επειδή είναι γιατροί κάποιοι άλλοι.
Άρα, λοιπόν, τα δισεκατοµµύρια φαγώθηκαν και είναι στην
Εκάλη, στη ∆ροσιά, από κάποιους φαρµακοβιοµηχάνους και γιατρούς που τα έπαιρναν, που έδιναν σε µη αναπήρους µέλη, σε
αρτιµελείς ανθρώπους. Πρέπει να τους βρούµε ποιοι είναι αυτοί.
Θα τους βρείτε; Θα κάνετε έλεγχο; ∆εν το βλέπω, κύριε
Υπουργέ. Γιατί, µεταξύ είτε υµών είτε ηµών, έγιναν πολλοί πλούσιοι από αυτήν την ιστορία. Άρα, λοιπόν, επιτρέψτε µου να έχω
επιφυλάξεις.
Άκουσα, λοιπόν, από εσάς µία έκφραση. Μου αρέσετε γιατί
είστε λεξιπλάστης, σας το είπα και στην επιτροπή. Ακούστε τι είπατε: «παραοικονοµία του συστήµατος υγείας». Τι σηµαίνει αυτό;
Τι σηµαίνει, κύριε εισηγητά µου; Για πείτε µου τι σηµαίνει «παραοικονοµία του συστήµατος».
Είναι αποδοχή του εγκλήµατος, που κατ’ εξακολούθηση έχει
γίνει, από τις δυο κυβερνήσεις. Αντί λοιπόν να ωραιοποιούµε εκφράσεις, να ωραιοποιούµε λέξεις, να στρογγυλεύουµε, γιατί
πληγώνει η αλήθεια, ερχόµαστε εδώ και µιλάµε στρόγγυλα. Όχι,
αφήσατε να σαπίσει το Σύστηµα Υγείας. Και δεν το κάνατε τυχαία, γιατί τα πολλά λεφτά είναι εκεί και έχει άµεση σχέση µε το
ασφαλιστικό αυτή η ιστορία, όπως και µε το δηµογραφικό.
Πάµε, λοιπόν, στην ουσία του ασφαλιστικού. Κύριε Υπουργέ,
σας το είπα και στην επιτροπή και θα σας το πω και άλλη µια
φορά, κάνετε ένα λάθος. Βλέπετε πίνακες, βλέπετε αριθµούς,
βλέπετε προοπτική τριάντα, σαράντα ετών. Ακούστε. Είναι απλά
τα πράγµατα. Ο συνάδελφος ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει επιχείρηση. Εάν εγώ δεν έχω θέσεις εργασίας, κύριε Υπουργέ, δεν έχω
εισφορές! Είναι απλά τα πράγµατα. Αν λοιπόν αυξάνεται ο αριθ-
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µός των ανέργων, έχω πρόβληµα στην εισφορά, κύριε Υπουργέ.
Αυτό σηµαίνει ότι το Υπουργείο Εργασίας µαζί µε το Υπουργείο
Ανάπτυξης, πρέπει να κάτσουν κάτω και επιτέλους εκεί τα «πράσινα άλογα» που µας λέγατε περί πράσινης ανάπτυξης των εκατόν είκοσι χιλιάδων θέσεων...
Μη γελάτε. Έτσι είναι δυστυχώς, κύριε Υπουργέ! Εννιά µήνες,
δεν βλέπω καµµία πράσινη ανάπτυξη. «Πράσινα άλογα», έχω δει.
Πράσινη ανάπτυξη δεν έχω δει, κύριε Υπουργέ. Εκατόν είκοσι χιλιάδες θέσεις µε εισφορές, είναι τεράστιο ποσό. Σας λέω δηλαδή, ότι αν δεν συνδεθεί η ανεργία, η απασχόληση, µαζί µε το
Υπουργείο το δικό σας, δηλαδή, αν δεν δώσουµε θέσεις εργασίας, δεν µπορούµε να δώσουµε λύση στο πρόβληµα. Το µόνο
που κάνετε, είναι να δίνετε ασπιρίνη στη γάγγραινα. Ανάπτυξη!
∆ώστε µέτρα αναπτυξιακά. Ακόµα το ΕΣΠΑ περιµένουµε! Ο
ΕΟΜΕΧ ακόµα δίνει δάνεια στις µικρές επιχειρήσεις. Είναι απίστευτα αυτά που συµβαίνουν! Αλλά για τους τραπεζίτες; Α, εκεί
είναι άλλο πράγµα, κύριε Εισηγητά! Οι τράπεζες και οι τραπεζίτες είναι άλλο πράγµα. Και θα σας πω γιατί λέω τραπεζίτες.
Ακούστε. Σας είπα και στην επιτροπή ότι ο Ρουµάνος, ότι ο
Βούλγαρος µετανάστης σε τρία χρόνια θα πάρει σύνταξη. Είµαι
από γενιά, από οικογένεια που µεγάλωσε στη Γερµανία και ξέρω
τι σας λέω. Αυτό λέει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Και εδώ είναι το
λάθος το δικό σας. Όχι το δικό σας προσωπικά, αλλά της Κυβέρνησής σας. Συζητάτε µε την τρόικα και τους λέτε: «Κύριοι, είµαστε χρεωµένη χώρα. Γιατί να επιτρέψω σε ευρωπαίους να µου
έρθουν τρία χρόνια στην Ελλάδα και να µου πάρουν σύνταξη; »
Ρωτώ, γιατί; Επειδή το λέει η ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία ή
επειδή το λέει η Ευρώπη; Αφού το λέει η Ευρώπη, να πληρώσει
η Ευρώπη, λοιπόν, αυτήν τη σύνταξη. Αφού δεν έχω λεφτά. Τι να
δώσει ο Υπουργός; Από την τσέπη του; Αποκλείεται! Να δανειστούµε; Γιατί να δανειστώ εγώ για να πληρώσω το Βούλγαρο, το
Ρουµάνο; Και είναι περίπου δεκαπέντε χιλιάδες αν δεν κάνω
λάθος σήµερα. Τόσοι υπολογίζονται. Και µε συντηρητικές µετρήσεις οι Ρουµάνοι και οι Βούλγαροι θα φτάσουν τις εβδοµήντα
χιλιάδες τα επόµενα πέντε χρόνια. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό;
Εβδοµήντα χιλιάδες νέους συνταξιούχους, κύριοι εισηγητά του
ΠΑΣΟΚ, θα τους πληρώνουµε εµείς, γιατί δεν διαπραγµατευτήκατε καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την τρόικα. Σας λέω απλά
πραγµατάκια για να ξέρουµε τι γίνεται.
Πάµε στο µεγάλο πάρτι των αναπηρικών συντάξεων. Τα είπα
και θα τα ξαναπώ. Εγώ, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, την εργολαβία της
δεκαετίας του ’80 των αναπηρικών συντάξεων, των «µαϊµού»
αντιστασιακών, δεν µπορώ να την ανεχθώ. Και το λέω για ένα και
µόνο λόγο. Ο παππούς µου πολέµησε στην Πίνδο και είχε τρεις
σφαίρες στο θώρακα. ∆εν ζήτησε σύνταξη ο παππούς µου, κύριοι του ΠΑΣΟΚ και κύριοι της Αριστεράς, γιατί πολέµησε το φασίστα ή το Γερµανό κατακτητή. ∆εν µπόρεσα να καταλάβω,
λοιπόν, πώς εκατό ή εκατόν πενήντα χιλιάδες είναι οι αντιστασιακοί; Κατ’ αρχάς δεν ξέρουµε πόσοι είναι. Πόσοι είναι αυτοί οι
αντιστασιακοί; Βάλτε από πεντακόσια ευρώ, αν είναι διακόσιες
χιλιάδες, είναι δέκα εκατοµµύρια ευρώ. Να σας πω και κάτι άλλο;
Αν είχα εγώ στρατό διακοσίων χιλιάδων ανδρών αντιστασιακών,
θα είχα ρίξει τους Γερµανούς στη θάλασσα. Άρα, λοιπόν κάτι
άλλο συµβαίνει. Γελάει ο συνάδελφος κ. Ροντούλης, αλλά είναι
πραγµατικότητα.
Πάµε στο επόµενο και αυτό είναι σηµαντικό. Για να ακούσουµε
λίγο, για το θέµα των τυφλών που παίρνουν σύνταξη. Υπάρχουν,
κύριε Υπουργέ, και σας το είπα και από την πρώτη στιγµή, τυφλοί οι οποίοι βλέπουν καλύτερα από εσάς, γιατί εσείς χρησιµοποιείτε γυαλιά και οι οποίοι παίρνουν σύνταξη τυφλού.
Υπάρχουν κουτσοί που µπορούν να τρέχουν σαν τον Κεντέρη και
παίρνουν σύνταξη. Υπάρχουν πεθαµένοι οι οποίοι έχουν γίνει Λάζαροι, έχουν αναστηθεί και παίρνουν σύνταξη.
∆ηλαδή αυτά τα πράγµατα είναι απίστευτα για ένα κράτος το
οποίο θέλει να έχει δοµηµένη, συγκροτηµένη πολιτική. Άρα, λοιπόν, η πρώτη δουλειά του Υπουργείου ήταν η εξής: να κάνει αναψηλάφηση όλων των συντάξεων, κύριοι εισηγητές. Το είχα πει
και µέσα στην επιτροπή: ψάξτε να βρείτε τις «µαϊµούδες», γιατί
υπάρχουν πολλές «µαϊµούδες» στην Ελλάδα και προϊόντα –ξέρετε τα «µαϊµού»- αλλά και ανάπηροι «µαϊµού» . Αν, λοιπόν, από
εκεί κάνουµε περιστολή των δαπανών, δεν θα χρειαστεί να κό-
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ψουµε από τους µισθούς, δεν θα χρειαστεί να κόψουµε από τις
συντάξεις. Είναι τα µικρά, αλλά πολύ σηµαντικά τα οποία δεν τα
είδατε λογικά.
Πάµε στο περίεργο, κύριε Υπουργέ, µε την εξαγορά ενσήµων
του πλασµατικού χρόνου. Πού θα τα βρουν τα λεφτά οι Έλληνες, κύριε Υπουργέ, για να αγοράσουν τον πλασµατικό χρόνο;
Και να σας πω και µια ατυχία, κύριε Υπουργέ; Εγώ υπηρέτησα
τη µητέρα πατρίδα τριάντα ένα µήνες. Θα πρέπει να εξαγοράσω,
εγώ τη θητεία µου; Ρωτώ, κύριε Υπουργέ. Σας παρακαλώ, ακούστε µε, µισό λεπτό. Εγώ υπηρετώ τη µάνα πατρίδα στον Έβρο την υπηρέτησα στη Μυτιλήνη, εν πάση περιπτώσει- και στη
Λήµνο, τριάντα ένα µήνες, κύριε Υπουργέ! Και µε αναγκάζετε σήµερα, ενώ έχω χάσει µεροκάµατα, έχω χάσει τρία χρόνια ζωής,
να έρχοµαι και να πληρώνω πλασµατικό χρόνο;
Αυτά είναι απίστευτα πράγµατα.
Άρα, ευλογείτε τα ρουσφέτια του Πολεµικού Μουσείου και
όλων όσων συνέβησαν ή ευλογείτε τα ρουσφέτια του Ναυτικού
στη Σαλαµίνα. Είµαστε η χώρα που έχει ναύσταθµο στη Σαλαµίνα -είναι απίστευτα πράγµατα- για να βολεύουµε τους δικούς
µας ανθρώπους. Τα λέω έτσι απλά για να καταλάβουν και αυτοί
που βλέπουν.
Έχω δύο, τρεις παρατηρήσεις ακόµα. Ο κ. Νίκος Χατζόπουλος είναι Πρόεδρος των εργαζοµένων του ΙΚΑ. Είναι άνθρωπος
του ΠΑΣΟΚ. Είναι δικός σας άνθρωπος, κύριε εισηγητά, δεν είναι
δικός µας. Σας το είπα και στην επιτροπή. Έχω εδώ ολόκληρο
τον πίνακα για να τον παραδώσω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο τα οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρετε τι λέει ο πίνακας εργαζοµένων του ΙΚΑ; Θα σας διαβάσω, λοιπόν: «Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία οι απώλειες
µόνο από το νέο υπολογισµό των συντάξεων χωρίς µειώσεις
δώρων, επιδοµάτων φτάνει το 51%».Όχι ο Βελόπουλος, «ο
ΠΑΣΟΚ» τα λέει αυτά.
∆εύτερον, ακούστε µε: Με το νέο ασφαλιστικό σύστηµα πάµε
σε πενήντα χρόνια εργασίας. Θα σας πω γιατί. Στο άρθρο 3 του
ασφαλιστικού νοµοσχεδίου γράφετε στον πίνακα δεκαπέντε χιλιάδες ένσηµα. Και εγώ ρωτώ, κύριε εισηγητά: Πού θα βρει τα
δεκαπέντε χιλιάδες ένσηµα ο άνθρωπος της κλωστοϋφαντουργίας, ο άνθρωπος του µεροκάµατου που του κολλάει τα µισά ή
δεν του κολλάει τα άλλα µισά; Ξέρετε πότε θα τα βρει; Στα εκατό
του χρόνια. Ποιον κοροϊδεύουµε εδώ µέσα; Υπάρχει τέτοια ανεργία και εσείς µου λέτε για δεκαπέντε χιλιάδες ένσηµα. Πού θα τα
βρει, κύριοι; Εδώ κάνουν εγκλήµατα. ∆ηλαδή, επί χάρτου νοµοθετούµε, όταν ο πόνος και η δυστυχία ξεχειλίζει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου δώσετε µόνο δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε,.
Για να µην πω το άλλο, το αµίµητο. Κύριε Υπουργέ, σύµφωνα
µε τα επίσηµα, δικά σας στοιχεία, ένας εργαζόµενος µε δεκαπέντε χρόνια εργασίας θα πάρει, αναλογική σύνταξη 96 ευρώ, άντε
και µία βασική 360 ευρώ, σύνολο 456 ευρώ. Να πάµε να ζήσουµε
εµείς µε 456 ευρώ, κύριοι. Αν µπορούµε να ζήσουµε εµείς, θα
ζήσουν και αυτοί µε 456 ευρώ.
Ξέρετε, δεν είµαι υπέρ της πλειοδοσίας να δώσω 1.500 ευρώ,
γιατί δεν υπάρχουν. Αλλά κάποια στιγµή να πούµε. Ποιος φταίει
για την κατάντια; Γιατί αν δεν αναλάβουµε την ευθύνη µας και
πούµε ότι φταίµε όλοι εµείς, πολύ φοβούµαι ότι οι πέτρες ή, αν
θέλετε, το «γιούχα» που ακούµε κατά καιρούς και, δυστυχώς, το
ακούµε και κάποιοι άλλοι που δεν φταίµε, µπορεί να γίνει και πέτρες.
Αυτό που µου προκαλεί κατάπληξη εµένα είναι το εξής:
Άκουσα τι είπε ο Υπουργός ο κ. Παπακωνσταντίνου. ∆ιαβάζω τη
δήλωσή του: «Ο προϋπολογισµός είναι µέσα στους στόχους,
αλλά όχι τα έσοδα».
Ακούσαµε τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας να λέει ότι ο προϋπολογισµός είναι µέσα στους στόχους, αλλά δεν είναι τα έσοδα.
Αν αυτό δεν είναι αντίφαση, για τα πολύ απλά οικονοµικά, κύριε
Υπουργέ, τότε τι µπορεί να είναι; Αν αυτό δεν είναι µία αλλοπρόσαλλη λογική, τακτική επιλογή ή φραστική αναφορά, τι είναι;
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Ακούµε τον Υπουργό να λέει ότι η ΕΘΕΛ, οι ∆ΕΚΟ θα ιδιωτικοποιηθούν και βγαίνει ο Ρέππας και του κουνάει το δάκτυλο. Αν
αυτά δεν είναι αντιφατικά στην άσκηση της οικονοµικής πολιτικής, που είναι η οµπρέλα του Υπουργείου σας, τότε τι µπορεί να
είναι;
Και θα κλείσω µε κάτι απλό. Γιατί όχι απλά είστε αντιφατικοί όχι εσείς, κύριε Υπουργέ, αλλά κάποιοι άλλοι- αλλά είστε και επικίνδυνοι και το λέω ευθαρσώς πλέον.
Ακούστε, λοιπόν, τι συµβαίνει. Στη ∆ιεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που είναι ο πυλώνας της οικονοµικής ανάπτυξης της
βόρειας Ελλάδος, στη ∆ΕΘ µας, ξέρετε ποιον τοποθετήσατε, κύριοι, εκεί πέρα; Ξέρετε ποιον βάλατε εκεί πρόεδρο; Βάλατε έναν
κύριο που λέγεται ότι είναι ελληνόφωνος. Τον Γιάννη Κωνσταντίνου, ο οποίος δεν είναι Έλληνας. ∆ηλώνει «φιλοµακεδών», φιλοσκοπιανός δηλαδή, και εσείς τον βάζετε πρόεδρο στη ∆ΕΘ.
Αν αυτό δεν είναι έγκληµα, τότε τι µπορεί να είναι; Πείτε µου
εσείς. Αυτόν βρήκατε να βάλετε εκεί µέσα; Αυτός θα αναπτύξει
τη βόρεια Ελλάδα; Αυτός θα αναπτύξει τη ∆ΕΘ; Σοβαρολογούµε
τώρα; Γι’ αυτό σας λέω ότι πέρα από αντιφατικοί και αλλοπρόσαλλοι, δυστυχώς είστε και επικίνδυνοι.
Θα σας πω και κάτι άλλο και κλείνω εδώ. Προεκλογικά λέγατε:
«Ή αλλάζουµε ή βουλιάζουµε». Όχι απλά δεν αλλάξατε, όχι απλά
βουλιάζετε, θα πάτε αύτανδροι. Και το χειρότερο απ’ όλα, για
εσάς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι µαζί µε εσάς θα πάρετε και την
Ελλάδα. Εµείς, δεν θα το επιτρέψουµε. Πιστέψτε µε θα κάνουµε
αγώνα για να µην περάσουν όλα αυτά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι συζητάµε
ένα πάρα πολύ σοβαρό νοµοσχέδιο. Εκείνο που διακρίνουµε
είναι ότι έχει γίνει πια επιστήµη η διαστροφή των εννοιών, η διαστροφή των όρων, η διαστροφή της ίδιας της πραγµατικότητας.
Ονοµάζεται «νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
Είναι ένα νοµοσχέδιο για την κατεδάφιση του ασφαλιστικού
συστήµατος και την κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων, την
απελευθέρωση των απολύσεων και διάφορα άλλα που θα πούµε
παρακάτω.
Αλλά, δεν κατεδαφίζει µόνο. Παράλληλα, δεν δίνει και καµµία
προοπτική ανάκαµψης έστω στο µέλλον, έστω στο απώτερο µέλλον. ∆εν είναι εξ ανάγκης. Είναι εκ της ιδεολογίας. Είναι από την
ιδεολογία τη νεοφιλελεύθερη, είναι από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, από τους δανειστές, από τις αγορές, που όλα αυτά συνοψίζονται στο µνηµόνιο. Και µία εφαρµογή του µνηµονίου στην
πράξη είναι αυτό το αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο και η κατεδάφιση των εργατικών νόµων.
∆εν έγιναν τέτοιες επεµβάσεις τέτοιου αντιλαϊκού χαρακτήρα,
τόσο οξείες, ούτε από τις κατοχικές κυβερνήσεις, ούτε από την
επταετία. Πείτε µου αν αυτό είναι υπερβολή, και αν είναι υπερβολή, εγώ σταµατώ εδώ. Πείτε µου αν είναι υπερβολή.
Προτάσεις τέτοιες, λοιπόν, η Αριστερά δεν έχει. Αν µας κατηγορείτε ότι δεν έχουµε τέτοιες προτάσεις, ναι, δεν έχουµε.
Έχουµε, όµως, προτάσεις για διόρθωση του υπάρχοντος συστήµατος, για ένα σύστηµα κοινωνικής και δηµόσιας ασφάλισης.
Εγώ καταθέτω –το έκανα και στην επιτροπή προχθές- τις προτάσεις που έχουµε. Είναι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για µία δηµόσια και καθολική κοινωνική ασφάλιση. ∆εχόµαστε και κριτική
πάνω σ’ αυτό και νοµίζω ότι και η αρνητική κριτική θα είναι θετική, γιατί µπορεί να δούµε και θετικά σ’ αυτό που θα πείτε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λέµε, λοιπόν, ότι έχουµε προτάσεις και σας λέω ότι εγώ ζητώ
σήµερα να αφήσετε τα ψευδεπίγραφα και τα παρελκυστικά, τη
µονόδροµη νεοφιλελεύθερη λογική σας και να αποσύρετε αυτό
το αντιλαϊκό νοµοσχέδιο. Νοµίζω ότι το θετικότερο πράγµα που
σήµερα θα µπορούσε να γίνει θα ήταν αυτό. Αν, όµως, κατατεθεί,
πρέπει να µην ψηφισθεί. Και νοµίζω ότι εδώ κανείς δεν πρέπει να
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σκεφθεί για το δικό του το συµφέρον, για το συµφέρον του κόµµατος, αλλά θα πρέπει να µιλήσει µε έναν παρονοµαστή. Ο παρονοµαστής θα πρέπει να είναι η κοινωνία. Και η κοινωνία µιλάει
και λέει. Και νοµίζω ότι δεν µπερδεύεται εντελώς απ’ αυτά που
λέτε, µπερδεύεται σε µερικά, αλλά κρατάει κάτι που, αν δεν είναι
το καθαρό «όχι», είναι µια απόγνωση που είναι χειρότερη από το
«όχι».
Θα σας πω ακόµη ότι βιωσιµότητα του συστήµατος, χωρίς κοινωνική αποτελεσµατικότητα, είναι γράµµα κενό και επιµέρους
δηµοκρατικές αιτιολογήσεις, όταν γίνεται και συντελείται ένα
εντελώς αντιδηµοκρατικό δηµιούργηµα -αυτό, δηλαδή, που δεν
υπάρχει πια, η κοινωνική ασφάλιση- ε, δεν είναι δηµοκρατικά όλα
αυτά, όταν καταλήγει στο τέλος να έχει αποτέλεσµα µετά το
ίσον, αυτό που δηµιουργεί αυτό το νοµοσχέδιο.
∆εν µπορεί να υποστηριχθεί η απόσυρση του κράτους από την
ασφάλιση µε επιχειρήµατα δηµοσιονοµικά. Το ασφαλιστικό, σε
πείσµα της λογικής κάποιων, είναι κοινωνικό και όχι δηµοσιονοµικό θέµα. Η κριτική που κάνετε στον εαυτό σας, ως ΠΑΣΟΚ ή ως
εταίρος του δικοµµατικού συστήµατος, δεν είναι κριτική. Είναι ο
ορισµός της ανευθυνότητας και ο ορισµός του ξεφορτώµατος
κάθε κριτικής και κάθε ανάληψης ευθύνης. Κανείς δεν µιλά από
εσάς για το «λογαριασµό» και για το ποιος φταίει. Το «λογαριασµό», όµως, τον στέλνετε στους εργαζόµενους, στους συνταξιούχους, στους νέους και γενικά στην πλειοψηφία της κοινωνίας.
Και δεν φτάνει αυτό. Αυτό είναι το µεγαλύτερο σκάνδαλο του
αιώνα. Αλλά, βλέπω ότι µε µικρά σκάνδαλα, που όντως είναι καταδικαστέα -όπως ας πούµε, διορισµούς στην «ΑΓΡΟΓΗ»- προσπαθείτε να βάλετε ένα «φερετζέ» να σκεπάσετε τα πράγµατα.
Είναι καταδικαστέα, το ξαναλέω. Αλλά, προσέξτε το µεγάλο
σκάνδαλο που προσπαθείτε να το κρύψετε µε τα µικρά.
∆εν ζητάτε συγγνώµη. ∆εν ακούστηκε αυτό. Κάτι είπε, κάτι
ψέλλισε ο Υπουργός Εργασίας στην επιτροπή και είπε για µια ευθύνη που την παίρνει, όµως, και η Αριστερά γιατί κάπου δεν είπε
«όχι» κ.λπ., κ.λπ.. ∆εν ζητάτε συγγνώµη. ∆εν ζητάτε πίσω τα κλεµµένα. ∆εν αλλάζετε πολιτική κατεύθυνση κι αυτό είναι το χειρότερο. Μετακυλύετε τις ευθύνες στην Αριστερά και αυτό είναι
–νοµίζω- στα όρια της γελοιότητας. Στρέφετε, όµως, τη νεολαία
και την κοινωνία –και το κυριότερο είναι αυτό- ενάντια στην πολιτική. Την κοινωνία τη στέλνετε σε απόγνωση και τη στέλνετε σε
µια απόσυρση από την κοινωνική δράση. Αυτά είναι τα χειρότερα.
Μας λέτε ότι δεν µειώνονται οι συντάξεις. Νοµίζω ότι αυτό
είναι αστείο. Το ξέρουν όλοι. Αν δεν µειώνονταν, θα ψηφίζαµε
και εµείς και δεν θα υπήρχε και αυτή η αντίδραση στην κοινωνία.
∆εν χρειάζεται να πω εγώ κάτι εδώ.
Μας είπε η πλευρά της Πλειοψηφίας ότι δεν αυξάνονται οι εισφορές. Νοµίζω ότι είναι ψέµα γιατί για λιγότερη σύνταξη, θα
πρέπει να έχεις περισσότερα έτη ασφάλισης. Άρα, µπορεί να µην
αυξάνεται κατ’ έτος, αλλά για σαράντα έτη που είναι περισσότερα από τα τριάντα πέντε ή τα τριάντα, οπωσδήποτε αυξάνεται.
Αυτά, λοιπόν, είναι σοφιστίες, τακτικισµοί.
∆εν αυξάνονται τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Και
αυτό είναι ψέµα. Στην πράξη, µε τις τραγικές µειώσεις και τα κίνητρα για δουλειά µετά τα εξήντα πέντε, ο ασφαλισµένος εξαναγκάζεται -εάν τα καταφέρνει- να δουλέψει και µετά τα εξήντα
πέντε.
Τώρα, αυτό το νοµοσχέδιο είναι ίσως το πιο σοβαρό νοµοσχέδιο που έχει περάσει, αν σκεφτεί κανείς τα αποτελέσµατα που
θα έχει στην κοινωνία. Μας πάει από πενήντα έως εκατό – εγώ
δεν µπορώ να το υπολογίσω- χρόνια πίσω, όµως είναι σίγουρο
ότι µας πάει πίσω.
Εµείς πιστεύουµε ότι δεν είναι αληθινές οι βασικές παραδοχές στις οποίες στηρίζεστε και λέτε ότι, εφαρµόζοντας αυτά θα
σώσετε την κατάσταση. Και θέλω να σας πω ότι όλες τις προηγούµενες φορές, από το ’74 µέχρι τώρα αυτό έχει συµβεί. Πάντα
θυµάµαι ότι, είτε ήταν η λιτότητα είτε ήταν η στενωπός, ήταν κάτι
τέλος πάντων, µία λέξη που βρίσκατε. Και λέω βρίσκατε γιατί δεν
είναι αυτή η Κυβέρνηση, είστε η συνέχεια όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων ως προς αυτό. Βρίσκατε λοιπόν µία λέξη και,
στο όνοµα του «καλού», υποτίθεται ότι θα φέρνατε την ανάπτυξη
και θα ξηµέρωνε µία φωτεινότερη µέρα. Αυτή είναι η φωτεινό-
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τερη µέρα που επαγγελλόσασταν τότε;
Νοµίζω, λοιπόν, οι δικοί σας επίγονοι της Κυβέρνησης αυτής
δηλαδή, θα κάνουν το ίδιο πράγµα που κάνατε και εσείς. Αυτό το
πράγµα όµως, πρέπει κάποτε να σταµατήσει. Το λογαριασµό θα
τον παραλάβει πάλι το µοναδικό υποζύγιο, δηλαδή οι εργαζόµενοι που είναι η πλειοψηφία αυτής της κοινωνίας. Νοµίζω ότι αυτό
δεν έχετε δικαίωµα να το κάνετε, όχι µόνο γιατί δεν ψηφιστήκατε
µε ένα τέτοιο πρόγραµµα, όχι µόνο γιατί δεν εξαγγείλατε αυτά
που κάνατε σήµερα, αλλά και επιπλέον γιατί το αποτέλεσµα που
θα φέρετε σ’ αυτήν την κοινωνία θα είναι καταστροφικό.
Οι στιγµές, λοιπόν, είναι κρίσιµες. Αν περάσουν τα αντιασφαλιστικά και αντιλαϊκά µέτρα της Κυβέρνησης το µέλλον προδιαγράφεται µε πάρα πολύ µελανά χρώµατα. Έχουµε όλοι ηθικό και
πολιτικό χρέος να καταψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο και νοµίζω ότι το πρώτο και το κυριότερο είναι στην Πλειοψηφία. Η
Πλειοψηφία πρέπει να αναλάβει ευθύνες διότι αυτή µπορεί να
αποφασίζει και εκεί θα πρέπει να δούµε τις συνειδήσεις πάνω απ’
τον κοµµατικό πατριωτισµό.
Η Κυβέρνηση αυτή, κατά τη γνώµη µας, είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε την τρόικα, όχι µόνο µε την τρόικα που ξέρουµε τυπικά, αλλά και µε την τρόικα που είναι οι τραπεζίτες, οι
βιοµήχανοι και γενικά αυτοί που διαπλέκονται µε µεγάλα συµφέροντα σ’ αυτήν τη χώρα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και το
µνηµόνιο -έτσι όπως διαµορφώθηκε- µας λέει το ΠΑΣΟΚ, µας
λέει και ο κύριος Υπουργός πολλές φορές, ότι διαµορφώθηκε
µετά από µάχες. Εγώ δεν θέλω να µπω ούτε στη λεπτοµέρεια,
ούτε στη σηµειολογία. Θέλω µόνο να πω ένα πράγµα, ότι εµποδίσατε και εµποδίζετε -µε προεξάρχοντα τον κύριο Πρωθυπουργό- το λαό να αντιδράσει µε διάφορα επικοινωνιακά
τεχνάσµατα, µε εκφοβισµούς, µε αλλοίωση της πραγµατικότητας ακόµα και µε ψέµατα.
Κάνατε τη διαπραγµάτευση έχοντας αποκοιµίσει και καθησυχάσει τον ελληνικό λαό και αυτό δεν ήταν διαπραγµατευτικό
ατού ή, αν θέλετε, ήταν διαπραγµατευτικό ατού για την άλλη
πλευρά, όταν έλεγε «Μα, δεν αντιδρούν! ∆εχτείτε».
Άρα δεν πήγατε σε µία ισχυρή διαπραγµάτευση. Αυτό ήταν
ένα τεράστιο λάθος. Νοµίζω ότι θα το παραδεχτείτε αργότερα,
νοµίζω ότι θα γραφτεί και αυτό στην ιστορία. Ποιες µάχες δώσατε µακριά από το λαό; Και θέλω να πω πως αυτό που λέει ο κύριος Υπουργός ότι δηλαδή: «ελάτε να πάρετε τα χαρτιά από το
Υπουργείο», δεν είναι σωστό, υποτιµά το Κοινοβούλιο. Πρέπει
εδώ να έρθουν τα χαρτιά και από εδώ όποιος θέλει να τα δει.
Εγώ δέχοµαι, ας µην τα µοιράσουµε, ας µην τα πετάξουµε φέιγ
βολάν, εµείς δεν ζητήσαµε τέτοιο πράγµα. Αλλά φέρτε τα εδώ.
Γιατί να σας πω και το άλλο. Αν τα παραλάβουµε εµείς, εγώ
προσωπικά από το Υπουργείο –και προσέξτε δεν είναι κατηγορία, δεν είναι υπερβολικό αυτό που θα πω- µπορεί να µην είναι
όλα, µπορεί να µου δείξετε εσείς αυτά που θέλετε, αυτά που
συµφέρουν. Καταθέστε τα όλα, να µείνουν εδώ. Εξάλλου υπάρχει και η ιστορία αύριο που θα γράψει. Πρέπει να υπάρχουν αυτά,
δεν µπορείτε να τα κρύβετε, εν πάση περιπτώσει.
Λοιπόν, θα σας πω ότι αυτό που θέλετε είναι εκείνο που έγινε
µε τις τράπεζες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εσάς.
Ενισχύσατε, δηλαδή, τις τράπεζες που είναι ο βασικός πυλώνας
που στηρίζει το σύστηµα. Ίσως να κάνατε καλά για το σύστηµα,
αλλά θα έπρεπε να επιλέξετε να στηρίξετε την κοινωνία και όχι το
σύστηµα.
Θα σας πω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι το
ασφαλιστικό θα το υιοθετούσε ακόµα και χωρίς τις επιταγές του
µνηµονίου. Αυτό ήταν πριν από µερικές µέρες σε όλες τις εφηµερίδες.
Ασκείτε επικοινωνιακή πολιτική, δεν ασκείτε κοινωνική πολιτική. Ασκείτε µέσω των ΜΜΕ -που ισχυρίζεστε ότι είναι αντικειµενικά- την πολιτική σας.
Όµως εγώ δεν γνωρίζω κανένα κεντρικό πανελλαδικό µέσο
που να µην είναι ιδιοκτησία ενός µεγάλου εθνικού εργολάβου ή
ενός µεγάλου εθνικού προµηθευτή. Αυτή είναι η αντικειµενικότητα; Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν δηµοσιογράφοι, αλλά µη
µου πείτε ότι δεν παίζει ρόλο και η ιδιοκτησία, το ποιος έχει τα
µέσα ενηµέρωσης, που όλα µπαίνουν µέσα και όλα κάποιοι θα
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τσοντάρουν από λεφτά που βγάζουν από κάπου αλλού. Αυτό
είναι ο ορισµός της διαπλοκής, αυτό είναι µία γάγγραινα, ένας
καρκίνος στην ελληνική κοινωνία.
Η τακτική, λοιπόν, αυτής της Κυβέρνησης είναι αδιέξοδη. Οικονοµικά και πολιτικά θίγει βάναυσα ακόµα και τους φτωχότερους από τους εργαζόµενους για να σώσει την κερδοφορία. Την
κερδοφορία όµως ποιων; Εµείς πιστεύουµε ότι αυτό πρέπει να
σταµατήσει τώρα. Πίσω από την παρουσία του Υπουργού, στους
λίγους µήνες της θητείας του, υπάρχει µία αδίστακτη, κατά τη
γνώµη µας, νεοφιλελεύθερη πολιτική ενός πρώην σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος παρά το ότι ο κ. Μόσιαλος είπε «είµαστε σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα», δεν φαίνεται αυτό- που κυβερνά έξω
από το πλαίσιο της λαϊκής εντολής που του δόθηκε.
Στο νοµοσχέδιο αυτό ουσιαστικά δεν υπάρχει καµµία κατηγορία σηµερινών ασφαλισµένων, που να µην τους πιάνει, µε τον
έναν ή τον άλλο τρόπο, η µείωση του συντάξιµου µισθού. Πρώτο
θύµα αποτελούν οι ασφαλισµένοι µετά το 2015, για τους οποίους η σύνταξη γίνεται επίσηµα ένα άπιαστο όνειρο. Όσο για τους
µετά το 1983 ασφαλισµένους, άνδρες ή γυναίκες, αυτοί θα δικαιούνται σύνταξη στα 60, στα 65, µε σαράντα χρόνια δουλειάς.
Είµαστε µια χώρα τουριστική, αλλά ο τουρισµός και οι εργαζόµενοι σε αυτόν και στον επισιτισµό είναι άνθρωποι που είναι
εποχικά απασχολούµενοι. Πέστε µου πώς αυτοί θα µπορέσουν
να πηδήσουν τον πήχη, τόσο ψηλά που τον έχετε θέσει; Ποιος
εποχικά απασχολούµενος µπορεί να συγκεντρώσει σαράντα χρόνια ή τα ένσηµα που αντιστοιχούν σε αυτά; Αυτό σηµαίνει ότι δεν
απασχολούνται δώδεκα µήνες το χρόνο αυτοί οι άνθρωποι,
οπότε γίνεται µια ειδική πια κατηγορία. Είναι αυτό που είπε ο κ.
Μόσιαλος για τις µονογονεϊκές οικογένειες, γι’ αυτούς, δηλαδή,
που είναι ειδικές κατηγορίες. Κάνετε κι άλλες ειδικές κατηγορίες
µε αυτό, οπότε εµείς µιλάµε γι’ αυτό, ενώ εσείς στην ουσία δράτε
εναντίον αυτών.
Παράλληλα, περιορίζεται η κρατική χρηµατοδότηση, πράγµα
που σηµαίνει ότι και στην επόµενη φάση θα υπάρχει και νέα µείωση συντάξεων, όσο κι αν δεν το ανακοινώνετε. Είναι µια λογική
συνεπαγωγή και διαψεύστε εάν µπορείτε.
Για τα επικουρικά ταµεία το κράτος δεν εγγυάται πλέον τίποτα
κι αν υπάρξει έλλειµµα θα µειώνονται οι συντάξεις. Αυτό έχει ειπωθεί και ρητά και δεν υπονοείται µόνο. Και επειδή, αυτή είναι η
πρόβλεψη για την οικονοµία, αυτή θα είναι και η πρόβλεψη για τα
υπόλοιπα.
Κανείς, λοιπόν, δεν γλιτώνει από το νοµοθέτηµα αυτό, ούτε
καν οι εργαζόµενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Από τέσσερις
πλευρές θα υπάρξει πραγµατική µείωση των συντάξεων: Η
πρώτη είναι ότι θα υπάρξει µείωση στο ποσοστό αναπλήρωσης
ανά έτος, η δεύτερη είναι η µείωση του συντάξιµου µισθού µε
τον υπολογισµό της σε όλο τον ασφαλιστικό βίο αντί για την τελευταία πενταετία, η τρίτη είναι η επιβολή της νέας εισφοράς του
ΛΑΦΚΑ και η τέταρτη είναι η κατάργηση της δέκατης τρίτης και
της δέκατης τέταρτης σύνταξης, που εµείς βλέπουµε και να µονιµοποιείται.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι υπάρχουν, επίσης, τουλάχιστον
τέσσερις λόγοι –είναι, δηλαδή, τέσσερα επί τέσσερα- για την
αντισυνταγµατικότητα του νοµοσχεδίου: Ο πρώτος είναι ότι ο δηµόσιος χαρακτήρας, όπως και η κοινωνική αλληλεγγύη προστατεύονται στο άρθρο 22 παράγραφος 5 του Συντάγµατος και η
νοµολογία των δικαστηρίων εντάσσει µόνιµα και την επικουρική
ασφάλιση σε αυτή την προστασία.
Ο δεύτερος είναι ότι οι περισσότερες περικοπές είναι υπερβολικές και αναιτιολόγητες και γι’ αυτό είναι αντίθετες στο άρθρο
1 του πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α.
Ο τρίτος είναι ότι στο ίδιο άρθρο είναι αντίθετη και η κατάργηση της σύνταξης για τους εργαζόµενους συνταξιούχους κάτω
των 55 ετών.
Και ο τέταρτος είναι ότι οι περικοπές της δέκατης τρίτης και
της δέκατης τέταρτης σύνταξης, για τους κάτω των 60 ετών συνταξιούχους, είναι αντίθετη στην αρχή ισότητας του άρθρου 4
του Συντάγµατος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Τέλος, να σας θυµίσουµε ότι αυτό που δηµοσιεύσατε ως ανα-
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λογιστική µελέτη είναι ένα τεχνικό σηµείωµα. ∆εν είναι µια έτοιµη
αναλογιστική µελέτη και αυτό έχει σηµασία και µεθοδολογικά,
αφού ακούστηκαν κι εδώ σοβαρά επιστηµονικά επιχειρήµατα
που διαφωνούµε, όµως, µε αυτά γιατί είναι αντικοινωνικά. Μεθοδολογικά, λοιπόν, είναι λάθος, γιατί η όποια µείωση χωρίς τέτοια
µελέτη θα κριθεί παράνοµη και αδικαιολόγητη –και καλά θα
κάνει- από τα δικαστήρια. Αυτό που υπάρχει µέσα στα κείµενα
που µας δώσατε το βράδυ της προηγούµενης Παρασκευής, δεν
είναι αναλογιστική µελέτη.
Το ασφαλιστικό, λοιπόν, που προτείνετε ως Κυβέρνηση, για
µας είναι έκτρωµα, καταργεί την κοινωνική ασφάλιση, στη θέση
της βάζει την ιδιωτική ασφάλιση και το µήνυµα που στέλνετε
στον ασφαλισµένο είναι «παρ’ τα µαύρα και δώστα στην «INTERAMERICAN». Μας το είπαν προχθές και οι εργαζόµενοι στη
διαβούλευση που κάναµε εµείς εδώ στη Βουλή ως ΣΥΡΙΖΑ.
Χρειάζεται, όµως, να θυµίσω τι συµβαίνει τώρα που µιλάµε µε
την «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ». Ρωτήστε το ένα εκατοµµύριο που είναι
θιγόµενοι απ’ αυτήν και ρωτήστε και τους πρώην εργαζόµενους
να σας πουν.
Το ασφαλιστικό αυτό είναι ο ορισµός του σύγχρονου Καιάδα.
Το Κράτος θα εγγυάται µόνο τη βασική σύνταξη των 360 ευρώ
και θα αποσυρθεί από τη χρηµατοδότηση της λεγόµενης αναλογικής σύνταξης. Αυτό το νοµοσχέδιο δεν έχει κόκκινες γραµµές
για τους ασφαλισµένους και για την πλειοψηφία του ελληνικού
λαού. Για κάποια άλλα πράγµατα, όµως, έχει. Για την πλειοψηφία
της κοινωνίας αυτής δεν έχει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω κι εγώ δύο λεπτά.
Θέλω να σας πω, παραλείποντας ορισµένα πράγµατα, ότι εδώ
υπάρχει το αδήριτο και το αµίλεικτο ερώτηµα: Γιατί γίνονται όλα
αυτά; Για τα 300.000.000 ευρώ που εξοικονοµούνται απ’ όλη
αυτή την κατάσταση; Ή µήπως κρύβεται πίσω απ’ αυτά η φιλοσοφία και η λογική του νεοφιλελεύθερου µοντέλου;
Εµείς, φυσικά, πιστεύουµε το δεύτερο. Σχετικά µε τα µέτρα
αυτά που λέτε, τα εργασιακά νοµίζω ότι πρέπει να πω δυο κουβέντες. Αλλάζετε τις προστατευτικές διατάξεις για τους εργαζόµενους, όπως η αποζηµίωση λόγω απόλυσης. Αυτά ισχύουν από
το ’20 και δεν τόλµησε κανείς να τα πειράξει. Τώρα, όµως, µε δηµοκρατικές διαδικασίες πειράζονται κι αυτά.
Ποιος θα απολογηθεί γι’ αυτά; Ποιος θα απολογηθεί και στις
επόµενες γενιές γι’ αυτά που κάνετε; Τα µέτρα αυτά βέβαια θα
µείνουν µόνιµα.
Θα θίξω το θέµα του ΟΜΕ∆. Θα ήθελα να πω περισσότερα,
αλλά αφού δεν έχω χρόνο θέλω να σας πω ότι αυτό είναι πολύ
βαρύ και καταργεί στην ουσία τις διαπραγµατεύσεις και τις συλλογικές συµβάσεις. Αυξάνετε τα όρια των οµαδικών απολύσεων
από 2% σε 5% το µήνα. Εδώ δεν έχετε κάτι να απαντήσετε. Κανείς δεν µπορεί να πει κάτι γι’ αυτό ή να το δικαιολογήσει.
Τελειώνοντας, πέρα από το ότι δεν θα ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει τον περιορισµό της αύξησης των δηµόσιων δαπανών και των συντάξεων για την περίοδο 2010-2060
σε κάτω από το 2,5% του ΑΕΠ –αυτό το λέει και το µνηµόνιο,
είναι η λογική του µνηµονίου- θα σας πω ότι εµείς θα καλύψουµε
πολιτικά κάθε αντίδραση σ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Ζητάµε τώρα
να αποσυρθεί άµεσα και την Πέµπτη ζητάµε και θα προσπαθήσουµε µ’ όλες µας τις δυνάµεις να γίνουν οι δρόµοι της χώρας
µας ανθρώπινα «ποτάµια», να πάρει παλλαϊκό χαρακτήρα η πανελλαδική απεργία και να σας πουν όλοι αυτό που σας λέµε κι
εµείς σήµερα, αυτό που ήδη σας έχει πει ο ελληνικός λαός και θα
το επιβεβαιώσει: Αποσύρετε αυτό το νοµοσχέδιο. Ακόµα και αν
το ψηφίσετε, στην πράξη δεν θα εφαρµοστεί.
Θα σας πω ακόµα κάτι για τις τροπολογίες που καταθέσαµε
για να το επιβεβαιώσω ώστε να συζητηθούν. Θα σας πω ότι µας
έφτασαν δεκάδες άλλες, οι οποίες φυσικά είναι εκπρόθεσµες,
αλλά εκφράζουν µία µεγάλη αγωνία που έχει ο ελληνικός λαός η
οποία είναι απόλυτα δικαιολογηµένη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κριτσωτάκη.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών.
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Το λόγο έχει ο κ. Πυθαγόρας Βαρδίκος.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡ∆ΙΚΟΣ: Οι καιροί που ζούµε είναι δύσκολοι,
όπως δύσκολα είναι και τα χρόνια που έρχονται. Μέχρι το 2013
µε τα 110 δισεκατοµµύρια που θα µας δανείσουν και µε όσα δικά
µας θα εξασφαλίσουµε πρέπει να περάσουµε µέχρι τότε και να
επιστρέψουµε στους δανειστές µας 150 δισεκατοµµύρια, έτσι
απλά. Εκτός από τον τρόπο που προτείνει το µνηµόνιο δεν έχει
ακουστεί καµµία άλλη πρόταση. Μοναδική άλλη πρόταση είναι
αυτή της χρεοκοπίας και της επιστροφής στη δραχµή. Άλλη δεν
υπάρχει. Όσοι την υποστηρίζουν την κρατούν αποκλειστικά για
τον εαυτό τους και δεν µας τη λένε.
Όλοι όσοι ψηφίσαµε το µνηµόνιο θα ψηφίσουµε και το ασφαλιστικό και θα ψηφίσουµε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί µέχρι το
2012. Αυτό είναι ιδιαίτερα οδυνηρό, όχι γιατί θα εισπράξουµε το
ανάλογο πολιτικό κόστος, αλλά γιατί πράξαµε και θα πράξουµε
αντίθετα από την ιδεολογία µας, αντίθετα από τις επιθυµίες µας,
«έξω από τα νερά µας». Έχουµε όµως πεισθεί και πρέπει να πείσουµε και τον κόσµο ότι αυτή είναι η µοναδική ορθή επιλογή.
∆υστυχώς, υπάρχουν πολλοί που αποδεικνύονται «νάνοι»
µπροστά στις περιστάσεις. Προτάσσουν το δικό τους προσωπικό
και µικροκοµµατικό συµφέρον. Κόµµατα της Αντιπολίτευσης συµπεριφέρονται σα να υπάρχουν ακόµα χρήµατα για να χάνονται
στις «µαύρες τρύπες» των πελατειακών σχέσεων ή του ΟΣΕ. Μεγάλο µέρος της διοίκησης τρέµει και αντιδρά µπροστά στις περικοπές των προνοµίων και κυρίως µπροστά στο ενδεχόµενο
αποκάλυψης µιας διαχρονικής κακοδιαχείρισης.
Τα βασικά σηµεία που περιλαµβάνονται στο σχέδιο νόµου,
πολλοί από µας, τα θεωρούσαµε αναγκαία, αν και κάποια επώδυνα, προκειµένου να βγούµε από την κρίση που χρόνια τώρα
βλέπαµε να έρχεται. Πόσες φορές και από πόσους δεν έχει ειπωθεί ότι δεν είναι δυνατό να ζούµε µε δανεικά. Μελαγχολώ όταν
σκέφτοµαι ότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι σήµερα εκτός
πολιτικής σκηνής.
Υπάρχουν πολλοί που επιδιώκουν να θεωρηθούν αποκλειστικά
υπαίτιοι για τη σηµερινή δύσκολη κατάσταση όσοι ψηφίσαµε το
µνηµόνιο και θα ψηφίσουµε και το ασφαλιστικό, γιατί προφανώς
έτσι τους βολεύει. ∆ιότι η ενοχή βαρύνει και αυτούς.
Πρώτη και χειρότερη η Νέα ∆ηµοκρατία, µε το νέο της Αρχηγό, αυτή η παρθενογεννηµένη παράταξη της 5ης Οκτωβρίου
που δεν είδε και δεν άκουσε τίποτα για µία κακή διαχείριση και
κατάσταση το 2004, που έγινε κάκιστη το 2009, για ένα χρέος
ύψους 300 δισεκατοµµυρίων, για ένα έλλειµµα ύψους 30 δισεκατοµµυρίων. Λούστηκε ο Αρχηγός της µε όλο το νερό της κολυµπήθρας του Σιλωάµ, σκούπισε, καθάρισε και ξανά προς τη
δόξα τράβηξε. Ξεπέρασε και το γνωστό ανέκδοτο µε τον πατροκτόνο που ζητούσε από τους ενόρκους επιείκεια, γιατί έµεινε ορφανός και πλέον ζητάει αθώωση, γιατί σκότωσε έναν πατέρα
πατροκτόνου.
Ακολουθούν, δυστυχώς, κατά πόδας τα κόµµατα της Αριστεράς. ∆εν άφησαν, χρόνια τώρα, αίτηµα να µην το υιοθετήσουν.
∆εν είναι, βέβαια, οι µόνοι. Όχι µόνο του εργάτη που πάντα έχει
δίκιο, αλλά και αυτού που κατέβαζε τους διακόπτες, που ακινητοποιούσε τα αεροπλάνα, που κρατούσε ζηµιογόνες επιχειρήσεις, για να παραµένει ο ίδιος αργόµισθος. Μια Αριστερά που
σταθερά αρνείται να παραδεχθεί πως ο σοσιαλισµός πρώτα πρέπει να φροντίζει για την παραγωγή και µετά για την κατανάλωση.
Και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης δεν εξαιρούνται. Από το
πρωί της µιας µέχρι το πρωί της εποµένης στέλνουν τον κόσµο
στην απόγνωση, µε προεξέχοντες όσους για χρόνια εγκαλούσαν
τους πολιτικούς γιατί δεν έπαιρναν µέτρα και τώρα, ως άλλοι Φαρισαίοι, τους καταγγέλλουν γιατί παίρνουν.
Ο λαϊκισµός εξαιρεί όλους τους πολίτες. Κανείς δεν θα αρνηθεί ότι άδικα πληρώνουν κόστος µεγαλύτερο από αυτό που τους
αναλογεί. Πολίτες, όµως, είναι και όσοι από τους υπαλλήλους,
τους πολεοδόµους, τους εφοριακούς, αλλά και τους γιατρούς
και τους δικαστές ανέδειξαν τη διαφθορά –όχι µόνο αυτοί βέβαια- σε εθνικό σπορ.
Πολίτες είναι και όσοι από τους αγρότες τις επιδοτήσεις, για
την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, τις µετέτρεψαν σε
προίκες, περιουσίες, διασκέδαση.
Πολίτες είναι και οι χιλιάδες των συνταξιούχων αναπήρων «µαϊ-
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µού», όπως και αυτοί που συνεχίζουν να εισπράττουν συντάξεις
πεθαµένων.
Όλα τα παραπάνω δεν τα αναφέρω για να αποσείσω ευθύνες.
Σαφώς αυτές βαρύνουν κυρίως τα κόµµατα που κυβέρνησαν και
προσωπικά όσους άσκησαν εξουσία και όσους τους στήριξαν,
ένας από αυτούς κι εγώ.
Τα αναφέρω για να τονίσω την επιτακτική ανάγκη, όλοι µαζί, να
δώσουµε τη µάχη –έχουµε πόλεµο- για να βγούµε από την κρίση.
Πιστεύω απόλυτα πως η γενιά µου µε συνειδητή επιλογή της Κυβέρνησης που στηρίζω, καλείται αναγκαστικά να συνεισφέρει σε
αυτό που αποκαλούµε αλληλεγγύη των γενεών.
Η γενιά µου, στη µεγάλη της πλειοψηφία, έζησε σε µία πρωτόγνωρη για τη χώρα ευµάρεια. Εργασία µε τις καλύτερες από
ποτέ εργασιακές σχέσεις, καλές σχετικά συντάξεις, εξοχική κατοικία, δεύτερο αυτοκίνητο, ταξίδια στο εξωτερικό, πράγµατα
πρωτόγνωρα για τον Έλληνα που είχε συνηθίσει χρόνια να είναι
έντιµος, εργατικός και ολιγαρκής.
Πολλά από τα παραπάνω έγιναν µε δανεικά. Ποιος µπορεί να
το αρνηθεί; Τώρα η γενιά µας καλείται να επιστρέψει τουλάχιστον µέρος από τα χρωστούµενα. Αν δεν το πράξει, η αποπληρωµή θα γίνει εξ ολοκλήρου από τις επόµενες γενιές.
Με το παρόν σχέδιο νόµου συµφωνούµε και αναλαµβάνουµε
τις ευθύνες που έως τώρα ταχυδροµούσαµε στις επόµενες γενιές.
Ολοκληρώνοντας, θέλω να απευθυνθώ στους συµπατριώτες
µου που µε εµπιστεύθηκαν και µε έστειλαν στην Αίθουσα αυτή
και θεωρούν ότι δεν πράττω το σωστό. Πιστεύω ακριβώς το αντίθετο. ∆εν απολογούµαι από ενοχή. Οµολογώ την απόλυτή µου
πίστη σε αυτό που κάνω. Αν, όµως, κάποιους απογοητεύω, τουλάχιστον ας µου αναγνωρίσουν το γεγονός ότι δεν τους εξαπάτησα. Όχι µόνο επανειληµµένα έχω πει, αλλά, και από το
∆εκέµβρη του 2008, έχω δηµοσιεύσει στον Τύπο µεταξύ άλλων
και τα παρακάτω: «Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί πλέον τη µοναδική ελπίδα εξόδου από την κρίση. Τίποτα από αυτά που πρέπει άµεσα
να δροµολογήσει η επόµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ…» -το 2008
µιλάω- «…δεν είναι εύκολο. Ελάχιστα από αυτά δεν έχουν κόστος. Η αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει όλους
τους Έλληνες πως δεν γίνεται, για τις γενιές που έρχονται αλλά
και για τους ίδιους, να ζουν µε δανεικά.»
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Βαρδίκο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Λεονταρίδης Θεόφιλος.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ∆ΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
Κυβέρνηση µετά από έναν ελλιπή και προσχηµατικό κοινωνικό
διάλογο, που ουσιαστικά περιορίστηκε σε θεωρητικού περιεχοµένου συζητήσεις και επικοινωνιακή διαχείριση και αφού δηµιούργησε κλίµα αναστάτωσης, σύγχυσης και πανικού, µε
αποτέλεσµα να οδηγήσει χιλιάδες ασφαλισµένους στον ιδιωτικό
και δηµόσιο τοµέα στην πρόωρη έξοδο από την εργασία, κάτω
από το φόβο για τα χειρότερα, έφερε ένα άδικο και αναποτελεσµατικό ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που δεν εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα του συστήµατος. Προσπαθεί, δε, να πείσει και τους
Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, όταν δεν έχει πείσει τους δικούς
της Βουλευτές, πολύ περισσότερο όµως, την κοινωνία, για ένα
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που κατεδαφίζει τις κοινωνικές κατακτήσεις πολλών ετών και τους αγώνες και θυσίες µιας ολόκληρης
ζωής των εργαζοµένων.
Είναι γνωστό ότι η Κυβέρνηση πολύ µικρά περιθώρια έχει
πλέον να κυβερνήσει. Οι πράξεις της υπαγορεύονται λεπτοµερώς και ασφυκτικά από το µνηµόνιο της τρόικας που αποδέχθηκε η Κυβέρνηση. Ο κόσµος, όµως, µόλις τώρα το
συνειδητοποιεί. Τώρα που η Κυβέρνηση, περιορισµένης ευθύνης, αναµορφώνει θεµελιώδεις κοινωνικούς θεσµούς µε σαρωτικό και βίαιο τρόπο, ανατρέποντας τον προγραµµατισµό της
ζωής εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών.
Μειώνει δραµατικά τις συντάξεις σε ποσοστά, κατ’ αρχάς,
πάνω από 30% µέσα από µια σειρά περικοπών και ανατροπών:
Με περικοπή της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύντα-
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ξης. Με πάγωµα συντάξεων για τρία χρόνια, που σε συνδυασµό
µε το εφιαλτικό 5,4% του πληθωρισµού εξανεµίζει το εισόδηµα
των συνταξιούχων. Με νέο τρόπο υπολογισµού των συντάξεων
στη βάση όλου του εργασιακού βίου και µάλιστα µε χαµηλότερα
ποσοστά αναπλήρωσης. Με νέες κρατήσεις τύπου ΛΑΦΚΑ από
3% έως 10%. Με επέκταση των ετών ασφάλισης για πλήρη σύνταξη στα σαράντα έτη. Φυσικά, δεν ενσωµατώνει κίνητρα για
την αύξηση των γεννήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αίσθηµα ευθύνης δεν ψηφίζουµε επί της αρχής το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, γιατί πρώτον,
απορρίπτουµε το διαµελισµό της κύριας σύνταξης σε βασική και
αναλογική. Η σύνταξη πρέπει να είναι µια και ενιαία. ∆εύτερον,
γιατί οι κρίσιµες αλλαγές, που αφορούν στα έτη ασφάλισης, στα
όρια ηλικίας και στα ποσοστά αναπλήρωσης, εισάγονται χωρίς
την απαραίτητη τεκµηρίωση. Τρίτον, γιατί το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο έχει στενά εισπρακτικό χαρακτήρα και δεν συνδέεται µε
τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Τέταρτον, γιατί δεν διασφαλίζει τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της ισορροπίας
µεταξύ του εργαζοµένου και της σύνταξης που τελικά θα πάρει.
Πέµπτον, γιατί η προτεινόµενη νέα δοµή του συστήµατος, αντί
να το απλοποιεί, δηµιουργεί µεγαλύτερη πολυπλοκότητα και ανυπόφορη γραφειοκρατία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό και οι εργασιακές σχέσεις αλλάζουν δραµατικά, διαµορφώνοντας ένα περιβάλλον δυσβάσταχτο, επώδυνο για πολλές και ποικίλες οµάδες
εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι νεοεισερχόµενοι ή πλησιάζοντες
στη σύνταξη αντιµετωπίζουν µέλλον δυσοίωνο και επισφαλές.
Στους δρόµους και στα χωριά, στις πόλεις ζούµε το τέλος του
εµποράκου. Τα ενοικιαστήρια και τα πωλητήρια κοκκινίζουν τις
άδειες βιτρίνες σαν αγγελτήρια θανάτου. Μεσαίες και µεγαλύτερες επιχειρήσεις ανακοινώνουν διαρκώς περικοπές και απολύσεις ή περιµένουν το νέο νόµο, ώστε να κοστίσουν φθηνότερα
οι απολύσεις.
Η κοινωνία βουλιάζει µε ταχύ ρυθµό στην ύφεση και στο φόβο.
Τα νοικοκυριά αδυνατούν να προγραµµατίσουν τα στοιχειώδη
της καθηµερινότητας και πασχίζουν να καταρτίσουν στρατηγικές επιβίωσης. Μέσα σε όλα αυτά έχουµε µια Κυβέρνηση που
αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων.
Παρέλαβε την ανεργία στο 7,5% και την οδηγεί σε δυσθεώρητα ύψη. Παρέλαβε τον πληθωρισµό στο 1% και ήδη είναι στο
5,4%. Με τη νέα αύξηση στο ΦΠΑ και στα καύσιµα θα ξεπεράσει
το 6%. Κατηγορούσε την προηγούµενη κυβέρνηση για ακρίβεια
στις τιµές καταναλωτή και έλεγε ότι τον πρώτο κιόλας µήνα θα
µειώσει τις τιµές κατά 10%. Ήδη είµαστε η πρώτη χώρα σε ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ δεν αντέχει να πει
την αλήθεια στην ώρα της. Προεκλογικά όλα ήταν διαφορετικά
και ψέµατα, τάχατες, έλεγε ο Καραµανλής. Γιατί όλα τα προηγούµενα χρόνια το ΠΑΣΟΚ δεν επέτρεψε να γίνει καµµία µεταρρύθµιση στο ασφαλιστικό; Γιατί όταν άνοιξε το ζήτηµα η
κυβέρνηση Καραµανλή, λυσσαλέα, αντιδρούσε; Τότε δεν υπήρχε
πρόβληµα και σήµερα, που έχουµε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, που κυβερνά, υπάρχει;
Το κοινωνικό κράτος χρειάζεται πολύ χρόνο για να οικοδοµηθεί και ελάχιστο χρόνο για να καταστραφεί. Η ιστορική µοίρα της
παρούσας Κυβέρνησης, σοσιαλιστικής γαρ, έλαχε να είναι η καταστροφή. Φοβόµαστε, δε, ότι δεν έχει καν επίγνωση του τεράστιου κλονισµού που προκαλεί στην κοινωνία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις γενικές παρατηρήσεις της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε µία γλώσσα που δεν συνηθίζεται, υποστηρίζεται ότι το κράτος εγκατέλειψε την ευαισθησία
του στην σκληρότητα της τρόικας, ακόµα και για τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, όπως είναι οι µητέρες µε τα ανήλικα
παιδιά. Και εδώ φαίνεται ότι το προεκλογικό δίληµµα που θέτετε,
σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα, το εφαρµόζετε εσείς µε σοσιαλισµό και βαρβαρότητα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Λεονταρίδη.
Ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νι-
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κόλαος Καραθανασόπουλος καλείται να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση επιµένει σε ένα ξεφτισµένο πρόσχηµα, ένα πρόσχηµα το οποίο δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική, ότι όλα αυτά τα µέτρα τα οποία παίρνει και τα
οποία συζητάµε και σήµερα µε το ασφαλιστικό, είναι αποτέλεσµα της δηµοσιονοµικής εκτροπής και της ανάγκης να µπει τάξη
στα δηµοσιονοµικά πράγµατα.
Εάν έτσι είχαν τα πράγµατα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
πρώτον, θα πρέπει να µας εξηγήσει γιατί το ασφαλιστικό άρχισε
να ξεθεµελιώνεται από το 1985, ξεκινώντας από το ΝΑΤ. Ακολούθησαν οι νόµοι Σιούφα, Σουφλιά, ο νόµος Ρέππα, ο νόµος της
κ. Πετραλιά και ο σηµερινός νόµος. Όλοι αυτοί οι νόµοι τότε ήθελαν να αντιµετωπίσουν το δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, ο οποίος
εµφανίστηκε το 2009; Είχαν πρόβλεψη πριν είκοσι χρόνια για το
δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό;
∆εύτερον, δεν αντέχει σε κριτική από την άποψη ότι τα συγκεκριµένα µέτρα εφαρµόζονται συνολικά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ανεξάρτητα από το επίπεδο του χρέους και των ελλειµµάτων. Ήδη χθες η Κοµισιόν ανακοίνωσε ότι θα αυξηθούν γενικά
τα όρια συνταξιοδότησης όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως
απόρροια της αύξησης του προσδόκιµου ορίου ζωής. Και εκεί
είναι ζήτηµα της δηµοσιονοµικής εκτροπής;
Φαίνεται, λοιπόν, πάρα πολύ καθαρά ότι τα µέτρα αυτά έρχονται από πολύ παλιά και ιδίως από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
και θέλουν να πάνε πολύ µακριά. Θέλουν να πάνε, δηλαδή, στη
µισθωτή σκλαβιά, στο φθηνό, στο ευέλικτο, στο ανασφάλιστο εργατικό δυναµικό, στη συµπίεση της τιµής της εργατικής δύναµης, σε ένα εργασιακό και ασφαλιστικό Μεσαίωνα σε βάθος
χρόνου.
Και θα ρωτήσει κάποιος καλοπροαίρετα: Υπάρχουν κάποιοι
που χάνουν και κάποιοι που κερδίζουν; Βεβαίως. Ποιοι χάνουν; Οι
εργαζόµενοι και ιδιαίτερα οι νέοι εργαζόµενοι από αυτά τα
µέτρα. Μείωση των µισθών τους, κατάργηση εργασιακών δικαιωµάτων, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, µείωση των συντάξιµων αποδοχών. Και ποιοι κερδίζουν από όλη αυτή τη
διαδικασία; Οι επιχειρηµατίες, οι κεφαλαιοκράτες είναι αυτοί που
κερδίζουν.
Ουσιαστικά είναι και άδικο. ∆ηλαδή, αυτοί οι οποίοι δεν ευθύνονται για την κρίση, οι εργαζόµενοι, θα κληθούν να επωµισθούν
τα βάρη της κρίσης, ενώ αυτοί οι οποίοι ευθύνονται, οι κεφαλαιοκράτες, οι καπιταλιστές, βγαίνουν από αυτή τη διαδικασία όχι
µόνο αλώβητοι, αλλά και από καλύτερες θέσεις για να επιβάλλουν τα αντεργατικά, αντιλαϊκά σκληρά τους µέτρα.
Και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο θέλετε ως σύµµαχό σας την
τρόικα και κουνάτε απειλητικά τον µπαµπούλα του µνηµονίου,
που από κοινού τον συντάξατε µε την Τρόικα για να επιταχύνετε
την υλοποίηση των καπιταλιστικών αυτών αναδιαρθρώσεων.
Αποτελεί σύµµαχό σας η τρόικα. Και είναι πάνω απ’ όλα σύµµαχος της αστικής τάξης.
Και σας είπε και ο εισηγητής µας ότι υπάρχουν ζητήµατα τα
οποία δεν εντάσσονται σε καµµία λογική, όπως οι ανατροπές στο
εργασιακό. Αλήθεια τι σχέση έχει µε την ανάγκη να εξασφαλίσουµε χρήµατα, εάν αυτό ήταν για το δανεισµό, η υπόθεση της
κατάργησης των ορίων στις απολύσεις, της αύξησης των ορίων
στις απολύσεις; Τι σχέση έχει µε τη δηµοσιονοµική κατάσταση η
µείωση των αποζηµιώσεων στους απολυµένους; Τι σχέση έχει µε
τη δηµοσιονοµική κατάσταση η κατάργηση για τους νέους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα των συλλογικών συµβάσεων εργασίας;
Έχει καµµία σχέση; Καµµία απολύτως. Ποιον εξυπηρετούν τα
µέτρα αυτά; Τους ίδιους τους κεφαλαιοκράτες. Άρα, υπάρχει µια
κόκκινη γραµµή, ένα νήµα που συνδέει το σύνολο των µέτρων
και στο εργασιακό και στο ασφαλιστικό. Εξυπηρετούν, δηλαδή,
τις ανάγκες των κεφαλαιοκρατών για φτηνή ανασφάλιστη εργασία.
Και απ’ αυτή την άποψη βεβαίως πάει «νύχι-κρέας» η υπόθεση
εργασιακό και ασφαλιστικό. Έχουν δηλαδή να κάνουν τα µέτρα
αυτά µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Γι’ αυτήν ακριβώς ενδιαφέρεστε και ας
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αφήσετε τα κροκοδείλια δάκρυα για τα ταµεία και το ασφαλιστικό σύστηµα.
Τρίτο ζήτηµα: βασίζεστε σε ψευδεπίγραφα και αντιεπιστηµονικά επιχειρήµατα, για παράδειγµα, το δηµογραφικό πρόβληµα.
Αλήθεια, ποιο δηµογραφικό πρόβληµα είναι, όταν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι; Θα υπήρχε δηµογραφικό πρόβληµα,
αν υπήρχε πλήρης απασχόληση για όλους; Όταν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ευκαιριακά εργαζόµενοι, όταν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστοι, αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται
στον κουβά του δηµογραφικού προβλήµατος; Βγαίνουν απ’ έξω;
Και στο κάτω-κάτω της γραφής, δεν είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον σας για τα νέα ζευγάρια και τα νέα παιδιά, όταν υπάρχει αβεβαιότητα για το αύριο; Με 300 ευρώ µισθό της πείνας και
της εξαθλίωσης µπορείς να φτιάξεις οικογένεια και όταν καταργείτε µια σειρά ρυθµίσεις; Άρα είναι ψευδεπίγραφο το ζήτηµα
του δηµογραφικού προβλήµατος και αντιεπιστηµονικό.
Όπως είναι και το προσδόκιµο όριο ζωής. Τι είναι αυτό; Ένας
ηλικιακός Καιάδας; Θα πετάµε δηλαδή τους ηλικιωµένους στον
Καιάδα; ∆εν υπάρχει ηλικιακός ρατσισµός τους σε χώρους εργασίας, σε ολόκληρους κλάδους εργασίας; Στον τουρισµό, ποιος
θα πάει να δουλέψει σερβιτόρος στα πενήντα και τα πενήντα
πέντε και στα εξήντα; Ποια γυναίκα, αφού το ξέρετε πολύ καλά
ότι την κοιτάνε από την κορφή µέχρι τα νύχια να είναι ευπαρουσίαστη; Μέχρι τα τριάντα-τριάντα πέντε το πολύ-πολύ έχει. Βιτρίνα της βαριάς, όπως την αποκαλείτε, βιοµηχανίας.
Και στο κάτω-κάτω της γραφής, το πιο ουσιαστικό, αυτό το
οποίο λένε τα ίδια τα εγχειρίδια της αστικής οικονοµίας σας που
πρεσβεύετε, η παραγωγικότητα της εργασίας πού πάει σαν παράµετρος; Πάει περίπατο. ∆εν την λαµβάνετε υπ’ όψιν. Την ίδια
παραγωγικότητα είχε ο υπάλληλος της δεκαετίας του ’50 µε τον
σηµερινό εργαζόµενο; Τεράστια διαφορά. Η τεχνολογία, τα νέα
µηχανήµατα, οι επιστηµονικές ανακαλύψεις, όλα αυτά πού πάνε;
Σε βάρος του ίδιου του εργαζόµενου.
Χτυπάτε τα εργασιακά του δικαιώµατα, χτυπάτε τα ασφαλιστικά του δικαιώµατα, αν και παράγει πολύ περισσότερο πλούτο.
Ποιος την καρπώνεται αυτή την παραγωγή της εργασίας; Πάλι οι
κεφαλαιοκράτες.
Και βεβαίως δεν είναι δίκαιη και ισότιµη αυτή η λύση. Γιατί το
δίκαιο είναι από ποια σκοπιά; Είναι δίκαιη για τους κεφαλαιοκράτες και όχι για τους εργαζόµενους. Για τους εργαζόµενους
θα ήταν µια δίκαιη λύση η µείωση των ορίων συνταξιοδότησης,
γιατί αυξάνεται ο πλούτος, η αύξηση των συντάξιµων αποδοχών
τους, η σταθερή και πλήρης απασχόληση, η προσθήκη και νέων
επαγγελµάτων στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτό θα ήταν δίκαιη
λύση.
Και βεβαίως, άµα κόπτεσθε για την ισοτιµία, καταργείστε τη
βουλευτική σύνταξη. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα. Γιατί οι
γυναίκες υφίστανται διπλή εκµετάλλευση και στο χώρο εργασίας. Γιατί δεν παλεύετε για τις ίδιες αποδοχές στον ιδιωτικό
τοµέα ανάµεσα στους άντρες και στις γυναίκες για την ίδια εργασία που παρέχουν; Αυτό το αφήνετε, το περνάτε στο απυρόβλητο τελείως. Εκεί δεν υπάρχουν ίσα δικαιώµατα για τις
γυναίκες; Το ότι επωµίζονται το βάρος της παιδικής ανατροφής,
το ότι επωµίζονται για να καλύψουν τους ηλικιωµένους και τις
ανάγκες τις οποίες έχουν; Αυτό στο απυρόβλητο.
Και στο τέλος είναι κροκοδείλια τα δάκρυά σας για τη νέα
γενιά. Να φτάσουν, λέει, τα ασφαλιστικά ταµεία να δώσουν σύνταξη στους νέους ανθρώπους. Σε ποιους; Σε αυτούς που λέτε
σε σαράντα χρόνια; Μα, µε τη µερική απασχόληση γιατί δεν λέτε
ότι αυτός ο νέος δεν θα πάρει ποτέ σύνταξη; Θέλει τρεις ζωές,
για να φτάσει σαράντα χρόνια πλήρων ενσήµων. Τρεις ζωές
θέλει. ∆εν θα πάρει ποτέ σύνταξη. Επί της ουσίας καταργείτε τη
σύνταξη. Και δεν είναι δηµοσιονοµικά βιώσιµη η λύση σας.
Και µιλάτε για µελέτες, αναλογιστικές, µε πρόβλεψη µετά από
πενήντα χρόνια. Μα, ποιον κοροϊδεύετε; Εδώ τα ίδια τα επιστηµονικά σας στελέχη δεν µπορούσαν να προβλέψουν την καπιταλιστική κρίση. ∆εν ξέρουν αύριο τι τους ξηµερώνει και µπορούν
να προβλέψουν τι θα γίνει µετά από πενήντα χρόνια για το ασφαλιστικό; Ποιον δουλεύετε;
Και όλα αυτά, όταν υπάρχει εκτεταµένη εισφοροδιαφυγή,
εκτεταµένη εισφοροαποφυγή, όταν υπάρχουν τα εκατοντάδες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δισεκατοµµύρια κλεµµένων των αποθεµατικών διαχρονικά. Και
κάποιοι ωφελήθηκαν από αυτά τα αποθεµατικά των ταµείων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …ή τα χρήµατα των εργαζόµενων. Κέρδισαν οι κεφαλαιοκράτες. Και όλα αυτά όταν
υπάρχει απαλλαγή του κράτους και της εργοδοσίας από τα χρέη
τους και τις εργοδοτικές τους εισφορές. Τί θέλετε να κάνετε επί
της ουσίας; Θέλετε να απαλλάξετε το κράτος από την παροχή
σύνταξης.
Γι’ αυτό δίνετε µια προνοιακή, βασική –όπως την ονοµάζετεσύνταξη, ενώ για την αναλογιστικότητα των άλλων κλάδων, εάν
και εφόσον τα ταµεία έχουν χρήµατα. Και θα τα βουλιάξετε τα
ταµεία και θα τα µετατρέψετε σε επιχειρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα δώσετε τη σύνταξη αυτή και φέρνετε τους εργαζόµενους
πεσκέσι στις ιδιωτικές, ασφαλιστικές εταιρίες.
Από αυτήν την άποψη, η αντιλαϊκότητα των µέτρων σάς πάει
χέρι-χέρι µε τον αυταρχισµό, µε την τροµοκρατία, µε τη συκοφάντηση των αγώνων και τον αντικοµµουνισµό.
Ο κόσµος δεν πρέπει να σας έχει καµµία εµπιστοσύνη. Και το
νοµοσχέδιο αυτό, όχι µόνο να µείνει στα χαρτιά, αλλά και να ανατραπεί από την πάλη της εργατικής τάξης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καραθανασόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλίας Πολατίδης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι βέβαιο ότι στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας
υπάρχει ένα πραγµατικό πρόβληµα. Υπάρχει.
Αυτά που βλέπουµε, συνταξιούχοι των σαράντα πέντε ετών,
ελλείµµατα, διαφορετική συµπεριφορά του συστήµατος στον εργαζόµενο, παραδείγµατος χάριν στον υπάλληλο γραφείου αν
είναι στον ιδιωτικό ή στο δηµόσιο τοµέα, σπατάλες στα νοσοκοµεία, λεηλασία των αποθεµατικών των ταµείων, όλα αυτά είναι
µια πραγµατικότητα την οποία ζούµε.
Είναι όµως όλα αυτά τελικά που δηµιουργούν το πρόβληµα;
Αυτό είναι που µας έχει φέρει σε αυτήν τη δύσκολη θέση; Εγώ θα
δώσω µια απάντηση που δεν είναι προφανής. Θα πω ότι «όχι»
δεν είναι αυτό που µας έχει φέρει σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση.
Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση µας έχουν φέρει άλλες αιτίες.
Θα πω µια: Η αλλαγή της τεχνολογίας. Κάποτε για την ίδια εργασία χρειάζονταν δεκαπέντε δαχτυλογράφοι, σήµερα χρειάζεται µισή υπάλληλος γραφείου µε ένα φωτοτυπικό. Άρα, πρέπει να
προσαρµοστεί το σύστηµά µας σε αυτήν τη νέα πραγµατικότητα.
∆εύτερο θέµα: Τα ανοιχτά σύνορα. Η ελεύθερη διακίνηση
εµπορευµάτων, χωρίς να εξασφαλίζουµε ίδιες συνθήκες εργασίας και ίδιες περιβαλλοντικές και άλλες συνθήκες πού µας οδηγεί; Στην ουσία οι Έλληνες εργαζόµενοι να υφίστανται ένα
κοινωνικό ντάµπινγκ, να υφίστανται τον άµεσο ανταγωνισµό από
χώρες χαµηλού εργατικού κόστους όπως Κίνα, Τουρκία, Ινδία
κ.λπ..
Ακόµη και αν ένας επιχειρηµατίας αποφασίσει να κρατήσει την
παραγωγή στην Ελλάδα, θα έχει αυτόν τον αθέµιτο ανταγωνισµό
από εµπόρους που θα φέρουν τα οµοειδή προϊόντα, τα οποία
έχουν παραχθεί στις χώρες χαµηλού εργατικού κόστους και έτσι,
εντός ολίγου, θα κλείσει. Άρα και οι εισφορές, τις οποίες θα πλήρωνε στα ασφαλιστικά ταµεία και αυτές θα λείψουν από το σύστηµα.
Παρ’ όλα αυτά, το σύστηµα είναι φορτωµένο από τα προηγούµενα χρόνια µε πάρα πολλές υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει
να φέρει εις πέρας. Υπάρχει δηλαδή, στην Ελλάδα µια έλλειψη
θέσεως στον παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας. ∆υστυχώς, η
χώρα µας δεν αξιοποιεί τα µυαλά και τις δυνατότητες που έχει,
ούτως ώστε να είναι µια χώρα υψηλής παραγωγής τεχνολογίας
και άρα να έχει έσοδα από πατέντες και από τα υπόλοιπα. Ταυτοχρόνως είναι µια χώρα που δεν της επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους «σοφούς» των Βρυξελλών ούτε
καν να καλύπτει τις δικές της ανάγκες σε ορισµένα βασικά είδη.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΝΗ’ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Είδαµε άλλωστε τη σφαγή, η οποία υπήρξε την τελευταία δεκαπενταετία στην ένδυση, στην υπόδηση κ.λπ. και στη µεταφορά
µάλιστα µε ελληνικά χρήµατα, µε κάποιους σοφούς, οι οποίοι
έκαναν σχέδια για την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων. ∆ηλαδή,
µε τα λεφτά των Ελλήνων εργατών χρηµατοδοτούσαν τις επιχειρήσεις να φύγουν εκτός Ελλάδος, γιατί υποτίθεται ότι πίστευαν
ότι υπάρχει µια παγκόσµια οικονοµία και δεν πρέπει να πολυεξετάζουµε αυτά τα παρωχηµένα πράγµατα σαν τα εµπορικά ισοζύγια.
Είχαµε τη µαζική είσοδο των λαθροµεταναστών, η οποία αύξησε σε τεράστιο βαθµό την προσφορά εργασίας. ∆ηλαδή, είχαµε µείωση των θέσεων εργασίας, αλλά ταυτοχρόνως για τις
ίδιες ελάχιστες θέσεις εργασίας, οι οποίες διατηρήθηκαν στην
οικονοµία, είχαµε τεράστιο ανταγωνισµό, που οδήγησε τελικά,
όπως ήταν λογικό και αναµενόµενο, στη µαύρη και ανασφάλιστη
εργασία.
Η επιχείρηση, η οποία αντιµετώπιζε προβλήµατα, τι έκανε ως
µία πρώτη λύση, για να µπορέσει να διατηρηθεί πριν να κλείσει;
Κατέφυγε στη µαύρη και ανασφάλιστη εργασία, ούτως ώστε να
βρει εκεί µια διέξοδο να ανταγωνιστεί το κόστος από τις χώρες
χαµηλού εργατικού κόστους. Να σας αναφέρω ένα παράδειγµα.
Μία πολυεθνική επιχείρηση, η οποία κατασκευάζει στο Βιετνάµ
αθλητικά υποδήµατα τα οποία κοστίζουν µισό δολάριο, έρχεται
και τα πουλά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα µε 75 ευρώ. Άρα,
όλο αυτό το τεράστιο υπερκέρδος το καρπώνονται κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν offshore µε έδρα στα Κέϋµαν και έτσι
δεν υπάρχουν φορολογικά έσοδα για την ελληνική οικονοµία,
αλλά κυρίως λείπουν οι ασφαλιστικές εισφορές, διότι µόνο ένας
πωλητής καταλαβαίνετε τι τζίρο µπορεί να κάνει, καµµία σχέση
µε αυτό που θα έκανε ως µία θέση εργασίας στην παραγωγή.
Έρχεστε εδώ εσείς να δώσετε την απάντηση, κατεβάζοντας
στην ουσία τη βασική σύνταξη, δηµιουργώντας, δηλαδή, µία προνοιακού τύπου σύνταξη, αγνοώντας βέβαια ότι αυτήν την προνοιακού τύπου σύνταξη θα την πάρουν σ’ ένα τεράστιο βαθµό
κάποιοι άνθρωποι, λόγω αυτών που έχετε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όπως στο άρθρο 2, παραδείγµατος χάριν, στις παραγράφους β’ και γ’, όπου λέτε ότι για να πάρουν τη βασική
σύνταξη, θα πρέπει να έχουν ορισµένες προϋποθέσεις, όπως το
65ο έτος της ηλικίας, το ατοµικό και οικογενειακό εισόδηµα να
είναι χαµηλό, να διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα για τουλάχιστον
δεκαπέντε έτη µεταξύ του 15ου και 65ου έτους της ηλικίας.
Στην παράγραφο 3, όµως, λέτε ότι η εφαρµογή των παραπάνω
διατάξεων γίνεται µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων περί προστασίας των πολιτών των κρατών-µελών.
Άρα, όλα αυτά σηµαίνουν µία βιοµηχανία, η οποία έχει στηθεί
και θα παίρνουν αυτά τα 386 ευρώ. Σε πόσους µπορεί να τα
δώσει το σύστηµά µας; Μπορεί να τα δώσει σε πενήντα χιλιάδες,
σε εκατό χιλιάδες, σε διακόσιες χιλιάδες, σε ένα εκατοµµύριο;
Προφανώς, υπάρχουν ένα εκατοµµύριο κοινοτικοί, οι οποίοι θέλουν να πάρουν αυτά τα 386 ευρώ. Τι κάνετε επ’ αυτού; Τίποτα.
∆ιατηρείτε ρυθµίσεις, οι οποίες βάζουν, µεν ένα φύλλο συκής
ότι, δήθεν, κάτι προσπαθείτε να κάνετε, αλλά στην πραγµατικότητα, δε, δεν θα γίνει τίποτα.
Ποια είναι η πρόταση; Τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήµατος να µην εξαρτώνται από τον αριθµό των εργαζοµένων ανά µονάδα προϊόντος, ο οποίος µειώνεται, προϊούσης της τεχνολογίας, αλλά να εξαρτώνται από το συνολικό τζίρο της οικονοµίας,
ο οποίος συν ή πλην µεγαλώνει. Το πρόβληµα, µε αυτόν τον
τρόπο, είναι ότι απαλλάσσεται πλέον από τον αριθµό των εργαζοµένων και άρα οι Έλληνες εργαζόµενοι και οι ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις δεν έχουν τον αθέµιτο ανταγωνισµό από
τις χώρες χαµηλού εργατικού κόστους.
Αυτές τις προβλέψεις τις οποίες κάνετε στο σύστηµα, τα αστυνοµικού τύπου µέτρα τα οποία προωθείτε για µείωση της εισφοροδιαφυγής, διατηρώντας την υπερβολική προσφορά εργασίας,
πάρα πολλοί τα έχουν δοκιµάσει. Έχουµε δει σώµατα επιθεώρησης εργασίας. Όταν όµως έχουµε υπερπροσφορά εργασίας,
είναι βέβαιο ότι θα έχουµε τα φαινόµενα της µαύρης και ανασφάλιστης εργασίας.
Το χειρότερο, όµως, που έχετε κάνει µε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο και µε όλη αυτήν την προσπάθεια να µην λύσετε το πρό-
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βληµα –διότι περί προσπάθειας πρόκειται- είναι ότι έχετε µετατρέψει τον ελληνικό λαό από έθνος σε πληθυσµό, έχετε µετατρέψει την οικογένεια σε επιχείρηση. Κανείς δεν θέλει να κάνει
θυσίες για τον άλλον και η κοινωνική αλληλεγγύη, που βασίζεται, πάνω απ’ όλα, στην κοινή καταγωγή, στη συνείδηση του κοινού πεπρωµένου, δεν υπάρχει. Καταστρέφετε το µέλλον της
νεολαίας, την ελπίδα της, γιατί είστε προσηλωµένοι στις ιδεοληψίες της παγκοσµιοποίησης. Αυτό είναι προφανές από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και γι’ αυτό το καταψηφίζω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Πολατίδη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Νοµό Λάρισας κ.
Ηρώ ∆ιώτη.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κύριοι Υπουργοί, νοµίζω
ότι ήρθε η ώρα να το οµολογήσετε, όχι µόνο εδώ µέσα, αλλά,
κυρίως, στον ελληνικό λαό: Έχετε συγκεκριµένο σχέδιο να ξεπουλήσετε τη χώρα, αλλά επειδή σας βγαίνει ακριβά, καθώς
ακόµη ζούνε άνθρωποι εδώ, αποφασίσατε να τους εξοντώσετε,
ώστε να βγει η αγοραπωλησία προσφορότερη. ∆ιότι, µόνο ως
καλοσχεδιασµένο σχέδιο εξόντωσης µπορεί κανείς να δει τις
ρυθµίσεις του νέου υβριδικού νοµοσχεδίου για την κοινωνική
ασφάλιση και τις εργασιακές σχέσεις και, µάλιστα, έχω την υποψία ότι ξέρω από πού είναι εµπνευσµένο.
Απλά, µάλλον οι πολίτες δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς εννοούσε ο κ. Παπανδρέου, όταν έλεγε ότι θα κάνει την Ελλάδα ∆ανία
του Νότου. Ίσως δεν τον είχαµε παρακολουθήσει, διότι, διαβάζοντας το νέο νοµοσχέδιο, µου ήρθε στο µυαλό η δανέζικη
µαύρη πολιτικοκοινωνική κωµωδία «Πώς να ξεφορτωθούµε τους
άλλους», στην οποία το κοινοβούλιο της ∆ανίας ψηφίζει έναν
έκτακτο στρατιωτικό νόµο, προσπαθώντας να καθαρίσει την κοινωνία από τα παράσιτά της, όπου παράσιτα λογίζονται τα άτοµα
που ζουν από την πρόνοια, οι άνεργοι και αρκετές ακόµα αντιπαραγωγικές οµάδες του πληθυσµού, οι οποίες εξοντώνονται
στο όνοµα της ευηµερίας του κράτους.
Οι οµοιότητες, όµως, σταµατούν κάπου εδώ. Η διαφορά έγκειται στο ότι η ταινία είναι µυθοπλασία, ενώ εδώ µιλάµε για πραγµατικές ζωές, για ανθρώπους µε σάρκα και οστά, τους οποίους
επιχειρείτε σήµερα να ξετινάξετε, να τους βάλετε να δουλεύουν
µέχρι να πεθάνουν, χωρίς ποτέ καν να τολµήσουν να ονειρευθούν ότι θα απολαύσουν τους κόπους της εργασίας µιας ζωής.
∆ιότι και αυτό σκοπεύετε να τους το στερήσετε µε πρόσχηµα τα
δηµοσιονοµικά και το µνηµόνιο που συνυπογράψατε, όχι µε την
αγία, αλλά µε την «αµαρτωλή τριάδα» του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Στο προκείµενο, τώρα. Είναι σαφής ο προσανατολισµός που
προκύπτει µέσα από το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα. Τα
τρία «δεν» έχουν πάει περίπατο εδώ και καιρό, καθώς αλλάζει ο
τρόπος υπολογισµού των συντάξεων ενώ, παράλληλα, αυξάνουν
τα όρια του χρόνου παραµονής στην εργασία, µαζί µε τα όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης. Το διανεµητικό σύστηµα των συντάξεων συρρικνώνεται και ταυτόχρονα καταργείται η τριµερής χρηµατοδότηση στην κοινωνική ασφάλιση µε ό, τι αυτό συνεπάγεται
για την περαιτέρω διεύρυνση του κεφαλαιοποιητικού συστήµατος. Για τις επικουρικές, ούτε λόγος, αφού το κράτος δεν εγγυάται στο εξής τη χορήγησή τους.
Αυτό που µε φοβίζει είναι το τι ακόµη θα επιχειρήσετε να περάσετε, εντός και εκτός Βουλής, στο επόµενο διάστηµα, κάνοντας χρήση των ίδιων προσχηµάτων. Πάµε τώρα και στο «ό,τι
περισσεύει» της δικής µας ελληνικής φάρσας και ποιοι προκύπτει ότι περισσεύουν, κατά την άποψη της Κυβέρνησης, από τη
δική µας κοινωνία. Ακόµη και ο πλέον απρόσεκτος και ανυποψίαστος αναγνώστης του ασφαλιστικού εργασιακού νοµοσχεδίου µπορεί να αντιληφθεί ότι, κατά την άποψή σας, περισσεύουν
οι νεοεισερχόµενοι στην εργασία, οι µελλοντικοί εργαζόµενοι
που θα ασφαλιστούν για πρώτη φορά το 2015, οι µητέρες µε
ανήλικα παιδιά, αλλά και τα άτοµα µε αναπηρία.
Σε όσα στατιστικά στοιχεία έχουν διατεθεί ως τώρα για την
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ανεργία στη χώρα, οι προαναφερθείσες οµάδες είναι «στο κόκκινο». Είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο και το µίνιµουµ
που θα έπρεπε να διασφαλίσει µια Κυβέρνηση που θέλει να φέρει
τον τίτλο σοσιαλιστική είναι η προστασία τους, ειδικά σε µία τέτοια κρίσιµη συγκυρία.
Εσείς, διαψεύδοντας ακόµα και τους πιο φανατικούς σας ψηφοφόρους, που ήλπισαν µε τις εκλογές του Οκτώβρη στη
στροφή, σε µία πολιτική που θα εγγυάται το κοινωνικό κράτος,
βάλατε πρώτους στο στόχαστρο αυτούς ακριβώς που έπρεπε να
προστατεύσετε. Η επίσηµη ανεργία είναι στο 15% και η ανασφάλιστη εργασία στο 25%. Ακόµα είµαστε στην αρχή της ύφεσης και τα ποσοστά αναµένεται να χειροτερέψουν. Ποιος θα
καταφέρει να συµπληρώσει σαράντα χρόνια ασφαλισµένα δουλειάς;
Να ξεκαθαρίσουµε, επίσης, κάτι. Το ασφαλιστικό είναι πρωτίστως κοινωνικό και πολιτικό ζήτηµα και όχι δηµοσιονοµικό και
αυτό διότι γεφυρώνει µε αλληλεγγύη τις προηγούµενες και τις
επόµενες γενιές και αποτελεί εχέγγυο ότι δε θα επικρατήσει εργασιακός µεσαίωνας. Όµως, εσείς, µε το νοµοσχέδιο που καταθέσατε, στοχεύετε στις πιο βίαιες και άδικες αλλαγές στο
ασφαλιστικό σύστηµα κόντρα τόσο στη νέα, όσο και στην προηγούµενη γενιά, ενάντια ακόµα και στα αγέννητα, σήµερα, παιδιά.
Για τις νέες γυναίκες, για τις νέες µητέρες, ασχέτως του αριθµού παιδιών που έχουν, δε λήφθηκε υπ’ όψιν κανένα κοινωνικό
κριτήριο. Η Κυβέρνηση µεµψιµοιρεί για το δηµογραφικό, παράλληλα επικαλείται τη γήρανση του πληθυσµού για τα µέτρα
και στην πράξη, στο διά ταύτα, κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι
σας, ώστε καµµία γυναίκα να µην το πάρει απόφαση στο εξής να
γίνει µητέρα. Και αυτό γιατί µε τα µέτρα που θέλετε να περάσετε, µε την αύξηση των ετών εργασίας και των ορίων συνταξιοδότησης, τιµωρείτε τη µητρότητα.
Το νέο υβριδικό νοµοσχέδιό σας επιτίθεται στους νεαρής ηλικίας κυρίως εργαζόµενους, αλλά και στους ανέργους. Για τους
πρώτους µπαίνει πλαφόν στις αποδοχές τους κάτω από το όριο
του κατώτατου µισθού που προβλέπει η εκάστοτε εθνική γενική
συλλογική σύµβαση. Στους, δε, stagiers έρχεστε σήµερα και
τους λέτε ότι τους κάνετε τη χάρη να τους αναγνωρίσετε ένα
έτος πλασµατικής εργασίας, το οποίο σαφώς και θα κληθούν να
το πληρώσουν από την τσέπη τους. Στους απολυόµενους, αυριανούς άνεργους, µειώνετε την αποζηµίωση και ταυτόχρονα δίνετε δικαίωµα στις επιχειρήσεις για περισσότερες απολύσεις στο
όνοµα της ανταγωνιστικότητας. Ποιας ανταγωνιστικότητας; Πού
είδατε γραµµένο ότι, όταν µειώνεις τις αποδοχές, κόβεις τις παροχές, αυξάνεις τους έµµεσους και τους άµεσους φόρους, κινείται καλύτερα η αγορά; Μόνο ως ανέκδοτο και µάλιστα ως
µαύρο µπορώ να το εκλάβω.
Η πολιτική σας όµως, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι της
Κυβέρνησης, είναι καταδικασµένη να αποτύχει. Λίγο στον κόπο
εάν µπαίνατε να εξετάσετε τη σύγχρονη πολιτικοοικονοµική ιστορία, που το έχει ήδη καταγράψει, θα γνωρίζατε ότι οι χώρες που
ακολούθησαν σε περασµένα έτη παρόµοια κοινωνικοασφαλιστική πολιτική µε αυτήν που σήµερα αντιγράφετε έφτασαν σε
αδιέξοδο. Η ύφεση πάντα γεννά ύφεση, όταν µπαίνεις στον
φαύλο κύκλο που η Ελλάδα έχει εισέλθει πιο βαθιά από την υπογραφή του µνηµονίου και µετά. Εµείς δεν πρόκειται να σας αφήσουµε να βυθίσετε την κοινωνία σε χειρότερη κόλαση.
Κλείνοντας, θέλω να θυµίσω αυτό που έχει ορθά διατυπώσει ο
Ιταλός ακαδηµαϊκός Ουµπέρτο Έκο. Είπε, λοιπόν, ότι «δηµοκρατία δεν σηµαίνει ότι η µειοψηφία έχει άδικο. Σηµαίνει πως,
ενώ σέβεται την κυβερνητική πλειοψηφία, υψώνει δυνατά τη
φωνή της κάθε φορά που νοµίζει ότι η πλειοψηφία έχει άδικο ή,
ακόµα χειρότερα, όταν αντιτίθεται στους νόµους, την ηθική και
τις αρχές της δηµοκρατίας. Και οφείλει να το πράττει δυναµικά,
γιατί αυτή είναι η εντολή των πολιτών. Όταν η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι έχει δίκιο και η µειοψηφία δεν αντιδράει, τότε η δηµοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο». Εµείς, αν και για εσάς
θεωρούµαστε µειοψηφία, δεν πρόκειται να θέσουµε τη δηµοκρατία σε κίνδυνο. Θα συνεχίσουµε να αντιδρούµε, ζητώντας
από όλες τις θεωρούµενες από εσάς µειοψηφίες του Κοινοβουλίου να κάνουν το ίδιο και να πάµε σε ονοµαστική ψηφοφορία,
ώστε να κριθεί ο καθένας ατοµικά για τη στάση του. Καλούµε και
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εσάς και καλούµε και όλη την κοινωνία -άλλη µια µειοψηφία για
εσάς- σε δυναµικές κινητοποιήσεις και µαζικούς αγώνες για να
ανατρέψουµε τα σχέδιά σας και να διαφυλάξουµε τη δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
∆ιώτη.
Το λόγο έχει ο ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής κ. Αθανάσιος
Λεβέντης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που, εφόσον ψηφιστεί, θα επηρεάσει άµεσα και για πολλές δεκαετίες τη ζωή όλων µας. Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται σε
συνέχεια και ως συνέπεια του µνηµονίου που ψήφισε πρόσφατα
η κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά και ως συνέπεια της άµεσης και
καταπιεστικής παρέµβασης της τρόικας και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, το οποίο έχει πλέον τον πρώτο και καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα. Σε τελευταία ανάλυση, το νοµοσχέδιο
αυτό οδηγεί σε υποβάθµιση ή περιορισµό ή ακόµη και κατάργηση δικαιωµάτων και κατακτήσεων που αποκτήθηκαν µε αγώνες
και θυσίες µέσα σε δεκαετίες, αν όχι και µέσα σε αιώνες. Ο ξεσηκωµός του ελληνικού λαού, των εργαζοµένων, είναι καθολικός
και εδώ συµµετέχουν οι πάντες, νέοι και µεγαλύτεροι, άνδρες
και γυναίκες, εργαζόµενοι στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα,
απασχολούµενοι και συνταξιούχοι.
Κύριε Υπουργέ, ανοίξτε τα µάτια σας, τεντώστε τα αφτιά σας,
συλλάβετε τα µηνύµατα των καιρών. Αφουγκραστείτε τη γενική
κατακραυγή και αποδοκιµασία. Προβληµατιστείτε από το σκεπτικισµό και τις αντιδράσεις ακόµα και στο δικό σας κοινοβουλευτικό και κυβερνητικό χώρο. ∆είτε τι λένε η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών, η Α∆Ε∆Υ, όλοι οι εργαζόµενοι που κατεβαίνουν στους δρόµους. Κατέβηκαν και θα ξανακατέβουν και παλεύουν για να µην προχωρήσει και να µην περάσει αυτό το
νοµοσχέδιο που θα είναι καταστροφικό για τα δικαιώµατά τους.
Υπό την πίεση του απαράδεκτου µνηµονίου και της τρόικας,
το ΠΑΣΟΚ έφερε ένα νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό πολύ κατώτερο των περιστάσεων, δηλαδή έξω από τις πραγµατικές ανάγκες της χώρας και των πολιτών της. Κανείς δεν µπορεί να
αµφισβητήσει την ανάγκη για µεταρρύθµιση του συστήµατος συντάξεων, αλλά όχι µε αυτόν τον βίαιο τρόπο και απολύτως αµφίβολης αποτελεσµατικότητας αλλά και συνταγµατικότητας σε
καίριες διατάξεις του, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής αποφαίνονται. Είναι πρόχειρο
και κυρίως πρόκειται για µια ακόµη στην ουσία απόπειρα επιδιόρθωσης κατά το κυβερνητικό δοκούν του ήδη υπάρχοντος συστήµατος.
Παρ’ όλο που το ΠΑΣΟΚ ευαγγελίζεται την αλλαγή του συστήµατος και τη µετατροπή των συντάξεων σε µία βασική και µία
αναλογική σύνταξη, στην ουσία τα πράγµατα παραµένουν τα
ίδια. Και επιπλέον οι πολίτες µετά τις ήδη βάρβαρες πολιτικές
που υπαγορεύει το µνηµόνιο, έρχονται να δεχθούν και άλλο ένα
πλήγµα, που γίνεται ακόµα µεγαλύτερο, γιατί η Κυβέρνηση αποφάσισε να φέρει µε αυτό το νοµοσχέδιο επώδυνες αλλαγές στις
εργασιακές σχέσεις.
Ο απλός πολίτης βάλλεται από παντού. Και εσείς δηλώνετε ότι
δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις. ∆εν είναι δυνατόν ο
µόνος συντελεστής παραγωγής που πλήττεται να είναι η εργασία, οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, είτε µε το παρόν
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο είτε µε τις αλλαγές στις εργασιακές
σχέσεις.
Εµείς θεωρούµε, ότι ακόµη και στις έκτακτες συνθήκες που
αντιµετωπίζουµε, ακόµη και µέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο που καθορίζει το µνηµόνιο, υπάρχουν περιθώρια για ένα δίκαιο και διαφανές σύστηµα συντάξεων στηριγµένο σε αρχές. ∆υστυχώς, δεν
είστε διατεθειµένοι να προχωρήσετε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Μιλώντας στο περιορισµένο αυτό διάστηµα που µας δίνεται,
δεν µπορούµε να αναφερθούµε σε όλες τις παθογένειες του συστήµατος, την εισφοροδιαφυγή, τις εισφοροαπαλλαγές, τη διασπάθιση των αποθεµατικών των ταµείων και τόσα άλλα. Θα
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αρκεστούµε, αναγκαστικά, στις διατάξεις του νοµοσχεδίου.
Εµείς από την πλευρά µας, ως αριστεροί, φυσικά και δεν µπορούµε να δεχθούµε ότι η χρηµατοδότηση ενός σύγχρονου συστήµατος κοινωνικής προστασίας, η δαπάνη για συντάξεις θα
µπορεί να αυξάνεται µε τρόπο ανεξέλεγκτο. Το σύστηµα όµως,
όπως υπάρχει σήµερα, σε καµµία περίπτωση δεν µπορούµε, ούτε
και θέλουµε να το υπερασπιστούµε. Πάσχει επί της αρχής, όπως
πάσχει επί της αρχής και το νοµοσχέδιο που προτείνετε. Αντί να
πάµε σε ένα ενιαίο σύστηµα ή έστω σε τρία ταµεία, µισθωτών,
αυτοαπασχολουµένων, αγροτών, υπάρχουν εξαιρέσεις τις
οποίες δεν θέλω να αναλύσω, είναι γνωστές.
Εµείς ζητάµε την ενοποίηση του συστήµατος συντάξεων, την
πλήρη κατάργηση όλων των κοινωνικών πόρων και την επί ίσοις
όροις στήριξη εισοδήµατος των ηλικιωµένων από το κράτος, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού ταµείου ή επαγγελµατικού κλάδου. Προτείνουµε, επίσης, την ενιαία µεταχείριση όλων των ασφαλισµένων, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού ταµείου ή επαγγελµατικού
κλάδου. ∆εν µπορεί να γίνεται κατ’ ουδένα τρόπο αποδεκτή η
διαφορετική µεταχείριση εργαζοµένων, όπως παραδείγµατος
χάριν η εξαίρεση από τις διατάξεις που αφορούν τα νέα όρια ηλικίας και τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης για τους εργαζοµένους
πριν από το 1983 στις ∆ΕΚΟ, στις τράπεζες, στα ταµεία του
Τύπου και των ενστόλων, συνεχίζοντας το πελατειακό σύστηµα
και διαχωρίζοντάς τους από τους υπόλοιπους εργαζοµένους του
ιδιωτικού τοµέα. Αν θεωρείτε ότι τα 27 χρόνια τουλάχιστον έχουν
ένα βάρος για τη µελλοντική σύνταξη, αυτό πρέπει να ισχύει για
όλους.
Όσον αφορά τους συντελεστές ανταπόδοσης της αναλογικής
σύνταξης, παρ’ ότι το νοµοσχέδιο απαλείφει την απαράδεκτη κλιµάκωση ανάλογα µε την ασφαλιστική κάλυψη, η οποία εµφανίζονταν στο προσχέδιο, διατηρεί την κλιµάκωση ανάλογα µε τη
διάρκεια της ασφάλισης. Αν και θεωρητικά η κλιµάκωση αυτή
φαίνεται να δίνει κίνητρα παραµονής στην εργασία προς το
τέλος του εργάσιµου βίου, στην πραγµατικότητα εξασθενεί τα
κίνητρα για καταβολή εισφορών στην αρχή του εργάσιµου βίου,
εκεί δηλαδή που η εισφοροδιαφυγή είναι η συνηθέστερη. Αντί,
λοιπόν, να ενισχύσει την ασφαλιστική συνείδηση, η Κυβέρνηση
προτείνει ένα σύστηµα, που απειλεί να προαγάγει την εισφοροδιαφυγή. Επιπλέον, πουθενά δε διακρίνουµε µία εγγύηση του
κράτους για την αναλογική τους σύνταξη. Πώς θα χρηµατοδοτηθούν τα ταµεία µε τα τεράστια ελλείµµατα, που το πελατειακό
κράτος δηµιούργησε; Πώς µπορεί να δεχθεί ο πολίτης ένα νοµοσχέδιο, που για το µόνο που είναι σίγουρος είναι τα 360 ευρώ
και αυτά χωρίς την τιµαριθµική αναπροσαρµογή;
Θα µπορούσαµε να πούµε πάρα πολλά, αλλά το βασικό πρόβληµα δεν είναι η µεταρρύθµιση, αλλά ποια µεταρρύθµιση, πότε
και µε ποιους όρους; Θέλουµε µία λύση του ασφαλιστικού τέτοια, που να µπορεί ο πολίτης να έχει µία αίσθηση δικαίου.
Εµείς προτείνουµε βασική σύνταξη µε εισοδηµατικά κριτήρια
ή χωρίς, αλλά πάντως από την ίδια ηλικία για όλους, αναλογική
σύνταξη εξίσου ανταποδοτική για όλους.
Όµως, ο δηµοσιονοµικός κορσές και οι αντινοµίες του υπάρχοντος συστήµατος µέσα και από τη διατήρηση µε κάποιες µειώσεις των ανισοτήτων παροχής ανά πολίτη, καθηλώνοντας τη
βασική σύνταξη σε τόσο χαµηλά επίπεδα, καθιστούν το νέο νοµοσχέδιο µη δεκτικό υπεράσπισης. Μία αρχή που θα µπορούσε
να βάλει προοπτικές και βάσεις, σήµερα τινάζεται στον αέρα.
Όσον αφορά τώρα τα µέτρα για το εργασιακό, στην ουσία καταργείτε το δικαίωµα της µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία
από την πλευρά των αδυνάτων, δηλαδή της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Επιπλέον, διευκολύνονται οι απολύσεις των εργαζοµένων. Και όλα αυτά, στο όνοµα της απασχόλησης και της
ανταγωνιστικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό την υποµονή σας, κύρια Πρόεδρε.
Ως Αριστερά, εµείς αντιλαµβανόµαστε την έννοια και τη σηµασία της ανταγωνιστικότητας. Σας τονίζουµε και µία ακόµη
φορά ότι αυτή δεν µπορεί να προωθείται επιδρώντας αποκλειστικά στο συντελεστή εργασία, αφήνοντας άθικτους όλους τους
άλλους κρισιµότατους παράγοντες συντελεστές, στην παρα-
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γωγή και στη διάθεση, των ελληνικών προϊόντων.
Θα µπορούσαµε να συζητήσουµε ρυθµίσεις, που προτείνονται.
Για να υπάρξει, όµως, µία ριζική εξισορρόπηση, πρέπει να υπάρξουν µέτρα, όπως η χαλάρωση των µέτρων σε αυτούς που ανήκουν στους ευνοηµένους -από πλευράς εργασιακής ασφάλειαςµε ανταλλάγµατα, καθώς και θετικές παρεµβάσεις σε αυτούς,
στην πλειοψηφία δηλαδή, που βρίσκονται έξω από την οµπρέλα
προστασίας.
Τέρµα τα µπλοκάκια. Κανείς απασχολούµενος σε προφανή
σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε µπλοκάκι. Όλοι υποχρεωτικά
ασφαλισµένοι. Μηδενική ανοχή στον εργασιακό µεσαίωνα, που
πέρα από τους νόµους φτιάχνει ένα µοντέλο φθηνής ανάπτυξης,
το οποίο καταστρέφει το περιβάλλον. Επίσης, πρέπει να υπάρξει
προστασία των εργαζοµένων, αναµόρφωση του επιδόµατος εργασίας, πραγµατική κατάρτιση των εργαζοµένων.
Το πιο βασικό, όµως, είναι ο ελεγκτικός µηχανισµός. Το Σώµα
Επιθεωρητών Εργασίας πρέπει να στελεχωθεί µε το απαραίτητο,
κατάλληλο και καλά αµειβόµενο προσωπικό. Πάνω από όλα αυτό
που είναι κυρίαρχο, είναι η αναγκαιότητα της ενίσχυσης των κοινωνικών δοµών, δηλαδή, ένα δίχτυ ασφαλείας όσων µένουν απ’
έξω.
Αυτά για εµάς είναι κυρίαρχα. Μόνο µέσα από µία τέτοια θεώρηση και ταυτόχρονα –επαναλαµβάνουµε- και παράλληλα θα
µπορούσαµε να δεχθούµε τη συζήτηση για άρση των επιµέρους
διαστρεβλώσεων των εργασιακών σχέσεων, που µπορεί να έχουν
υπάρξει κατά τη διάρκεια του χρόνου εφαρµογής τους και που
τυχόν δεν αντιστοιχούν σε σηµερινά δεδοµένα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραµµίσω για µία ακόµα φορά ότι
για εµάς µείζον θέµα είναι η διασφάλιση της συλλογικής διαπραγµάτευσης και η µε κάθε τρόπο αποτροπή της ατοµικής διαπραγµάτευσης του εργαζοµένου και του εργοδότη.
Αυτό το νοµοσχέδιο εµείς το καταψηφίζουµε και βέβαια στη
συνέχεια των συζητήσεων, στις επόµενες συνεδριάσεις θα τοποθετηθούµε επί των άρθρων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, τον κ. Λεβέντη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Καρδίτσας του ΠΑΣΟΚ κ. Μαρία Θεοχάρη.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καλούµαστε να
συζητήσουµε το σηµαντικότερο ίσως νοµοσχέδιο που έχει περάσει, όχι µόνο τη χρονιά που διανύουµε αλλά και διαχρονικά,
από τη Βουλή των Ελλήνων. Είναι ένα νοµοσχέδιο καίριας σηµασίας, όχι µόνο για το σύνολο του ελληνικού λαού που αγωνιά για
τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά θέµατα, αλλά και γενικότερα
για την πορεία της χώρας µας, τόσο εν µέσω κρίσης, όσο και µακροπρόθεσµα.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που προέκυψε όχι µόνο από την ανάγκη
για εξυγίανση και εξορθολογισµό ενός ασφαλιστικού συστήµατος που καταρρέει, αλλά και από τη συµφωνία που κυρώσαµε
πριν από δύο µήνες για να σώσουµε τη χώρα και να τη βγάλουµε
από την κρίση. Είναι ένα νοµοσχέδιο που εισάγει τοµές, οι οποίες
έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και τριάντα χρόνια. Καµµία κυβέρνηση, όµως, δεν αναλάµβανε το πολιτικό κόστος να πάρει τις δύσκολες αποφάσεις.
Η δική µας κυβέρνηση τολµά, αναλαµβάνει αυτό το τεράστιο
εγχείρηµα και κάνει βαθιές τοµές για να διαµορφώσει ένα υγιές,
βιώσιµο, ορθολογικό, διανεµητικό ασφαλιστικό σύστηµα. Τολµά
να πάρει επίπονα µέτρα, αλλά δυστυχώς επιβεβληµένα, γιατί
µπροστά στην κατάρρευση του συστήµατος και στον κίνδυνο να
έχουµε στάση πληρωµών των συντάξεων από τα ταµεία που βρίσκονται στο χείλος του γκρεµού, µόνη µας επιλογή είναι να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να το σώσουµε.
Ο πλήρης διαχωρισµός των υποχρεώσεων του κράτους από
αυτές των ασφαλιστικών φορέων και η εφαρµογή ενός συστήµατος, όπου οι συντάξεις δεν αποτελούν πια θέµα κυβερνητικής
πολιτικής, αλλά υπολογίζονται αναλογικά, αποτελεί µία από τις
µεγάλες τοµές του νοµοσχεδίου. Είναι τοµές που δυστυχώς κινδυνεύουν να επισκιαστούν από τις έντονες αντιδράσεις, εν µέρει
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δικαιολογηµένες, αλλά που οι περισσότερες προέρχονται από
τη γενικότερη κινδυνολογία και παραπληροφόρηση.
Με την ειδική εισφορά συνταξιούχων -που µας κατηγορούνδεν πρόκειται παρά για επαναφορά του ΛΑΦΚΑ. ∆εν πειράζουµε
καµµία σύνταξη κάτω των 1.400 ευρώ. Αυτό πρακτικά σηµαίνει
ότι το µέτρο της ειδικής εισφοράς δεν αφορά το 90% των συνταξιούχων και αποτελεί παρέµβαση µε στόχο την αναδιανοµή
και τον επιµερισµό του βάρους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατηγορούµαστε ότι µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου διευκολύνουµε τις απολύσεις και βυθίζουµε τους νέους σε εργασιακό µεσαίωνα. Αυτό είναι άλλο ένα
δείγµα παραπληροφόρησης. Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει προβλέψεις για τις ευαίσθητες οµάδες εργαζοµένων, όπως οι απολυµένοι άνω των πενήντα πέντε ετών και οι νεοεισερχόµενοι στην
εργασία έως είκοσι πέντε ετών.
Για µεν τους απολυµένους, προβλέπεται η δυνατότητα αυτασφάλισης έως τη συνταξιοδότησή τους µε υποχρεωτική συµµετοχή των εργοδοτών και κάλυψη του υπολοίπου ποσού από τον
ΟΑΕ∆. Για δε τους νέους και νέες κάτω των είκοσι πέντε ετών, νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας, ναι µεν προβλέπεται µείωση του βασικού µισθού, βάσει της ρητής επιταγής του
µνηµονίου, όµως, η µείωση αυτή δεν φτάνει στις τσέπες τους,
καθώς η διαφορά αυτή θα καλύπτεται από τον ΟΑΕ∆.
Το νοµοσχέδιο, επίσης, επιλύει δύο βασικά ζητήµατα που
έχουν άµεση σχέση µε τον εξορθολογισµό του ασφαλιστικού συστήµατος. Το πρώτο αφορά στις αναπηρικές συντάξεις, το ποσοστό των οποίων στη χώρα µας είναι ιδιαίτερα αυξηµένο και
ήταν και αυτές ένας από τους λόγους που «τίναξαν» το σύστηµα
στον αέρα. Με την αλλαγή του τρόπου διάγνωσης και ελέγχου
των αναπηρικών συντάξεων, θα εξασφαλίσουµε ότι αυτές θα τις
λαµβάνουν µόνο οι πραγµατικά δικαιούχοι.
Παράλληλα, µε το ενιαίο και πάγιο σύστηµα κατάρτισης καταλόγου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, θεσπίζουµε ένα
σύστηµα που εκσυγχρονίζει το θεσµό και βάζει τέλος στις αυθαιρεσίες που έχουν συσσωρευθεί όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς
βέβαια να αποκλείει κανένα πραγµατικά βαρύ και ανθυγιεινό
επάγγελµα από τον κατάλογο.
Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, καλό θα ήταν να γίνει εξίσωση των
βαρέων και ανθυγιεινών του δηµοσίου και στον ιδιωτικό τοµέα.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ στις αλλαγές που επιφέρει
το νοµοσχέδιο στον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ασφαλίζεται
µεγάλη µερίδα της περιφέρειάς µου. Και βεβαίως, µιλάω για τον
ΟΓΑ, που, λόγω της ιδιοµορφίας του, αποτελεί αυτοτελή περίπτωση και οι χιλιάδες αγρότες που ανήκουν στην κατηγορία των
χαµηλοσυνταξιούχων, είναι αυτοί που άµεσα πλήττονται από την
κρίση. Το νοµοσχέδιο τηρεί την προεκλογική µας δέσµευση, διαµορφώνοντας το ποσό της βασικής προνοιακής σύνταξης στα
360 ευρώ για το 2009, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις προβλεπόµενες
πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΟΓΑ, δηλαδή µε αύξηση
κατά 30 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα της Νέας ∆ηµοκρατίας, οι αλλαγές που θεσπίζονται µε το
νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο είναι πολλές και για κάποιες από
αυτές έχει ασκηθεί δριµεία κριτική από µέρους σας. Όµως, για
τα πιο φλέγοντα ζητήµατα που συζητούνται, η πραγµατικότητα
είναι ξεκάθαρη. Μην τροµοκρατείτε τους πολίτες.
∆εν αυξάνονται τα γενικά όρια ηλικίας. Οι αυξήσεις στους µέσους όρους, που µας επιβλήθηκαν από το µνηµόνιο, αφορούν
στην πλειονότητά τους αποφάσεις που προκύπτουν και από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως η αύξηση του ορίου
ηλικίας για τις γυναίκες, όπου η πληµµελής διαπραγµάτευση
από την προηγούµενη Κυβέρνηση άφησε ελάχιστα περιθώρια.
∆εν µειώνονται ουσιαστικά οι συντάξεις. Η µόνη µεσοσταθµική
µείωση που προβλέπει, αφορά σε υψηλές συντάξεις άνω των
1.800 ευρώ και είναι µείωση που προκύπτει από τη δίκαιη και
αναλογική σχέση µεταξύ της σύνταξης, του χρόνου εργασίας και
των καταβληθέντων εισφορών.
Ας αναγνωρίσουµε όλοι µας την τεράστια προσπάθεια που
έχει καταβληθεί από την Κυβέρνηση για την ενσωµάτωση όλων
όσων προβλέπονται από το µνηµόνιο, µε τρόπο όσο το δυνατόν
πιο δίκαιο και ανώδυνο. Και κυρίως, ας αναγνωρίσουµε τα θετικά
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σηµεία του νοµοσχεδίου που επιφέρουν αυτά που έπρεπε να
είχαν γίνει εδώ και χρόνια: µέτρα που θα εξυγιάνουν και θα εξορθολογήσουν το ασφαλιστικό µας σύστηµα, ένα σύστηµα που επιτρέπει στα παιδιά µας να πάρουν σύνταξη και να µην προστρέξουν στην ιδιωτική ασφάλιση.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ας τολµήσουµε όλοι να υπερψηφίσουµε το
νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Θεοχάρη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ κ.
Παναγιώτης Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εποχή που
βιώνουµε, τείνει να προσοµοιάσει µε την εποχή για την οποία
γράφτηκαν οι «Άθλιοι» του Ουγκώ και το «Κεφάλαιο» του Μαρξ.
Ενώ το τείχος του Βερολίνου, που χώριζε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες έπεσε, ανάµεσα στις κοινωνίες µας ορθώνονται νέα τείχη,
έξω από τα οποία εκσφενδονίζει η περίφηµη οικονοµία της αγοράς τους ανεπιθύµητους: εκείνους που δεν θέλει να βλέπει, εκείνους που κατέστησε η ίδια, ανέργους, νεόφτωχους, αναπήρους,
ανασφάλιστους αλλά και τις µονογονεϊκές οικογένειες, τους περιθωριακούς.
Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτηµα. Όλη αυτή η δύσκολη περίοδος
που διανύουµε, η νέα φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός
είναι αποτέλεσµα έλλειψης παραγωγής πλούτου; Μπορεί κανείς
να το ισχυριστεί αυτό όταν το 80% του παραγόµενου πλούτου
είναι στα χέρια του 20% των ανθρώπων στη γη; Όταν κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, οι δισεκατοµµυριούχοι της Ευρώπης τον τελευταίο χρόνο αύξησαν τον πλούτο τους κατά 50%;
Κυρία Πρόεδρε η παγκόσµια κρίση, αλλά και η άφρονα και επικίνδυνη πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας τα τελευταία χρόνια, πολιτική που αποθεσµοποίησε τους θεσµούς της δηµο- κρατίες και
επέτρεψε την αρπαγή και την κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος, µας έφεραν στη σκληρή πραγµατικότητα του µνηµονίου.
Και βεβαίως, είµαστε δεσµευµένοι σε µία σειρά ζητηµάτων που
θέτει το µνηµόνιο.
Ωστόσο κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα ζήτηµα που αφορά τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη. Το µνηµόνιο δεν συµπεριλαµβάνει την κατάργησή τους στις διατάξεις που αφορούν
το συνταξιοδοτικό, αλλά στο δηµοσιονοµικό κοµµάτι.
Πιστεύω λοιπόν, ότι υπάρχει διακριτική ευχέρεια, εφόσον βεβαίως βελτιώσουµε τα οικονοµικά, εφόσον κηρύξουµε πόλεµο
ενάντια στην κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος από τα
φαινόµενα που έχουµε βιώσει τα τελευταία χρόνια. Να πατάξουµε δηλαδή, µε κάθε τρόπο τη σπατάλη που πραγµατικά υπονοµεύει την κοινωνική συνοχή και να δηµιουργήσουµε όρους,
ώστε να επανέλθει αυτό το δικαίωµα που είναι κατοχυρωµένο νοµοθετικά και συνταγµατικά δικαίωµα. Ένα δικαίωµα κύριε
Υπουργέ, που έρχεται η κατάργησή του σε σύγκρουση µε οµόφωνες αποφάσεις της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, µε την
Απόφαση 40 του ’98 της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου. Έρχεται σε σύγκρουση µε τις αποφάσεις της Επιτροπής των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, του Συµβουλίου της Ευρώπης που έχουν
καταστεί κανόνες ευρωπαϊκοί µε την Συνθήκη της Λισαβόνας. Και
βεβαίως κύριε Υπουργέ, παραβιάζει την αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, µία θεµελιώδη
αρχή του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Κύριε Υπουργέ, η κοινωνία βιώνει τον τελευταίο καιρό κάτω
απ’ αυτές τις συνθήκες έναν πανικό. Βιώνει δηλαδή την τροµοκρατία του πανικού, της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας.
Οφείλουµε µε κάθε τρόπο να ανατρέψουµε αυτό το κλίµα της
απαισιοδοξίας που αγκυροβολεί και οδηγεί την κοινωνία σε παραίτηση και να δώσουµε µία ελπίδα. Και πραγµατικά στην αυριανή του οµιλία ο Πρωθυπουργός περιµένω ότι θα δώσει αυτήν
την ελπίδα στην ελληνική κοινωνία.
Κύριε Υπουργέ είναι βεβαίως θετική η προσθήκη στη διάταξη
του επιδόµατος των 800 ευρώ, όπου θα προσαυξάνεται µε
υπουργική απόφαση. Αλλά εγώ πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να πούµε στον ελληνικό λαό ότι αυτή η περίοδος είναι µεταβατική και ότι αυτό το δικαίωµα που πραγµατικά είναι
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κατοχυρωµένο από ευρωπαϊκούς αλλά και ελληνικούς κανόνες,
θα πρέπει να επανέλθει.
Υπάρχει το ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, του άρθρου 6 σε ό,τι
αφορά την αναπηρία και τους ανάπηρους µαϊµούδες. Είναι πράγµατι προς τη σωστή κατεύθυνση, υπό τον όρο ότι θα δεσµευτείτε
µε συγκεκριµένους χρονικούς ορίζοντες για την υλοποίησή του.
Γιατί έχουµε συνηθίσει στην Ελλάδα να ψηφίζουµε νόµους και
να µην υλοποιούνται. Είχε ψηφιστεί παρόµοια διάταξη και το ’95
-δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε- για την περίφηµη κάρτα αναπηρίας,
που θα απάλλασσε το κράτος από εκατοµµύρια εργατοώρες και
την κοινωνία από τους ανάπηρους µαϊµούδες.
Και βεβαίως να αποσυνδέσουµε, κύριε Υπουργέ, την ιατρική
από την ασφαλιστική αναπηρία, ώστε να µπορεί ένας άνθρωπος
που µπορεί να καταστεί ανάπηρος, να συνεχίσει εφόσον προσαρµοστεί στο εργασιακό περιβάλλον, να εργάζεται.
Όσον αφορά το άρθρο που αναφέρεται στη µητρότητα, κύριε
Υπουργέ, όλοι αναγνωρίζουµε και εσείς αναγνωρίζετε -νοµίζω
ότι δεν υπάρχει κάποιος στην Αίθουσα που να µην το αναγνωρίζει- ότι τα δεκαπέντε χρόνια ανατροπής και προσαρµογής της
µητέρας, της ασφαλισµένης γυναίκας, είναι πολλά για να δηµιουργήσουν κατάσταση απόγνωσης. Θα πρέπει να γίνει µε πλασµατικά χρόνια, όπως έχουµε τονίσει. Θα πρέπει να
εκδηλώσουµε το ενδιαφέρον µας στις µητέρες και ιδιαιτέρως,
στην τρίτεκνη και πολύτεκνη µάνα, την οποία δεν µπορούµε να
εξοµοιώνουµε µε την ελεύθερη γυναίκα.
Στο άρθρο που αναφέρεται, κύριε Υπουργέ, στα βαρέα και ανθυγιεινά, θα πρέπει κι εκεί να υπάρξει µία εξίσωση του δικαιώµατος που υπάρχει στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα.
Στο άρθρο 38, κύριε Υπουργέ, πολύ καλά δηµιουργείται αυτό
το περίφηµο Ταµείο Αλληλεγγύης. Αλλά βλέπω µια ιδιότυπη ασυλία για το τραπεζικό σύστηµα, όταν το τραπεζικό σύστηµα από το
1950 έως το 1982 εκµεταλλεύτηκε τα αποθέµατα των ταµείων.
Γιατί, ενώ βάζουµε µια σειρά φορέων, που πρέπει να συµµετάσχουν, ακόµα και την Εκκλησία -και καλώς τους βάζουµε- θα πρέπει να αφήσουµε έξω τους µεγαλοµετόχους του τραπεζικού
συστήµατος;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις, κύριε Υπουργέ, που αναφέρονται
στα εργασιακά, κατανοώ την τοποθέτησή σας για τη διαιτησία.
Ωστόσο, όταν εισάγουµε διατάξεις, που πραγµατικά περιορίζουν
τα εργασιακά δικαιώµατα, δεν µπορούµε να αφήσουµε τους εργαζόµενους παρανάλωµα µιας ζούγκλας της αγοράς εργασίας.
∆εν µπορεί να τους αφήσουµε σε µια αγορά που ιδιωτικοποιεί
τα κέρδη και κοινωνικοποιεί το κόστος. Θα πρέπει να εισάγουµε
και εκείνες τις διατάξεις που υπάρχουν σε ευρωπαϊκές χώρες µε
κοινωνικούς δείκτες και κοινωνικά δίκτυα, που θα προστατεύσουν, πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, τον αδύνατο, που είναι ο εργαζόµενος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, καλούµεθα να
επεξεργαστούµε άµεσα και να υλοποιήσουµε ένα εθνικό Σχέδιο
Κοινωνικών Παρεµβάσεων και Αναβάθµισης του εκπαιδευτικού
συστήµατος, για να περιορίσουµε την αιµορραγία των νοικοκυριών στην παραπαιδεία και στα φροντιστήρια, µε ένα πανεπιστήµιο που θα συνδέεται µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
θα υπηρετεί τους φοιτητές και την κοινωνία και όχι τους «καθηγητάδες», µε ένα εθνικό σύστηµα υγείας, µε ιδιαίτερο βάρος
στην πρόληψη, αναβαθµισµένο, για να περιορίσουµε την οικονοµική εξάρτηση του συνταξιούχου, που φτάνει στο 18% του εισοδήµατός του από την ιδιωτική περίθαλψη.
Θα πρέπει τα προγράµµατα κατάρτισης, κύριε Υπουργέ, να
είναι προγράµµατα που να συνδέονται µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, για να µην είναι τα ΚΕΚ «κέικ» για κάποιους επιτήδειους, κ.λπ..
Η πρόνοια, µε σύγχρονα και αποτελεσµατικά δίκτυα, να στηρίξει το πρόγραµµα «βοήθεια στο σπίτι». Να στηρίξουµε, τη µονογονεϊκή οικογένεια που αντιµετωπίζει πελώρια προβλήµατα,
τη δηµιουργία νέων παιδικών σταθµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, θα κλείσω λέγοντάς σας ότι ήρθε προχθές στο
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γραφείο µου µητέρα δύο παιδιών, χήρα. Μου είπε ότι «Κύριε
Κουρουµπλή, είµαι οκτώ µήνες άνεργη και πληρώνω ενοίκιο.
Στρέφω την τελευταία µου ελπίδα σε εσάς, για να βρω µια δουλειά». Όταν της εξήγησα ότι δεν µπορώ, δεν υπάρχει δυνατότητα να βοηθήσω, µου είπε: «Πού µε σπρώχνει το Κράτος, στην
πορνεία;». Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κύριε Υπουργέ, που βιώνουν χιλιάδες µονογονεϊκές οικογένειες, χιλιάδες οικογένειες.
Απέναντι, λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να υπάρξει
ένα εθνικό σχέδιο άµεσης κοινωνικής παρέµβασης.
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ας τολµήσουµε µε συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές να ενισχύσουµε και να αυξήσουµε τη χαµένη αυτοπεποίθηση της κοινωνίας µας. Κοινωνία χωρίς αυτοπεποίθηση, δεν µπορεί να
αξιοποιήσει τις πολλές δηµιουργικές δυνατότητες, που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο.
Σήµερα, η κοινωνία καλείται να ορθώσει το ανάστηµά της, να
ισιώσει το κορµί της απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις, να συγκρουστεί και συλλογικά να διεκδικήσει το µέλλον της, όχι βέβαια στη µίζερη λογική του «βολέµατος» του παιδιού µας, αλλά
σε µια λογική που θα οπλίζει τη φαρέτρα µας ως κοινωνία µε το
πυρακτωµένο πείσµα της νεολαίας, την ανησυχία της, την αγωνία της, το πάθος της για καλύτερη ζωή.
Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι θα εξαντλήσουµε όλα τα περιθώρια. Περιµένω στην αυριανή οµιλία του Πρωθυπουργού συγκεκριµένες προοπτικές που πραγµατικά θα µας δώσουν την ελπίδα
ώστε να δώσουµε προοπτική σ’ αυτό τον τόπο γιατί αυτός ο
τόπος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν κλήθηκε να αντιµετωπίσει µεγάλες προκλήσεις, απέδειξε ότι µπορεί να είναι παρών
στο ραντεβού της ιστορίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Κουρουµπλή, το
Προεδρείο µε την ίδια ευαισθησία που και η αγόρευσή σας εξέφρασε και ενέπνευσε σας έδωσε κατά τέσσερα λεπτά περισσότερο χρόνο. Ευχαριστούµε πολύ κι εµείς για την αγόρευσή
σας.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Καβάλας κ.
Μιχαήλ Τιµοσίδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Όταν διαδέχεσαι στο Βήµα τον Παναγιώτη Κουρουµπλή, το
σύντροφο, το µαχητή της ζωής, τον αγωνιστή σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες, νιώθεις ένα δέος κι εγώ δεν κρύβω να το οµολογήσω αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουµε ότι συζητάµε
ένα νοµοσχέδιο µεγάλων αλλαγών σε καιρούς δύσκολους για
την ελληνική κοινωνία και οικονοµία. Το παρόν σχέδιο νόµου είναι
η θεσµική απάντηση της πολιτείας σ’ ένα από τα πιο φλέγοντα
δηµοσιονοµικά ζητήµατα της χώρας. ∆εν πρόκειται για οποιοδήποτε δηµοσιονοµικό µέγεθος, αλλά για την «καρδιά» του κοινωνικού κράτους, για το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της
χώρας, δηλαδή την κορυφαία κατάκτηση των εργαζοµένων του
προηγούµενου αιώνα, η οποία περιέπεσε σε χρόνια και επιδεινούµενη κρίση που κατέληξε ανεξέλεγκτη.
Αυτό που σήµερα διαπιστώνουµε ως οικονοµική καταστροφή
δεν συνέβη ξαφνικά. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι
περισσότερες χώρες της ∆υτικής Ευρώπης πήραν σοβαρές αποφάσεις αναµόρφωσης των ασφαλιστικών συστηµάτων τους για
να τα προσαρµόσουν στα νέα δηµογραφικά, δηµοσιονοµικά και
αναπτυξιακά δεδοµένα.
∆υστυχώς αυτό δεν συνέβη και στην Ελλάδα, όπου όχι µόνο
δεν αντιµετωπίστηκαν µε αντίστοιχο τρόπο οι νέες συνθήκες,
αλλά διαιωνίστηκε και µία ψευδής αντίληψη αυτονόητης ευηµερίας του συστήµατος, πίσω από την οποία υπήρχαν γραφειοκρατία, δυσλειτουργίες, πελατειακές πρακτικές, εισφοροδιαφυγή, σπατάλη και διαφθορά. Οι όποιες πρώιµες προσπάθειες έγιναν για την αντιµετώπιση των προβληµάτων κατέληγαν
να αναβάλουν για αργότερα –για πότε άραγε;- τη ριζική αντιµετώπιση, θυσιάζοντάς τη «στο βωµό» του πολιτικού κόστους. Το
σύστηµα πορεύτηκε για δεκαετίες µε αποσπασµατικές λύσεις
δηµιουργώντας οµάδες προνοµίων εις βάρος των πολλών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα που κόστισαν ακριβά ήταν οι εθε-
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λούσιες έξοδοι όπως της Ολυµπιακής και του ΟΤΕ.
Η πιο συγκροτηµένη προσπάθεια κατά το παρελθόν ήταν
εκείνη του ν. 3029/2002, του νόµου Ρέππα, που δυστυχώς δεν
εφαρµόστηκε από τις κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας, οι
οποίες επέλεξαν να οδηγήσουν το ασφαλιστικό σύστηµα σε αδιέξοδο µε τους νόµους που ψηφίστηκαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα βιώνουµε σωρευτικά
τις επιπτώσεις όλων των διαφορετικών προβληµάτων και παθογενειών του παρελθόντος. Τώρα διασταυρώνονται οι ιστορικά
προσδιορισµένες συνθήκες όπως παραδείγµατος χάριν το δηµογραφικό, µε όλα τα λάθη και τις παραλείψεις, που δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν όσο σοβαρά έπρεπε και όταν έπρεπε.
Οι αριθµοί είναι αµείλικτοι. Το 2009 χρειάστηκαν 2,9 δις ευρώ
έκτακτης κρατικής ενίσχυσης για τα ταµεία, το 2010 3,8 δις και
για το 2011 5,2 δις υπολογίζεται ότι πρέπει να κατατεθούν και
είναι βέβαιο ότι το 2015 το ασφαλιστικό σύστηµα δεν θα µπορούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
Είναι προφανές ότι το δίληµµα είναι εξυγίανση ή καταστροφή.
Εποµένως για µας δεν υπάρχει δίληµµα. Το σύστηµα µε τον
ανορθολογικό τρόπο λειτουργίας και παροχών οδηγήθηκε στη
χρεοκοπία, εποµένως η εξυγίανση είναι µονόδροµος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό δεν είναι ούτε εύκολη ούτε
ευχάριστη διαπίστωση. Γνωρίζουµε ότι η εξυγίανση έχει πολιτικό
κόστος, το οποίο αναλαµβάνουµε στο βαθµό που µας αναλογεί,
γιατί στεκόµαστε µπροστά σε κάτι µεγαλύτερο από το πολιτικό
κόστος, δηλαδή στην ευθύνη της διάσωσης της κοινωνικής συνοχής.
Με το νοµοσχέδιο που συζητούµε, επιχειρείται η εκ βάθρων
ανασυγκρότηση του ασφαλιστικού συστήµατος. Ξεκαθαρίζεται
το τι πρέπει να συνεισφέρουν οι ασφαλισµένοι και τι δικαιολογούνται να περιµένουν από αυτό. ∆ίνεται ένα νέο περιεχόµενο
στη θεµελιώδη αξία της αλληλεγγύης των γενεών. Μπαίνει οριστικό τέλος στην υποθήκευση του µέλλοντος των επόµενων γενεών για χάρη των τωρινών.
Η επεξεργασία αυτού του νοµοσχεδίου κράτησε µήνες. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έκανε
συστηµατικό δηµόσιο διάλογο, αναζητώντας να δώσει λύση στο
πρόβληµα, µε στόχο να κατανοηθεί σε βάθος το µέγεθος του
προβλήµατος και από τους πολίτες και από τους κοινωνικούς
εταίρους.
Παρακολουθώντας τη διαδικασία της δηµόσιας συζήτησης
όλους αυτούς τους µήνες που πέρασαν και συµµετέχοντας σε
αυτή, αισθάνοµαι την ανάγκη να πω ότι το νοµοσχέδιο για το
ασφαλιστικό προβλήθηκε µονοµερώς. Είναι αναµενόµενες οι
αντιδράσεις για τις αιφνίδιες ρυθµίσεις που πραγµατικά επηρεάζουν την καθηµερινότητα των πολιτών και οι οποίες επιβλήθηκαν από τις συνθήκες. Είναι και δική µας η αγωνία των συνταξιούχων για την περικοπή της 13ης και 14ης σύνταξης και όλων
των άλλων πολιτών, που θα επηρεαστούν από τις αλλαγές.
Πρέπει, όµως, να πούµε ότι δεν είναι αυτή η µόνη όψη της αλλαγής που συζητούµε σήµερα. Μέσα σε µία καταιγιστική οικονοµική πραγµατικότητα, την οποία παραβλέπουν όσοι αδιαφορούν για την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, το νοµοσχέδιο έχει ολοκληρωµένη πρόταση αναβάθµισης της λειτουργίας του συστήµατος δηµόσιας ασφάλισης. Με ένα πλέγµα
συστηµικών αλλαγών στοχεύει να κάνει ξανά το σύστηµα δίκαιο,
αναδιανεµητικό και κυρίως βιώσιµο.
Από τα πολλά άρθρα ξεχωρίζω και αναφέρω επιγραµµατικά:
Θέσπιση της βασικής σύνταξης. Αποκατάσταση των αδικιών στη
διαδοχική ασφάλιση. Εκσυγχρονισµός, εξανθρωπισµός, εκδηµοκρατισµός του τρόπου µε τον οποίο το ασφαλιστικό σύστηµα
αντιµετωπίζει την αναπηρία. Υπαγωγή των Πρωτοβάθµιων Υπηρεσιών Υγείας των ταµείων στο Υπουργείο Υγείας. Και το κυριότερο; Το τιτάνιο έργο της τακτοποίησης του χάους των
οικονοµικών των ταµείων.
Όσοι στέκονται µε σκεπτικισµό και δισταγµό µπροστά στις δυσκολίες, είµαι σίγουρος ότι το κάνουν αναλογιζόµενοι τις µεγάλες αλλαγές, που επιφέρει στην καθηµερινή ζωή των πολιτών.
Κανένας από εµάς δεν πιστεύει το αντίθετο. Όλοι ακούµε µε
αγωνία και ανησυχία τη φωνή της κοινωνίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ).
Προσωπικά αναλογίζοµαι, όµως, τις τραγικές συνέπειες που
θα είχε η αποτυχία αυτής της προσπάθειας για τους πολίτες
τώρα και στο απώτερο µέλλον. Ορισµένα µέτρα είναι σκληρά.
Χαιρετίζω, όµως, το ότι η ηγεσία του Υπουργείου, ακούγοντας
την αγωνία όλων των συναδέλφων και ιδιαίτερα των συναδέλφων
της κυβερνητικής παράταξης, όλων ηµών που ασκήσαµε ιδιαίτερα µεγάλη πίεση, άκουσε κι έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές.
Αναµένω ότι αύριο και ο Πρόεδρός µας εδώ, στην Ολοµέλεια,
θα αναφερθεί στις πολιτικές που θα ασκήσει η Κυβέρνηση από
εδώ και πέρα, έτσι ώστε µε οριζόντιες πολιτικές σε όλο το φάσµα
της κυβερνητικής πολιτικής, να ασκηθούν πολιτικές που θα ελαφρύνουν τις οµάδες του πληθυσµού που πραγµατικά δοκιµάζονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα βρίσκεται σε περίοδο
έκτακτης ανάγκης. Χρειάζεται πνεύµα εθνικής και κοινωνικής συστράτευσης και συνεισφοράς για να πετύχουµε την αποφυγή της
χρεοκοπίας, την εξυγίανση των οικονοµικών της χώρας και για να
εισέλθουµε σε µία περίοδο βιώσιµης ανάπτυξης.
Όλοι µαζί µπορούµε. Και είµαι βέβαιος ότι όλοι θα αρθούµε
στο ύψος των περιστάσεων και θα κάνουµε ένα βήµα υπερψηφίζοντας την πρόταση του σχεδίου νόµου για το ασφαλιστικό σύστηµα και για τις εργασιακές σχέσεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλείται ο κ. Αθανάσιος Οικονόµου, Βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, να έρθει
στο Βήµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πλαίσιο της συζήτησης όλων
των ζητηµάτων έχει αλλάξει πλήρως. Το ξέρουµε όλοι αυτό. ∆εν
έχει, λοιπόν, νόηµα να µιλάµε σαν να βρισκόµαστε σε άλλο χρόνο
όταν κάτω από µία αλλοιωµένη εικόνα για το ποια πραγµατικά
είναι τα δεδοµένα της χώρας, νοµίζαµε όλοι ότι είχαµε περιθώρια, έστω και πολυτελείας, για διαφωνίες στα επιµέρους.
Τίποτα πλέον δεν κρίνεται αυτοτελώς. Τα πάντα κρίνονται ως
µέρη µιας συνολικής αλλαγής πλεύσης για τη διάσωση και ανασυγκρότηση της χώρας και την έξοδο από την κρίση.
Ως εξ αυτού δεν µιλάµε πλέον απλώς για ένα άρρωστο ασφαλιστικό σύστηµα που πρέπει και εµείς µε τη σειρά µας απλώς να
µεταρρυθµίσουµε. Έχουµε υπερβεί µε τεράστια βία την περίοδο
που είτε από αδράνεια, είτε από ανικανότητα είτε από µια απλή
και πλήρως διαστρεβλωµένη αντίληψη για το τι είναι το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώµατα που οφείλει να προστατεύει, το
διατηρούσαµε µέσα από τις διάφορες µεταρρυθµίσεις, έστω και
µε «µηχανική υποστήριξη», έστω και από κεκτηµένη ταχύτητα
µιας ευκολίας που τελικά µας έφτασε εδώ. ∆εν είµαστε σε αυτό
το σηµείο.
Σήµερα, καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε το ασφαλιστικό ως
ένα πολύ κεντρικό παράγοντα στην εθνική εξίσωση που έχουµε
για να λύσουµε και για να τα καταφέρουµε. Οπότε στην δική µου
αντίληψη, το ερώτηµα που πρέπει πρώτα από όλα να απαντήσουµε όλοι µας -και είναι και απόλυτα ξεκάθαρο- είναι αν θέλουµε ή όχι να προχωρήσουµε σε µια συνολική αναδιάρθρωση
όσων µας µπλοκάρουν τις δυνατότητες ανάκαµψης.
Θέλουµε ή όχι να αλλάξουµε τους συσχετισµούς της κακής
κατάστασης που βρίσκεται σήµερα η χώρα; Αν απαντάµε «ναι»
σε αυτό, τότε δεν µπορούµε να λέµε ταυτόχρονα «όχι» στην αλλαγή όσων, πλέον, λειτουργούν ενάντια στο κοινωνικό κράτος
και την ανάπτυξη, σε όσα λειτουργούν σε αντίθεση µε τις βασικές αρχές της δικαιοσύνης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της
διαφάνειας, της αποτελεσµατικότητας, οι οποίες οριοθετούν εξ
ορισµού την ποιότητα της δηµοκρατίας. ∆εν µπορούµε να επιµένουµε να διατηρήσουµε όσα έχουν προ πολλού καταρρεύσει
από τα ίδια τους τα δοµικά προβλήµατα.
Το ασφαλιστικό σύστηµα έχει καταρρεύσει. Λειτουργεί, πλέον,
αντίθετα µε το κοινωνικό και το εθνικό συµφέρον. Ως εξ αυτού
δεν είναι σε θέση να ενσωµατώνει την ουσία κανενός δικαιώµατος για τους πολλούς, παρά µόνον κάποιων προνοµίων για τους
λίγους.
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∆εν θα επαναλάβω τα οικονοµικά µεγέθη που δίνουν αυτήν την
εικόνα, γιατί έχουν ήδη αναλυθεί διεξοδικά από συναδέλφους
και από τον εισηγητή µας. Θα επιµείνω, όµως, στην πολιτική τους
ανάγνωση. Γιατί πέρα από τις επιµέρους προβλέψεις, τις βίαιες
προσαρµογές και τις παρατηρήσεις που µπορεί κανένας να έχει
-αυτό άλλωστε µπορεί να είναι ένας αέναος διάλογος που τελικά,
µάλλον, µας οδηγεί να «παίζουµε στις καθυστερήσεις»- στηρίζω
πολιτικά αυτό το νοµοσχέδιο. Γιατί;
Πρώτον, δεν µπορούµε να αντιµετωπίζουµε την κοινωνική
ασφάλιση αποκοµµένη από τη συνολική µας στρατηγική για την
ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης. Όλο το σύστηµα,
σήµερα, είναι δοµηµένο στη βάση ενός µοντέλου άναρχου, αναποτελεσµατικού, διάτρητο στον έλεγχο, µε τεράστιες απώλειες
πόρων και γεµάτο αντικίνητρα για τον παραγωγικό ιστό της
χώρας, µε διαχρονική κακοδιοίκηση και ανορθολογική διαχείριση
όλων των παραµέτρων. Αν, δηλαδή, θέλαµε να δείξουµε ένα υπόδειγµα για το πώς φτάσαµε στη σηµερινή οικονοµική κατάσταση,
το ασφαλιστικό θα ήταν το τέλειο παράδειγµα.
Οπότε, τι ακριβώς προτείνετε, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης; Να αλλάξουµε τη χώρα, χωρίς να αλλάξουµε τα µοντέλα που υποθηκεύουν τις δυνατότητές της και απλώς
καταναλώνουν τις εισφορές των πολιτών; Είναι σαφές τότε ότι
αυτό που θέλετε είναι να µείνουµε ίδιοι.
∆εύτερον, δεν µπορούµε να ζητούµε αντίβαρο στις επώδυνες
αλλαγές που βιώνουν οι πολίτες και να µην ετοιµάζουµε τις βάσεις για ένα ουσιαστικό και αποτελεσµατικό κοινωνικό κράτος.
Κοινωνικό κράτος που στερεί πόρους από την παιδεία και την
υγεία για να υποκρίνεται – το τονίζω αυτό «να υποκρίνεται»– ότι
εγγυάται συντάξεις, δεν νοείται. ∆εν νοείται κοινωνικό κράτος,
τουλάχιστον, στην πολιτική ανάγνωση που υπηρετεί το ΠΑΣΟΚ,
µιας σύγχρονης αξιακής προοδευτικότητας, που να µην εµπεριέχει δικλείδες για την αντιµετώπιση της ανισότητας και της
φτώχειας, που να µην δίνει κίνητρα στις δηµιουργικές δυνάµεις
της κοινωνίας να συνεχίσουν να λειτουργούν ως τέτοιες.
Το ασφαλιστικό σύστηµα που µε τα διάφορα άλλοθι, τελικά
υπερασπίζεστε, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης -δηλαδή,
τη διατήρηση του σηµερινού συστήµατος- δεν µπορεί να υποστηρίξει την αναδιανοµή που χρειάζεται για να µην αισθάνεται
κανείς αδικηµένος. Στην ουσία µιλάµε για ένα εξαθλιωµένο σύστηµα κοινωνικών παροχών που πιέζει όλους τους ασφαλισµένους προς τη χειρότερη θέση και δεν τους επιστρέφει σε
υπηρεσίες, όπως άλλωστε όφειλε, τίποτα από όλα αυτά που τους
απαίτησε όλα αυτά τα χρόνια των εισφορών τους.
Αυτό σήµερα επιχειρούµε να αλλάξουµε µεταξύ άλλων µέσα
από τις ρυθµίσεις που προβλέπονται στο νοµοσχέδιο, συνδέοντας στη νέα δοµή της σύνταξης τις εισφορές µε τις παροχές,
συν τις παροχές προνοιακού τύπου, τη µείωση των αριθµών των
ταµείων, τα όσα ορίζονται για την αναλογικότητα, τη βελτίωση
των κινήτρων για την παραµονή στην εργασία, τον περιορισµό
των πρόωρων συντάξεων και το ποσοστό αναπλήρωσης είναι οι
ρυθµίσεις, οι οποίες απαντούν ευθέως στο ζήτηµα της βιωσιµότητας και παράλληλα µέσα από τις ρυθµίσεις που περιγράφουν,
τη δηµιουργία οικονοµικών κλίµακας, την εξοικονόµηση εσόδων.
Τέλος, τρίτον, δεν µπορούµε να µιλάµε για διασφάλιση των δικαιωµάτων, όταν στην πραγµατικότητα στην πλάτη της συντριπτικής πλειοψηφίας των ασφαλισµένων έχουν κατοχυρωθεί µέσα
στα χρόνια µόνο κάποια συµφέροντα όσων συντεχνιών κατάφεραν κατά καιρούς να φτάσουν κοντά στα κέντρα εξουσίας και µε
διάφορες ανταλλαγές στο πολιτικό παιχνίδι να εξασφαλίσουν
προνοµιακή µεταχείριση. Προφανώς, αυτό καταργεί κάθε έννοια
δικαιοσύνης, ενώ υποσκάπτει µε πολύ επικίνδυνο τρόπο την κοινωνική συνοχή.
Το πιο επικίνδυνο, όµως, είναι ότι στην ουσία από όλη αυτή την
κατάσταση έχει διαµορφωθεί µία τεράστια σύγχυση, που έχει
συµβάλλει στο να εθιζόµαστε σε µία άκρως αντικοινωνική νοοτροπία, µία λογική άκρως συντηρητική, στην οποία η διεκδίκηση
αντί να είναι η έκφραση µίας πρωτοπορίας για να κατοχυρώσει
δικαιώµατα και να υποστηρίξει την πρόνοια σε αυτούς που πραγµατικά τη χρειάζονται, γίνεται απλώς το προκάλυµµα για να διατηρείται ένα σπάταλο σύστηµα, που το πληρώνουν όλοι και αυτό
δουλεύει για τους ελάχιστους.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που χρειάζεται σήµερα
είναι να διαµορφώσουµε ένα νέο κοινωνικό µοντέλο, που να µπορεί να εγγυηθεί ουσιαστική κοινωνική προστασία και πραγµατικές ευκαιρίες, να µπορεί να σταθεί µε πραγµατικά προοδευτικούς όρους.
Η αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού είναι η απαιτούµενη βάση
για αυτή την υπόθεση. ∆εν είναι η µόνη, αλλά οπωσδήποτε είναι
η αναγκαία συνθήκη. Χωρίς αυτές τις αλλαγές, οι αντισταθµιστικές πολιτικές που θα κατοχυρώνουν όχι µόνο δικαιώµατα αλλά
πραγµατική κοινωνική προοπτική για τους εργαζόµενους και
τους συνταξιούχους δεν θα έχουν απολύτως κανένα νόηµα.
Σήµερα οτιδήποτε δεν µπορεί να µεταφραστεί σε συνολικό
κοινωνικό όφελος, οτιδήποτε ή όποιος προτρέπει τους πολίτες
σε µία λογική να διατηρήσουν αυτό που από την ίδια την πραγµατικότητα έχει ήδη απολέσει την αξία που είχε κάποτε, δεν είναι
απλώς λάθος, είναι επιθετική πράξη σε βάρος τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Οικονόµου.
Παρακαλείται ο κ. Ιωάννης Αµοιρίδης, Βουλευτής Πιερίας του
ΠΑΣΟΚ, να λάβει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Να ξεκινήσω µε το ρήµα ενός ποιητή.
«Το αδοκίµαστο και από αλλού φερµένο δεν το δέχονται οι άνθρωποι», έγραψε ο ποιητής. Αυτό ακριβώς γίνεται µε το µνηµόνιο. ∆εν µπορούν να το δεχτούν οι άνθρωποι και εµείς δεν
µπορούµε να το δεχτούµε, όµως είναι η µοναδική εθνική λύση
στα προβλήµατα της χώρας.
Όµως, ακόµη και αυτό το στενό πλαίσιο του µνηµονίου που
ζητά µέτρα δηµοσιονοµικά, διαρθρωτικά, χρηµατοπιστωτικά,
στην άκρη του µιλά για τις κοινωνικές οµάδες που πλήττονται.
Έχει και αυτό το κοµµάτι της ευαισθησίας. Μπορούµε να το ανοίξουµε, να το δούµε και να πάρουµε εκείνα τα µέτρα που µπορούν να προστατεύσουν τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, σε
ένα κράτος που δύο µέρες ασχολείται µε ζητήµατα που το έφεραν στο χείλος του γκρεµού, όπως είναι το θέµα της «ΑΓΡΟΓΗΣ».
∆ύο µέρες στις τηλεοράσεις βοµβαρδίζουν τα αυτιά όλων λέγοντας ότι όλοι οι Βουλευτές διόρισαν τα παιδιά τους. ∆εν είναι
έτσι. Και δεν έχω πραγµατικά τίποτε µε τους εργαζόµενους,
όµως στεναχωριέµαι γι’ αυτά τα παιδιά που σήµερα χάνουν την
αξιοπρέπειά τους. Πάρα πολλοί από αυτούς είναι επιστήµονες.
Έχουν πτυχία, σπούδασαν και δεν ήταν όνειρό τους να παίζει
στην τηλεόραση ότι τους διόρισε κάποιος µπάρµπας.
Αυτό είναι που συµβαίνει στο κράτος µας και εκεί µας έχει οδηγήσει η προηγούµενη κυβέρνηση, όπως µας οδήγησε µε τα οµόλογα στη ληστεία των ταµείων, όπως µας οδήγησε εκεί από τα
χρέη των νοσοκοµείων. Εβδοµήντα οκτώ εκατοµµύρια το 2004
ήταν τα χρέη των νοσοκοµείων, 6.278.000.000 το 2009. Συγκρίνετε.
Τι να πούµε για τα παραποιηµένα στατιστικά στοιχεία που
εξευτέλισαν τη χώρα µας, που δεν µας πιστεύει σχεδόν κανείς
και είναι ένας τεράστιος αγώνας για να αποκτήσουµε πάλι την
αξιοπιστία µας;
Και καταθέτει σήµερα ένα νοµοσχέδιο και λέει ότι κανείς µα
κανείς δεν έχει το Όσκαρ ευαισθησίας. Είµαστε όλοι ίδιοι. Και ο
Υπουργός έχει την ευαισθησία πάνω στα θέµατα των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων. Όµως, σε αυτόν έτυχε ο λαχνός να ανατρέψει καταστάσεις άρρωστες, συστήµατα τα οποία δεν ήταν
βιώσιµα και να καταθέσει σήµερα το νοµοσχέδιο. Κανένας µας
δεν είναι πιο ευαίσθητος από αυτόν, ούτε αυτός είναι από εµάς.
Όλοι µας βλέπουµε τις µητέρες των ανηλίκων που πρέπει να
δουλέψουν κάποια χρόνια παραπάνω, µέχρι δεκαπέντε. Βλέπουµε ότι υπάρχει ανισοκατανοµή χρόνου γι’ αυτήν που είναι σήµερα σαράντα επτά χρονών και θα πάει στα εξήντα πέντε. Όλοι
µας βλέπουµε ότι κατηγορίες εργαζοµένων, όπως είναι οι οικοδόµοι, θα πρέπει να δουλέψουν όχι σαράντα αλλά ογδόντα χρόνια για να πιάσουν τα σαράντα σήµερα, όπως είναι η οικοδοµή.
Και θα σας πω τι έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση: για εξήντα
ένσηµα µπορούσε κάποιος να έχει βιβλιάριο υγείας και το έκανε
εκατόν είκοσι. Σε µια εποχή που δεν έτρεχε η οικοδοµή, µε εξήντα ένσηµα κάθε οικοδόµος είχε βιβλιάριο υγείας. Το πήγε στα
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εκατόν είκοσι η Νέα ∆ηµοκρατία. Κύριε Υπουργέ, αυτό πρέπει
να αλλάξει. Να το επαναφέρετε για τους οικοδόµους.
Οι άνεργοι, που σήµερα δεν µπορούν να βρουν δουλειά και
ήταν στον ιδιωτικό τοµέα, στα πόσα χρόνια θα πάρουν σύνταξη;
Και έρχεται το κράτος και λέει: όλοι οι Έλληνες δικαιούνται σύνταξη. Όλοι. Γίνεται για πρώτη φορά. Όλοι οι Έλληνες πολίτες
δικαιούνται σύνταξη.
∆ιαδοχική ασφάλιση: 30% επιπλέον κερδίζει ο ασφαλισµένος.
Κοιτάξτε δεν ξέρω πόσο σκληρά µέτρα έχει το νοµοσχέδιο – και
ανέφερα κάποια – αλλά υπάρχουν και µέτρα τα οποία δίνουν νέα
πνοή στο µέλλον.
Όπως και την ανισοκατανοµή, την αναλογία: µε δεκαπέντε
χρόνια ασφάλισης, 500 ευρώ σύνταξη, µε είκοσι πέντε χρόνια
ασφάλισης, πεντακόσια 590 ευρώ. Γιατί ο άλλος να δουλεύει
δέκα χρόνια;
Το ασφαλιστικό σύστηµα, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι στατικό. Είναι δυναµικό. Είναι δυναµικό και µπορούµε να το βελτιώσουµε. Αρκεί το κράτος πραγµατικά να βρει τη διέξοδο, να δώσει
και βασική και επικουρική και αναλογική. Να στηρίξει τις επικουρικές συντάξεις. Όχι όµως να παίρνεις βασική σύνταξη 500 ευρώ
και επικουρική 1.200. Το ταµείο είναι υγιές, όµως θα πρέπει να
δούµε µε µια µελέτη αν θα µπορεί να δίνει τα επόµενα πενήντα
χρόνια 1.200. Γιατί αν δίνει λιγότερα πρέπει να το ελαττώσουµε
και πρέπει να το ενισχύσουµε από κάποιους πόρους.
Να κάνουµε τις αποκρατικοποιήσεις, να δώσουµε πόρους, να
µειωθεί το έλλειµµα. Από άλλους πόρους όµως να κερδίσουµε,
να στηρίξουµε το ασφαλιστικό σύστηµα. Να πολεµήσουµε την
εισφοροδιαφυγή, η οποία έχει τεράστιες διαστάσεις, τη µαύρη
εργασία.
Και το άρθρο 1 σήµερα, κύριε Υπουργέ, είναι το άλφα και το
ωµέγα του νοµοσχεδίου, ότι το κράτος εγγυάται όλες τις συντάξεις. Έπρεπε να ξεκινήσετε µε αυτό το άρθρο την πρώτη µέρα,
ότι το κράτος εγγυάται όλες τις συντάξεις.
Πλασµατικά χρόνια, λέτε, για το στρατό 30% και 50% για µετά
από το 2015. ∆εν παίρνουµε και λίγο πρόνοια για τις πολύτεκνες,
να πολεµήσουµε το δηµογραφικό; Να µην πληρώνουν ούτε ένα
ευρώ για τα πλασµατικά χρόνια. Ας το ανοίξουµε το παιχνίδι στην
κοινωνία. ∆εν κοστίζει τίποτα. Να στηρίξουµε τις πολύτεκνες οικογένειες και όχι µόνο αυτές. Λέω ένα παράδειγµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): ∆εν πληρώνουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Ευχάριστο. Είδατε; Με τις ερωτήσεις
στις τοποθετήσεις δίνουµε και είδηση µέσα από την τηλεόραση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι θυσίες σήµερα είναι επένδυση για
αύριο. Και σήµερα λειτουργούµε και οδηγούµαστε µε την εθνική
µας συνείδηση. Όµως αύριο, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε
Υπουργέ, η ιδεολογική συνείδηση η δική µας, του χώρου µας,
αλλά και όλων µας, και η κοινωνική µας συνείδηση επιτάσσει άµεσες ανατροπές.
Ανατροπές στην παιδεία: δικαιούνται όλα τα παιδιά να σπουδάσουν, να έχουν πρόσβαση στο πανεπιστήµιο, άσχετα αν έχουν
οικονοµικές δυνατότητες ή δεν έχουν. Αρκεί να έχουν πνευµατικές. Πανεπιστήµια για τους φοιτητές και όχι για τους καθηγητές
– αναφέρθηκαν και προηγούµενοι συνάδελφοι.
Και στην υγεία: δεν χρειάζονται πλέον τα «φακελάκια». Ένα
Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι η αριστερή πολιτική και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος µας. Στην πρόνοια να προσέξουµε να στηρίξουµε τον ΟΚΑΝΑ, τα παιδιά που θέλουν να ξεφύγουν από τα
ναρκωτικά. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να βρουν εργασία, να
δώσουµε κίνητρα. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική, αυτά είναι τα
µέτρα που αύριο πρωί-πρωί πρέπει να ξεκινήσουµε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι έχουν δικαίωµα στη ζωή, όλοι δικαίωµα στην εργασία. Όµως όλα αυτά ξεκινούν από ένα κράτος,
ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να είναι δίκαιο, θα πρέπει να είναι
γρήγορο, θα πρέπει να είναι φτηνότερο, για να είναι βιώσιµο. Και
σε αυτό το κράτος οι πολίτες να νιώθουν ισότιµα, ισόνοµα και
κυρίως αξιοπρεπείς και περήφανοι.
Και νοµίζω ότι µπορούµε να κάνουµε ένα βήµα παραπάνω από
αύριο το πρωί, στηρίζοντας σήµερα την πρόταση της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό σύστηµα.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Ιωάννη Αµοιρίδη και παρακαλείται η κ. Ελένη Τσιαούση, Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ, να λάβει το λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια χρονική συγκυρία επιβαρυµένη από το τεράστιο δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας,
καλούµαστε να αρθούµε στο ύψος των περιστάσεων και να λάβουµε αποφάσεις για ένα κρίσιµο θέµα, το οποίο βρίσκεται στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος και το οποίο έχει επιπτώσεις σε µια
σειρά άλλων προβληµάτων που αντιµετωπίζουµε.
Με το νοµοσχέδιο που καλούµαστε να ψηφίσουµε επιχειρούµε
να θεσπίσουµε µια βιώσιµη και δίκαιη µεταρρύθµιση στο ασφαλιστικό, από την οποία θα καθοριστεί η µελλοντική κοινωνία που
θα ζήσουµε εµείς και τα παιδιά µας.
Καλούµαστε να λύσουµε ένα πρόβληµα, το οποίο τυρρανάει
τη χώρα δεκαετίες, αντιµετωπίστηκε αποσπασµατικά, πελατειακά και ελλειµµατικά, διαπερνάει και κατανέµει ευθύνες σε όλα
τα κόµµατα και ιδιαίτερα αυτά που κυβέρνησαν τη χώρα, αλλά
και το σύνολο της κοινωνίας µε επίκεντρο τη συνδικαλιστικές
γραφειοκρατίες.
Η χρεοκοπία ουσιαστικά του ασφαλιστικού δυναµιτίζει τις συλλογικές και συντεταγµένες απόπειρες διάσωσης και αναγέννησης της εθνικής οικονοµίας και αυξάνει τη δυσπιστία των
χρηµατοοικονοµικών αγορών και των τραπεζών για τις µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξής της, τα όρια του τραγικού.
Είναι ,όµως, και µια ευκαιρία –ίσως και η τελευταία- για να λάβουµε εκείνες τις δύσκολές αλλά αναγκαίες αποφάσεις για τη
λύση του προβλήµατος. Αποφάσεις που δεν έλαβαν όλες οι
προηγούµενες κυβερνήσεις είτε επειδή δεν τολµούσαν είτε
επειδή τις σαµποτάρισαν µικροκοµµατικές και συντεχνιακές σκοπιµότητες.
Η ατολµία, η αδράνεια, ο στρουθοκαµηλισµός του παρελθόντος δεν πρέπει να επικρατήσει και σήµερα. Θα λάβουµε αποφάσεις για ένα νοµοσχέδιο που υπερασπίζεται τις πάγιες αρχές
ενός δίκαιου συνταξιοδοτικού συστήµατος, τις αρχές της αλληλεγγύης, της ανταποδοτικότητας, της ισότητας, της αναλογικότητας, της βιωσιµότητας και της διαφάνειας που ενσωµατώνει
όµως και άλλους στόχους: Να είναι δικαιότερο, διατηρήσιµο, δυναµικό, να αντλεί από τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και
της ακριβοδικίας.
Στοχεύουµε στην υπέρβαση διαχωρισµών που τυράννησαν το
ασφαλιστικό, όπως αυτές µεταξύ ευγενών και λαϊκών ταµείων,
µεταξύ των µισθωτών του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, µεταξύ
ανδρών και γυναικών. Η απάλειψη προνοµίων και η εξισορρόπηση των κοινωνικών δικαιωµάτων θα έχει θετικές οικονοµικές
και κοινωνικές διαχύσεις στην κοινωνία.
Σήµερα είναι καθήκον µας να υιοθετήσουµε ένα νέο ασφαλιστικό σύστηµα, όπου η επαναοριοθέτηση του ρόλου του κράτους, η κατανοµή ανάµεσα στη συλλογική και ατοµική ευθύνη, η
αναδιανοµή εισοδήµατος και η αλληλεγγύη στη σηµερινή εποχή
της παγκοσµιοποίησης και της ύφεσης πρέπει να αποτελούν βασικές συνιστώσες της µεταρρύθµισης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό πρόβληµα δεν
προέκυψε σήµερα, απλώς οξύνθηκε αποκτώντας, δεδοµένης της
οικονοµικής κρίσης, ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Η κρίση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήµατος συνδέθηκε
µε τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους καθώς
και µε τον πρόσφατο, απόλυτο δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό του.
Εκείνο που διαφοροποιεί τη σηµερινή δυσµενή συγκυρία από
τις παλαιότερες είναι ότι τα περιθώρια αναβολής της επίλυσής
του είναι πλέον µηδαµινά. Από εδώ και πέρα η οποιαδήποτε καθυστέρηση στη λήψη µέτρων λειτουργεί σε βάρος της ίδιας της
υπόστασης του θεσµού.
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα παρουσιάζει σοβαρές παθογένειες και στρεβλώσεις και είναι πλέον επιτακτική µια ρωµαλέα και άµεση µεταρρύθµιση, η οποία θα διασφαλίζει το δηµόσιο
και υποχρεωτικό χαρακτήρα του θεσµού µε τον εγγυητικό ρόλο
του κράτους, την καθολικότητα της συνταξιοδοτικής προστασίας
για ολόκληρο τον πληθυσµό, τη διατήρηση του κεκτηµένου βιοτικού επιπέδου του πολίτη µετά τη συνταξιοδότησή του, την εγ-
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γύηση χορήγησης ενός ελαχίστου, αξιοπρεπούς εισοδήµατος σε
όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την προηγούµενη απασχόλησή τους ή τον ασφαλιστικό τους βίο, τη διαφύλαξη της βιωσιµότητας και τη διαγενεακή αλληλεγγύη.
Είµαστε υποχρεωµένοι να προχωρήσουµε σε αυτή την ασφαλιστική µεταρρύθµιση, αφού η χρηµατοδότηση του συστήµατος
συντάξεων είναι από τώρα προβληµατική.
Το έλλειµµα, η διαφορά µεταξύ εσόδων από εισφορές και εξόδων για πληρωµή συντάξεων εκτιµάται από 4% έως 5% του ΑΕΠ.
Και αν το έλλειµµα είναι σήµερα δυσβάσταχτο σε λίγες δεκαετίες
θα είναι αβάσταχτο.
Με τα σηµερινά δεδοµένα η δαπάνη για συντάξεις αναµένεται
να φτάσει σε τέτοια επίπεδα το 2050 που δεν θα αφήνει ούτε ένα
ευρώ για κοινωνικές παροχές, για την παιδεία, την υγεία, για την
πρόνοια.
Ένα τέτοιο βάρος καµµία κοινωνία δεν µπορεί να αντέξει. Ένα
βάρος που υποσκάπτει την αλληλεγγύη των γενεών και διυλίζει
το διαγενεακό συµβόλαιο πάνω στο οποίο βασίζεται το σύστηµα
συντάξεων.
Θα πρέπει στο στοχασµό µας για τις µεταρρυθµίσεις να λάβουµε υπ’ όψιν στατιστικές, αριθµούς και παραµέτρους που είναι
ξερά στοιχεία: Ο δηµογραφικός, ο οικονοµικός, ο ασφαλιστικός
δείκτης εξάρτησης, το οικονοµικό ισοζύγιο του ασφαλιστικού συστήµατος. Σήµερα έχουµε σχεδόν έξι συνταξιούχους σε δέκα εργαζόµενους.
Όλα αυτά συνιστούν ένα σύγχρονο κοινωνικό ζήτηµα που θίγει
πολλές πλευρές της κοινωνίας µας, όπως το µοντέλο ανάπτυξης, την ευθύνη των επιχειρήσεων, την αγορά εργασίας, την κοινωνική προστασία, την οικογένεια, θέµατα και προβλήµατα που
έχουµε συνηθίσει να τα αντιµετωπίζουµε µε διαχρονική αναβλητικότητα και αενάως να παραπέµπουµε τη λύση τους στο µέλλον.
Η άµεση και οριστική λύση του ασφαλιστικού είναι όρος επιβίωσης του έθνους. Εάν η ευκαιρία που µας δίδεται για τη λήψη
ουσιαστικών, δραστικών, εξυγιαντικών µέτρων δεν αξιοποιηθεί,
τότε τα ασφαλιστικά αδιέξοδα θα δηλητηριάζουν ολοένα και περισσότερο όλους τους τοµείς της κοινωνίας, της οικονοµίας, της
πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να αποφασίσουµε:
Υπερασπιζόµαστε αυτό το ασφαλιστικό σύστηµα της χρεοκοπίας, της δηµοσιονοµικής κατάρρευσης, της πελατειακής πολιτικής, της υποθήκης της ζωής των παιδιών µας; Ας κοιτάξουµε
στα µάτια τα παιδιά µας και ας δώσουµε την απάντηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Ελένη Τσιαούση και παρακαλείται ο κ. Βασίλειος Έξαρχος, Βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν την περίοδο ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση κάνουν µια µεγάλη και συστηµατική
προσπάθεια, για να επανακτήσει η χώρα µας την αξιοπιστία της
στην Ευρώπη και στις διεθνείς σχέσεις, να νοικοκυρευτούν τα
δηµόσια οικονοµικά και να µπουν κανόνες που θα εγγυηθούν τη
διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και τη δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών. Αυτή η προσπάθεια φαίνεται ότι έχει τα πρώτα
θετικά και ελπιδοφόρα αποτελέσµατα. Εµείς όµως δεν εφησυχάζουµε, συνεχίζουµε αυτήν την προσπάθεια, γιατί η χώρα πρέπει να βγει από το τούνελ της ύφεσης, της αδιαφάνειας, της
αβεβαιότητας και της ανασφάλειας.
Η συζήτηση για το ασφαλιστικό που διεξάγεται στην Αίθουσα
δεν µπορεί και δεν πρέπει να είναι µια συζήτηση καθαρά τεχνικού
χαρακτήρα, στενά λογιστική, «οικονοµίστικη» και επιφανειακή. Η
συζήτηση για το ασφαλιστικό είναι µέρος της συζήτησης για την
ανάπτυξη της χώρας, για τη µεγέθυνση του ακαθάριστου εθνικού
προϊόντος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, είναι µέρος της συζήτησης για τη σύγχρονη οργάνωση της
εργασίας και κυρίως είναι µέρος µιας συζήτησης για το κοινωνικό κράτος, που οφείλουµε να έχουµε ως χώρα.
Το ασφαλιστικό πρέπει να είναι στοιχείο ενός κοινωνικού κρά-

9701

τους σύγχρονου και προοδευτικού, µιας κοινωνίας που έχει στο
επίκεντρό της τον άνθρωπο, τα δικαιώµατα και τις ανάγκες του
και αυτές οι ανθρώπινες ανάγκες, αυτά τα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν αρχίζουν όταν ο πολίτης ολοκληρώσει τον εργασιακό
του βίο. Να το πούµε καθαρά και µε σαφήνεια. Χωρίς πολιτική
για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέµηση της
ανεργίας -ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων, κύριε Υπουργέ, και
όσων είναι σε µεγάλη ηλικία, πάνω από τα πενήντα ή πενήντα
πέντε χρόνια- χωρίς την απαραίτητη αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών και κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης που ισχύουν διαχρονικά, χωρίς ολοκληρωµένη σύγχρονη πολιτική για την υγεία και
την παιδεία µε έµφαση στο δηµόσιο χαρακτήρα τους, χωρίς εξυγίανση της οικονοµίας και πάταξη της παραοικονοµίας, χωρίς
ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου της µαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, χωρίς πάταξη της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης, η όποια προσπάθεια αντιµετώπισης των προβληµάτων
του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας δεν θα έχει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. ∆εν φθάνει να αυξάνονται οι εισφορές,
να περικόπτονται οι συντάξεις ή να επιµηκύνεται ο εργάσιµος
βίος, για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα. Εάν δεν υπάρξουν
όλες οι προηγούµενες προϋποθέσεις, µια λογική θα επικρατήσει, αυτή των συνεχών αλλαγών που θα είναι απαραίτητες, γιατί
το σύστηµα δε θα τα βγάζει πέρα. Όµως, όπως καταλαβαίνετε,
αυτό δεν θα µπορεί να γίνει αποδεκτό από τους πολίτες.
Για αυτό λέω µε σαφήνεια, επίσης, ότι είναι η ώρα της πολιτικής και των πολιτικών, που οφείλουµε να αναγνωρίσουµε δηµόσια ότι έχουν ευθύνη για την κατάσταση, γιατί φτάσαµε εδώ.
Βεβαίως, υπάρχει συναίσθηση της κρισιµότητας των στιγµών;
Σε µεγάλο µέρος του πολιτικού κόσµου υπάρχει. Πρέπει, όµως,
να υπάρχει και πλήρης συναίσθηση ότι την κρίση δεν µπορεί να
την πληρώσουν οι οικονοµικά ασθενέστεροι και οι κοινωνικά ευάλωτοι, που δεν έχουν και καµµία ευθύνη για τη δηµιουργία της
κρίσης.
Ακούω και διαβάζω αυτές τις τελευταίες µέρες ότι είναι η ώρα
της εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση και αυτό το θεωρώ
σωστό. Συγχρόνως, όµως, ύστερα απ’ όσα οδυνηρά ζήσαµε τα
τελευταία χρόνια, για να βγούµε από την κρίση, για να µην οδηγηθούµε σε κοινωνική αφασία, είναι ζητούµενο και µάλιστα περισσότερο από ποτέ, και η εµπιστοσύνη των πολιτών προς την
πολιτεία και το κράτος. Και αυτή η εµπιστοσύνη θα οικοδοµηθεί
µε καθαρές κουβέντες.
Ασφαλώς χρειάζονται αλλαγές για να µπορέσουν να πάρουν
σύνταξη οι νέοι, αυτοί που τώρα µπαίνουν στην αγορά εργασίας,
αυτοί που παραµένουν άνεργοι και πρέπει να δουλέψουν. Ασφαλώς χρειάζονται αλλαγές για να ενισχυθούν αυτοί που παίρνουν
συντάξεις φτώχειας και δεν µπορούν να αντέξουν στην κρίση.
Ασφαλώς χρειάζονται αλλαγές για να σταµατήσουν κάποιοι να
βγαίνουν πολύ νωρίς στη σύνταξη και µάλιστα ορισµένοι µε πολύ
υψηλά εφάπαξ. Χρειάζονται αλλαγές για να µην κατασπαταλώνται τα αποθεµατικά των ταµείων σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου,
για να µην αποµυζούν τα διάφορα τρωκτικά πόρους µέσω υπέρµετρων συνταγογραφήσεων φαρµάκων και αχρείαστων ιατρικών
πράξεων.
Είναι, όµως, συγχρόνως, κύριε Υπουργέ, άδικες οι αλλαγές
που ανατρέπουν βίαια τον οικογενειακό προγραµµατισµό των µητέρων µε ανήλικα παιδιά, όπως είναι άδικη και η αλλαγή που στερεί τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη ιδιαίτερα από
τους χαµηλοσυνταξιούχους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ώρα της ευθύνης. Είναι
η ώρα να δούµε καθαρά τι συµβαίνει γύρω µας και κυρίως να
δούµε πού οδηγούµαστε ως κοινωνία. Και έχουµε χρέος να προλάβουµε φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού συµπολιτών µας
που κινδυνεύουν να οδηγηθούν στο περιθώριο της ζωής. Και
γνωρίζουµε από την εµπειρία την παγκόσµια ότι σε τέτοιες περιόδους κρίσεις κινδυνεύουν πολίτες να οδηγηθούν στο περιθώριο.
Η έξοδος από την κρίση, λοιπόν, απαιτεί ολοκληρωµένο πολιτικό σχέδιο, σχέδιο σωτηρίας της χώρας, που η Κυβέρνηση και
ο Πρωθυπουργός µέχρι τη λήξη αυτής της συζήτησης, κύριε
Υπουργέ, πρέπει να το παρουσιάσει ολοκληρωµένο στη Βουλή
και στη συνέχεια να το εφαρµόσει µε συνέπεια, αλλά και µε ευ-
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αισθησία. Και είµαι βέβαιος ότι αν αυτά θα συµβούν, οι πολίτες
θα κρίνουν την Κυβέρνηση θετικά όταν θα έρθει η ώρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Έξαρχο.
Παρακαλείται ο κύριος Αθανάσιος Γικόνογλου, Βουλευτής
Ηµαθίας του ΠΑΣΟΚ, να έρθει στο Βήµα.
Ορίστε, κύριε Γικόνογλου, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα καλείται να αντιµετωπίσει µία κρίση που όµοιά της δεν έχουµε ζήσει, µία κρίση η οποία
εν πολλοίς έχει στις ρίζες της τα δυσεπίλυτα συσσωρευµένα
προβλήµατα, τις στρεβλώσεις του κράτους που διογκώθηκαν µε
το χρόνο εξαιτίας είτε της αδιαφορίας είτε των λανθασµένων επιλογών είτε της µικροπολιτικής αντίληψης που κυριάρχησε τα περασµένα χρόνια.
Πρέπει να αλλάξουµε το κράτος. Πρέπει να βγάλουµε την πατρίδα µας από το αδιέξοδο και πρέπει να διασφαλίσουµε ότι στο
µέλλον δεν θα γίνουνε τα ίδια λάθη, που οδήγησαν µέχρι εδώ.
Και για να βγάλουµε τη χώρα από το αδιέξοδο, πρέπει να ανοίξουµε οδούς διαφυγής, πρέπει να αλλάξουµε πορεία.
Είναι µεγάλη ανοησία να επιµένουµε στην ίδια κατεύθυνση
όταν βεβαιωµένα αυτή οδηγεί στην καταστροφή. Αυτό ακριβώς
αποφάσισε να κάνει η Κυβέρνηση. Βάζει τη χώρα σε µία νέα κατεύθυνση και την πάει σε ασφαλές λιµάνι. Ο τόπος δεν αντέχει
άλλη οπισθοδρόµηση. Τα ασφαλιστικά ταµεία έχουν καταρρεύσει.
Αυτά είναι απλά µαθηµατικά. Έγιναν λάθη, τραγικά λάθη, έγιναν εσφαλµένες εκτιµήσεις και τελικά υποθηκεύτηκε το µέλλον
των ασφαλισµένων µε όρους καταστροφικούς. Κάποιοι µιλάνε
για έναν επερχόµενο εργασιακό µεσαίωνα, αλλά κανένας δεν µιλάει για την πιθανή αδυναµία του κράτους να καταβάλει συντάξεις. Εύκολα λόγια που στοχεύουν να ερεθίσουν την κοινή
γνώµη. Η κοινωνία όµως γνωρίζει ότι όλα αυτά τα χρόνια επικράτησε, όπως λέει ο λαός µας, ένα µπάχαλο και το αγαθό της
εργασίας έγινε αντικείµενο µικροπολιτικής εκµετάλλευσης. Ο κόσµος ξέρει ότι όλα αυτά τα χρόνια το κράτος αντιµετώπιζε µε
δυο µέτρα και σταθµά τους εργαζοµένους. Ξέρει ότι, αν είχες
µπάρµπα στην Κορώνη, έβρισκες µία θέση εργασίας στο δηµόσιο και τα ακούµε αυτό το διήµερο πολύ αναλυτικά. Εξασφάλιζες
δια βίου πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα, ενώ οι
πολίτες «δεύτερης κατηγορίας» οδηγούνταν στον ιδιωτικό
τοµέα, αναγκασµένοι να προσφέρουν και µαύρη εργασία, δίχως
πολλές φορές τη στοιχειώδη ασφάλεια, απροστάτευτοι έναντι
της κερδοσκοπίας των επιτήδειων της αγοράς. ∆εν δέχοµαι
όµως ότι οι αγρότες είναι πολίτες άλλης κατηγορίας και δουλεύουν για να πάρουν τη χαµηλότερη σύνταξη στα εξήντα πέντε
και κάποιοι άλλοι να παίρνουν υψηλές συντάξεις στα πενήντα. Ο
κόσµος ξέρει ότι το πολιτικό σύστηµα σε αυτήν τη χώρα έφτασε
στο ελεεινό σηµείο να εµπορεύεται το σηµαντικότερο αγαθό, την
εργασία και την ασφάλιση, χωρίζοντας τους πολίτες σε «δικούς
µας» και «αλλότριους». Αυτοί που σήµερα όψιµα θέλουν να εµφανίζονται ως υπερασπιστές των εργασιακών δικαιωµάτων των
πολιτών ήταν εκεί και είχαν συµµετοχή σε αυτήν την άθλια µεταχείριση των πολιτών, έχοντας εξασφαλίσει πλουσιοπάροχα οφίτσια για τους ιδίους σε αγαστή συνεργασία µε αυτό το
διεφθαρµένο πολιτικό σύστηµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μάλλον για το ΠΑΣΟΚ µιλάτε, κύριε Γικόνογλου!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ: Μιλάω για αυτά τα οποία έζησα
τα τελευταία χρόνια, κύριε συνάδελφε, και χαίροµαι πάρα πολύ
που έχετε τη µύγα και µυγιάζεστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πόσους διορίσατε από το παράθυρο;
Πώς κάνατε το κράτος έτσι όπως είναι σήµερα;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μη διακόπτετε.
Κύριε Γικόνογλου, συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ: Τα τελευταία χρόνια είδε πολύ
καλά ο ελληνικός λαός τι κάνατε, κύριε συνάδελφε, τα είδε πάρα
πολύ καλά. Και µόνο που ενοχλείστε τόσο σοβαρά δείχνει το επίπεδο της ευθύνης σας και εδώ πέρα µέσα δυστυχώς δεν µιλάµε
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όλοι ειλικρινά, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Γικόνογλου, συνεχίστε χωρίς να απαντάτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ: ∆εν δικαιούνται, λοιπόν, να µιλούν για ένα εργασιακό µεσαίωνα σε µία Κυβέρνηση που έρχεται αποφασισµένη να βάλει τέλος στις κοινωνικές ανισότητες.
∆εν δικαιούνται να εµφανίζονται ως αυστηροί κριτές µιας προσπάθειας όσοι χρησιµοποίησαν το αγαθό της εργασίας ως εφαλτήριο επίτευξης των µικροπολιτικών τους σκοπιµοτήτων και
τελικά είχαν συµµετοχή στην εξαθλίωση της κοινωνίας, στην ισοπέδωση των συνειδήσεων, στην άγρα ψήφων και στην ταπείνωση
του λαού µας, σε αυτήν τη δεινή θέση που έφεραν τη χώρα µας.
Υπάρχουν οι αριθµοί που αµείλικτα δείχνουν τα τραγικά λάθη
του παρελθόντος. Αυτή η Κυβέρνηση όµως αποφάσισε να κοιτάξει κατάµατα τα προβλήµατα για να δώσει τη µάχη να βελτιώσουµε τους αριθµούς και τελικά να φέρουµε την κοινωνία σε
συνθήκες ασφάλειας και κοινωνικής ισότητας, να εγγυηθούµε
ότι θα διασφαλίσουµε αξιοπρεπή σύνταξη για κάθε δικαιούχο.
Σοσιαλισµός, κοινωνισµός σηµαίνει και κοινωνική πολιτική, κοινωνική πολιτική όµως σηµαίνει κονδύλια. Αυτά τα κονδύλια αγωνιζόµαστε να εξοικονοµήσουµε, όταν κάποτε, κάπου αλλού,
κατασπαταλήθηκαν.
Τα λάθη, λοιπόν, του παρελθόντος επέφεραν τραγικές βλάβες
στο σώµα του κράτους. Φαντάζει ακόµα και σήµερα φυσιολογικό
στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να στέκονται απέναντι σε κάθε
επιλογή της Κυβέρνησης φωνάζοντας: «Μην το κάνετε αυτό». Ο
λαός όµως ξέρει, ακούει και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Αντιλαµβάνεται ότι η Κυβέρνηση έχει ένα δύσκολο έργο, που γίνεται
ακόµη δυσκολότερο γιατί θέλει να θεραπεύσει οριστικά τον
ασθενή.
Ας κοιτάξουµε, λοιπόν, τους πολίτες στα µάτια και αν πραγµατικά ενδιαφέρονται όλοι αυτοί για το µέλλον του τόπου, να
πουν την αλήθεια. Να µην αργήσουν, όµως, γιατί πλέον ο λαός
ξύπνησε. Ο λαός που µπορεί σε πρώτη φάση να έχει εκφράσει τη
δυσαρέσκεια για τα µέτρα της εξυγίανσης του κράτους, σήµερα
ξέρει ότι δεν πρόκειται να συγκινηθεί από τους κλαυθµούς και
τους οδυρµούς, όλων όσοι νοµίζουν, ότι η κρίση προσφέρεται
για να αλιεύσουν ψήφους σε θολά νερά. Την αλήθεια που δεν
είναι άλλη από το γεγονός ότι δεν πάει άλλο. Ή τώρα θα σώσουµε τον τόπο ή θα τον αφήσουµε να πορευθεί στον καταστροφικό κατήφορο του λαϊκισµού και της µικροπολιτικής, που
µας οδήγησαν στα σηµερινά χάλια.
Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ και κυβερνά τον τόπο µε υπευθυνότητα.
Το ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν φοβάται να συγκρουστεί µε το κακό παρελθόν του, αλλά και µε όλους εκείνους
που πανικόβλητοι βλέπουν µια Κυβέρνηση να σαρώνει ένα σάπιο
κατεστηµένο, µέσα στο οποίο έχουν µάθει να κάνουν παιχνίδι,
για να διατηρούν επιζηµίως για την κοινωνία, τους ρόλους τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Γικόνογλου.
Παρακαλείται ο Βουλευτής Κιλκίς κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης,
να έρθει στο Βήµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι η πρώτη φορά που απευθύνοµαι απ’ αυτό το Βήµα µε τη
θεσµική πλέον παρουσία ως ανεξαρτήτου Βουλευτή. Ειλικρινά
νιώθω και άβολα, γιατί προέρχοµαι από µία δοκιµασία, όπου µε
την ευλογία της αγιοτέρας των αγίων του ελληνισµού Παναγίας
και κατ’ ελάχιστον την ευθυκρισία αυτού του Σώµατος, µπορώ
να απευθυνθώ σήµερα -και τολµώ να πω- χωρίς να υπάρχει κανένα άλλοθι, κατά απόλυτη έκφραση των ιδεών µου και των πολιτικών µου θέσεων.
Ξεκαθαρίζω εξ αρχής κάτι. ∆εν µε ενδιαφέρει η εµπιστοσύνη
που πιθανόν να ζητήσει ο Πρωθυπουργός για την Κυβέρνηση
που κυβερνά σήµερα τη χώρα. Κάτι τέτοιο, µε αφήνει ασυγκίνητο. Είµαι, όµως, υποχρεωµένος να κοιτάξω στα µάτια, εν καιρώ
ειρήνης την πατρίδα µου, τους Έλληνες πολίτες και να φανώ
κατά το δυνατόν χρήσιµος, όπως επιτάσσει το πολίτευµά µας,
σε αυτή την Αίθουσα.
Αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, κατά τη λειτουργία
του πολιτεύµατος και τη δεοντολογία πιστεύω ότι κάθε µείωση
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των αποδοχών ή συντάξεων µη γνωστοποιηθείσα εγκαίρως, εκ
των προτέρων, πρέπει να οδηγεί την εκάστοτε κυβέρνηση σε παραίτηση ή αν δεν οδηγεί σε παραίτηση, πρέπει να οδηγεί τη χώρα
σε κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης. ∆εν υπάρχει άλλη οδός. Θέτω
έτσι εξ αρχής τα πράγµατα γιατί απ’ αυτό το Βήµα, Βουλευτής
τότε της Νέας ∆ηµοκρατίας, πριν πολλούς µήνες το Φεβρουάριο, είπα παραστατικά στην Κυβέρνηση ότι εφ’ όσον εσείς καταθέτετε ότι τα πράγµατα είναι σε αυτήν την τραγική πλέον
κατάσταση: να φάµε κάτι από το λίπος µας ή να το φάµε όλο και
αν χρειαστεί και κάτι από τις σάρκες µας.
Εφ’ όσον όλοι έχουµε πλέον επίγνωση των προβληµάτων και
εφ’ όσον υπάρχει εγγύηση των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τότε ναι, να βγάλουµε από τις οικονοµίες µας
όλοι οι Έλληνες µε λαϊκό οµολογιακό δάνειο και να στηρίξουµε
την πατρίδα µας. Και εφ’ όσον ο Κέυνς και όλοι του παρεµβατισµού, δεν ήξεραν ότι υπάρχει ΕΣΠΑ ή σύµπραξη ιδιωτών και δηµοσίου, είναι εγκληµατικό σε αυτή τη χώρα να µην προχωρούν τα
προγραµµατισµένα έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε µικρή
συµµετοχή της χώρας και αυτά των Συµπράξεων Ιδιωτών και ∆ηµοσίου.
∆εν είµαι από αυτούς που αρνούνται τα δύσκολα. Και είναι δεδοµένο ότι και από αυτή τη ζωή και από την πολιτική θα προσπαθήσω να φύγω όρθιος. Προσκυνηµένος και στα γόνατα, λέω
στην ιστοσελίδα µου, δεν πρόκειται να περπατήσω. Και δεν διεκδικώ το αλάθητο ούτε µονοπωλώ τη γνώση και τη σοφία, ούτε
είµαι και ο αγιότερος των πολιτικών.
Οφείλατε να οδηγήσετε τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. ∆ιότι αυτή την τραγική εικόνα που εµφανίζετε, δεν µου
αφήνει εµένα περιθώριο ότι η χώρα δεν είναι πλέον σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ή κάτι άλλο θέλετε να πείτε και δεν
µας το παρουσιάζετε όπως πρέπει.
Είµαι από αυτούς που δήλωσα ξεκάθαρα -και όσο και αν φαίνεται µάταιο και ανθρώπινο καµµιά φορά- ότι εµπιστεύοµαι απολύτως την πολιτική ηγεσία, τον Υπουργό και τον Υφυπουργό,
αυτού του Υπουργείου, χωρίς να χαϊδεύω αυτιά. Πιστεύω ότι
είναι από τους ανθρώπους που γνωρίζουν και έχουν και τη συνισταµένη έκφραση του πάθους της πολιτικής µε όποια διαφοροποιηµένη, αν το θέλετε, αφετηρία ο καθένας µας βρίσκεται µέσα
σε αυτήν την Αίθουσα.
Και εξ αρχής τοποθετούµαι θετικά σε αυτό το νοµοσχέδιο γι’
αυτούς τους λόγους, της γνώσεως και του πάθους. Γιατί επιτέλους Βουλευτής από το 2000 δεν δίστασα -και τότε αντιπολιτευόµενος το ΠΑΣΟΚ και κατόπιν ευρισκόµενος στην κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας- να δηλώνω ότι ορισµένα πράγµατα, δηλαδή,
η µετατροπή δεν πάει άλλο και πρέπει να αρθεί σ’ αυτόν τον
τόπο. Είναι πανάρχαιος νόµος. Τον έχω αναφέρει και άλλη φορά.
Είναι του Ιαµβλίχου και κατόπιν από τη µαρξιστική θεώρηση. Η
ποσοτική συσσώρευση οδηγεί ή θα πρέπει να οδηγεί σε ποιοτική
µετατροπή.
∆εν πάει άλλο σε αυτή τη χώρα. ∆εν είναι δυνατόν ο κλάδος
υγείας των ταµείων να µην είναι κάτι ξεχωριστό. Μπράβο σας
που το προχωράτε. ∆εν µπορεί να µην υπάρχει ισότητα στην αναπηρία. ∆εν µπορεί ο αγρότης µε κοµµένο το πόδι στο γόνατο να
µην παίρνει σύνταξη και ο φτωχός εργάτης του ΙΚΑ να παίρνει.
Ισότητα στη δυστυχία, το έχω πει πολλές φορές σε αυτή την Αίθουσα.
∆εν είναι δυνατόν να µην υπάρχει ισονοµία, γιατί ισότητα δεν
υπάρχει, µεταξύ γυναικών και ανδρών. Πρέπει να αναγνωρίσουµε
τη βιολογική υπόσταση της γυναίκας. Εκεί όπου η εργασία είναι
πράγµατι δυσβάσταχτη για τη γυναίκα, να φύγει πιο νωρίς.
Αλλά έχω πει από αυτό το Βήµα, για ποιο λόγο η γυναίκα γιατρός θα φύγει πιο νωρίς από εµένα που είµαι γιατρός; Για ποιο
λόγο; Ποιος θα δώσει απάντηση στη νέα γενιά; Για ποιο λόγο κάποιος θα παίρνει σύνταξη µεγαλύτερη του µισθού; Για ποιο λόγο
κάποιος θα παίρνει σύνταξη κάτω από τα 60, όταν δύο είναι οι
παράµετροι, οι οποίοι υπάρχουν στο συνταξιοδοτικό, το προσδόκιµο της ζωής και η γήρανση; Όλα αυτά τα τολµάτε, γι’ αυτό
και έχω εξ αρχής τη θετική κατάθεση.
Θα πρέπει, όµως, να αναγράψετε ρητώς ότι η πρόβλεψη
αφορά µία γενιά, µία εικοσαετία και ότι αναθεωρείται ανά πενταετία. Μόνον έτσι νοµίζω ότι µπορούµε να σηκώσουµε την Ελ-
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λάδα και τους Έλληνες ξανά εκεί που πρέπει, να ενισχυθεί η γυναίκα εκεί που χρειάζεται, στη γέννα, να καθίσει 2 και 3 χρόνια
και ναι, να αναλάβουµε όλοι αυτό το κοινωνικό βάρος για κάθε
παιδί που γεννιέται. Προσέξτε ιδιαίτερα τις προτάσεις των πολυτέκνων.
Πρέπει να συνδεθεί η εργασία µε την ασφάλιση. Είναι αδιανόητο να µη συνδεθεί. Να υπάρχουν κίνητρα µέχρι τα τριάντα
πέντε, µειωµένες εισφορές, τριάντα πέντε έως πενήντα πέντε
ετών ένα επίπεδο των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών, κίνητρα
και µετά τα πενήντα πέντε µε µικρότερες ασφαλιστικές εισφορές. Ευνοµούµενες πολιτείες το έχουν πετύχει.
Κλείνοντας, πιστεύω ότι πρέπει να υπηρετηθούν τρεις αρετές
του ελληνισµού, η ελευθερία στη δηµιουργία, η δικαιοσύνη -και
γιατί όχι κατά την χριστιανική θεώρηση- η αγάπη προς τους συνανθρώπους µας, που έχουµε αποφασίσει να ζήσουµε µαζί.
Αλλά πάνω απ’ όλα, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν δέχοµαι επ’ ουδενί λόγω σε αυτούς τους Έλληνες να είναι όνειρο η σύνταξη.
Όνειρο πρέπει να είναι η δηµιουργία στη ζωή, η γεύση αυτής της
δηµιουργίας. Γι’ αυτό κατ’ αρχάς δίνω θετική ψήφο, αλλά σίγουρα όµως όλες οι άλλες παράµετροι, κύριε Υπουργέ, πρέπει
να επανεξεταστούν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, τον κ.
Κιλτίδη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Α’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνα Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάµε για ένα νοµοσχέδιο ή µιλάµε για ένα µνηµόνιο; Γιατί,
εδώ θα πρέπει να αποφασίσουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, αν µιλάµε ειλικρινά. Ειλικρινά δεν µιλάµε. ∆εν κάνουµε ειλικρινά υπολογισµούς. ∆εν λέµε την αλήθεια ή –αν θέλετε- κάποιοι δεν λένε
την αλήθεια.
Πρώτα από όλα, σας αφαιρείται φυσικώς, µαθηµατικώς, µεταφυσικώς και λογικώς το δικαίωµα να λέτε και να υποχρεώνετε
εδώ µέσα Βουλευτές να ψηφίζουν νοµοσχέδιο, στο οποίο έχετε
κάνει ψευδείς, άθλιους υπολογισµούς µε δικηγορικά γραφεία,
οµάδες συµφερόντων και υπόπτων προθέσεων επιστήµονες ότι
θα καθορίσετε σήµερα εσείς, εκλεγµένοι πριν από ένα χρόνο
παρά κάτι, τη ζωή των ανθρώπων µετά από πενήντα χρόνια µέχρι
το 2050 και µέχρι το 2060.
Πρέπει να έχετε «καβαλήσει» ένα απίστευτο καλάµι, ένα καλάµι απίθανο να νοµίζετε ότι θα λέτε, αβρόχοις ποσίν, ότι είναι
ταφόπλακα. Ο Πρωθυπουργός σας το είπε, δεν το λέµε εµείς.
Ταφόπλακα! Ποιός σας είπε ότι µπορείτε να θάβετε ζωντανούς
τους ανθρώπους; Τους θάβετε ζωντανούς τους ανθρώπους!
Πιστεύετε στα αλήθεια ότι στα τρία, στα τέσσερα, στα πέντε
χρόνια, στους τρεις, τέσσερις, πέντε µήνες δεν θα υπάρξει γενιά,
δεν θα υπάρξουν άνθρωποι που θα συνειδητοποιήσουν ότι εσείς
υπογράφετε µία θανατική καταδίκη σε ένα περίεργο χρηµατοπιστωτικό Κολοσσαίο µε τη «LEHMAN BROTHERS», τους «ΜΟΥΡΣ,
ΣΟΥΡΣ, ΦΟΥΡΣ» και πέντε οίκους, οι οποίοι κάθονται και κάνουν
υπολογισµούς για να καταλήξουµε στην Ισλανδία;
Μην πάτε αλλού. Αφήστε τα µοντέλα που µας πουλήσατε εδώ
µέσα, το σουηδικό, το ιρλανδικό, το ένα, το άλλο. Ο καθένας σας
ερχόταν εδώ και πούλαγε ένα µοντέλο και τα µοντέλα χρεοκοπήσανε. Πουλήσατε µία ευρωζώνη και «σφίχτηκε» τόσο πολύ που
οι άνθρωποι δεν µπορούν να αναπνεύσουν.
Τα χρέη, τα χρέη, τα χρέη… Πώς δηµιουργήθηκαν τα χρέη;
Πώς γίνεται να δηµιουργηθούν αυτά τα χρέη;
Πιστεύετε στ’ αλήθεια –εγώ αναρωτιέµαι ειλικρινά µε συναδέλφους και ειδικά γυναίκες του ΠΑΣΟΚ- ότι µ’ αυτό το νοµοσχέδιο και µ’ αυτό το µνηµόνιο, µ’ αυτή τη συµφωνία –που δεν
είναι καν συµφωνία, αλλά δεν είναι µνηµόνιο, δεν ξέρουµε αν
είναι συνταγµατική, δεν είναι αντισυνταγµατική, αδιάφορο- µπορείτε να πείτε ξαφνικά σε µία γυναίκα στα εξήντα πέντε, καθαρίστρια µερικής απασχόλησης ότι µπορεί να είναι στα γόνατα και
να καθαρίζει σκάλες; Σκάλες στην Γκράβα; Εξήντα πέντε χρονών;
Μπορείτε να φανταστείτε τον πατέρα σας, το θείο σας, τον ξαδερφό σας στα εβδοµήντα δύο για να συµπληρώσει κάτι που
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εσείς έχετε βαφτίσει αξιοπρέπεια τα 360; Όποιος λέει ότι οι Έλληνες θα έχουν –τάχα µου, δήθεν δηµοκρατικά- µία ενιαία σύνταξη βασική 360, την έχει καταργήσει.
Με εκατόν πενήντα µεροκάµατα το χρόνο, ήτοι έξι µήνες και
αυτούς λειψούς –λαχείο είναι αυτό που σας λέω, για πάνω από
πεντακόσιους-εξακόσιους χιλιάδες ανθρώπους- θέλετε ογδόντα
χρόνια να συµπληρώσετε, για να πέσετε σ’ αυτούς τους κωδικούς και σ’ αυτές τις εκτιµήσεις. Ογδόντα χρόνια δουλειάς!
Μιλάει το ΚΚΕ και σας φωνάζει: «Υποχρεωτική δωδεκάχρονη
εκπαίδευση». Να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος βιολογικά, ψυχολογικά, πνευµατικά, να µη ζει µε «κουµπάκια». Και έρχεστε και του
λέτε ότι στα δεκαπέντε θα πάει στο γκαραζάδικο ή θα πάει σερβιτοράκι µε κάτι λιγότερο από 500 και 70 η κάρτα του εισιτηρίου
για να πηγαινοέρχεται στον εργοδότη; Θα µένει στο Πέραµα, θα
σερβίρει στην Κηφισιά και θα εργάζεται τετράωρο; Θέλει τρεις
ώρες να πάει, τρεις ώρες να γυρίσει και να πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη του; Είναι και ελλειµµατικό και αύριο το πρωί
στον ιδιώτη θα πάρει 590 µείον 70, δηλαδή 520, µείον οι κρατήσεις; Από τα δεκαπέντε; Και θα πρέπει να βάλει πενήντα χρόνια
για να πάει εξήντα πέντε; Αντέχεται η ορθοστασία σερβιτόρου;
Θα βάλετε γυναίκα εξήντα πέντε και εξήντα εφτά χρονών να σας
φυλάει τα παιδιά στο νηπιαγωγείο; Τα βαρέα και ανθυγιεινά θα
τα κόψετε κατά 90% και τα καινούργια ανθυγιεινά;
Έχετε δει τον αριθµό των θανάτων από τους εργαζόµενους
στις «πράσινες» εταιρείες και ειδικά της ανακύκλωσης; Τον έχετε
δει; Έχετε δει πόσοι πεθαίνουν και τι βαρύ και ανθυγιεινό είναι
το επάγγελµα να δουλεύεις στα βιοκαύσιµα; Σαν τα κοτόπουλα
πεθαίνουν οι άνθρωποι. Σοβαρολογείτε; θα στέλνετε σε σκυλοπνίχτες τους ανθρώπους µε τριάντα και σαράντα χρόνια;
Και θα ζουν οι άνθρωποι από τα δεκαπέντε και τα δεκαοχτώ
και θα κυνηγάνε τρίωρα, τετράωρα, πέντε ώρες, εφτά ώρες;
Τολµάτε και µιλάτε εδώ µέσα για αναλογίες «ένα προς ενάµισι»; Γιατί λέτε ψέµατα; Κάντε την αναλογία µε βάση αυτούς
που δουλεύουν, µ’ αυτούς που εν δυνάµει θα µπορούσαν και
όφειλαν να δουλεύουν, να έχουν όλοι µία δουλειά. Την κάνατε
ποτέ την αναλογία;
Μιλάτε για δηµογραφικό; Μα δεν ντρεπόµαστε µεταξύ µας µεγάλοι άνθρωποι; Γραµµατιζούµενοι άνθρωποι και µιλάτε για δηµογραφικό;
∆ηλαδή υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει, σπουδάζει, πάει
στο στρατό κάνει οτιδήποτε, µία κοπέλα για παράδειγµα, που
δουλεύει σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας µε µαζική τενοντίτιδα,
µυοσκελετικά προβλήµατα, εγκεφαλικά προβλήµατα και δουλεύει δωδεκάωρα, δεκατετράωρα και αυτή στα τριάντα της και ο
άλλος στα τριάντα του, µε 500 ευρώ ο ένας και 500 ευρώ ο
άλλος θα ξεκινήσουν φαµίλια; Ποιος θα την ξεκινήσει τη φαµίλια; Η φοιτητική γκαρσονιέρα των δώδεκα τετραγωνικών κάνει
350 ευρώ. Και τώρα πάει και η σύνταξη της γιαγιάς, πάει και το
τσοντάρισµα από τον παππού. Πρέπει να δουλεύει µέχρι να πεθάνει.
Κύριοι Βουλευτές και κυρίες Βουλευτίνες, εγώ ανέβηκα πάνω,
είχα και την πολυτέλεια να βλέπω από την τηλεόραση µερικούς
συναδέλφους, ήπια και ένα καφέ πληρωµένο είκοσι πέντε φορές
κάτω από τον καφέ που είναι έξω, έχω και ένα αυτοκίνητο για να
πηγαινοέρχοµαι, ανήκω σε ένα ευγενές ταµείο, µπορεί και να κάθοµαι και µέχρι τα εξήντα πέντε µου να µιλάω εδώ και µέχρι τα
εβδοµήντα. Χρόνια ακούµε για δεινοσαύρους.
Είναι βαρύ και ανθυγιεινό το επάγγελµα του πολιτικού; Εδώ
δεν είναι βαρύ και ανθυγιεινό να σε φτύνουν πια. Τους κόβεις τα
πάντα και δεν είναι καν αυτό βαρύ και ανθυγιεινό. Και θα έρθετε
να το συγκρίνετε µε ποιο; Με το επάγγελµα του οικοδόµου; Μ’
αυτόν που δουλεύει στα υπόγεια το Ευαγγελισµού, µε 48 και 50
και 52 και 60 βαθµούς στον κλίβανο για να καθαρίζει τα εργαλεία
για την εγχείριση και το µπότοξ της εποµένης;
Σοβαρολογείτε; Θα χωρίσετε τους ανθρώπους σε προνοµιούχους άνω των πενήντα πέντε και εξήντα των ευγενών ταµείων,
σαν την αφεντιά µου και µερικών άλλων και θα κόψετε την κοινωνία στα δύο;
Γενιά και κοινωνία και νοµοσχέδιο και πολιτική που την πέφτει
σε άµαχο πληθυσµό δεν στέκεται, γιατί περί πολέµου πρόκειται.
Ταξικού, ουσιαστικού και παγκοσµιοποιηµένου πολέµου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε όλα τα καθεστώτα, σε δικτατορίες, σε σφαγές όταν ο βοµβαρδισµός και η σφαγή παίρνουν νέους, γυναίκες και γέρους λέγεται γενοκτονία, σε όλες τις κουλτούρες. Σε όλες τις
κουλτούρες! ∆είτε το νοµοσχέδιο, τι τσακίζει; Γυναίκες, παιδιά,
πιτσιρίκια, νέους, ΑΜΕΑ και γέρους.
Και ερχόµαστε εδώ και συζητάµε ότι θα σώσουµε τη χώρα,
βοµβαρδίζοντας µε αυτά τα µέτρα τον άµαχο πληθυσµό; Τα δεκαπεντάχρονα; Γιατί πατριωτισµός είναι να πηγαίνει στο αφεντικό;
Γενιά που πουλάει τα παιδιά της και τις επόµενες γενιές, για να
καλύψει τις ποµπές της, τα λάθη της και τις επιλογές της, δεν
αξίζει τον κόπο να υπάρχει. Όλες οι γενιές έµειναν στην ιστορία,
γιατί έδωσαν ακόµα και τη ζωή τους για τα νιάτα, ακόµα και όταν
δεν µπορούσαν.
Και ερχόµαστε εµείς εδώ το 2010, 21ος αιώνας, µετά τα millennium, µετά τις Ολυµπιάδες, µετά τους ανθρωπιστικούς πολέµους, µετά τους βοµβαρδισµούς, µετά τη µεγάλη ανάπτυξη, µετά
την κοινωνικοποίηση και τη µετακίνηση και τους πυλώνες και την
ελευθερία µετακίνησης κεφαλαίων, να αποφασίσουµε εµείς σήµερα, ότι για πενήντα χρόνια θα πουλήσουµε γενιές, νέες και γέρους στον καιάδα του κέρδους.
Αν το βαστάει η καρδιά σας, ρίξτε το, το κουκί. Όσο γρηγορότερα το ρίξετε, τόσο γρηγορότερα θα σας ρίξει και θα σας
ανατρέψει η κοινωνία και θα κάνει άλλες επιλογές, αλληλέγγυες,
ουσιαστικές, όχι κατ’ ανάγκη αιµατηρές, αλλά αν είναι να ρεύσει
ένα αίµα, αυτό το αίµα ξέρουµε τίνος θα είναι. Των ηθικώς ανίκανων να σχεδιάσουν το µέλλον, χωρίς να το υποθηκεύσουν εκ
των προτέρων µε τα λάθη τους.
Και αυτά τα περί νεκρών µαζέψτε τα, γιατί εν όψει της ανεργίας αν ανοίξει µύτη θα ξέρουµε ποιος θα έχει τραβήξει τη σκανδάλη και δεν θα είναι το ΚΚΕ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Κανέλλη.
Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Βουλευτής της
Νέας ∆ηµοκρατίας, Αιτωλοακαρνανίας να έρθει στο Βήµα.
Ορίστε, κύριε Καραγκούνη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια η Βουλή των Ελλήνων έχει προβεί επανειληµµένα σε θεσµικού χαρακτήρα αλλαγές στο ζήτηµα της κοινωνικής ασφάλισης.
Κυριολεκτικά, δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι σχεδόν ανά
πενταετία ένας τέτοιος θεσµικός νόµος για το ασφαλιστικό διαβαίνει το κατώφλι αυτής της Αίθουσας.
Και αυτό που σκεπτόµουν, επισκοπώντας και τις ρυθµίσεις που
έχουµε σήµερα µπροστά µας, είναι ότι και αυτή η Βουλή και αυτή
η Κυβέρνηση ακολουθεί αυτό που έχει σχεδόν καταστεί παράδοση σε αυτόν τον τόπο. ∆ηλαδή, την παράδοση του να επανέρχεται διαχρονικά η πολιτεία µε διαδοχικές επεµβάσεις στο
σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης, επεµβάσεις φυσικά που
αποτυγχάνουν η µία µετά την άλλη. Και ακριβώς επειδή αποτυγχάνουν, δεν σταµατούν ποτέ, αλλά µονίµως επανέρχονται µε το
µόνιµο ψευδοεπιχείρηµα της διάσωσης του συστήµατος, που
φυσικά ποτέ δεν ανακάµπτει, µε τους ασφαλισµένους, τους συνταξιούχους και τους εργαζοµένους να βρίσκονται µονίµως αιφνιδιαστικά και ανατρεπτικά αντιµέτωποι µε µειώσεις των
παροχών τους.
∆εν σας κρύβω -για να γίνω πιο ευθύς- ότι αυτή την παράδοση
της διαχρονικής απόπειρας να µεταρρυθµιστεί ένα σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο, παρά τις µεταρρυθµίσεις, δεν
απαλλάσσεται ποτέ από τα µόνιµα προβλήµατά του, τη θεωρώ
παράδοση εµπαιγµού του ελληνικού λαού. Και για το λόγο αυτό,
στη σύντοµη παρέµβαση που επέλεξα, θα επισηµάνω αυτό που
για µένα αποτελεί την ουσία του προβλήµατος, αρνούµενος να
εµπλακώ σε παραπλανητική συζήτηση για τις επιµέρους ρυθµίσεις, που απλώς συσκοτίζουν την ουσία του προβλήµατος.
Ναι, δεν υπάρχει αµφιβολία, ότι το νοµοσχέδιο αυτό βρίθει
αντισυνταγµατικών ρυθµίσεων. Ειδικά, η υπαγωγή εφ’ εξής των
δηµοσίων υπαλλήλων στο ΙΚΑ, αποτελεί νοµοσχέδιο µειώσεως
των συντάξεων µε τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, µε το νέο
ΛΑΦΚΑ, µε την κατάργηση της δέκατης τρίτης και δέκατης τέ-
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ταρτης σύνταξης. Ναι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το νοµοσχέδιο
καθιερώνει την αναλγησία ως το modus operandi του ελληνικού
κράτους.
Το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί την πολλοστή απόπειρα της ελληνικής Πολιτείας µε το ψευδοεπιχείρηµα της διάσωσης του συστήµατος, να µειώνει τις συντάξεις και τις παροχές, για να
επανέλθει λίγο αργότερα, όπως και στο παρελθόν, µε κάποιον
άλλο θεσµικό νόµο, πάλι µε το πρόσχηµα να διασώσει ένα σύστηµα που είναι µονίµως προβληµατικό κ.ο.κ., στην κατεύθυνση
της επιδροµής στα περιουσιακά δικαιώµατα του πολίτη.
Και µην έχετε αµφιβολία ότι εάν θεσµικές παρεµβάσεις, όπως
η σηµερινή, ήταν για να απαλλάξουν το σύστηµα από τις µόνιµες παθογένειές του, θα το είχαν ήδη καταφέρει. Είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι ο νόµος αυτός, παρ’ ό,τι αυτή τη στιγµή
παρουσιάζεται από την Κυβέρνηση να είναι αναγκαίος, τελικά και
µάλιστα σύντοµα θα αποτύχει. Και θα αναγκαστείτε να επανέλθετε µε έναν καινούργιο, ακόµα περισσότερο αντισυνταγµατικό,
ακόµα περισσότερο ελαττωµατικό, ακόµα περισσότερο ανάλγητο κατασκεύασµα. Και τι θα πείτε τότε; Ότι σας το επέβαλε η
τρόικα; Και αν µείνετε χωρίς βαρβάρους, τι άραγε θα κάνετε; Ε,
καλά, το ξέρουµε. Είναι γνωστό. Θα µειώσετε ακόµα µια φορά
τις παροχές και τις συντάξεις.
Για µένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβληµα τελικά
είναι πρόβληµα ιδεολογικής αγκύλωσης και δεν έχει σχέση µε
την παρούσα έκτακτη δηµοσιονοµική κατάσταση και συγκυρία.
Σαν πολίτης και σαν πολιτικός, προερχόµενος ιδεολογικά από
την φιλελεύθερη παράδοση, έχω την πεποίθηση ότι και στον
τοµέα του ασφαλιστικού επιµένουµε στον ίδιο χρεωκοπηµένο µεταπολιτευτικό µύθο: Ότι το παντοδύναµο κράτος µαµούθ µπορεί να κάνει τα πάντα. Έλα, όµως, που δεν µπορεί. Γιατί, εάν το
κράτος και οι δηµοσίου χαρακτήρα οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης το µπορούσαν, δεν θα είχαµε φτάσει εδώ που φτάσαµε.
Φανταστείτε µια αναλογία. Φανταστείτε ότι είχαµε συνάψει ένα
συµβόλαιο σύνταξης µε µια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και ότι
µετά τριάντα χρόνια, κοντά περίπου στη λήξη του και µε εµάς να
ετοιµαζόµαστε να εισπράξουµε, επιτέλους, τις αποδόσεις του,
µας έπαιρναν τηλέφωνο και µας έλεγαν: «Κοιτάξτε, υπάρχει πρόβληµα. Θα σας δώσουµε τα µισά λεφτά, γιατί δεν µας βγήκαν οι
αριθµοί». Τι θα κάναµε, άραγε, σε µια τέτοια περίπτωση; Προφανώς, θα θεωρούσαµε ότι έχουµε να κάνουµε µε αναξιόπιστους. Και αν δεν πηγαίναµε στον εισαγγελέα και στα
δικαστήρια, σε κάθε περίπτωση, εάν είχαµε κάποιο γνωστό θα
του λέγαµε: «Μη το συζητάς, µακριά απ’ αυτούς. Θα χάσεις τα
λεφτά σου».
Όµως, µε το κράτος και τους δηµοσίους φορείς που κατ’ αποτέλεσµα κάνουν διαχρονικά το ίδιο –µειώνουν, δηλαδή, αναξιόπιστα παροχές µε επίκληση κάποιας έκτακτης ανάγκης, που
µάλιστα, λόγω της επαναληπτικότητας του προβλήµατος, δεν
είναι έκτακτη αλλά µόνιµη- αντί να εξάγουµε το προφανές συµπέρασµα ότι το κράτος, δηλαδή, και συγκεκριµένα το ελληνικό
κράτος και οι φορείς του δεν είναι σε θέση –θες για λόγους οργανωτικούς, θες για λόγους ιδεολογικούς, δεν µε ενδιαφέρει- να
διαχειριστούν και να εγγυηθούν αποτελεσµατικά τις συντάξεις,
εµείς, µε ένα ακόµα νοµοσχέδιο, βαυκαλιζόµαστε ότι κάτι θα αλλάξει. Εάν ήταν, όµως, να έχει αλλάξει, θα είχε αλλάξει ήδη, µε
όλες τις προηγούµενες αναλόγου περιεχόµενου και φιλοσοφίας
παρεµβάσεις.
Αλλά θα µου πείτε «Τι ψάχνεις, όταν σήµερα, την ίδια ώρα που
µειώνουν µε αυτόν τον ανερυθρίαστο τρόπο τις συντάξεις, επικαλούµενοι προβλήµατα χρηµάτων, όχι απλώς δεν απολογούνται, αλλά είναι και προκλητικοί;». Γιατί αποτελεί πρόκληση να
µειώνεις τις συντάξεις, επικαλούµενος πρόβληµα χρηµάτων,
όταν ποτέ σαν κράτος δεν έλαβες µέτρα, για να διαχειριστείς
ορθά τα χρήµατα αυτά.
Τι να θυµηθώ; Τις εποχές που τα αποθεµατικά των ταµείων «λίµναζαν» µε επιτόκια κάτω του πληθωρισµού, µε κριτήρια πολιτικά και όχι ανταποδοτικότητας, ή τις περιπτώσεις των χαριστικών εκµισθώσεων; Απολογήθηκε ποτέ κανείς γι’ αυτά; Τιµωρήθηκε ποτέ κανείς γι’ αυτά; Αλλά ξέχασα. Κράτος είναι, ό,τι θέλει
κάνει, ό,τι θέλει λέει. Ατιµωρησία, λαϊκισµός και κρατισµός.
Αυτός δεν είναι ο τριπλός πυλώνας της κρατούσας ιδεολογίας;
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Σύνταγµα στο άρθρο 22, παράγραφος 5 είναι σαφές: «Το κράτος µεριµνά για την κοινωνική
ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως ο νόµος ορίζει». Όµως, οι
γνώµες για την ορθή ερµηνεία της παραγράφου αυτής διίστανται. Μία ερµηνεία, η ερµηνεία που υιοθετήθηκε τα τελευταία
τριάντα χρόνια, είναι ότι η διάταξη επιβάλλει την άµεση ανάµειξη
του κράτους στη διαχείριση αυτού που λέµε ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστηµα. Ακόµα, όµως, και αν αυτήν η ερµηνεία
ήταν η ορθή, πάντως το κράτος και οι φορείς του απέτυχαν σ’
αυτή τους την αποστολή και µ’ αυτή την έννοια θα πρέπει επιτέλους να αντισταθούµε στην εύκολη λύση του «µία από τα ίδια».
Υπάρχει, όµως, και µία άλλη ερµηνεία της διάταξης, ότι το κράτος µεριµνά µε την έννοια όχι της άµεσης ανάµειξης, αλλά µε
την έννοια της δηµιουργίας νοµικού και ρυθµιστικού πλαισίου
εντός του οποίου οι εργαζόµενοι να µπορούν να απολαµβάνουν
παροχών ανάλογων µε την προσφορά τους και όχι να βρίσκονται, όπως σήµερα κάθε λίγο και λιγάκι απέναντι σε µια νέα επέλαση επί των δικαιωµάτων τους.
Καλό δε είναι να θυµόµαστε ότι οι συντάξεις δεν αποτελούν
«δωράκια» του κράτους, αλλά προϊόν των κόπων και των θυσιών
του ελληνικού λαού τόσο µε τις εισφορές, όσο και µε τους φόρους που όλοι πληρώνουµε. Συνιστώ δε στους Υπουργούς -που
µε περισσή έπαρση προπαγανδίζουν τη µείωση των συντάξεων
επικαλούµενοι λόγους δηµοσιονοµικής ανάγκης- να θυµούνται
ότι τα χρήµατα αυτά δεν είναι δικά τους, αλλά των πολιτών που
καταβάλλουν δυσβάσταχτα υψηλές εισφορές και φόρους σ’ έναν
ανίκανο και διεφθαρµένο µηχανισµό, για να καταλήγουν τελικά
να µην έχουν τις υπηρεσίες και τις παροχές που δικαιούνται.
Εν κατακλείδι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταψηφίζω το
νοµοσχέδιο αυτό για τους λόγους που ανέπτυξα, αλλά κυρίως
το καταψηφίζω, γιατί είναι καταδικασµένο να αποτύχει, όπως
όλες οι ανάλογες προηγούµενες νοµοθετηθείσες προσπάθειες,
γιατί εκκινεί από την εσφαλµένη ιδεολογική αντίληψη ότι το κράτος µπορεί να διαχειριστεί και να εγγυηθεί αποτελεσµατικά τις
συντάξεις, ενώ αυτό έχει πλέον εµπειρικά διαψευσθεί από τα
πράγµατα. Εύχοµαι κάποτε να αντιληφθούµε σ’ αυτόν τον τόπο
ότι χρειαζόµαστε να «σπάσουµε» ιδεολογικά ταµπού, για να πάµε
επιτέλους µπροστά, διότι το «µία από τα ίδια» απλώς αναβάλλει
τον τελικό λογαριασµό που δεν θα αργήσει και που πολύ φοβάµαι ότι αν δεν κάνουµε σύντοµα κάτι, θα είναι πολύ µα πολύ
τσουχτερός.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραγκούνη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νοµό Ευβοίας κ. Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε
τόλµη, µε υπευθυνότητα και µε συναίσθηση του χρέους της αντιµετωπίζει το ασφαλιστικό ζήτηµα, έχοντας ως στόχο τη βιωσιµότητα και την κοινωνική επάρκεια του συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης της χώρας. Για να συγκροτηθεί σε στέρεες βάσεις η
κοινωνική ασφάλιση πρέπει να βασίζεται σε πραγµατικότητες µε
αντικειµενικά δεδοµένα και σε αρχές, όπως η ισονοµία των εργαζοµένων και η αλληλεγγύη των γενεών. Για να εξασφαλίσουν
κοινωνικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα οι νέοι, για τη νέα
γενιά, για τις γενιές που ακολουθούν γίνονται οι παρεµβάσεις
που περιέχονται στο νοµοσχέδιο όσο και αν υπάρχουν ενστάσεις
–δικαιολογηµένα, θα έλεγα- από κάποιες κατηγορίες ασφαλισµένων.
∆εν υπάρχει χρόνος για άλλες αναβολές. Τα τελευταία χρόνια
η κατάρρευση των δοµών της κοινωνικής ασφάλισης ήταν ραγδαία. Κυρίως µε ευθύνη της προηγούµενης κυβέρνησης το µοντέλο που κυριάρχησε στην κοινωνική ασφάλιση τις δεκαετίες
που προηγήθηκαν δέχθηκε καίρια πλήγµατα. Αναφέρω ενδεικτικά το σκάνδαλο των δοµηµένων οµολόγων, τη διάλυση των εισπρακτικών µηχανισµών των ταµείων, την ξέφρενη πορεία των
δαπανών υγείας λόγω του ανορθολογισµού στη διαχείριση, αλλά
και εξαιτίας των υποχωρήσεων απέναντι στα ιδιωτικά συµφέρο-
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ντα που αποµυζούν το χώρο της υγείας και τα ταµεία, την κοµµατική «άλωση» των διοικήσεων των ασφαλιστικών οργανισµών,
την αναξιοκρατία και τις ρουσφετολογικές προσλήψεις. Τα επιτεύγµατα αυτά της διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας και
της πολιτικής της απέναντι στο ασφαλιστικό ζήτηµα το έφεραν
στο ναδίρ απαξιώνοντάς το.
Σήµερα προχωράµε σε µια τεράστια τοµή, για να ανασυνταχθεί και να είναι βιώσιµη η κοινωνική ασφάλιση. Είναι αλήθεια ότι
η παρέµβαση αυτή είναι και υποχρεωτική και απόλυτα αναγκαία.
Είναι αναγκαία, γιατί το σύστηµα έφτασε στο χείλος της χρεοκοπίας και από ενδογενείς αδυναµίες, αλλά και από την υποβάθµισή του από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Αν δεν γίνονταν οι παρεµβάσεις αυτές τώρα, δεν θα ήταν δυνατόν στο άµεσο µέλλον να πληρωθούν οι συντάξεις.
Επιβεβληµένη, επίσης, είναι η αλλαγή τους, γιατί άλλαξαν τα
δεδοµένα στους δηµογραφικούς δείκτες, όσο και στις συνθήκες
εργασίες µε τις νέες µορφές απασχόλησης.
Είναι, τέλος, υποχρέωση που απορρέει από το µνηµόνιο που
ψήφισε η Βουλή και υπέγραψε η χώρα µας.
Υπάρχουν δεσµεύσεις προς τους δανειστές µας, τις οποίες,
µε βίαιο τρόπο είναι αλήθεια, καλούµαστε ως χώρα να τηρήσουµε.
Ταυτόχρονα, όµως, πρέπει να αναγνωριστεί ότι µε τις διαπραγµατεύσεις που έγιναν, η χώρα µας απέφυγε δυσµενέστερες επιπτώσεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της αποτελεσµατικότητας των
διαπραγµατεύσεων είναι η απόσυρση της απαίτησης για ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων στο 48%. Αν συνέβαινε αυτό,
τότε θα ξεθεµελιωνόταν ο δηµόσιος και καθολικός χαρακτήρας
της κοινωνικής ασφάλισης. Κάτι τέτοιο, όµως, απεφεύχθη µε τη
σκληρή διαπραγµάτευση και τα τεκµηριωµένα επιχειρήµατα της
ελληνικής πλευράς και του Υπουργείου Εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εύκολη και ανέξοδη κριτική της Αντιπολίτευσης για το νέο ασφαλιστικό σύστηµα και τις
ρυθµίσεις, αντιπαραθέτουµε ένα προφανές ερώτηµα: Ποιες θα
ήταν οι συνέπειες όχι µόνο για τους σηµερινούς ασφαλισµένους,
αλλά και για τους µελλοντικούς, αν δεν λαµβάναµε τα µέτρα
αυτά, αν δεν υπήρχε ανασύνταξη και αναδιάταξη των όρων και
των προϋποθέσεων ασφάλισης και σύνταξης στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ταυτόχρονα στη βιωσιµότητα του συστήµατος;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου επιβεβαιώνεται ο χαρακτήρας ασφάλισης ως κοινωνικό
αγαθό. Η βασική σύνταξη που καταβάλει το κράτος, είναι µέτρο
που υπογραµµίζει την κοινωνική διάσταση της κυβερνητικής πολιτικής και ταυτόχρονα αναγνωρίζεται ως ξεκάθαρο ασφαλιστικό
δικαίωµα των εργαζοµένων.
Οι υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ κατά πρώτο λόγο, περνούν σταδιακά στο Υπουργείο Υγείας. ∆ιαχωρίζεται η σύνταξη από τις
προνοιακές παροχές. Αρχίζει να δοµείται το κράτος – πρόνοιας
στην Ελλάδα µε ένα σύστηµα στέρεο και βιώσιµο.
Θέλω να τονίσω ότι η καλύτερη εγγύηση για την απονοµή συντάξεων είναι να υπάρχουν κανόνες και νόµοι που να εφαρµόζονται, να υπάρχουν σταθεροί όροι και προσδιορισµένες υποχρεώσεις του κράτους, των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων που
θα τηρούνται απαρέγκλιτα.
Με την παρακολούθηση των οικονοµικών µεγεθών των ταµείων και την τριµερή χρηµατοδότηση, διασφαλίζεται το ασφαλιστικό µέλλον για όλους τους εργαζόµενους.
Όσον αφορά τις ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις και ειδικότερα την αύξηση του ορίου απολύσεων, θα ήθελα να επισηµάνω ότι όσο κι αν είναι υποχρέωση που απορρέει από το
µνηµόνιο, οφείλουµε να κάνουµε τα πάντα για να αποτρέπονται
οι απολύσεις είτε πρόκειται για επιχείρηση που απασχολεί έως
είκοσι εργαζόµενους είτε έως εκατόν πενήντα είτε περισσότερους από αυτούς. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη.
Προς αυτήν την κατεύθυνση χρειάζεται να πέσει το µεγαλύτερο βάρος πλέον των νοµοθετικών πρωτοβουλιών στο επόµενο
διάστηµα. Και αυτό θα γίνει.
Ταυτόχρονα, το κράτος πρέπει να στηρίζει όλες τις θέσεις ερ-
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γασίας µε επιδοτήσεις απασχόλησης, όπως άλλωστε προβλέπεται και στο νοµοσχέδιο.
Παράλληλα, αξίζει να τονιστεί ότι οι προβλέψεις του σχεδίου
νόµου για την προστασία των εργαζοµένων άνω των πενήντα
πέντε ετών, αποτελούν σηµαντικότατη ασπίδα προστασίας από
τυχόν απολύσεις και από τις συνέπειες λόγω απόλυσης.
Γι’ αυτή την κατηγορία των ασφαλισµένων που µπορεί να χάσουν τη δουλειά τους, η µέριµνα του νόµου τους διασφαλίζει,
αφού προβλέπεται η δυνατότητα αυτασφάλισης ως τη συνταξιοδότησή τους, µε υποχρεωτική συµµετοχή των εργοδοτών από
50% έως 80% και µε το υπόλοιπο να καταβάλλεται από τον
ΟΑΕ∆.
Όσον αφορά τους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας
ηλικίας κάτω των είκοσι πέντε ετών, µολονότι το µνηµόνιο προβλέπει µείωση του βασικού µισθού, µε τη σχετική ρύθµιση του
νοµοσχεδίου καταφέρνουµε αυτήν τη µείωση να µην την υποστεί
ο νέος εργαζόµενος, αλλά να την επωµιστεί ο ΟΑΕ∆.
Τέλος, θεωρώ σηµαντικό στοιχείο προστασίας των εργαζοµένων την απαγόρευση της ανακύκλωσης της εργασίας από όλα
τα προγράµµατα του ΟΑΕ∆, δηλαδή τη δέσµευση, όταν απολύεται κάποιος, να µην αντικαθίσταται από κάποιον άλλο µε µειωµένες αποδοχές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις σοβαρές δυσκολίες
που περνούν οι πολίτες και η χώρα, παρά τα σκληρά µέτρα που
είναι αναγκασµένη να λάβει η Κυβέρνηση, πολλά από τα οποία
βρίσκονται πέρα από τις ιδεολογικές αρχές του ΠΑΣΟΚ, πιστεύω
ότι η στιγµή που θα αφήσουµε πίσω αυτήν τη δραµατική για
όλους περίοδο δεν είναι µακριά.
Το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, το οποίο και εγώ στηρίζω και ψηφίζω, όσο και αν είναι επώδυνο, είναι απαραίτητο να εφαρµοστεί
και να λειτουργήσει. Όσες βελτιώσεις µπορούν να γίνουν, θα γίνουν. Για αυτές τις συνθήκες και τη θετική εξέλιξή τους δουλεύουµε στο ΠΑΣΟΚ και στην Κυβέρνηση µε όλες µας τις δυνάµεις,
έτσι όπως απαιτούν από εµάς οι πολίτες και το χρέος µας απέναντι στην προσωπική και συλλογική µας ιστορία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε και εµείς
την κ. Περλεπέ.
Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, Βουλευτής Νέας
∆ηµοκρατίας, από το νοµό Καρδίτσας, να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς αµφιβολία, συζητάµε σήµερα ένα εξαιρετικά σηµαντικό νοµοσχέδιο, τόσο σηµαντικό, όσο
λίγα τις τελευταίες δεκαετίες.
Αντιλαµβανόµαστε όλοι µας ότι ο χάρτης της κοινωνικής
ασφάλισης, µετά την εξέλιξη της διαδικασίας συζήτησης και, πιθανόν, ψήφισης από την κυβερνητική πλειοψηφία του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, θα αλλάξει σε τόσο σηµαντικό βαθµό που
θα επηρεάσει, επίσης, σηµαντικά τη ζωή όλων των Ελλήνων πολιτών.
Αν ψάξουµε να βρούµε το τι φταίει, µε αποτέλεσµα να ζούµε
τη σηµερινή πραγµατικότητα -µιλάω, φυσικά, για την κοινωνική
ασφάλιση- είναι βέβαιο ότι θα αποδείξουµε ότι η ευθύνη ήταν
όλων των κυβερνήσεων από τη Μεταπολίτευση και µετά.
Θέλω να πω, µε πολύ απλά λόγια, ότι µε παραλείψεις, αστοχίες
και ατολµίες οι προηγούµενες κυβερνήσεις, δυστυχώς, δεν φρόντισαν να δηµιουργήσουν ένα τέτοιο πλαίσιο κοινωνικής ασφάλισης, ένα τέτοιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης που, αυτήν τη
στιγµή, να µη συζητάµε για το πόσο επικίνδυνη είναι η βιωσιµότητά του ή, ενδεχοµένως, το τι προβλήµατα µπορεί να δηµιουργήσει στο άµεσο µέλλον.
Αυτή η συζήτηση, όµως, που γίνεται σήµερα για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού µας συστήµατος, την ίδια στιγµή, περιγράφεται εξαιρετικά κρίσιµη και για το πώς φαίνεται η λειτουργία
του πολιτικού µας συστήµατος απέναντι στην κοινωνία. Θα σας
εξηγήσω αµέσως γιατί.
Ήταν λίγες µέρες πριν τις εκλογές, όταν ο κ. Παπανδρέου,
ερωτώµενος, απαντούσε δεξιά και αριστερά ότι υπάρχουν
λεφτά. Ήξερε πολύ καλά ο κ. Παπανδρέου, είχε ενηµερωθεί από
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τον ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι η οικονοµική κατάσταση στη χώρα δεν ήταν καλή.
Ήταν λίγο πριν τις εκλογές, αλλά και αµέσως µετά, που ο κ.
Παπανδρέου διετείνετο προς κάθε κατεύθυνση ότι τα τρία «δεν»
σε ό, τι αφορά το ασφαλιστικό σύστηµα είναι αδιαπραγµάτευτα.
∆εν πρόκειται να αυξηθούν οι εισφορές, δε θα αυξηθούν τα όρια
ηλικίας, δε θα µειωθούν οι συντάξεις. Τα ίδια, βέβαια, έλεγε και
ο κύριος Υπουργός, ο οποίος δεν είναι εδώ αυτήν τη στιγµή.
Όλα αυτά πού πήγαν; ∆εν κρίνεται η αξιοπιστία του πολιτικού
µας συστήµατος, όταν διαφορετικά µιλάµε λίγο πριν τις εκλογές
και αµέσως µετά φροντίζουµε να κάνουµε ακριβώς το αντίθετο;
Βεβαίως, κορυφαία στιγµή της σηµερινής Κυβέρνησης και της
παράταξης του ΠΑΣΟΚ ήταν, όταν πριν από δεκαπέντε-δεκαέξι
µήνες, κατά τη συζήτηση ενός αντίστοιχου νοµοσχεδίου, το
οποίο στην πραγµατικότητα ήταν µία µικρογραφία της σηµερινής συζήτησης -και µιλάω, βέβαια, για το νοµοσχέδιο Πετραλιάφρόντιζε όχι µόνο να διαδηλώνει την αντίθεσή του, αλλά µε την
παρουσία του ιδίου του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, εννοώ του κ. Παπανδρέου, στην πορεία των εργαζοµένων, κρατώντας το πανό
της ΓΣΕΕ, να αναδεικνύει, όχι µόνο τη σοβαρή του αντίθεση,
αλλά και µία εντελώς διαφορετική στάση από αυτήν που επιδεικνύει σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύετε ότι η ελληνική κοινωνία, βλέποντας αυτήν την ανακολουθία της πολιτικής, µπορεί να
αισθάνεται ασφαλής; Μπορεί, έστω και στον παραµικρό βαθµό,
να αισθάνεται ότι ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί η πολιτική
απέναντί της εµπνέει αξιοπιστία, εµπνέει σοβαρότητα;
Το λέω -επαναλαµβάνω για άλλη µια φορά- ακριβώς γιατί µαζί
µε αυτό το ασφαλιστικό σύστηµα σε έναν µεγάλο βαθµό, τουλάχιστον κατά τη δική µου άποψη, κρίνεται και η αξιοπιστία του πολιτικού µας συστήµατος.
Βεβαίως, το επίµαχο, το κορυφαίο ερώτηµα, το οποίο µπορεί
να προκύπτει στον απλό Έλληνα πολίτη είναι, πώς είναι δυνατόν
µία κυβέρνηση – η σηµερινή Κυβέρνηση, θα µπορούσε να είναι
και άλλη κυβέρνηση σε αυτήν τη θέση – µε έναν νόµο να ανατρέπει τη ζωή εκατοµµυρίων πολιτών σε σχέση µε αυτό που προγραµµάτιζαν για το υπόλοιπο της ζωής τους.
Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να δώσουµε – και βάζω
και τον εαυτό µου µέσα, εντάσσοντάς τον σε αυτό το πολιτικό
σύστηµα – µία έστω ελάχιστα πειστική απάντηση στους Έλληνες πολίτες, ότι µε αυτόν τον τρόπο, επαναλαµβάνω, φροντίζουµε για το δικό τους καλό.
Γι’ αυτό και η προσπάθεια τόσο του Υπουργού όσο και του εισηγητή της κυβερνητικής πλειοψηφίας ήταν περισσότερο να πειστούν οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ για το πόσο αναγκαίο και πόσο
χρήσιµο θα ήταν να ψηφίσουν υπέρ του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, διότι προφανώς στο ερώτηµα, εάν οι κοινωνικές µας δαπάνες πρέπει να αναλώνονται µόνο στη σύνταξη, η απάντηση
είναι πάρα πολύ απλή. Κανένας δεν θα µπορούσε να απαντήσει
θετικά σε ένα τέτοιο ερώτηµα -και ξέρετε πολύ καλά τι θέλω να
πω.
Οι προβληµατισµοί για το κατά πόσον µία σοσιαλιστική αντίληψη κάποιων πολιτικών µπορεί να παίρνει διαστάσεις υπερψήφισης ενός τέτοιου νοµοσχεδίου, µε το ερώτηµα ουσιαστικά ότι
µόνο έτσι µπορούµε να σώσουµε το ασφαλιστικό µας σύστηµα,
αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορούν να ανταποκρίνονται σε καµµία
πραγµατικότητα.
Ξέρουµε πολύ καλά όλοι µας, κύριοι συνάδελφοι, ότι µε την
ανεργία που υπάρχει στους νέους µας, οι περισσότεροι νέοι του
σήµερα είναι σχεδόν απίθανο µε αυτό το νοµοσχέδιο να πάρουν
σύνταξη κάποια στιγµή στο µέλλον.
Και, βεβαίως, όλα αυτά τα λέω αναγνωρίζοντας ότι η πραγµατικότητα είναι δύσκολη. ∆εν είµαι από αυτούς που θέλουν να λαϊκίζουν και να λένε ότι τα πράγµατα είναι µόνο από τη µία ή µόνο
από την άλλη πλευρά και ταυτόχρονα αναγνωρίζω ότι µία ασφαλιστική µεταρρύθµιση δεν θα ήταν καθόλου εύκολη.
Όµως, πριν φθάσουµε σε αυτήν τη µεγάλη ασφαλιστική µεταρρύθµιση θα έπρεπε να δεχτούµε νωρίτερα ότι νόµοι υπάρχουν. Το πρόβληµα στην Ελλάδα είναι ότι οι νόµοι δεν
εφαρµόζονται και το γνωρίζουµε όλοι πάρα πολύ καλά. Εάν
εφαρµόζαµε το νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο υπήρχε, είναι προ-
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φανές ότι τα ασφαλιστικά ταµεία θα ήταν σε πολύ καλύτερη
µοίρα. Και επαναλαµβάνω ότι αυτό είναι µία διαχρονική ευθύνη
όλων των κυβερνήσεων από τη Μεταπολίτευση και µετά.
Είχα ρωτήσει τον κύριο Υπουργό κατά τη συζήτηση στην επιτροπή για την πιθανότητα η χώρα µας να οδηγηθεί στα βήµατα
της Ρουµανίας. Εκεί ξέρετε ότι υπήρξαν κάποιες αποφάσεις δικαστηρίων που έκριναν αντισυνταγµατικές τις ρυθµίσεις που επέβαλε η κυβέρνηση και αφορούσαν τη συµφωνία της µε το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, µε αποτέλεσµα να σταµατήσει ή
τουλάχιστον να διακοπεί προσωρινά η προοπτική του να δοθεί
µια επόµενη δόση από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο προς τη
Ρουµανία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ).
Και τον ρώτησα, λοιπόν, εάν συµβεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα τι
θα µπορούσαµε να περιµένουµε. Η απάντηση ήταν ότι θα ευχόµασταν –και διορθώστε µε, κύριε Υπουργέ, εάν κάνω λάθος- κάποιες τέτοιες προσφυγές να δικαιώνονταν. Προφανώς αυτό δεν
µπορεί να είναι στάση πολιτικής εξουσίας ή κυβέρνησης. Εµένα
αυτή είναι η άποψή µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να ολοκληρώσω, γιατί ο
χρόνος είναι όντως περιορισµένος και αυτές οι συζητήσεις τις
περισσότερες φορές χρειάζονται κατάθεση πολλών και διαφορετικών σκέψεων, είναι νοµοτελειακά δεδοµένο ότι επιλογές,
όπως το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό θα οδηγήσουν τη χώρα σε βαθιά ύφεση. Το πρόβληµα θα διογκωθεί αντί
να επιτύχουµε τη σµίκρυνση του. Εάν δεν µπορέσουµε µε πολύ
συγκεκριµένο τρόπο, κάτι που λίγο ή πολύ διατυπώθηκε σχεδόν
από όλους τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, να παρουσιάσουµε αναπτυξιακά µέτρα, είναι σχεδόν απίθανο να έχουµε το οποιοδήποτε
αποτέλεσµα.
Και επαναλαµβάνω για άλλη µία φορά ότι βάζω και εγώ τον
εαυτό µου στη δική σας θέση, προσπαθώντας να προτείνω κάτι
ουσιαστικό, προσπαθώντας να προτείνω κάτι το οποίο θα έχει
αποτέλεσµα.
Είναι προφανές ότι η αύξηση της απασχόλησης, η ελάττωση
των δαπανών για τα ασφαλιστικά ταµεία φαντάζει σαν µονόδροµος. Έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να δηµιουργήσουµε το
σηµείο µηδέν. Πρέπει κάποια στιγµή όλες αυτές οι υποθέσεις
που έχουν να κάνουν µε οφειλές των ασφαλιστικών ταµείων προς
τα νοσοκοµεία ή των νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές –και
επεκτείνω λίγο τη συζήτηση- κάποια στιγµή να σταµατήσουν να
υπάρχουν.
Και, βεβαίως, όλα τα ασφαλιστικά ταµεία πρέπει επιτέλους να
αγοράζουν πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας από ένα φορέα που
θα είναι υπό την εποπτεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, διαφορετικά ό,τι και να λέµε µετά από λίγα χρόνια θα βρισκόµαστε
ακριβώς στο ίδιο σηµείο.
Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να φροντίσουµε να περιορίσουµε την
εισφοροδιαφυγή και να αξιοποιήσουµε κατά το δυνατόν την περιουσία των ασφαλιστικών ταµείων.
∆υστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτό το νοµοσχέδιο υπάρχει σοβαρή απουσία κινήτρων ασφάλισης και αντιλαµβάνεστε ότι µε αυτόν ακριβώς τον τρόπο η εισφοροδιαφυγή
θα εκτοξευτεί.
Προφανώς µετά από αυτές τις σκέψεις, γίνεται αντιληπτό ότι
η Νέα ∆ηµοκρατία σε καµµία περίπτωση δεν θα µπορούσε να
υπερψηφίσει ένα τέτοιο νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τσιάρα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας ∆ηµοκρατίας
κ. Αργύρης Ντινόπουλος.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας πω τι µου συνέβη σήµερα το πρωί, για να σας δώσω
µια εικόνα του τι σκέπτεται η κοινωνία για το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, αγαπητέ κύριε Υπουργέ.
Σήµερα νωρίς το πρωί ξεκίνησα από ένα νησί του Αιγαίου,
πήρα το αεροπλάνο, για να έρθω στην Αθήνα, λόγω ακριβώς της
σηµερινής συζήτησης. Και µάλιστα ήµασταν και στη λίστα ανα-
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µονής. Επιβιβαστήκαµε στο αεροπλάνο και την ώρα που καθόµασταν, έρχεται µια γυναίκα, µου συστήνεται, µου λέει ότι είναι
καθηγήτρια στο Μουσικό Γυµνάσιο της Παλλήνης, µια γυναίκα
γύρω στα πενήντα και µου εκµυστηρεύεται: «Ξέρετε, κύριε Ντινόπουλε, γιατί εγώ φεύγω από το νησί, τέλος πάντων διακόπτω
τις διακοπές µου;». Από την Πάρο ήταν, κύριε Βρούτση. «Ξέρετε
γιατί διακόπτω τις διακοπές µου και έρχοµαι σήµερα στην
Αθήνα;». Και φαινόταν ότι ζούσε µια αγωνία. Και σας λέω: καθηγήτρια, ήταν µια γυναίκα µιας µόρφωσης, τέλος πάντων. «Γιατί
θέλω πριν ψηφιστεί το νοµοσχέδιο του Λοβέρδου, να κάνω αίτηση για να συνταξιοδοτηθώ. Γιατί φοβάµαι τι θα γίνει την επόµενη µέρα». Και σας λέω ότι ήταν η συζήτηση αυτή που κάναµε
µε µια γυναίκα πενήντα χρονών, καθηγήτρια, ευρισκόµενη στα
όρια της κατάθλιψης, κύριε Υπουργέ.
Και θα σας πω και κάτι πιο προσωπικό. Ήταν µια τέλεια αντίθεση ανάµεσα στην οµορφιά του τοπίου – γιατί σήµερα ήταν πανέµορφο το Αιγαίο και όταν πετάς µε αυτά τα αεροπλάνα, πετάς
και χαµηλά και απολαµβάνεις τη θάλασσα και τα νησιωτικά συµπλέγµατα – από τη µια µεριά και από την άλλη στους πολίτες
αυτής της χώρας. Μια πανέµορφη χώρα, την οποίαν έχετε καταφέρει και έχετε φέρει σε µια πλήρη κατάθλιψη.
Να υποβάλει την αίτηση για να συνταξιοδοτηθεί, πριν ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο. Αυτή είναι η ανασφάλεια, η οποία έχει δηµιουργηθεί στην κοινωνία.
Και θα σας πω και κάτι άλλο: αγαπητέ Υπουργέ, ύστερα από
τόσες τηλεώρες ενηµέρωσης της ελληνικής κοινωνίας, από τα
πρωινάδικα, ίσα µε τα δελτία ειδήσεων και τις νυχτερινές εκποµπές, πείτε µου εσείς σήµερα, άµα βγούµε τώρα έξω και πάµε
στο Σύνταγµα και ρωτήσουµε έναν Έλληνα, ξέρει πότε θα συνταξιοδοτηθεί; Ξέρει µε ποιους όρους θα συνταξιοδοτηθεί; Ξέρει
µε ποιες προϋποθέσεις και αν θα πάρει ποτέ σύνταξη; ∆εν σας
δηµιουργεί αυτό κάποια ερωτηµατικά; Γιατί, αφού ενηµερώνετε;
Έχω δει την αγωνιώδη προσπάθειά σας και µε δύσκολες συνθήκες – σας το είπα και στην επιτροπή – να πείσετε την κοινωνία. Πιστεύετε ότι θα βρείτε έναν Έλληνα που θα ξέρει κάτω από
ποιους όρους θα πάρει σύνταξη; Γιατί;
Γιατί µια µεταρρύθµιση, η οποία όντως έπρεπε να γίνει, ένα
νοµοθέτηµα το οποίο όντως έπρεπε να φέρετε, το φέρατε όχι ως
µία εθνική ανάγκη, όχι ως µια απόφαση δική σας, µια πολιτική
απόφαση µιας υπεύθυνης Κυβέρνησης, η οποία σε τελική ανάλυση πριν από εννιά µήνες κέρδισε και τις εκλογές µε δέκα µονάδες διαφορά, αλλά το φέρνετε σαν επιταγή των ξένων, σαν
επιταγή της τρόικας, σαν επιταγή κάποιων οι οποίοι µας το επιβάλλουν.
Και δεν γνωρίζετε ποια είναι η ψυχοσύνθεση του Έλληνα; ∆εν
θα αντιδράσει ο Έλληνας; Και πώς θα αντιδράσει; Βεβαίως, είναι
αντιδράσεις σαν αυτές που είδαµε απόψε και σαν αυτές που θα
δούµε και τις επόµενες ηµέρες.
Αλλά θα κάνει και κάτι άλλο. Είναι αυτό που ανέφερε ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας: ο κόσµος δεν θα θέλει πλέον να
εντάσσεται σε ένα τέτοιο ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο σε τελική ανάλυση δεν του εγγυάται και σχεδόν τίποτα. Γιατί ο άλλος
να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές; Για να πάρει σύνταξη στα
σαράντα χρόνια, εγγυηµένη µέχρι τα 360 ευρώ;
Κι εγώ σας λέω, µην κοιτάτε τα σηµερινά δεδοµένα, διότι όλοι
ξέρετε, ερχόµεθα και παρερχόµεθα. Εγώ σας λέω σε δέκα χρόνια, οι τότε ασφαλισµένοι, οι σηµερινοί δεκαοκτάρηδες, θα θέλουν να ενταχθούν στο ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο σήµερα
φέρνετε και το οποίο θα ψηφιστεί; Και τι θα λένε; Και αν έρθει
ένας καινούργιος Λοβέρδος και µας τα ανατρέψει όλα, τι κάνουµε; Άρα, στην ουσία ενισχύετε τη µαύρη εργασία, την εισοφοροδιαφυγή.
Και βεβαίως, όλοι θα σκέφτονται, πώς θα βρούνε έναν τρόπο,
για να πάρουν κάποια σύνταξη, ένα εφάπαξ ή οτιδήποτε άλλο
και θα καταφύγουν στη ιδιωτική ασφάλιση.
Αυτές, λοιπόν, είναι οι ενέργειες στις οποίες θα εξαναγκάσετε
την ελληνική κοινωνία, εξαιτίας ενός νοµοθετήµατος που είχατε
τη µεγάλη ευκαιρία να εξασφαλίσετε, τι; Μια ευρύτερη κοινωνική
συναίνεση, αλλά και τη συναίνεση της Αντιπολίτευσης. ∆ιότι, θα
µπορούσατε να φέρετε ένα νοµοθέτηµα που να είναι συνέχεια,
βελτίωση του δικού µας νόµου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είπαν οι προηγούµενοι συνάδελφοι πώς το αντιµετωπίσατε και
κοινοβουλευτικά και πολιτικά και ευρύτερα κοινωνικά και επικοινωνιακά. Βγαίνατε στους δρόµους και διαµαρτυρόσασταν. Αυτό,
όµως, είναι µια άλλη ιστορία.
∆εν εκµεταλλευθήκατε, λοιπόν, αυτήν την ευκαιρία υπό την
πίεση ενός µνηµονίου που σε τελική ανάλυση –να σας πω και
κάτι- εσείς είστε υπεύθυνοι. Λέτε «το µνηµόνιο, το µνηµόνιο, το
µνηµόνιο». Αν είχατε φροντίσει, όµως, να δανειστείτε αυτά τα
οποία έπρεπε να δανειστείτε τους πρώτους µήνες της διακυβέρνησης σας, δεν θα φτάναµε το Μάη να µην µπορούµε να πληρώσουµε το οµόλογο. Άρα, λοιπόν, τι µας λέτε συνέχεια για το
µνηµόνιο; Το χρησιµοποιείτε, όµως, σαν άλλοθι γιατί; ∆ιότι, ο
προεκλογικός λαϊκισµός σας, σας αναγκάζει σε αυτήν τη µετεκλογική βαρβαρότητα.
Επειδή τελειώνει και ο χρόνος, εγώ θα πω και κάτι ακόµα: Η
κοινωνική ασφάλιση εδραιώθηκε στη δεκαετία του 1930, όταν ξεκίνησε να δηµιουργείται το ΙΚΑ µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, στενός συνεργάτης του οποίου ήταν και ο Γεώργιος Παπανδρέου.
Φαντάζεστε, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αύριο –ή δεν
ξέρω πότε- που θα γίνουν οι ονοµαστικές ψηφοφορίες, που θα
ψηφίσετε αυτό το νοµοθέτηµα, αν ήταν σε αυτήν την Αίθουσα ο
φυσικός σας ηγέτης, αυτός ο οποίος γέννησε το κίνηµά σας, ο
Ανδρέας Παπανδρέου, τί θα σας έλεγε; Το σκεφτήκατε ποτέ
αυτό; Προφανώς, όχι.
Θέλω να κλείσω µε µια τελευταία επισήµανση: Είπε ένας συνάδελφός σας Υπουργός ότι έτσι όπως πάτε και αφού κουνάτε
το δάχτυλο στους εργαζόµενους, θα σας κουνήσουν τα πέντε
δάχτυλα. Εγώ το βρίσκω αυτό αισιόδοξο. Φοβάµαι µη σας κουνήσουν τα δέκα δάχτυλα ή ακόµα χειρότερα, µήπως σφίξουν τις
γροθιές. Και τότε θα οδηγηθούµε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
Έχετε την ευκαιρία. Καταψηφίστε το νοµοσχέδιο, για να ανταποκριθείτε τουλάχιστον στην ιστορία του κινήµατός σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ντινόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ κ. Έκτορας
Νασιώκας.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε αυτές τις µέρες ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο που θα αλλάξει βίαια –τις περισσότερες φορές- τη ζωή
σχεδόν όλων των Ελλήνων πολιτών: Των παιδιών µας, των νέων
γενεών, των εργαζοµένων, αυτών που είναι κοντά στη σύνταξη,
των συνταξιούχων. Και η ευθύνη µας είναι πάρα πολύ µεγάλη.
Κύριε συνάδελφε, όµως, της Αντιπολίτευσης που µόλις κατεβήκατε από το Βήµα, το ερώτηµα σήµερα -όπως και πριν λίγο
καιρό, όταν αποφασίσαµε για το µνηµόνιο- είναι αν θα υπάρξει
χώρα, αν θα φτάσουµε δηλαδή, σε στάση πληρωµών ή όχι. Και
σήµερα το ερώτηµα είναι, αν θα υπάρχει σύνταξη –φυσικά µειωµένη σύνταξη υπό πολύ δυσκολότερες συνθήκες- ή δεν θα υπάρχει καθόλου.
Σε αυτό το ερώτηµα εµείς απαντήσαµε και τότε και τώρα «ναι».
Και δεν απαντήσαµε άκριτα «ναι». Εµβαθύναµε, µιλήσαµε, δώσαµε προτάσεις να αντιµετωπίσουµε το µέλλον.
∆ιότι, εάν συνεχίσουµε να λειτουργούµε, δυστυχώς, κύριε
Υπουργέ, όπως λειτουργούσαµε άλλες φορές, η χώρα, εννοώ
στο σύνολο ο κρατικός µηχανισµός, η Κυβέρνηση, η Αντιπολίτευση που συνεχίζει να λαϊκίζει µε τον ίδιο τρόπο που λαϊκίζαµε
και εµείς πριν λίγους µήνες ακόµη, τότε είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούν σκληρότερα µέτρα µετά από λίγο καιρό και τότε θα ξαναέρθουµε εδώ και θα ξαναέχουµε το δίληµµα, εάν η χώρα
επιβιώνει ή όχι.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο έχουµε δύο τεράστια, δύο πολύ σηµαντικά θέµατα: Το ασφαλιστικό και το εργασιακό. Το εργασιακό,
µάλιστα, είναι βαρύτερο και του ασφαλιστικού. Οι Έλληνες πολίτες που παρακολουθούν, σκέφτονται: «Γιατί φθάσαµε ως εδώ;
Και αφού φθάσαµε εδώ, ποια είναι τα κατάλληλα µέτρα, για να
βγούµε απ’ αυτήν την κρίση;».
Στο ασφαλιστικό, παραδείγµατος χάριν, τέσσερα είναι τα ερωτήµατα των πολιτών και δεν παίρνουν σε όλα επαρκείς και σε
κάθε περίπτωση πειστικές απαντήσεις, κύριε Υπουργέ.
Πρώτο ερώτηµα: Είναι αναγκαία αυτή η παρέµβαση;
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∆εύτερο ερώτηµα: Είναι αποτελεσµατική; ∆ηλαδή, το σύστηµα
καθίσταται βιώσιµο;
Τρίτο ερώτηµα: Είναι κοινωνικά δίκαιο; Κατανέµονται τα βάρη
κατά µία τέτοια κοινωνική κατάτµηση, ούτως ώστε να σηκώνουν
τα περισσότερα αυτοί που έχουν µεγαλύτερες δυνατότητες;
Τέταρτο ερώτηµα και εξίσου σηµαντικό, αν όχι το σηµαντικότερο: Είναι ενταγµένη αυτή η προσπάθεια σε µία αναπτυξιακή
πορεία που θα ξεκολλήσει τη χώρα και την οικονοµία από το
βάλτο και το αδιέξοδο που βρίσκονται σήµερα;
Κύριε Υπουργέ, δεν τίθεται θέµα ότι είναι αναγκαίο. Αυτό το
λένε όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Μόνο αυτοί που θέλουν να
λαϊκίζουν το αναγκαίο το περιγράφουν µε τέτοιο τρόπο, ούτως
ώστε στην πράξη να µην φαίνεται ότι το σύστηµα µπορεί να δίνει
και παροχές, αντί να έχει περιορισµούς.
Είναι αναγκαίο, κύριε Υπουργέ, γιατί εάν δεν γινόταν καµµία
παρέµβαση, το χρεοκοπηµένο σύστηµα δεν θα µπορούσε να
δώσει σε µερικά ταµεία απ’ αυτόν το χρόνο, σε άλλα από τον
επόµενο και σε κάθε περίπτωση σε τρία χρόνια σύνταξη σε κανέναν ασφαλισµένο. Είναι αναγκαίο, διότι θα έφθαναν οι ανάγκες
χρηµατοδότησής του, κυρίως από τον κρατικό προϋπολογισµό,
σε κάµποσα χρόνια –η µελέτη λέει σε πενήντα χρόνια- πάνω από
το 24% του ΑΕΠ.
Σήµερα τι κάνουµε µε αυτήν την παρέµβαση; Πολλά πράγµατα, αλλά οικονοµικά δηµιουργούµε ως πλαφόν το 16% του
ΑΕΠ ως ανώτερο ποσοστό χρηµατοδότησης του συστήµατος
της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή περισσότερο από 8% του
ΑΕΠ και κάτω από εκεί που θα έφθανε. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό;
Πάνω από 20 δισεκατοµµύρια σε ετήσια βάση στο τέλος της πεντηκονταετίας, πάνω από 10 δισεκατοµµύρια ευρώ ως µέση ετήσια επιβάρυνση και πάνω από 500 δισεκατοµµύρια ευρώ στο
σύνολο της πεντηκονταετίας, πάνω από µιάµιση φορά απ’ όσο
είναι το δηµόσιο χρέος της χώρας. Άρα, λοιπόν, είναι αναγκαίο.
Είναι βιώσιµο; Εδώ το ερώτηµα που µπαίνει από τους πολίτες
είναι πιο σηµαντικό. Για να είναι βιώσιµο, πρέπει να λειτουργήσουµε διαφορετικά, κύριε Υπουργέ. Είδα ότι φέρατε διάταξη,
βάσει της οποίας αλλάζετε τον τρόπο επιλογής του διοικητού
του ΙΚΑ, φαντάζοµαι και των άλλων ταµείων. Στα άλλα ταµεία θα
καλυφθούν οι διοικήσεις;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Θα το κάνουµε, βεβαίως.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Είναι ακέφαλα, κύριε Υπουργέ, και τα
τρία ταµεία. Και δεν είναι ακέφαλα µόνο κεντρικά, αλλά δεν λειτουργούν τα ταµεία, γιατί θεωρούνται υπηρεσιακές οι διευθύνσεις και οι διοικήσεις σε όλη την περιφέρεια. Αυτό είναι ένα
δείγµα ότι δεν έχουµε αποτελεσµατική διοίκηση ή δεν φαίνεται
και η προσπάθεια. Αυτή είναι η αίσθηση των πολιτών. Άρα, η βιωσιµότητα εξαρτάται από πάρα πολλά πράγµατα.
Υπάρχει και ένα άλλο κρίσιµο θέµα. Το έθεσε η Αντιπολίτευση.
∆εν ξέρω, εάν το έθεσε καλοπροαίρετα, όπως θα το θέσω εγώ.
Είναι το εξής: Εάν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι τόσο
δύσκολες και η σύνταξη που θα παίρνουν τελικά οι άνθρωποι σε
πολύ µεγαλύτερη ηλικία, πολλές φορές και από τα εξήντα πέντε
χρόνια, θα είναι τόσο µικρή, τότε υπάρχει αντικίνητρο ασφάλισης των νέων εργαζοµένων. Και ένα αντικίνητρο ασφάλισης δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα βιωσιµότητας.
Τρίτο ερώτηµα: Είναι κοινωνικά δίκαιο; Είναι βέβαιο ότι έγινε
προσπάθεια κοινωνικής δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ, και ξέρω
ότι δουλέψατε σε δύσκολες συνθήκες. Όµως, πολλά πράγµατα
πρέπει να τα δούµε στην πράξη, ούτως ώστε πραγµατικά οι χαµηλοσυνταξιούχοι, οι χαµηλότερα αµειβόµενοι να µπορέσουν να
έχουν σχετικά αξιοπρεπή σύνταξη. Αυτό που περιγράφετε στη
διόρθωση που κάνατε σήµερα είναι γενικό και η πράξη είναι δύσκολη. Γιατί, εάν η βιωσιµότητα των ταµείων δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο και εάν η ανάπτυξη της χώρας δεν βοηθά σ’
αυτό, τότε είναι βέβαιο ότι δύσκολα θα είναι κοινωνικά δίκαιη η
πρακτική εφαρµογή του συστήµατος.
Τέταρτον και τελευταίο και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Η αίσθηση των πολιτών είναι ότι η χώρα εδώ και πολλά χρόνια -και
πρώτα απ’ όλα η πολιτική ηγεσία- δεν ακολουθούσε ένα δρόµο
σχεδιασµού και προγράµµατος. Λαΐκιζε απλώς σε όλα τα θέµατα,
άρα και στο ασφαλιστικό και το πρώτο που έκανε ήταν να µιλάει
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ένα λόγο ρητορικό, ευχάριστο και να µην πράττει σχεδόν τίποτα,
να ακούγονται µεγάλες κουβέντες µεγάλων µεταρρυθµίσεων και
στην πράξη να µην ψηφίζουµε καµµία διάταξη που να είναι αποτελεσµατική.
Είχαµε φτάσει σε ένα τέτοιο σηµείο, που όταν πριν χρόνια
ακούστηκε εδώ στη Βουλή ότι παραδείγµατος χάριν, ως ένα
δείγµα, ας πάρουµε µία απόφαση ούτως ώστε να µην συνταξιοδοτείται κανένας κάτω από τα εξήντα, εκτός αν είναι ασθενής ή
ανάπηρος, θεωρήθηκε αυτό ότι ήταν µια πράξη υπονόµευσης και
του ίδιου του συστήµατος, και του πολιτικού συστήµατος και του
ασφαλιστικού συστήµατος. Το νοµοσχέδιο Γιαννίτση πάρθηκε
πίσω σε µια νύχτα, στις πρώτες αντιδράσεις. Και το νοµοσχέδιο
της κ. Φάνης Πάλη-Πετραλιά καταψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ
αποχωρώντας, καταγγέλλοντάς το ότι είναι ένα νοµοσχέδιο που
πλήττει τις κατακτήσεις των εργαζοµένων.
Σήµερα είµαστε αναγκασµένοι να φέρουµε ένα πολύ πιο δύσκολο νοµοσχέδιο σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και είµαστε αναγκασµένοι και να το στηρίξουµε και να το ψηφίσουµε και κυρίως
να αγωνιστούµε όλοι -και εµείς που θα το ψηφίσουµε- και όλη η
Βουλή και όλοι οι πολίτες για να πετύχει. Και για να πετύχει πρέπει να πείσουµε τους πολίτες, ότι είναι αναγκαίο, ότι µπορεί να
γίνει αποτελεσµατικό, ότι έχει κοινωνική δικαιοσύνη και προπαντός ότι το εντάσσουµε σε µια τροχιά αναπτυξιακής πορείας για
τη χώρα. Όλο αυτό το εγχείρηµα είναι πολύ δύσκολο, κύριε
Υπουργέ. Και σε σας και σε µας και σε όλους, αυτή η ευθύνη και
αυτό το βάρος πέφτει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, τον
κ. Νασιώκα.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Κεφαλληνίας του ΠΑΣΟΚ, κ.
Σπύρος Μοσχόπουλος.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα από τα σηµαντικότερα νοµοσχέδια που έχουν έρθει τελευταία στη Βουλή, το νοµοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό
σύστηµα. Και είναι σηµαντικό, γιατί αποτελεί απάντηση σε µία
διαρκώς επιδεινούµενη και ήδη, πλέον, ανεξέλεγκτη κρίση, την
κρίση του ασφαλιστικού συστήµατος.
Είναι γεγονός αδιαµφισβήτητο ότι η ελληνική πολιτεία έχει καθυστερήσει. Έχει καθυστερήσει πάνω από µία δεκαετία που
µέσα σε αυτή δεν µπόρεσε ή δεν τόλµησε να επιβάλλει εκείνες
τις ρυθµίσεις, να επιβάλλει εκείνες τις αλλαγές που θα έδιναν
την οικονοµική δυνατότητα και θα επέτρεπαν τη βιωσιµότητα της
κοινωνικής ασφάλισης και στο µέλλον.
Χάθηκαν σηµαντικές ευκαιρίες για πιο ήπιες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις, µε αποτέλεσµα σήµερα να µην βιώνουµε απλώς
µια κρίση του ασφαλιστικού µας συστήµατος, αλλά να βρισκόµαστε στα πρόθυρα της κατάρρευσής του και µάλιστα σε µια
εποχή που το δηµόσιο χρέος έχει ξεπεράσει τα τριακόσια δισεκατοµµύρια, το έλλειµµα ξεπερνάει το 13,5% του ΑΕΠ και ο ρυθµός ανάπτυξης κινείται σε αρνητικά επίπεδα.
Το δίληµµα, λοιπόν, είναι αν θα επιτρέψουµε ή θα αποτρέψουµε αυτήν την κατάρρευση, αν θα περισώσουµε τη µεγαλύτερη κατάκτηση όλων των εργαζοµένων, αν θα χτίσουµε το
θεµελιωδέστερο θεσµό του κοινωνικού µας κράτους σε γερά θεµέλια µε τήρηση της αρχής της αλληλεγγύης των γενεών. Με
άλλα λόγια το δίληµµα είναι: Χρεωκοπία ή επιβίωση;
Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση που βύθισε τις χώρες σε
βαθιά ύφεση, αλλά και η δραµατική κατάσταση των δηµοσιονοµικών µας µεγεθών, που ήταν αποτέλεσµα µιας καταστροφικής
διαχείρισης που ακολούθησε η προηγούµενη κυβέρνηση, µας
αναγκάζουν -και δεν είµαστε ευτυχείς γι’ αυτό- να πάρουµε κάποιες αποφάσεις. Αποφάσεις οδυνηρές, εκτός των προγραµµατικών µας διακηρύξεων και εκτός των ιδεολογικών µας αρχών. Η
εύκολη λύση του δανεισµού, όπως γινόταν τις προηγούµενες δεκαετίες, σήµερα δεν είναι εφικτή, αλλά και εάν ήταν, δεν θα
έπρεπε να την επιλέξουµε. Θα ήταν καταστροφική και άδικη, κυρίως για τις γενιές που έρχονται.
Βασικός γνώµονας, όµως, στην επίλυση του προβλήµατος
πρέπει να είναι και είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Ο µεγάλος διά-
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λογος που προηγήθηκε µε τους φορείς, η διαβούλευση, οι προβληµατισµοί και οι ανησυχίες των εργαζοµένων, αλλά και η εµπειρία κατέδειξε την ανάγκη να αποσαφηνίσουµε το ρόλο που
παίζουν στον τοµέα της ασφάλισης, το κράτος, οι εργαζόµενοι
και οι κοινωνικοί εταίροι.
Και θα πρέπει να το αποσαφηνίσουµε, κάνοντας ταυτόχρονα
σαφή διάκριση µεταξύ αλληλεγγύης και ασφάλισης. Η µεγάλη
τοµή που γίνεται στο νέο ασφαλιστικό σύστηµα, είναι η διάκριση
της βασικής και αναλογικής σύνταξης.
Η πρώτη, η βασική σύνταξη, είναι ουσιαστικά προνοιακή παροχή και προορίζεται για όσους έχουν ανάγκη κρατικής µέριµνας
ακόµα και γι’ αυτούς που είναι ανασφάλιστοι ή δεν έχουν θεµελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωµα.
Η δεύτερη, η αναλογική, αποτελεί παροχή του φορέα κοινωνικής ασφάλισης των ασφαλισµένων, µε αναλογική ανταπόδοση
για τις εισφορές που κατέβαλε σε όλον τον ασφαλιστικό του βίο.
Έτσι εφαρµόζονται στην πράξη, οι αρχές της ανταποδοτικής και
της διανεµητικής δικαιοσύνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δοµική διάκριση µεταξύ της
βασικής και αναλογικής ανταποδοτικής σύνταξης, η βελτίωση
των κινήτρων για παραµονή στην εργασία και των αντικινήτρων
για την πρόωρη συνταξιοδότηση ή την εθελούσια αποχώρηση,
η παρακολούθηση και ο έλεγχος ανά διετία µε αναλογιστικές µελέτες από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή της Εθνικής Συνταξιοδοτικής ∆απάνης, η βελτίωση της διαχείρισης της κινητής και
ακίνητης περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και
ίδρυση ενιαίου φορέα διαχείρισης των αποθεµάτων τους, ο ενιαίος τρόπος διεκπεραίωσης µέσω του τραπεζικού συστήµατος
όλων των συναλλαγών εργαζοµένων-εργοδοτών για τη µισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές, ο ενιαίος µηχανισµός ελέγχου
καταβολής των εισφορών µε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Οφειλετών, η ίδρυση Ενιαίου Φορέα Πιστοποίησης και Αξιολόγησης της
Αναπηρίας που όλοι εδώ γνωρίζουµε τι γίνεται, η θέσπιση ενιαίου και πάγιου συστήµατος κατάρτισης καταλόγου βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελµάτων, η ίδρυση Ενιαίου Κέντρου Ελέγχου
και Πληρωµής των Συντάξεων, ο διαχωρισµός των κλάδων και
των υπηρεσιών υγείας από το συνταξιοδοτικό σύστηµα, η δροµολόγηση θεσµικής και λειτουργικής ενοποίησης φορέων της
κοινωνικής ασφάλισης, του ΝΑΤ, του ∆ηµοσίου, ΟΤΑ, στο ΙΚΑ, ο
έλεγχος από µικτά κλιµάκια υπαλλήλων για την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών και την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, η
ενιαία αντιµετώπιση των προϋποθέσεων και κανόνων ρύθµισης
οφειλοµένων ληγµένων οφειλών, η σύσταση Κέντρου Πληροφόρησης Ασφαλισµένων Συνταξιούχων, η αναδιανεµητική λειτουργία στο σύστηµα της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων µε
προοδευτικό συντελεστή 3% έως 10% για συντάξεις άνω των
1.400 ευρώ, η σύσταση Ενιαίου Φορέα Πρωτοβάθµιας Υγείας και
τέλος η ρύθµιση του χρόνιου προβλήµατος της διαδοχικής
ασφάλισης και η πλήρης άρση των αδικιών, όλα αυτά είναι ρυθµίσεις που θεσµοθετεί το νοµοσχέδιο αυτό και που έχουν σαν
αποτέλεσµα τον εξορθολογισµό του ασφαλιστικού συστήµατος
και το καθιστούν βιώσιµο. Με τις ρυθµίσεις αυτές, αυξάνονται τα
έσοδα από το νοικοκύρεµα και τη σωστή διαχείριση και καταργούνται παράλογες και άδικες διατάξεις αυξάνοντας ταυτόχρονα
τη διαφάνεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό σύστηµα που συζητάµε σήµερα έχει αναδιανεµητικό χαρακτήρα, παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία και ενισχύει την
κοινωνική δικαιοσύνη. Κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι η αναποτελεσµατικότητα, η άρνηση, η ισοπέδωση, η ατολµία, η εκδούλευση, η κριτική χωρίς πρόταση, η παραπληροφόρηση και ο
λαϊκισµός. Είναι η συνεπής και η υπεύθυνη στάση, είναι η πλήρης
και ειλικρινής ενηµέρωση, είναι η λήψη µέτρων και κανόνων επώδυνων ίσως, που, όµως, η εφαρµογή τους αποτελεί την ουσιαστική εγγύηση για τις συντάξεις και τη βιωσιµότητα του
ασφαλιστικού συστήµατος, εδώ που έχει φτάσει σήµερα. Το κόστος των συντάξεων έχει φτάσει να είναι το 11,5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και η σχέση εργαζοµένων προς
συνταξιούχο 1,7 ανά ένα συνταξιούχο, ενώ το 1950 ήταν τέσσερα
προς ένα και το 2005 ήταν 2,1 προς ένα.
Η προσφορά λοιπόν αυτού του νοµοσχεδίου, είναι ότι µε επώ-
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δυνες και µη αρεστές, αλλά σωστικές µεταρρυθµίσεις που οι
συνθήκες επέβαλαν, να αποτρέψει την επικείµενη κατάρρευση
του κοινωνικού µας κράτους και να εξασφαλίσει τη σύνταξη σε
όλους όσους δικαιούνται, χωρίς να χρεώσει επιπλέον τις επόµενες γενιές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε πολλά από τη µια
πτέρυγα ότι για όλα τα κακά τα φταίει το ΠΑΣΟΚ στους εννέα
µήνες της διακυβέρνησης, ενώ για τα έξι χρόνια που αύξησαν το
χρέος, που αύξησαν το έλλειµµα, δεν µιλούν καθόλου. Από την
άλλη πλευρά αντί να ακούσω προτάσεις, άκουσα ένα δελτίο
αναγγελίας πολέµου και έψαχνα να βρω πού είναι τα αεροπλάνα
που πετούν τις βόµβες.
Καταλήγω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ένα ερώτηµα.
Ποια είναι τελικά η αριστερή λύση σε αυτό το πρόβληµα; Ποια
είναι σήµερα σε αυτήν τη συγκεκριµένη συγκυρία η προοδευτική
λύση, που µπαίνει το δίληµµα, όπως είπα προηγουµένα: χρεοκοπία ή επιβίωση του ασφαλιστικού συστήµατος;
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που θεωρώ τον εαυτό µου
προοδευτικό, που µε έφεραν εδώ ψήφοι προοδευτικών πολιτών,
ενός νησιού που έχει δώσει εξετάσεις στον προοδευτικό χώρο,
απαντώ στο ερώτηµα αυτό, ψηφίζοντας το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, τον
κ. Μοσχόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Νικόλαος Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και µετά απορούµε, γιατί ο
λαός έχει πάρει αποστάσεις από µας, όταν η κατάληξη του προλαλήσαντος συναδέλφου ήταν αυτή που ήταν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για το ασφαλιστικό
τείνει να εξελιχθεί σε πρωτοφανές φιάσκο για τα συνταγµατικά
δεδοµένα µιας χώρας, που πάλεψε στα βάθη των αιώνων, θα
έλεγα, για την διάδοση, αλλά και για την εµπέδωση των δηµοκρατικών θεσµών.
Είµαστε αντιµέτωποι -και το ζήσαµε σήµερα στην Αίθουσα- µε
ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Κάποιοι διατείνονται πως και αντισυνταγµατικά να κριθούν ορισµένα εκ των άρθρων του νοµοσχεδίου, θα τεθεί προδικαστικό ερώτηµα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια,
τα οποία –όπως λέγουν- θα αποφανθούν ότι το µνηµόνιο ως
τµήµα της κοινοτικής νοµοθεσίας υπερέχει των ελληνικών νόµων
και του Συντάγµατος.
∆ιαβάζω από συνέντευξη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος
στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»: «Για ποιο λόγο το δικό µας Σύνταγµα
θα µπορούσε να εµποδίζει κάτι πολύ λογικό, το οποίο ισχύει σε
πολλές άλλες χώρες;».
Εξίσταµαι και ενίσταµαι, κύριε Υπουργέ. ∆εν είναι δυνατόν ο κ.
Παπανδρέου στο όνοµα της εξασφάλισης της δεύτερης δόσης ή
της αναζήτησης των 4,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ, να µην σέβεται
το Σύνταγµα της Ελλάδος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιος γνωρίζει πια να απαντήσει εις τους Κεφαλλήνες, ή στους Αχαιούς ή σε όλους τους Έλληνες πότε θα βγουν στη σύνταξη; Πότε θα την πάρουν; Πόσα
χρήµατα θα εισπράξουν; Βάσει ποιου ασφαλιστικού καθεστώτος
και από ποιο ταµείο θα συνταξιοδοτηθούν; Κανείς.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλοι οι υπάλληλοι ακόµη και οι δικαστικοί θα µπουν στο ΙΚΑ και θα συνταξιοδοτούνται στα εξήντα
πέντε. Ο Υπουργός Άµυνας άλλα είπε: «Οι στρατιωτικοί θα βγαίνουν υποχρεωτικά στη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού έτους».
Και ρωτώ ευθέως και ειλικρινώς όλους εσάς, που θα υπερψηφίσετε την εκ βάθρων ανατροπή του ασφαλιστικού, αυτήν την
προοδευτική, όπως µας είπατε και αριστερή πρόταση, προκειµένου να µην βρεθείτε εκτός ΠΑΣΟΚ. Τι θα του απαντήσετε, αν
ρωτήσει εσάς ένας ψηφοφόρος σας: Στα εξήντα ή στα εξήντα
πέντε;
Αλήθεια, πώς θα αντικρίσετε εσείς οι προοδευτικοί τις µάνες
των ανηλίκων παιδιών µε την ψήφο σας, που λέτε ότι θα δώσετε
µετά χαράς εκτός εξαιρέσεων; Υπήρχαν τουλάχιστον ψήγµατα
αυτοκριτικής. Άκουσα τη νηφάλια φωνή του συναδέλφου κ. Νασιώκα και είπα «επιτέλους»! Γιατί µέχρι τώρα –και παρακαλώ να
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το προσέξετε- ίσως έτσι θα πάει σε όλη αυτή τη συζήτηση,
ακούω για το πολιτικό σύστηµα, την πολιτεία. Πρώτη φορά
ακούω συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, από το 1989 που είµαι στην Αίθουσα, να µιλούν τόσο ουδέτερα για την πολιτεία, για το πολιτικό
σύστηµα. Ίσως, από ενοχές, φαντάζοµαι όχι από υποκρισία.
Λέω, λοιπόν, πώς θα αντικρίσετε αυτές τις µανάδες των ανήλικων παιδιών που µε την ψήφο σας θα δουλέψουν δεκαπέντε
χρόνια παραπάνω; Έχετε αλήθεια αντιληφθεί σε ποιά κατάσταση
φέρνετε την κοινωνία; Έχετε ρωτήσει πραγµατικά τους ψηφοφόρους σας και σας είπαν «ναι, ψηφίστε το»;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί να πέρασαν χρόνια από
τότε που ο Μάνος Ελευθερίου έγραψε τους στίχους «παραπονεµένα λόγια έχουν τα τραγούδια µας, γιατί το άδικο το ζούµε
µέσα από την κούνια µας».
Και εσείς, κύριε Υπουργέ, το έχετε τραγουδήσει πολλές φορές
στις γειτονιές της Πάτρας. Αλλά, ταιριάζουν, δυστυχώς, απόλυτα
µε τη σηµερινή πραγµατικότητα που µε την ψήφο σας, όµως, θα
ζήσουν οι Έλληνες τα επόµενα χρόνια.
∆υο λέξεις µπορούν να χαρακτηρίσουν αυτό το νοµοσχέδιο:
Είναι άδικο και βάρβαρο για εκείνους που δούλεψαν µια ζωή και
τώρα παρακολουθούν την ισοπέδωση των κοινωνικών κατακτήσεων από µια κυβέρνηση σοσιαλιστών. Είναι άδικο και για τους
νέους, γιατί δολοφονείτε την ελπίδα τους. Είναι άδικο, πάνω από
όλα -όπως είπα και πριν- για τις γυναίκες και ειδικά τις µητέρες
µιας χώρας, µάλιστα, που µαστίζεται από την υπογεννητικότητα.
Η Κυβέρνηση -το ξέρω- θα επικαλεστεί νούµερα και συµφωνίες µε την τρόικα. Τα νούµερα και τα µνηµόνια έχουν νόηµα
µόνο, όταν υπηρετούν τον αδύναµο. Το νοµοσχέδιό σας βλέπει
τους ανθρώπους σε ψηφία που πρέπει να στηρίξουν τα οικονοµικά µεγέθη. ∆εν νοιάζεστε για τις µονογονεϊκές οικογένειες ή
τις πολύτεκνες οικογένειες. Το ίδιο δεν νοιάζεστε και για εκείνους που χρειάζονται τρία χρόνια και δεν τους ξεχωρίζετε από
εκείνους που χρειάζονται τριάντα χρόνια.
Κανένα µνηµόνιο δεν υποχρεώνει µια εκλεγµένη κυβέρνηση
από το λαό να έχει µόνο ένα µπλάνκο στα χέρια της και να σβήνει δικαιώµατα των εργαζοµένων υπέρ των δανειστών.
Αλήθεια, νοµίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι νοηµατοδοτείται η πολιτική, όταν γίνεται υπέρ των δυνατών και όχι υπέρ των αδυνάτων; Λυπάµαι, αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι οι πολιτικοί µου
αντίπαλοι θα έφθαναν µέχρι εδώ.
Από αυτό το Βήµα, θέλω να εκφράσω έναν απλό, αλλά ουσιαστικό –νοµίζω- λόγο:
Αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, όταν εθελοντικά
στρατολογηθήκατε νέοι στο λαϊκό κίνηµα ή στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, πιστεύατε αλήθεια ότι θα γινόσασταν οι «νεκροθάφτες» των κοινωνικών κατακτήσεων;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ µπορεί επάξια να
κερδίσει το όσκαρ καλύτερης ερµηνείας. Ακόµη και εγώ -όπως
σας είπα- δεν πίστευα ότι οι σοσιαλιστές θα επέλεγαν να φέρουν
αυτήν την βαρβαρότητα της βαρβαρότητας και να τη βαφτίσουν
ως µια νοµοθετική πρωτοβουλία που αποδίδει κοινωνική δικαιοσύνη.
Παίξατε όµορφα το ρόλο του υπερασπιστή των λαϊκών στρωµάτων -οφείλω να το πω- και ακόµη πιο τέλεια, κατά την προεκλογική, αλλά και κατά την µετεκλογική περίοδο, καθώς ο κ.
Παπανδρέου εµφανιζόταν έτοιµος να καταργήσει τις αποφάσεις
των κυβερνήσεων της κακής Νέας ∆ηµοκρατίας, αυξάνοντας τις
παροχές και µειώνοντας τα όρια συνταξιοδότησης. ∆εσµευόταν
πως θα επεκτείνει το ΕΚΑΣ σε τριακόσιους χιλιάδες και επιπλέον
πολίτες.
Ήταν µόλις τον περασµένο Νοέµβριο που ο αγαπητός µου –
αληθινά αγαπητός µου- συµπολίτης, ο κ. Λοβέρδος, δεσµευόταν
πως δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας, δεν θα µειωθούν οι συντάξεις, δεν θα αυξηθούν οι εισφορές και δεν θα ενοποιηθούν,
φυσικά, τα ταµεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου λίγη ανοχή.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, εσύ το περίµενες αυτό; Το διάλεξες;
Το ήθελες; Τι κάνεις;
Θα είχα να θυµηθώ και άλλα πολλά ψέµατα του ΠΑΣΟΚ, ανα-
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κολουθίες, φαρισαϊσµούς. ∆εν θα το κάνω. Πρέπει, όµως, να
υπογραµµίσω πως, αν τον περασµένο Οκτώβρη το ΠΑΣΟΚ είχε
λάβει τα αναγκαία µέτρα, που φώναζε η Νέα ∆ηµοκρατία στην
προεκλογική περίοδο, την ίδια περίοδο, δηλαδή, που το ΠΑΣΟΚ
υποσχόταν τα πάντα στους πάντες, σήµερα µπορεί να µην ήµασταν εδώ.
Κλείνω, επαναλαµβάνοντας µε µεγάλη µου λύπη τη φράση του
αειµνήστου Κωνσταντίνου Καραµανλή ότι «εχθρός της δηµοκρατίας είναι µόνο η δηµαγωγία». ∆εν µπορεί ο Πρωθυπουργός
της χώρας να έρχεται στη Βουλή στις προγραµµατικές δηλώσεις
και να εξαπολύει µύδρους κατά της Νέας ∆ηµοκρατίας για το
«πάγωµα» των µισθών και των συντάξεων και εννέα µήνες µετά
να τους έχει αφαιρέσει το 22% περίπου του µισθού ή της σύνταξής τους, ο ΦΠΑ να έχει εκτιναχθεί στα ύψη, καθώς και ο πληθωρισµός και η ανεργία.
∆ιαβάζω µόνο µία -και κλείνω- παράγραφο της οµιλίας του κ.
Παπανδρέου: «Ακούω συνέχεια ότι πρέπει να γίνουµε δυσάρεστοι και άρα, υπεύθυνοι, να «παγώσουµε» τους µισθούς και τις
συντάξεις των εργαζοµένων. Θα λύσουν το πρόβληµά µας τα 500
εκατοµµύρια ευρώ που θα εξοικονοµήσουµε από τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους; Εµείς έχουµε δεσµευτεί µε την εισοδηµατική πολιτική του 2010 ότι θα δοθούν αυξήσεις πάνω από
τον πληθωρισµό σε µισθούς και συντάξεις». ∆ύο εβδοµάδες µετά
την ανάληψη της διακυβέρνησης αυτά τα έλεγε µέσα στη Βουλή.
Επίσης, µέχρι τον Απρίλιο έλεγε ότι δεν θέλει, παρά µόνο την
πολιτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά λίγο µετά µας
έβαλε στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Αυτή είναι η δηµαγωγία
στην οποία εξακολουθεί να επιδίδεται ο Πρωθυπουργός, δηλώνοντας ακόµα και στην τελευταία του συνέντευξη ότι λεφτά
υπήρχαν και υπάρχουν.
Αυτή είναι η βόµβα που απειλεί να τα τινάξει όλα στον αέρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από εσάς την κυβερνητική πλειοψηφία εξαρτάται, αν θα ανάψετε το φυτίλι. Εµείς δεν µπορούµε
να δεχτούµε µε τίποτα την εκθεµελίωση του κοινωνικού κράτους
και την καταδίκη σε φτώχεια και µιζέρια για το σύνολο του λαού,
χωρίς προοπτική, χωρίς ελπίδα και χωρίς ηµεροµηνία λήξης. Αρνούµαστε την ισόβια καταδίκη της Ελλάδας και του λαού σε φτώχεια και µαρασµό και γι’ αυτό θα παλέψουµε να την ανατρέψουµε. Αυτό θα το κάνουµε, γιατί ο λαός το φωνάζει «µην το ψηφίσετε». Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικολόπουλο.
Το λόγο έχει τώρα η ανεξάρτητη Βουλευτής Β’ Αθήνας, κ.
Σοφία Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο χρόνος είναι λίγος γι’ αυτό και µπαίνω αµέσως σε πολιτικές
σκέψεις, ερµηνείες και συµπεράσµατα.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, είµαι σοσιαλίστρια για κάποιους
συγκεκριµένους λόγους. Σίγουρα κατ’ αρχάς, γιατί δεν συµφωνώ
µε τον καπιταλισµό. Είτε µε την ακραία µορφή του νεοφιλελευθερισµού, είτε µε την πιο ήπια µορφή που αναπτύσσει κατά καιρούς στη ∆ύση, γιατί και αυτή η ήπια µορφή του είναι
αποτέλεσµα είτε πολέµων, είτε ληστειών άλλων ηπείρων, είτε εκµετάλλευσης των µεταναστών.
Πρέπει, όµως, να τονίσω το εξής, ο καπιταλισµός σήµερα δεν
έχει καµµία σχέση µε το χθες. Το ’68 για παράδειγµα, το σύστηµα διέθετε κοινωνικά αποθέµατα. Ενσωµάτωνε εκτεταµένες
κοινωνικές οµάδες µέχρι και τον Κον Μπετίν τον έκανε Υπουργό.
Ένας τέτοιος καπιταλισµός –και ας µην βιαστούν κάποιοι να
µε κατηγορήσουν ως ρεφορµίστρια- που δεν εξαθλιώνει, που δεν
περιθωριοποιεί, που δεν πετάει τους πολίτες του σαν στηµένες
λεµονόκουπες, έχει µία πολιτική δυναµική.
Η πολιτική δυναµική που έχει αφορά στο εξής. Όταν η «JP
Morgan» µε το πάτηµα ενός κουµπιού καταστρέφει τις οικονοµίες τριών ευρωπαϊκών χωρών, τότε σίγουρα έχουµε ανάγκη από
πολίτες µορφωµένους, καλλιεργηµένους, ενδυναµωµένους, από
πολίτες συνειδητούς και όχι από πολίτες κατεστραµµένους, ρηµαγµένους και εγκαταλελειµµένους στα αρπακτικά όρνια. Και για
το λόγο αυτό είµαι σοσιαλίστρια. Γιατί πιστεύω ότι τούτο το σύστηµα θα φτάσει στο τελευταίο του στάδιο, όχι µόνο από τις αντι-
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θέσεις του, αλλά και από ένα κίνηµα που δεν θα διαπραγµατεύεται την επιβίωσή του ή την ενσωµάτωση του όπως σήµερα, αλλά
ισχυρό και δυνατό θα επιχειρεί τη ρήξη και την ανατροπή.
∆εν αρκεί, είπε ο Μαρξ, να πάει η ιδέα προς το πραγµατικό.
Πρέπει και το πραγµατικό να µπορεί να πάει προς την ιδέα. Και
για να πάει το πραγµατικό προς την ιδέα, πρέπει κατ’ αρχάς να
είναι ζωντανό.
Το ΠΑΣΟΚ από το ’74, από τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και
αργότερα -εξαιρώντας κακές παρενθέσεις- µε τον Γιώργο Παπανδρέου µίλησε γι’ αυτό το είδος του πολίτη, του δυνατού, του
εύρωστου, του ενεργού και του συνειδητού.
Μίλησε γι’ αυτήν την κοινωνία, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής συνοχής. Μίλησε γι’ αυτό το οικονοµικό
µοντέλο, το µοντέλο της δίκαιης αναδιανοµής του πλούτου.
Και ερχόµαστε στο σήµερα, στο ασφαλιστικό, µία κορυφαία
πολιτική στιγµή, µίας κορυφαίας πολιτικής επιλογής από µία σοσιαλιστική κυβέρνηση. Και τι µας λέει η Κυβέρνηση; Ότι και τα
µέτρα αυτά και τα προηγούµενα και αυτά που θα έρθουν -γιατί
θα έρθουν και άλλα, χθες είχαµε τη σφήνα του ∆ΝΤ για µείωση
µισθών και στον ιδιωτικό τοµέα- είναι µεν άδικα, αλλά είναι αναγκαία για τη σωτηρία της πατρίδας µας.
Αυτό σε επίπεδο ηθικής είναι ανήθικο. Όπως αιώνες τώρα
έχουµε καταλήξει για την ανηθικότητα του δόγµατος «ο σκοπός
αγιάζει τα µέσα» και όταν µάλιστα τα µέσα είναι η εξαθλίωση του
λαού, τότε η σωτηρία, δεν είναι της πατρίδας, αλλά όσων την
αποµυζούν.
Σε επίπεδο ιδεολογικό είναι ακατανόητο. Γιατί αν δεν µπορείς
να είσαι σοσιαλιστής µέσα στην κρίση, µέσα δηλαδή στην ιστορική και πολιτική συγκυρία που ωριµάζει και τη δυνατότητα και τη
σκοπιµότητα της δίκαιης αναδιανοµής του πλούτου, τότε δεν
µπορείς ποτέ να είσαι σοσιαλιστής, παρά µόνο νεοφιλελεύθερος.
Σε επίπεδο πολιτικό είναι ανέντιµο, γιατί από τη µία κόβουµε µισθούς και συντάξεις, που ειδικά οι συντάξεις θα έχουν και πενιχρό, αλλά και µακρινό οικονοµικό αντίκρισµα για το κράτος και
από την άλλη νοµιµοποιούµε στα νοσοκοµεία παρανοµίες δισεκατοµµυρίων, µε το επιχείρηµα ότι θα είναι η τελευταία φορά.
Έχουµε τρελαθεί. Έχουµε τρελαθεί τελείως.
Η Βουλή σήµερα, στην πλέον τραγική οικονοµική συγκυρία,
καλείται να περάσει τροπολογία, νοµιµοποιώντας ληστεία δισεκατοµµυρίων, µε την υπόσχεση ότι θα είναι η τελευταία φορά
που τα χαρίζει σε κλέφτες.
Και συνεχίζω. Σε επίπεδο φιλοσοφίας είναι θατσερικό. Το σηµερινό νοµοσχέδιο αλλάζει εκ βάθρων τα πάντα και αυτό πρέπει
να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Ο σκοπός των αλλαγών είναι
η συνολική αλλαγή της αρχιτεκτονικής του ασφαλιστικού συστήµατος, η µετατροπή του από δηµόσιο, κοινωνικό, αναδιανεµητικό και αλληλέγγυο, σε κεφαλαιοποιητικό ή αναλογικό –όπως
το ονοµάζουν- µε την εισαγωγή, φυσικά, της ιδιωτικής ασφάλισης και την ελαχιστοποίηση της συµµετοχής του κράτους. Με το
νέο νοµοσχέδιο καταργείται η τριµερής χρηµατοδότηση, αφού
το κράτος περιορίζεται στην καταβολή προνοιακού επιδόµατος,
το οποίο σε καµµία περίπτωση δεν είναι σύνταξη.
Σε επίπεδο στρατηγικής είναι εγκληµατικό. Με συγκεκριµένες
πολιτικές επιλογές φτάσαµε στο σηµερινό µονόδροµο. Και αυτές
οι επιλογές δεν είναι αποτέλεσµα ανικανότητας και µόνο. Είναι
εµφανής πολιτική πρόθεση, τόσο εµφανής, που πιστεύω ξεκάθαρα πια ότι τα µέτρα δεν επιβλήθηκαν λόγω της κρίσης, αλλά δυστυχώς για την Κυβέρνηση και την ταυτότητα που επικαλείταιµε αφορµή την κρίση.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η πολιτική τεκµηρίωση
του ασφαλιστικού και των λοιπών µέτρων που απορρέουν από
το µνηµόνιο, είναι ανήθικη, ανέντιµη και σκληρά νεοφιλελεύθερη.
Το ίδιο και τα µέτρα: µέτρα κοινωνικού κανιβαλισµού, µέτρα που
καταστρέφουν τους γονείς µας, που δεν έφταιξαν και υποθηκεύουν το µέλλον των παιδιών µας, που επίσης δεν φταίνε, µέτρα
απόλυτης και άµετρης βίας. Και µάλιστα, σε µια στιγµή που, ήδη,
οι πολίτες έχουν υποστεί τη βία της µίζας, του Βατοπεδίου, του
C4I, των τοξικών οµολόγων, του Χρηµατιστηρίου, των πιστολέρο
εναντίον δεκαπεντάχρονων, της καµένης Ηλείας, του ξεπουλήµατος ή του ρηµάγµατος των ολυµπιακών εγκαταστάσεων, που
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πλήρωσαν µε το αίµα τους οι Έλληνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πού νοµίζουµε ότι θα πάει όλη
αυτή η συσσωρευµένη βία που υφίστανται οι πολίτες; Πού νοµίζουµε ότι θα εκτονωθεί όλος αυτός ο τεράστιος θυµός που γεννά
η αδικία; Πού νοµίζουµε ότι θα χυθεί όλη αυτή η οργή που παράγει η ανεργία, η φτώχεια, η ακρίβεια, η παρακµή, η αλαζονεία
και το ψέµα; Και µάλιστα, σε ποια πολιτική συγκυρία; Στην συγκυρία που οι Αριστεροί, ενώ θέλουν να γνωρίσουν στον κόσµο
τη φιλία, αυτής της αταξικής κοινωνίας, όπως λέει και ο Μπρεχτ,
δεν µπορούν να είναι φίλοι µεταξύ τους. Αλληλοσπαράζονται µε
τεράστια ίδια ευθύνη, την οποία και θα αποδώσει σίγουρα η ιστορία. Πού νοµίζουµε ότι θα πάει αυτό το κύµα; Όσοι νοµίζουν ότι
θα σκάσει πριν σαρώσει στην ακτή, πλανώνται πλάνην οικτρά.
Από εδώ, από την Αίθουσα του Κοινοβουλίου, που νοµίζω ότι
λίγοι έχουµε καταλάβει ότι ο ναός της δηµοκρατίας στη συνείδηση του µέσου Έλληνα είναι ναός της διαπλοκής, συναλλαγής
και ρεµούλας, από το Βήµα αυτό εκφράζω την αγωνία µου. Σύντοµα θα ζήσουµε στιγµές αποκάλυψης. Στην Ουγγαρία αυτές
οι στιγµές αποκάλυψης θέριεψαν το αυγό του φιδιού, τους πραιτοριανούς φασίστες που έφτασαν σε απόσταση εκλογικής αναπνοής από τη σοσιαλοδηµοκρατική κυβέρνηση, που επίσης
έβαλε τη χώρα στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως έχω την υποχρέωση να
κάνω, σηµαίνω συναγερµό. Είναι γνωστό ότι όταν κοιλοπονάει η
ιστορία, γεννάει ή τέρατα ή αγγέλους. Οι «µαµές» τις ιστορίας,
ας είναι αυτή τη φορά η κοινή πολιτική δράση όλων όσων αντιστεκόµαστε, όλων όσων υποδεικνύουµε έναν άλλο δρόµο και ένα
άλλο όραµα. Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
Εγώ, ήδη, τις έχω αναλάβει τις δικές µου, γι’ αυτό και καταψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Σοφία Σακοράφα.
Τώρα το λόγο έχει η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σοφία Καλαντίδου.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα στην αρχή να παρακαλέσω, ή µάλλον να προκαλέσω
τους κυρίους και τις κυρίες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τα ωραία
λόγια που είπαν και στόλισαν το τερατούργηµα που στοχεύει κατάστηθα την κοινωνική ασφάλιση να βγουν να τα πουν έξω,
στους χώρους δουλειάς. Να πάνε στις µεγάλες επιχειρήσεις,
στις πολυεθνικές εταιρείες, να πάνε στα εργοστάσια, να πάνε
στη «ΜΙΝΟS» στη βιοµηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου
είναι σαράντα µέρες έξω οι εργάτες για να πληρωθούν, να πάνε
στη βιοµηχανική περιοχή του Κιλκίς, όπου τα εργοστάσια αφήνουν απλήρωτους για πάρα πολύ καιρό τους εργαζόµενους, να
πάνε στις µεγάλες γυναίκες που κάνουν παζάρια µε τον εργοδότη, για να κολλήσουν το ένσηµο και δεν πληρώνονται ούτε τη
συλλογική σύµβαση, να πάνε εκεί να πουν αυτά τα ωραία λόγια.
Πραγµατικά η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να είναι δυσάρεστη προς το λαό και τα λαϊκά στρώµατα. Έχετε, όµως, επιλέξει, κύριε Υπουργέ, να είστε ευχάριστοι στο µεγάλο κεφάλαιο
και στα µονοπώλια, γιατί ο Μεσαίωνας είναι εδώ και εγώ δεν θα
τον περιγράψω, γιατί ο λαός τον βιώνει στο πετσί του κι εσείς
τον γνωρίζετε πολύ καλά, αφού βοηθήσατε, συµβάλατε στη θεσµοθέτησή του.
Η εργοδοτική ασυδοσία «σπάει κόκαλα» και το ΚΚΕ σ’ αυτήν τη
συγκυρία µ’ αυτή την κρίση υποστηρίζει ό,τι υποστήριζε και πριν,
ότι η σύνταξη, η περίθαλψη, η πρόνοια είναι δικαίωµα, είναι νόµιµη απαίτηση για όλους τους εργαζόµενους στο δηµόσιο και
στον ιδιωτικό τοµέα για τα χρόνια που όντας στη δουλειά παρήγαγαν αµύθητο πλούτο, τον οποίο σφετερίστηκαν και σφετερίζονται οι καπιταλιστές µε «εργαλείο» πολλές φορές τις
κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Υποστηρίζουµε ότι οι συντάξεις και συνολικά η δηµόσια κοινωνική ασφάλιση δεν είναι κόστος, αλλά είναι πλούτος που παρήχθη από τους εργαζόµενους, πλούτος που παρακρατήθηκε
και που πρέπει να τους καταβληθεί µετά την αποχώρηση από τον
εργάσιµο βίο.
Εσείς µε το νοµοσχέδιο που καταθέτετε σαφέστατα δεν συµφωνείτε στα παραπάνω, αλλά από την άλλη µας οδηγείτε στο
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συµπέρασµα ότι οι άνθρωποι έχουν δύο, τρεις ψυχές, οι δε γυναίκες είναι εφτάψυχες, γιατί µόνο µε επτά ζωές δουλειάς θα
µπορούν να βγουν στη σύνταξη µε βάση το νοµοσχέδιό σας.
Σύµφωνα µε το σύνολο των εργαζοµένων κάτι λιγότερο από δυόµισι εκατοµµύρια εργάζονται για πεντακόσια τριάντα τρία περίπου εκατοµµύρια µεροκάµατα, µέρες ασφάλισης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου και βγαίνει ένας µέσος όρος ότι ένας εργαζόµενος στη χώρα µας συγκεντρώνει περίπου διακόσια δεκαεννιά ένσηµα το χρόνο. Αν υπολογίσετε ότι µε βάση τους
αριθµούς και τις στατιστικές που παρουσιάζονται από το Υπουργείο το 23% των Ελλήνων εργαζοµένων µαζεύει λιγότερα από
εκατόν είκοσι εννιά ένσηµα, τότε θα καταλάβετε, γιατί λέω ότι
χρειάζονται δυο ζωές, ώστε οι εργαζόµενοι να πάρουν τη σύνταξη. Αν υπολογίσετε τις πρωτιές των γυναικών σ’ αυτόν τον εργασιακό Μεσαίωνα, δηλαδή ότι είναι πρώτες στα ποσοστά
ανεργίας, πρώτες στη µερική απασχόληση, πρώτες στον λιγότερο µισθό για την ίδια δουλειά, τότε θα καταλάβετε, γιατί
έβγαλα το συµπέρασµα ότι είναι µάλλον εφτάψυχες και ότι θα
δουλεύουν εφτά ζωές, για να πάρουν τη σύνταξη που εσείς θεωρήσατε προοδευτική, δίκαια, αριστερή. Τώρα, για το πώς τα
σαράντα χρόνια δουλειάς στα εξήντα πέντε είναι δίκαιο και προοδευτικό, ας βγάλουµε τα συµπεράσµατά µας, ας βγάλει ο λαός
τα συµπεράσµατά του.
Εµείς σαν Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν ανεχόµαστε το
επιχείρηµα ότι αποτελεί ζηµιά ή πρόβληµα για την κοινωνική
ασφάλιση το ότι µεγάλωσε η διάρκεια του µέσου όρου ζωής και
για τις γυναίκες και για τους άντρες. Εµείς λέµε ότι οι εργαζόµενοι δουλεύουν ακριβώς, για να απολαµβάνουν καλύτερη ζωή
και περίθαλψη, να έχουν ελεύθερο χρόνο, να ζουν περισσότερο
και µε καλύτερη ποιότητα ζωής. ∆εν ανεχόµαστε το επιχείρηµα
της κατάργησης των διακρίσεων των δύο φύλων, ώστε να ανεβάζετε τα όρια συνταξιοδότησης των γυναικών.
Η πενταετής διαφορά στο όριο συνταξιοδότησης υπέρ των γυναικών ήταν µία κατάκτηση στα πλαίσια θετικών ρυθµίσεων όχι
λόγω διάκρισης του φύλου. Ήταν η ελάχιστη αναγνώριση της
ανισότιµης θέσης της γυναίκας σε αυτή την καπιταλιστική κοινωνία και θα έπρεπε να συνοδεύεται από πρόσθετες υπηρεσίες
υγείας και εξειδικευµένες φροντίδες σε όλη την αναπαραγωγική
ηλικία.
∆εν συµφωνούµε, δεν υποστηρίζουµε, δεν συναινούµε, δεν
ανεχόµαστε το επιχείρηµα ή ότι το πρόβληµα είναι οικονοµικό.
Το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι το πρόβληµα είναι καθαρά πολιτικό. Άλλωστε, αν ήταν οικονοµικό, θα δεχόσασταν αυτά που
είναι αδιαµφισβήτητα πλέον. Πενήντα δισεκατοµµύρια οι εργαζόµενοι συνέβαλαν στη βιοµηχανική ανάπτυξη της χώρας, εισφοροδιαφυγή 9 δισεκατοµµύρια το χρόνο, µαύρη εργασία,
ανασφάλιστη εργασία, τζογάρισµα στο Χρηµατιστήριο, τόσο
πολύ χρήµα από τα ασφαλιστικά ταµεία.
Άλλωστε, αν δούµε µαζί και αυτό που κάνετε στις εργασιακές
σχέσεις, που ανοίγετε το περιθώριο για ακόµα πιο φθηνή εργατική δύναµη, τότε θα κατανοήσουµε, γιατί γίνονται όλα αυτά.
Αύξηση του ορίου απολύσεων: Μειώνετε, κάνετε φθηνές τις
απολύσεις, αφού αυξάνετε το όριο. Και τι κάνετε; Κάνετε και πιο
φθηνή την εργατική δύναµη αυτών που µπαίνουν τώρα στη δουλειά και των ανηλίκων µαζί µε αυτούς. Πραγµατικά είναι τερατούργηµα. Καταργείτε τη γραµµή άµυνας των εργαζοµένων στην
εργοδοτική ασυδοσία, µία γραµµή άµυνας που την υποστήριζε
το συνδικαλιστικό κίνηµα χρόνια τώρα. Θεσµοθετήθηκε στον
προηγούµενο αιώνα.
Λέτε ότι τα µέτρα µπορεί να είναι σκληρά, αλλά είναι δίκαια.
Εµείς θα σας λέγαµε να πάρετε πραγµατικά δίκαια µέτρα -δεν
µπορείτε να το κάνετε, γιατί υπηρετείτε τα συµφέροντα των µεγάλων και των λίγων- αλλά να είναι σκληρά απέναντι σε αυτούς
τους λίγους.
∆ηµόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση µε παροχές υψηλού επιπέδου: Αυτό ταιριάζει στο λαό µας. Αυτό ταιριάζει στον 21ο αιώνα. Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη και των
ανέργων και των µεταναστών. Μείωση των ορίων ηλικίας. Τα
τριάντα χρόνια δουλειάς, είναι πολλά χρόνια, κύριε Υπουργέ, για
να πάρει ο εργαζόµενος σύνταξη. Είναι πολλά χρόνια και µπορούν να του δώσουν µία σύνταξη µε αρκετά χρήµατα, ώστε να
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ζει αξιοπρεπώς. Το 80% του µισθού του ορίου φτώχειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επέκταση του θεσµού των βαρέων και ανθυγιεινών µε συνεχή
καταγραφή των επαγγελµατικών ασθενειών και µέτρα για την
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της συνολικής επίθεσης που εξαπολύεται στο
σύνολο της ζωής των εργαζοµένων. Είναι µία επίθεση που υπαγορεύεται από τα συµφέροντα των βιοµηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, για να εξασφαλίσουν ακόµα πιο φθηνούς
εργάτες, ώστε να διασφαλίζουν την κερδοφορία τους σε καιρούς
ύφεσης και να πιάνουν, σε περιόδους ανάκαµψης, δυσθεώρητα
ύψη τα ποσοστά του κέρδους.
Μετά από αυτό το νοµοσχέδιο κι αν το ψηφίσετε, παρακαλώ
πολύ αλλάξτε και το όνοµα του Υπουργείου, για να είστε συνεπείς: Υπουργείο Ανεργίας και Ιδιωτικής Ασφάλισης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Σοφία Καλαντίδου.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητούµε
είναι ακόµη µία πτυχή του µνηµονίου, στο οποίο µας οδήγησε το
ΠΑΣΟΚ, ένα µνηµόνιο που µέρα µε τη µέρα οι πολίτες αντιλαµβάνονται ότι δεν αποτελούσε µονόδροµο. Μονόδροµο το κατέστησε η πολιτική που ακολουθήθηκε από την Κυβέρνηση µετά
τις εκλογές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόβληµα χρέους και ελλειµµάτων δεν έχει µόνο η Ελλάδα. Αντίστοιχο πρόβληµα έχουν
χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, ακόµα και η
Γερµανία που έχει ισχυρή οικονοµία. Και σε αυτές τις χώρες, βεβαίως, δεν κυβέρνησε η Νέα ∆ηµοκρατία.
Το πρόβληµα ελλείµµατος εκεί, δεν έγινε κρίση δανεισµού.
Συνέβη στην Ελλάδα και συνέβη µετά τις εκλογές. Τυχαίο; ∆εν
νοµίζω.
Η Κυβέρνηση σηκώνει τα χέρια και για κάθε επώδυνη απόφαση ρίχνει την ευθύνη στην τρόικα και στο µνηµόνιο. Ένα µνηµόνιο, για το οποίο δεν διαπραγµατεύτηκε ούτε για τα
στοιχειώδη, το σεβασµό του Συντάγµατος. Οι ενστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το νοµοσχέδιο που συζητούµε είναι χαρακτηριστικές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπε ο κύριος Υπουργός ότι ο
ελληνικός λαός έχει µνήµη. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, ο ελληνικός λαός έχει µνήµη και θυµάται ότι το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές µε το περίφηµο «λεφτά υπάρχουν». Ταυτόχρονα µε έµφαση
επαναλαµβάνατε, ακόµη και µετά τις εκλογές, τα τρία «δεν» για
το ασφαλιστικό. ∆εν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας, δεν θα µειωθούν οι συντάξεις, δεν θα αυξηθούν οι εισφορές.
Τελικά και τα όρια ηλικίας αυξάνονται και οι συντάξεις µειώνονται και ελπίδα για το ασφαλιστικό σύστηµα δεν δίνετε. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ υποσχόταν όχι µόνο προεκλογικά, αλλά και στη
συζήτηση των προγραµµατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης την
αύξηση των συντάξεων για τους αγρότες και τους ανασφάλιστους στα 550 ευρώ ατοµικά και στα 950 ευρώ το ζευγάρι.
Καταθέτω στα Πρακτικά την οµιλία του κυρίου Λοβέρδου, στις
προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, για να φρεσκάρω
τη µνήµη όλων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρά τις αλλεπάλληλες τηλεοπτικές εµφανίσεις της ηγεσίας
του Υπουργείου Απασχόλησης που προσπαθεί να δικαιολογήσει
τα αδικαιολόγητα, ρίχνοντας την ευθύνη για τις οδυνηρές αποφάσεις στην τρόικα, γεγονός είναι ένα: ό,τι συζητούµε σήµερα
δεν έχει καµµία σχέση µε τις προεκλογικές υποσχέσεις του
ΠΑΣΟΚ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το υπό συζήτηση σχέδιο
νόµου η Κυβέρνηση µειώνει τις συντάξεις. Τις µειώνει µε έξι τρόπους.
Πρώτον, αλλάζει τη βάση υπολογισµού της σύνταξης, από τα
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τελευταία χρόνια του εργασιακού βίου στο µέσο όρο του συνόλου.
∆εύτερον, µειώνει το ποσοστό αναπλήρωσης.
Τρίτον, αίρει την εγγύηση του κράτους για τις επικουρικές συντάξεις που η Νέα ∆ηµοκρατία θέσπισε µε κίνδυνο να υποστούν
αυτές µεγάλες µειώσεις, λόγω των αναλογιστικών ελλειµµάτων.
Τέταρτον, επαναφέρει από το παράθυρο το ΛΑΦΚΑ ως εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, περικόπτοντας 3% έως 10%
τις µεσαίες και υψηλές συντάξεις.
Πέµπτον, µετατρέπει σε επιδόµατα τη δέκατη τρίτη και δέκατη
τέταρτη σύνταξη.
Έκτον, βάζει για τρία χρόνια τις συντάξεις σε βαθειά κατάψυξη.
Την ίδια ώρα αυξάνονται τα όρια ηλικίας. Η πλήρης συνταξιοδότηση απαιτεί σαράντα χρόνια απασχόλησης και αναρωτιέµαι:
Ποιος εργαζόµενος θα πετύχει σαράντα χρόνια αδιάλειπτης εργασίας πριν τα εξήντα πέντε; ∆εν γνωρίζετε ότι ακόµη και µετά
τα τριάντα, χιλιάδες νέοι αδυνατούν να βρουν εργασία και συντηρούνται από τους γονείς τους;
Βεβαίως, χρυσώνετε το χάπι, δίνοντας τη δυνατότητα εξαγοράς πλασµατικών ετών ασφάλισης. Πόσοι, όµως, πραγµατικά θα
µπορούν να επωφεληθούν, πληρώνοντας υπέρογκα ποσά πάνω
από 15.000 ευρώ, ούτως ώστε να λάβουν τις κουτσουρεµένες
συντάξεις που υπόσχεται το σχέδιο νόµου;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µείζον ζήτηµα είναι τι είδους
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης χρειάζεται η χώρα. Το σχέδιο
νόµου της Κυβέρνησης αποσύρει την εγγύηση του κράτους από
την ανταποδοτική σύνταξη, περιορίζοντας την κρατική ευθύνη
στο προνοιακό επίδοµα που ονοµάζατε «βασική σύνταξη», θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος.
Και τούτο γιατί η έλλειψη εγγύησης του κράτους επιτείνει την
ανασφάλεια των νέων ασφαλισµένων, τους διώχνει από το σύστηµα, εκτοξεύοντας τα ποσοστά εισφοροδιαφυγής.
Ο κύριος Υπουργός, προβλέπει εκτίναξη της ανεργίας σε επίπεδα σοσιαλιστικής Ισπανίας της τάξεως του 20% και εν τούτοις
για την αντιµετώπισή της δεν παίρνετε κανένα µέτρο, παρά τις
προτάσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Αυτό, όµως, δεν θα δηµιουργήσει µόνο πρόβληµα στην κοινωνική συνοχή, αλλά θα δυσχεράνει την ίδια τη βιωσιµότητα του
ασφαλιστικού συστήµατος. ∆εν µπορεί το σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης να αντέξει ταυτόχρονα τη µη ένταξη νέων εργαζοµένων σε αυτό, αλλά και τη µαζική έξοδο στην πρόωρη συνταξιοδότηση που παρατηρείται τους τελευταίους µήνες.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να προσθέσω µια παράµετρο για ένα
κρίσιµο κατά τη γνώµη µου ζήτηµα, για το οποίο δεν υπάρχει
ούτε καν νύξη στο σχέδιο νόµου. Μιλώ για το δηµογραφικό.
Παρά την παραδοχή των επιπτώσεων που επιφέρουν οι δηµογραφικές προβλέψεις για το µέλλον, δεν υπάρχει η παραµικρή
αναφορά για την ανάγκη ύπαρξης µιας συνολικής παρέµβασης
για την αντιστροφή των δηµογραφικών δεικτών της χώρας.
Υπό το βάρος των εξελίξεων στο ασφαλιστικό είναι περισσότερο από αναγκαίο να υπάρξει σύντοµα µία πρωτοβουλία στο
πνεύµα του διακοµµατικού πορίσµατος για το δηµογραφικό του
1994.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το
ασφαλιστικό σύστηµα χρειάζεται ριζική µεταρρύθµιση. Η Νέα
∆ηµοκρατία µε την ασφαλιστική µεταρρύθµιση που έκανε ως κυβέρνηση, διόρθωσε πολλές στρεβλώσεις, δίνοντας ανάσα ζωής
στο σύστηµα.
Ρυθµίσεις που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση, κύριε
Υπουργέ, θα τις στηρίξουµε και τώρα, όπως για παράδειγµα τον
εξορθολογισµό των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων και
την αναµόρφωση του πλαισίου των αναπηρικών συντάξεων, για
να πάψουµε να είµαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη και στις «µαϊµού» αναπηρικές συντάξεις.
∆εν µπορούµε, όµως, να συναινέσουµε σε ρυθµίσεις άδικες
και αναποτελεσµατικές, ρυθµίσεις που εισάγονται χωρίς την
απαραίτητη τεκµηρίωση και δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, ρυθµίσεις που τελικά δεν διασφαλίζουν ούτε αυτή τη βιωσιµότητα του συστήµατος που υποτίθεται
ότι έρχονται, για να καλύψουν.
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Γι’ αυτό και επί της αρχής καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο. Η
χώρα χρειάζεται ελπίδα εξόδου από την κρίση και γι’ αυτήν τη
στρατηγική ελπίδας εξόδου από την κρίση θα µιλήσει αύριο ο
Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας Αντώνης Σαµαράς, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χαρακόπουλο.
Το λόγο έχει ως τελευταίος οµιλητής για σήµερα ο Βουλευτής
Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Βλατής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι 1.20’ το πρωί και νοµίζω ότι πρέπει να είµαστε πιο ειλικρινείς σε αυτήν την Αίθουσα. Είµαστε άφωνοι πραγµατικά µε τη
λειτουργία της Αντιπολίτευσης. Έχουν ξεχάσει ότι κυβερνούσαν
µέχρι πριν από οκτώ µήνες. Έχουν ξεχάσει ότι εκείνοι µε τις πράξεις τους και µε τις παραλείψεις τους και µε την απραξία τους
οδήγησαν τη χώρα µας στην κατάσταση που βρίσκεται σήµερα.
Έχουν ξεχάσει ότι µε ψεύτικα στοιχεία που έστειλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση µας έριξαν στην ανυποληψία, στην πλήρη αναξιοπιστία, στην αδυναµία δανειοδότησης, στα πρόθυρα της
κατάρρευσης. Επιτέλους, κύριοι συνάδελφοι, ας σοβαρευτούµε
λίγο, µέρες που είναι.
Το τελευταίο διάστηµα είµαστε όλοι µάρτυρες µιας σχεδόν
σχιζοφρενικής κατάστασης. Από τη µία γνωρίζουµε ότι η Ελλάδα
βρίσκεται στα όρια της καταστροφής και κινδυνεύει κάθε µέρα
µε πτώχευση. Έχουµε, επίσης, αποδεχθεί ότι η λήψη σκληρών
µέτρων για την αποφυγή της οικονοµικής κατάρρευσης αποτελεί
µονόδροµο και ότι πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές στο
εργασιακό, το ασφαλιστικό, το φορολογικό, ότι το ελληνικό κράτος δεν µπορεί πλέον να λειτουργεί, όπως λειτουργούσε µέχρι
σήµερα.
Παρόλα αυτά, κάθε φορά που η Κυβέρνηση και οι αρµόδιοι
Υπουργοί επιχειρούν να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αλλαγή
προς αυτήν την κατεύθυνση, γίνεται κυριολεκτικά χαµός. Γεµίζουν τα τηλεοπτικά παράθυρα και τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων µε επίδοξους εθνοσωτήρες, που έχουν λύσεις για όλα τα
προβλήµατα και που οι λύσεις αυτές δεν προϋποθέτουν καµµία
απολύτως αλλαγή. Κανένας δεν θα δυσαρεστηθεί, εάν εφαρµοστούν οι λύσεις τους. Όλοι θα είναι χαρούµενοι και η χώρα µας
ως δια µαγείας θα βγει από την κρίση, λειτουργώντας κατά τον
ίδιο ακριβώς τρόπο που την οδήγησε στην κρίση αυτή.
Το νοµοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση για τις αλλαγές στο
ασφαλιστικό είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό τόσο πολιτικά όσο και
κοινωνικά. Πρόκειται για µία πραγµατικά βαθιά µεταρρύθµιση,
που έχει προκαλέσει κοινωνικούς τριγµούς. ∆ικαίως; Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι, βλέπετε, γεγονός ότι αλλάζει η ίδια η
λογική του ασφαλιστικού µας συστήµατος και δικαιώµατα των
ασφαλισµένων που µέχρι σήµερα θεωρούνταν αδιαπραγµάτευτα
όχι µόνο µπήκαν στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης, αλλά άλλαξαν συλλήβδην.
Σε κάποιες άλλες, ωστόσο, περιπτώσεις οι αντιδράσεις είναι
άδικες. Το να διεκδικεί κάποιος δικαιώµατα που κατακτήθηκαν
µε αγώνα, είναι σίγουρα θεµιτό και επιβεβληµένο. Η διεκδίκηση
και η υπεράσπιση ωστόσο της προνοµιακής µεταχείρισης συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων σε βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας, είναι και προκλητική και άδικη.
Στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο αναµφισβήτητα έχουν ενσωµατωθεί σκληρά µέτρα, που, ναι, επιβάλλονται από το µνηµόνιο.
Το µνηµόνιο, όµως, κύριοι συνάδελφοι, επιβλήθηκε από την οικονοµική κατάσταση που βιώνει σήµερα η χώρα µας. Τα µέτρα
είναι σκληρά, αλλά απαραίτητα, για να διασφαλιστεί ο δηµόσιος
και καθολικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήµατος.
∆ιότι, κύριοι συνάδελφοι, κανένας δεν νοµιµοποιείται να υπερασπίζεται το δηµόσιο αγαθό της κοινωνικής ασφάλισης, όταν
στην πραγµατικότητα εννοεί µόνο τη δική του σύνταξη, αδιαφορώντας για το αν οι επόµενες γενιές θα µπορούν να πάρουν σύνταξη.
Κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι τους τελευταίους µήνες,
εξ αιτίας των έντονων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η χώρα
µας, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, ακόµη και όσοι
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µέχρι τώρα παρέµεναν συνειδητά µη πολιτικοποιηµένοι, δείχνει
έντονο προβληµατισµό. Παρακολουθούν τις ειδήσεις, ενηµερώνονται για τα νοµοσχέδια.
Μου έκανε, όµως, ιδιαίτερη εντύπωση ότι για το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο ακόµη και έντονα πολιτικοποιηµένοι τριαντάρηδες
παρέµεναν απαθείς και αδιάφοροι. Ο λόγος; ∆εν τους ενδιαφέρουν οι αλλαγές στο ασφαλιστικό, γιατί είναι πεπεισµένοι ότι
αυτοί δεν πρόκειται να πάρουν σύνταξη. Ναι, εκεί φτάσαµε! Θεωρούν ότι για τους ίδιους η καλύτερη λύση θα ήταν η απαλλαγή
τους από την υποχρεωτική ασφάλιση και κατά συνέπεια η δυνατότητα ιδιωτικής ασφάλισης της επιλογής τους.
Για τους περισσότερος απ’ αυτούς οι αλλαγές που προωθεί η
Κυβέρνηση δεν είναι ούτε σκληρές, ούτε άδικες, ούτε παράλογες. Είναι αδιάφορες. Σκληρό, λένε, είναι να πληρώνεις εισφορές σε ταµεία που δεν µπορούν να σου εγγυηθούν ότι θα σου
καταβάλλουν σύνταξη έστω στα εβδοµήντα. Αυτό, όµως, είναι
εµπαιγµός.
Άδικο, λένε, είναι το ισχύον σύστηµα, που επέτρεπε σε κάποιους να βγαίνουν στη σύνταξη µε δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας
στα τριάντα πέντε τους ή µε είκοσι πέντε χρόνια υπηρεσίας στα
σαράντα πέντε τους. Γιατί είναι όντως άδικο να εργάζεται κάποιος για είκοσι πέντε χρόνια και να είναι συνταξιούχος για πενήντα χρόνια. Ειδικά αν αυτός που καλύπτει το ποσό της
σύνταξής του δεν πρόκειται ποτέ να τύχει της ίδιας προνοµιακής µεταχείρισης.
Παράλογο είναι να συνταξιοδοτείται στα πενήντα η µητέρα
ανήλικου τέκνου ετών δεκαεφτά. Αντί να φροντίσει το κράτος να
εξασφαλίσει τις προνοιακές εκείνες δοµές που θα βοηθήσουν τη
µάνα να γεννήσει και να µεγαλώσει τα παιδιά της, όσο αυτά είναι
µικρά και την έχουν ανάγκη, την αποζηµιώνουµε µε την προνοµιακή µεταχείρισή της, όταν τα παιδιά της είναι πλέον ικανά να
φροντίσουν τον εαυτό τους. Ποια ανάγκη της µητέρας καλύπτει
η πρόωρη συνταξιοδότηση µε δεκαεξάχρονο τέκνο αλήθεια;
Έχουν δίκιο, λοιπόν, που αδιαφορούν οι νέοι για το πότε θα
πάρουν σύνταξη οι υπόλοιποι και τι σύνταξη θα πάρουν.
Κύριοι συνάδελφοι, έχει ακουστεί από πολλούς και επανειληµµένως απ’ αυτό εδώ το Βήµα ότι η σηµερινή κρίση µπορεί να
αποτελέσει για µας την ευκαιρία για αλλαγή, µια αλλαγή που
όλοι επιζητούµε. Για να αλλάξουµε όµως, απαιτείται η συνδροµή
όλων των κοινωνικών οµάδων. Και αυτών που είναι αδικηµένοι,
αλλά και όσων έχουν παγιωµένα συµφέροντα. Γιατί δυστυχώς
περί αυτού πρόκειται.
Στην ουσία, λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος του νοµοσχεδίου;
Ένα ασφαλιστικό σύστηµα βιώσιµο. Πώς επιτυγχάνεται; Όχι µε
την αύξηση των ορίων ηλικίας, όπως απλοϊκά και λαϊκίστικα ισχυρίζονται συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, αλλά µε την εξίσωση
των ορίων ηλικίας, µε την εφαρµογή ίδιων ορίων για όλους τους
εργαζόµενους, άνδρες και γυναίκες, µε την εφαρµογή αντικινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση, µε την δηµιουργία ενός µηχανισµού που συνδέει την αύξηση του προσδόκιµου ζωής µε την
παραµονή στην εργασία, µε την εκπόνηση ανά διετία αναλογιστικών µελετών από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, προκειµένου
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να αποτραπεί η υπέρβαση του ύψους της συνταξιοδοτικής δαπάνης άνω των 2,5 µονάδων του ΑΕΠ.
Στην περίπτωσή µας οι αλλαγές είναι όχι απλώς δικαιολογηµένες, αλλά απολύτως αναγκαίες. Το ασφαλιστικό µας σύστηµα,
όπως έχει διαµορφωθεί, είναι ένα σύστηµα µη αποτελεσµατικό.
Η ελλειµµατική πληροφόρηση, η πολυπλοκότητα των κανόνων, η
έλλειψη διαφάνειας και η κακοδιαχείριση το οδήγησαν στη σηµερινή του κατάσταση.
Πάνω από όλα, όµως, είναι ένα σύστηµα ασφαλιστικό, που ενώ
ξεκίνησε ως σύστηµα κοινωνικής προστασίας, έχει εξελιχθεί σε
ένα σύστηµα που συντηρεί την αδικία και την προνοµιακή διαχείριση ορισµένων εργαζοµένων έναντι άλλων. Και στην παρούσα φάση είναι και ένα σύστηµα που αφορά πολύ λίγους
πλέον, τη γενιά µας και µόνο. ∆ιότι, αν συνεχίσει να λειτουργεί
όπως είναι, είναι σίγουρο ότι δεν θα µπορεί να εξασφαλίσει συντάξεις για καµµία άλλη γενιά.
Αυτό το σύστηµα, λοιπόν, δεν µπορούµε να το υπερασπιζόµαστε, κύριοι συνάδελφοι. ∆εν µπορούµε να στηρίζουµε ένα σύστηµα που µετά βίας εξασφαλίζει τις δικές µας συντάξεις και που
εν γνώσει µας θα καταρρεύσει µόλις εµείς παύσουµε να τις χρειαζόµαστε.
Σε αυτήν τη χώρα είναι, επιτέλους, καιρός να συνειδητοποιήσουµε ότι είναι υποχρέωσή µας να προνοήσουµε για το µέλλον.
Να εξασφαλίσουµε για τις επόµενες γενιές κατ’ ελάχιστο όσα η
δική µας γενιά απόλαυσε.
∆υστυχώς, µέχρι σήµερα δεν το κάναµε. Παρά την πρόοδο και
την οικονοµική ευηµερία τα τελευταία είκοσι χρόνια, σήµερα παραδίδουµε στη νέα γενιά προβληµατική παιδεία, εργασιακή ανασφάλεια, αδυναµία συνταξιοδότησής τους.
Συνεπώς, οφείλουµε να συνταχθούµε όλοι µε αυτήν την προσπάθεια της Κυβέρνησης να αποκαταστήσουµε τις αδικίες που
εµείς –η γενιά µας- προκαλέσαµε, για να εξασφαλίσουµε την εύνοια των ψηφοφόρων µας.
Τώρα που η χώρα µας διανύει τη δυσκολότερη περίοδο µετά
τη Μεταπολίτευση παρουσιάζεται η µοναδική ευκαιρία να αλλάξουµε πορεία, να αλλάξουµε την Ελλάδα, για να εξασφαλίσουµε
ένα καλύτερο µέλλον για τα παιδιά µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Βλατή.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.28’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης: «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
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