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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞ’
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010 (απόγευµα)
Αθήνα, σήµερα στις, 7 Ιουλίου 2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18.12’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΑΪΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής και των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς
διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
Το λόγο έχει ο συνάδελφος από τη Νέα ∆ηµοκρατία κ. Νικόλαος Καντερές για έξι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου
που συζητούµε σήµερα είναι από τα πιο σηµαντικά νοµοσχέδια
των τελευταίων ετών. Η Νέα ∆ηµοκρατία σε ένα ιδιαίτερα βαρύ
κλίµα για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία έθεσε θέµα αντισυνταγµατικότητας στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, αίτηµα που
απέρριψε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. Αναµένουµε τη
γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του τελικού κειµένου, για να δούµε αν και στην Ελλάδα θα επαναληφθεί αυτό που
έγινε στη Ρουµανία και τη Λετονία.
Βρισκόµαστε σήµερα απέναντι σε µια γενική κατακραυγή του
κόσµου, απέναντι στο πολιτικό σύστηµα και τους πολιτικούς.
Όσα βιώνει ο ελληνικός λαός αυτή την εποχή, η κακή ψυχολογική
κατάσταση των εργαζοµένων, η τεράστια ανασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες, όλα αυτά είναι αποτέλεσµα της κακοδιαχείρισης και της αδιαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας του κράτους.
Καλύπτει τους συνταξιούχους και τους εργαζοµένους που πλήρωναν χρόνια ολόκληρα τις εισφορές τους και τους λέτε ότι το
σύστηµα κατέρρευσε και κατά συνέπεια µειώνονται αποδοχές
και συντάξεις.
Η Κυβέρνηση ανατρέπει µε συνοπτικές διαδικασίες, χρησιµοποιώντας ως άλλοθι το περιβόητο «µνηµόνιο», τα δικαιώµατα που
είχαν εδραιωθεί στην ασφάλιση και στην εργασία εδώ και δεκαετίες.
Ως Αντιπολίτευση έχουµε επανειληµµένα τονίσει ότι η Νέα ∆ηµοκρατία κινούµενη στο πλαίσιο της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας, θα εξετάζει µε ιδιαίτερη προσοχή όλες τις αλλαγές
που προτείνει η Κυβέρνηση. ∆εν θα σταθούµε στο επικοινωνιακό
παιχνίδι που έχει στήσει το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται αντιµέτωπο µε
εσωτερικές αντιδράσεις και προσπαθεί να διασφαλίσει τη συ-

νοχή της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας.
Μπαίνοντας στην ουσία του σχεδίου νόµου, πρώτη κοινή διαπίστωση είναι ότι το παρόν σχέδιο νόµου φέρει τις πιο βίαιες και
σαρωτικές ανατροπές που έχουν γίνει ποτέ και µάλιστα σε τόσο
µικρό χρονικό διάστηµα. Οι ρυθµίσεις που εισάγει αφορούν το εισόδηµα των εργαζοµένων, τη διάρκεια απασχόλησης µέχρι τη
συνταξιοδότηση και τον οικογενειακό προγραµµατισµό ολόκληρης της κοινωνίας. Καµµία, όµως, ρύθµιση δεν προβλέπεται που
να αφορά την πολιτική που θα ακολουθήσει η χώρα για να απεγκλωβιστεί το ασφαλιστικό σύστηµα από το τέλµα στο οποίο βρίσκεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο θεσµός της κοινωνικής ασφάλισης είναι σε άµεση συνάρτηση µε τους κοινωνικούς δείκτες.
Με απλά λόγια, είναι η κρατική παρέµβαση στα ζητήµατα κοινωνικής ευηµερίας και κοινωνικής συνοχής. Όλοι συµφωνούµε ότι
οι στρεβλώσεις και οι αδυναµίες που υπάρχουν σήµερα έχουν
δηµιουργηθεί από την κακοδιαχείριση και την καταστρατήγηση
των νόµων, τις ρουσφετολογικές και συντεχνιακές αντιλήψεις
που είχαν κατασπαταλήσει τους πόρους του ασφαλιστικού συστήµατος.
∆εν θα σταθώ στο ποιος ευθύνεται περισσότερο ή λιγότερο
για τη σηµερινή κατάσταση. Όµως, θα αναφερθώ στις δύο πολύ
σηµαντικές παρεµβάσεις που πέρασε η Νέα ∆ηµοκρατία, όταν
βρισκόταν στην κυβέρνηση, το ν. 2084/92 και το ν.3655/2008.
Αυτοί οι νόµοι, αν και δεν έλυσαν το ασφαλιστικό πρόβληµα της
χώρας, του έδωσαν χρόνια ζωής και µια προοπτική βελτίωσης.
Σήµερα, έπρεπε να φτάσουµε εδώ για να παραδεχθούν όλοι
ότι αυτοί οι νόµοι ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Η Νέα ∆ηµοκρατία στις όποιες µεταρρυθµίσεις δροµολόγησε, ακόµα και σε µεταρρυθµίσεις των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, κινήθηκε πάντα µε
υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Αντίθετα, σας θυµίζω τις έντονες αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση, τόσο το 1992 όσο
και το 2008.
Κύριοι συνάδελφοι, έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση, την οποία
απαρτίζουν εν πολλοίς τα ίδια στελέχη -που τότε φώναζαν και
αποχωρούσαν από το Κοινοβούλιο να µην περάσει ο νόµος Πετραλιά- και µας παρουσιάζει ένα σχέδιο νόµου που προβλέπει να
γυρίσει την Ελλάδα ασφαλιστικά και εργασιακά στο Μεσαίωνα.
Κόβει δύο συντάξεις, επανεισάγει το ΛΑΦΚΑ επιβαρύνοντας τους
συνταξιούχους µε 3% έως 10% επί των αποδοχών τους, «παγώνει» µισθούς και συντάξεις για τουλάχιστον τρία χρόνια, αυξάνει
τα όρια συνταξιοδότησης, σε µερικές περιπτώσεις για δεκαπέντε και πλέον χρόνια, περικόπτει δραµατικά εκµηδενίζοντας σχεδόν τις επικουρικές συντάξεις, επανακαθορίζει τον τρόπο
υπολογισµού των συντάξεων ξεκινώντας από µία βασική σύνταξη
των 360 ευρώ και µε ένα ποσοστό αναπλήρωσης 1,2%.
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Η πραγµατικότητα είναι αµείλικτη. Εξετάζοντας όλα τα παραπάνω δεδοµένα, φαίνεται ότι η µείωση των συντάξεων θα είναι
της τάξεως του 40%-60% για όλους. Άρα, ουσιαστικά, δεν πρόκειται για ασφαλιστική µεταρρύθµιση αλλά µάλλον για αποµεταρρύθµιση. Η Κυβέρνηση εισάγει ουσιαστικά ένα µηχανισµό
κατάργησης των συντάξεων. Αυτή είναι η αλήθεια. Πείτε την στον
ελληνικό λαό µε το όνοµά της, όσο σκληρή κι αν είναι. Το ασφαλιστικό σύστηµα, όπως διαµορφώνεται σήµερα µε την πολιτική
που εφαρµόζει το ΠΑΣΟΚ, τελικά θα παρέχει περισσότερα κίνητρα να το αποφύγει ο εργαζόµενος παρά να ενταχθεί σ’ αυτό.
Υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος να έχουµε τεράστιο εύρος εισφοροαποφυγής και εισφοροδιαφυγής και µετακίνηση των εργαζοµένων στην ιδιωτική ασφάλιση. Τελικά αναρωτιέµαι αν θα
δηµιουργήσετε ένα βιώσιµο σύστηµα ασφάλισης ή θα στραφούµε όλοι, θέλοντας και µη, σε εναλλακτικές µορφές ιδιωτικής
ασφάλισης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, σ’ αυτούς τους
εννέα µήνες η Κυβέρνησή σας µπορούσε να έχει κινηθεί µε διαφορετικό τρόπο στο ασφαλιστικό, να κυνηγήσει αποτελεσµατικά
την εισφοροδιαφυγή και την αδήλωτη εργασία, να κυνηγήσει τις
συνταγογραφήσεις και να µειώσει ακόµα περισσότερο τις δαπάνες υγείας, προχωρώντας σε µεγαλύτερη εξοικονόµηση
πόρων.
Θα µπορούσατε, επίσης, να ενεργοποιήσετε το ν. 3586/2007,
ο οποίος και αυτός είναι νόµος της Νέας ∆ηµοκρατίας για την
αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταµείων. Ίσως έτσι να είχατε καταλάβει ότι δεν θα χρειαστεί
να κοπούν οι συντάξεις ανθρώπων οι οποίοι σήµερα βρίσκονται
στο όριο της φτώχειας.
Τίποτα από αυτά δεν κάνατε. Φέρατε στη Βουλή ένα ασφαλιστικό σχέδιο νόµου που δεν εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα του συστήµατος και που διαµελίζει την κύρια σύνταξη σε βασική και
αναλογική, χωρίς να παρέχει καµµία εγγύηση για την αναλογική.
Προχωράτε σε αλλαγές στα έτη ασφάλισης, στα όρια ηλικίας και
στα ποσοστά αναπλήρωσης χωρίς την απαραίτητη τεκµηρίωση.
Το σχέδιο νόµου που καταθέσατε έχει καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα και σε καµµιά περίπτωση δεν συνδέεται µε τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.
Για το λόγο αυτό η Νέα ∆ηµοκρατία και εγώ προσωπικά το καταψηφίζουµε επί της αρχής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ το συνάδελφο από τη Νέα ∆ηµοκρατία κ. Νικόλαο Καντερέ
και για την τήρηση του χρόνου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Στις 7 Ιουλίου 2010 η ∆ιαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Περί Ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας».
Επίσης, ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Αντώναρος από τη Νέα ∆ηµοκρατία ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό για
προσωπικούς λόγους για το διάστηµα από 9/7/2010-13/7/2010.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς, η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Συνεχίζουµε τον κατάλογο των συναδέλφων Βουλευτών.
Το λόγο έχει ο κ. Άγγελος Τζέκης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας, ο οποίος έχει επίσης έξι λεπτά από του Βήµατος.
Κύριε Τζέκη, έχετε το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει προειδοποιήσει τον εργαζόµενο λαό ότι η Κυβέρνηση
ετοιµάζει ολοµέτωπη επίθεση σε όποια δικαιώµατα του έχουν
αποµείνει. ∆ικαιώµατα κοινωνικά, ασφαλιστικά, εργασιακά και
δηµοκρατικά.
Παρατηρούµε, λοιπόν, µε ιδιαίτερη βαρβαρότητα, µε σκληρότητα και µε ένα περίλυπο ύφος την Κυβέρνηση να λέει ότι συµπονεί, ότι συµπάσχει µε τον εργαζόµενο λαό, αλλά ότι αυτά τα
µέτρα είναι απαραίτητα να παρθούν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έτσι, λοιπόν, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο ισοπεδώνονται εργασιακές και ασφαλιστικές κατακτήσεις δεκαετιών και προς πολλές πλευρές της Βουλής αναφερόµαστε και λέµε ότι αυτές οι
κατακτήσεις δεν χαρίστηκαν από κανέναν. Κατακτήθηκαν και µάλιστα κατακτήθηκαν µε θυσίες, µε σκληρούς αγώνες, πολλές
φορές αιµατηρούς, των εργαζοµένων και γενικότερα του εργατικού και λαϊκού κινήµατος ενάντια σε νοµικά θεσµικά πλαίσια
αστικών κυβερνήσεων αλλά και δικτατοριών.
Έτσι, λοιπόν, αυτό το σχέδιο νόµου επιβάλλει βίαια τα σαράντα χρόνια δουλειάς µε αύξηση των ορίων ηλικίας στα εξήντα
πέντε και στα εβδοµήντα χρόνια, συνδεδεµένα µε το προσδόκιµο
ζωής, δηλαδή να τιµωρηθεί ο λαός γιατί δεν πεθαίνει νωρίς, ώστε
να πληρώνει λιγότερα το κράτος και ο εργοδότης, µε απλά λόγια
«να σας αδειάσει τη γωνιά».
Μειώνει τις συντάξεις του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα κατά
40% και 50%. Κτυπάει τη µητρότητα, µη αναγνωρίζοντας το ρόλο
της γυναίκας µέσα στο καπιταλιστικό σύστηµα και πώς αυτό την
αντιµετωπίζει.
Επιπλέον, υπάρχει το κτύπηµα της πολύτεκνης οικογένειας και
των ΑΜΕΑ. Αποχαρακτηρίζει βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.
Επιβάλλει τον ΛΑΦΚΑ, που, όπως γνωρίζει, κρίθηκε αντισυνταγµατικός. Επαναφέρει τον εργασιακό Μεσαίωνα, τις συνθήκες
«γαλέρας» για το σύνολο των εργαζοµένων.
Αυξάνει το όριο απολύσεων. Μειώνει την αποζηµίωση. Μειώνει
τον κατώτερο µισθό σε νέους εργαζόµενους από δεκαοκτώ έως
είκοσι τεσσάρων ετών στα 590 ευρώ. Καθιερώνει το απαράδεκτο καθεστώς της µαθητείας. Το επεκτείνει στο γενικό λύκειο,
ούτως ώστε παιδιά και έφηβοι δεκαπέντε και δεκαοκτώ χρονών
να πηγαίνουν στον εργοδότη και να παίρνουν τα 490 ευρώ, προκειµένου να συµπληρώσει η εργατική οικογένεια το λαϊκό της εισόδηµα, γιατί εξαιτίας της εισοδηµατικής σας πολιτικής αυτό
µειώνεται.
Παράλληλα, βέβαια, περνάει µέσα στη συνείδησή του η εκµετάλλευση απέναντι στον εργοδότη και ότι πρέπει να σκύβει το
κεφάλι, για να έχει αυτά τα 490 ευρώ. Εµείς τονίζουµε ότι αυτά
πρέπει να φύγουν από τη µέση και να δηµιουργείται εκείνο το
περιβάλλον, ούτως ώστε ο νέος από τα δεκαπέντε µέχρι τα δεκαοκτώ να τελειώνει το σχολειό του.
Μάλιστα σε αυτό το σηµείο αντιπαραθέτει και τους γονείς απέναντι στα παιδιά, διότι εκείνος ο εργοδότης έχει συµφέρον να
απολύσει τον πενηντάρη και τον πενηνταπεντάρη, για να πάρει
ένα φθηνό εργατικό δυναµικό, προκειµένου να βγάλει ακόµη περισσότερα κέρδη. Έτσι βάζετε στην ίδια την οικογένεια το ένα
µέλος εναντίον του άλλου. Καταργείτε, δηλαδή, στην ουσία τις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Βέβαια, αυτό το περίλυπο ύφος ας το σταµατήσετε. Σταµατήστε αυτό το θέατρο που παίζετε όλον αυτόν τον καιρό. Σταµατήστε τους πολιτικούς θεατρινισµούς, ξεκινώντας από τον ίδιο
τον Πρωθυπουργό και όλους τους άλλους, οι οποίοι τώρα κόπτονται δήθεν για το κοινωνικοασφαλιστικό.
Εγώ θα καταθέσω στα Πρακτικά τι έλεγε ο σηµερινός Πρωθυπουργός, ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στις 18 Μάρτη 2008 στο νόµο Πετραλιά.
Έλεγε, λοιπόν, αυτά τα οποία διάβασα προηγουµένως, ότι
είναι ταξικά µέτρα και χτυπούν την κοινωνική ασφάλιση και τον
εργαζόµενο λαό, ό,τι έχει προϋπολογίσει η οικογένεια και ο
ασφαλισµένος µε τη σύνταξη που παίρνει, µε τα χρόνια που
έπαιρνε. «Εσείς έρχεστε και τον ανατρέπετε όλον αυτό το
χρόνο.» Έτσι έλεγε ο Πρωθυπουργός στη Νέα ∆ηµοκρατία. «Χτυπάτε τη µητρότητα, ενώ αυξάνετε» έλεγε «κατά πέντε και δέκα
χρόνια τα χρόνια εργασίας στις γυναίκες».
Μα και τώρα τα αυξάνετε κατά 15%. Μιλούσατε για τα ανθυγιεινά. Λέγατε ότι έτσι χτυπιούνται τα ανθυγιεινά και εσείς κάνετε τα ίδια. Πολύ περισσότερο, λέγατε προς τη Νέα ∆ηµοκρατία
ότι πρέπει να σταµατήσει το παραµύθι της για την επικείµενη κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήµατος. Έτσι έλεγε η Νέα ∆ηµοκρατία. Τα ίδια λέτε και εσείς. Τότε το ονοµάζατε «παραµύθι»
και κινδυνολογούσε απαξιώνοντας το σύστηµα.
Βέβαια λέγατε ότι αυτό διαψεύδεται και διαψεύδεται από τη
µελέτη που παρήγγειλε η τότε κυβέρνηση στο ∆ιεθνές Γραφείο
Εργασίας. Εκείνη η µελέτη έλεγε ότι το σύστηµα αντέχει για
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πάνω από πενήντα χρόνια.
Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο κ. Λοβέρδος, που τότε ονόµαζε
«ταξική» την πολιτική εκείνης της κυβέρνησης και από κοντά, βέβαια, η κ. Χριστοφιλοπούλου, που έλεγε ότι δεν θα εφαρµοστεί
ποτέ εκείνο το νοµοσχέδιο της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Τα καταθέτω στα Πρακτικά, για να αντιληφθεί ο εργαζόµενος
λαός το παιχνίδι που παίζετε όλα αυτά τα χρόνια και οι δύο -αρχίζοντας ο ένας εκεί που τελειώνει ο άλλος- για να χτυπήσετε
πραγµατικά τα δικαιώµατα του εργαζόµενου λαού, γιατί αυτό
απαιτούν οι δυνάµεις του κεφαλαίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Άγγελος Τζέκης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άλλωστε από το 1992, βάσει της καταστατικής συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίσατε εδώ Νέα ∆ηµοκρατία,
ΠΑΣΟΚ και ο Συνασπισµός, έµπαινε το ζήτηµα ότι έπρεπε να µειωθεί το µισθολογικό και το µη µισθολογικό κόστος, δηλαδή
φθηνή εργατική δύναµη και απαλλαγή του κράτους και του εργοδότη από τις ασφαλιστικές εισφορές, ούτως ώστε να έχουν
µεγαλύτερα κέρδη οι δυνάµεις του κεφαλαίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Ακριβώς αυτό έγινε µε το «Άσπρο Βιβλίο». Αυτό γίνεται και µε
την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα τελευταία,
που απαιτεί να ανέβουν τα όρια συνταξιοδότησης και να µειωθεί
η σύνταξη, γιατί συµβαδίζει µε το προσδόκιµο ζωής.
Απευθυνόµενος στον κύριο Υφυπουργό, θέλω να πω το εξής:
Κύριε Υφυπουργέ, εσείς εκείνη την εποχή δίνατε στοιχεία, ως
Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στα Ασφαλιστικά Ταµεία…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Τζέκη, σας παρακαλώ ολοκληρώστε, για να προλάβουν να µιλήσουν όλοι.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: …που αποδεικνύουν την ορθότητα των
πολιτικών επιχειρηµάτων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ότι «ναι, το ασφαλιστικό σύστηµα µπορεί να δώσει καλύτερες συντάξεις, ναι, µπορούν να χαµηλωθούν τα όρια
συνταξιοδότησης, γιατί αυτό µπορεί να γίνει, αν εισπράξετε τη
µεγάλη εισφοροδιαφυγή και αν δώσετε πίσω τα κλεµµένα, όπως
λέει και το Ελεγκτικό Συνέδριο…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Τζέκη, δεν
έχετε άλλο χρόνο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Μισό λεπτό.
...που ήταν τελείως άτοκα στην Τράπεζα Ελλάδας -από εκεί τα
άρπαζαν και τα έκαναν επενδύσεις- εάν δώσετε πίσω τα κλεµµένα από το Χρηµατιστήριο και βέβαια από τα δοµηµένα οµόλογα της Νέας ∆ηµοκρατίας.»
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Η ταξική σας πολιτική µία ταξική απάντηση θα πάρει από το εργατικό λαϊκό κίνηµα: Θα καταργήσει
στην πράξη αυτό το απαράδεκτο ταξικό έκτρωµα που φέρατε
για ψήφιση µέσα στη Βουλή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Άγγελο
Τζέκη.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ακολουθεί ο συνάδελφος από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης, Βουλευτής Θεσσαλονίκης, επίσης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, που εκ προοιµίου είναι ανεφάρµοστο.
Είναι ανεφάρµοστο, διότι είναι σχεδιασµένο για µια εύρωστη
αγορά εργασίας, µε άφθονες και καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας.
Είναι ανεφάρµοστο, διότι υπό τις παρούσες συνθήκες και µε
αυτές που διαφαίνεται ότι θα κυριαρχήσουν στα επόµενα χρό-
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νια η συµπλήρωση σαράντα ετών συνεχούς και αδιαλείπτου εργασιακού βίου είναι ο ορισµός της αναβλητικής αίρεσης.
Και αυτό διότι µέσα σε ένα ρευστό εργασιακό περιβάλλον,
όπου η είσοδος στην αγορά εργασίας ξεκινά για πολλούς νέους
στα εικοσιπέντε ή τριάντα χρόνια τους, όπου η υποαπασχόληση
και γενικότερα οι ελαστικές µορφές εργασίας κερδίζουν συνεχώς έδαφος, όπου η ανεργία καλπάζει, όπου το φαινόµενο της
αποβολής από την αγορά εργασίας των ατόµων άνω των πενήντα έως πενήντα πέντε ετών είναι µια οδυνηρή πραγµατικότητα
τα εχέγγυα που δίδονται στους ασφαλισµένους, ώστε να καταφέρουν να πάρουν πλήρη σύνταξη στα εξήντα πέντε είναι ανεπαρκή.
Παρ’ όλα αυτά, όταν κάποιος κατορθώσει να πραγµατοποιήσει
ένα µακρύ εργασιακό βίο, θα καταλήξει να παίρνει µια πενιχρή
σύνταξη στα όρια της φτώχειας, που θα υπολείπεται σηµαντικά
από τις εισφορές που κατέβαλε κάθε µήνα επί σαράντα συναπτά
έτη. Σύµφωνα µε τους πιο µέτριους υπολογισµούς, ο κάθε εργαζόµενος θα καταβάλει στο ασφαλιστικό του ταµείο πάνω από
300 χιλιάδες ευρώ, προκειµένου να εξασφαλίσει µία σύνταξη των
500, 600 ή 700 ευρώ.
∆ηµιουργείτε ένα επικίνδυνο περιβάλλον, διότι δεν δίνετε κίνητρο και δεν εξασφαλίζετε κανένα εχέγγυο στους εργαζοµένους να ασφαλίζονται. Η εισφοροδιαφυγή και η ανασφάλιστη
εργασία φοβούµαι ότι για πολλούς θα είναι µονόδροµος.
Βεβαίως και υπάρχει άµεσο πρόβληµα επιβίωσης των ασφαλιστικών ταµείων. Βεβαίως και απαιτούνται άµεσα µέτρα εξυγίανσης και εξορθολογισµού των δαπανών. Πράγµατι, οι µεγάλες
αποφάσεις πρέπει να παρθούν τώρα. Συµφωνούµε σε όλα αυτά.
∆ιαφωνούµε, όµως, στον τρόπο προσέγγισης και επίλυσης του
προβλήµατος. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι δεν είναι το συνταξιοδοτικό που έφερε τα ασφαλιστικά ταµεία στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Και φυσικά, κανένας σοβαρός αναλυτής δεν πιστεύει
ότι το πρόβληµα των ταµείων θα λυθεί µε το σφαγιασµό των συντάξεων.
Γνωρίζει πολύ καλά η Κυβέρνηση ότι για να προχωρήσουν και
να πετύχουν τα µέτρα, απαιτείται η συναίνεση των πολιτών. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό θα ήταν τα µέτρα να διέπονται από
δικαιοσύνη και να δίνουν µία ελπίδα, µία προοπτική για έξοδο
από την κρίση. Κανένα από αυτά τα δύο δεν πετύχατε. ∆εν έχετε
πείσει τον ελληνικό λαό ότι πρέπει να συνδράµει. ∆ιότι ο πολίτης
προκαλείται από την αδράνεια και την αναποφασιστικότητα της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθώς έρχονται στο φως της δηµοσιότητας σκάνδαλα, για τα οποία κανένας αρµόδιος δεν συγκινείται,
κανένας υπεύθυνος δεν τιµωρείται.
Ένα δισεκατοµµύριο ευρώ στοιχίζουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον ΟΓΑ οι παράνοµες αναπηρικές συντάξεις που λαµβάνουν χιλιάδες ασφαλισµένοι, καθιστώντας τη χώρα µας
πρωταθλήτρια, µε διαφορά µάλιστα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπάρχουν ολόκληροι νοµοί όπου τα ποσοστά αναπηρίας φτάνουν ακόµη και στο 25%. Κάποιοι έβαλαν την υπογραφή τους
κάτω από τις «µαϊµού» γνωµατεύσεις. Τιµωρήθηκε κανείς; Όχι,
βέβαια. Αποζηµιώθηκε το ασφαλιστικό ταµείο; Θα ζητηθεί από
τους δήθεν ανάπηρους να επιστρέψουν τα χρήµατα, που δολίως
απέσπασαν από τα ταµεία; Η πολιτεία είχε άγνοια και περίµενε το
πόρισµα της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, ώστε το Υπουργείο
Εργασίας να προχωρήσει σε επανέλεγχο τριακοσίων πενήντα χιλιάδων αναπηρικών συντάξεων;
Είχατε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, εννέα µήνες, ώστε
να αποδείξετε ότι αντιµετωπίζετε µε σοβαρότητα το ασφαλιστικό
πρόβληµα, ξεκινώντας από την αντιµετώπιση φαινοµένων που
εξοργίζουν τους πολίτες, πριν τους ζητήσετε να δεχθούν τη λεηλασία των εισοδηµάτων τους. Καταδικάζετε στη φτώχεια αδύναµους ανθρώπους, για να µπουν στα ταµεία 400.000.000 ευρώ,
όταν ανέχεστε τον ΟΣΕ να συνεχίζει να χρεώνει τον ελληνικό λαό
µε 3.000.000.000 ευρώ ηµερησίως.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆εν είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, να καταλύονται στοιχειώδεις κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης. ∆εν είναι δυνατόν να εξοµοιώνονται τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση των πολυτέκνων
µε τους αγάµους. Τους εξοµοιώσατε στο φορολογικό. Τους εξο-
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µοιώνετε και στο ασφαλιστικό, τη στιγµή που το δηµογραφικό
πρόβληµα στη χώρα µας –ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- τείνει
να εξελιχθεί σε µάστιγα, αφού είµαστε η δεύτερη πιο γερασµένη
χώρα του κόσµου. Είναι ανάλγητο και άδικο να καταργούµε στοιχειώδη δικαιώµατα σε αυτή την τόσο ευαίσθητη και τόσο πολύτιµη κοινωνική οµάδα των πολυτέκνων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Άγγελο Κολοκοτρώνη.
Σειρά έχει ως αγορητής ο συνάδελφος κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Έχετε το λόγο, κύριε Βαρβιτσιώτη, για έξι λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε το απόλυτο ψέµα του ΠΑΣΟΚ. Και ζούµε
το απόλυτο ψέµα του ΠΑΣΟΚ, γιατί από το «λεφτά υπάρχουν»
έχουµε πάει στο «λεφτά υπήρχαν», αλλά δεν µας είπατε πότε κάνατε τον έναν και πότε κάνατε τον άλλο υπολογισµό.
Γιατί δεν µπορεί να έχετε βγει τόσο αφελώς να λέτε ότι «λεφτά
υπάρχουν», να µην έχετε δανειστεί τη στιγµή που έχετε τη δυνατότητα -παρ’ ό,τι έχετε ανακαλύψει τη δηµοσιονοµική τρύπα,
την οποία εµείς σας λέγαµε και εσείς δεν θέλατε να πιστέψετεκαι σήµερα, να έρχεται ο Πρωθυπουργός και να λέει «λεφτά
υπήρχαν». Άµα υπήρχαν, τι τα έκανε; Τι τα κάνατε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν σήµερα στα έδρανα της Κυβέρνησης καθόταν η Νέα ∆ηµοκρατία και προσπαθούσε να περάσει µόνο τις διατάξεις που περνάτε για τις µητέρες, απ’ έξω θα
καιγόταν ο τόπος. Αυτή είναι η αλήθεια! Και είναι αλήθεια ότι σήµερα περνάτε ένα βάρβαρο, απάνθρωπο, αντεργατικό νοµοσχέδιο, το οποίο δεν θα δώσει και λύση στο ασφαλιστικό πρόβληµα.
Και δεν θα δώσει λύση στο ασφαλιστικό πρόβληµα, γιατί δεν κάνετε τίποτα απ’ αυτά τα οποία λέγατε ότι θα κάνετε.
Όταν περάσαµε το προηγούµενο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, µε
τα βάσανα και τους κόπους και τις δυσκολίες των καθηµερινών
διαδηλώσεων και µειώσαµε τα ταµεία από εκατόν τριάντα σε δεκατρία, µας λέγατε ότι χρειάζονται τρία ταµεία στη χώρα. Τρία
ταµεία! Και µάλιστα, όχι µόνο καταψηφίσατε όλες τις διατάξεις,
την επόµενη φέρατε και πρόταση µοµφής ενάντια στην κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας για εκείνο το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.
Σήµερα κάνετε τρία ταµεία; Γιατί δεν λέτε στον ελληνικό λαό
πόσα ταµεία κάνετε; Πόσα κρατάτε; ∆εν κρατάτε την αυτοτέλεια
πολλών άλλων ταµείων; ∆εν είναι παραπάνω από τρία τα ταµεία
που δηµιουργείτε; Γιατί και τότε λέγατε ψέµατα; Γιατί και σήµερα
δεν τολµάτε να κάνετε αυτά για τα οποία είχατε δεσµευθεί;
Και να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ; Αν είχατε πραγµατικά διάθεση να περικόψετε τις σπατάλες και τις δαπάνες στο ασφαλιστικό µας σύστηµα, θα είχατε ακολουθήσει µια άλλη πολιτική.
Και θα είχατε ακολουθήσει µια πολιτική η οποία θα είχε στόχο
τον περιορισµό της σπατάλης στην ιατροφαρµακευτική κάλυψη.
Γιατί εκεί είµαστε πρωταθλητές στη σπατάλη, στα νοσήλια και
στα έξοδα των φαρµάκων, αφού σήµερα οι Έλληνες είναι οι
ασθενείς που παίρνουν τα περισσότερα φάρµακα στην Ευρώπη.
Και ξέρετε τι απλό θα είχατε κάνει; Θα είχατε κάνει το απλό
ηλεκτρονικό σύστηµα. Θα το είχατε επιβάλει, ήδη. ∆εν είναι δύσκολο. Προσωπικά έχω προσπαθήσει να πείσω για την αναγκαιότητα αυτού όλους τους προηγούµενους Υπουργούς
Απασχόλησης και της δικιάς µου Κυβέρνησης και διοικητές του
ΙΚΑ. Και, παράλληλα, θα προχωρούσατε και σε κάτι άλλο: θα
σπάζατε τις συσκευασίες των φαρµάκων. Σήµερα, κάθε φορά
που συνταγογραφείται ένα φάρµακο σε έναν ασθενή και έστω
ότι χρειάζεται δύο ή τρεις ή τέσσερις δόσεις του συγκεκριµένου
φαρµάκου, δεν αγοράζει τόσες από το φαρµακείο. Ολόκληρο
πακέτο αγοράζει, µε πολλαπλάσιες µερίδες.
Κι όµως, δεν τολµάτε να προχωρήσετε σε αυτό, γιατί δεν τολµάτε πραγµατικά να τα βάλετε µε το καρτέλ των φαρµακευτικών
εταιρειών. Προτιµάτε να τα βάλετε µε τις µητέρες. Προτιµάτε να
τα βάλετε µε ανθρώπους που έχουν φτάσει ένα βήµα πριν από τη
σύνταξη και σήµερα ανατρέπεται ο οικογενειακός τους και προσωπικός τους προγραµµατισµός. Τα βάζετε µε τους χαµηλοσυνταξιούχους, που τους δίνετε, πλέον, µόνο επίδοµα διαβίωσης
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και όχι σύνταξη.
Θα είχατε κάνει και κάτι άλλο. Σήµερα, οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα διαθέτουν δύο χιλιάδες τετρακόσια
ενενήντα ακίνητα. Θα τα είχατε αξιοποιήσει. Θα σας πω χαρακτηριστικά και µόνο για το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ της Γλυφάδας σήµερα βρίσκεται σε δύο πανάκριβα ακίνητα, ένα στην παραλιακή λεωφόρο
και ένα στην οδό Ζησιµοπούλου, όπου βρίσκονται όλες οι καφετέριες και τα ενοίκια είναι εξαιρετικά υψηλά. Και τα δύο αυτά ακίνητα, τα οποία νοικιάζει το ΙΚΑ, υπερσύγχρονα, κοστίζουν µια
περιουσία και βρίσκονται και µακριά από τους ασφαλισµένους
του, που ζουν σε άλλη περιοχή της πόλης.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι υπάρχει πολύ µεγάλο περιθώριο να
περικόψετε από τις σπατάλες του συστήµατος, αντί να περικόψετε από αυτά που παίρνουν οι πολίτες στην τσέπη. Και µε τις διοικήσεις, οι οποίες είναι άτολµες και στην πλειοψηφία τους
αδιόριστες, δεν πρόκειται να το πετύχετε. Πρέπει να προχωρήσετε σ’ αυτόν τον περιορισµό της σπατάλης, να σπάσετε επιτέλους τη συσκευασία του φαρµάκου, να κάνετε το ηλεκτρονικό
σύστηµα κι αφήστε ελεύθερο όποιον γιατρό θέλει να συµβληθεί
µε τα ταµεία, να συνταγογραφεί και να ελέγχεται ηλεκτρονικά
και ο γιατρός και ο ασφαλισµένος και ο φαρµακοποιός, για να
δούµε πραγµατικά πού πηγαίνουν τα λεφτά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Στο σηµείο αυτό θα µιλήσει ο Αρχηγός της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρόεδρος κ. Αλέξης Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε ταυτόχρονα στιγµές οδυνηρές, δραµατικές, τραγικές θα έλεγε κανείς, αλλά και ιστορικές. Με το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση έρχεται να
θεσµοθετήσει την κοινωνική βαρβαρότητα. Κι επειδή δεν έχει
νόηµα να µιλάµε µε συνθήµατα, θα ήθελα εισαγωγικά να καταθέσω δύο παραδείγµατα.
Πρώτο παράδειγµα. Γυναίκα στο δηµόσιο µε ανήλικο παιδί,
πρωτοασφαλισµένη ανάµεσα στο 1982 και το 1993, που µε το
παρόν σύστηµα θεµελιώνει στα πενήντα έτη της –µόλις κλείσει τα
50 έτη- το 2013 συνταξιοδοτικό δικαίωµα, µε το καινούριο σύστηµα θα πρέπει να φύγει στα εξήντα πέντε έτη της. Αντί να
φύγει το 2013, θα πρέπει να φύγει το 2028. Τρώει, δηλαδή, στο
κεφάλι δεκαπέντε επιπλέον χρόνια.
∆εύτερο παράδειγµα. Οι Έλληνες εργαζόµενοι δυστυχώς
κατά µέσο όρο καταφέρνουν να συγκεντρώσουν στον εργασιακό
τους βίο περίπου επτάµισι χιλιάδες ένσηµα, που αντιστοιχούν περίπου σε εικοσιπέντε έτη εργασίας. Είναι οι τελευταίοι στην Ευρώπη λόγω της ανεργίας και της µαύρης εργασίας. Αυτό
σηµαίνει ότι το ανταποδοτικό κοµµάτι της σύνταξης, όπου υπάρχει ποσοστό αναπλήρωσης περίπου 1,05% στα είκοσι πέντε χρόνια, µας δίνει περίπου 26% ποσοστό αναπλήρωσης. Μαζί µε τη
βασική σύνταξη πάει στο 45% άντε στο 50% του συντάξιµου µισθού, ο οποίος βεβαίως υπολογίζεται όχι στα τελευταία χρόνια,
αλλά στο σύνολο του εργασιακού βίου. ∆ηλαδή µε το καινούριο
σύστηµα θα παίρνουµε συντάξεις κάτω από το µισό απ’ ό,τι µε το
παλιό σύστηµα.
Με δυο λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση έρχεται να καταργήσει κοινωνικές κατακτήσεις δεκαετιών, να ξεµπερδέψει µε την έννοια της κοινωνικής
αλληλεγγύης και να υιοθετήσει τον πυρήνα της νεοφιλελεύθερης σκέψης, που είναι η έννοια της ατοµικής ευθύνης. Και το οξύµωρο είναι ότι όλα αυτά τα υπερασπίζεστε πολλοί από εσάς
–σίγουρα ο Υπουργός, τον οποίο είχα την τύχη να ακούσω στην
οµιλία του πριν- όχι στη βάση των επιταγών του µνηµονίου, που
κατά τα άλλα υποτίθεται ότι είναι και έξω από την ιδεολογία σας,
αλλά τα υπερασπίζεστε ως αναγκαίες και κοινωνικά δίκαιες επιλογές.
Και αναρωτιέµαι: Πόσο βαθιά µπορεί να είναι τελικά η ιδεολογική σας µετάλλαξη και πόση απόσταση τελικά µπορεί να έχει ο
σοσιαλισµός από τη βαρβαρότητα;
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Υποστηρίξατε, κύριε Υπουργέ, στην οµιλία σας ότι φταίει η γήρανση του πληθυσµού και µάλιστα µας επιτεθήκατε λέγοντας ότι
εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσµού υπάρχει κι έλλειψη εργατικού δυναµικού. Τελικά τι συµβαίνει ακριβώς; Υπάρχει ανεργία στο 18%, 20%, όπως µας είχατε πει εσείς πριν από κάποιους
µήνες απ’ αυτό το βήµα ή υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναµικού;
Υπάρχουν χιλιάδες, ίσως κι ένα εκατοµµύριο, µετανάστες που
ζητάνε δουλειά στη χώρα µας ή υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναµικού;
Άκουσα επίσης να µας κάνετε κριτική επειδή τάχα µου εµείς η
Αριστερά υπερασπιζόµαστε ένα σύστηµα, το οποίο έχει καταρρεύσει.
Κύριε Υπουργέ, δεν περίµενα ότι θα φθάσετε στο σηµείο να
κατηγορείτε την Αριστερά γιατί εσείς –εννοώ οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας, που κυβέρνησαν όλα αυτά
τα χρόνια τον τόπο- οδήγησαν το ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας στο χείλος του γκρεµού. Εσείς το έχετε καταρρεύσει, το
έχετε φτάσει στην κατάρρευση. Εσείς και οι κυβερνήσεις της
Νέας ∆ηµοκρατίας µαδήσατε το ασφαλιστικό σύστηµα µε την
κλοπή των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων, µε το σκάνδαλο του χρηµατιστηρίου και µε την κλοπή των αποθεµατικών
προκειµένου να τα τζογάρετε στο Χρηµατιστήριο προεκλογικά
για να ανέβουν οι δείκτες, µε τα δοµηµένα οµόλογα.
Και θα πούµε για µία ακόµη φορά κι ας µαλλιάσει η γλώσσα
µας, ότι το πρόβληµα του ασφαλιστικού συστήµατος δεν είναι
ότι δίνει πολλά. Οι συντάξεις που παίρνουν οι Έλληνες είναι από
τις χαµηλότερες κατά µέσο όρο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πρόβληµα του συστήµατος είναι ότι µαζεύει λίγα. ∆εν είναι
πρόβληµα παροχών. Είναι πρόβληµα εισφορών. Το έχουν πει άλλωστε αυτό εδώ και µία δεκαετία οι µελέτες του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, αλλά εσείς επιµένετε να µην ακούτε και στην
ουσία να σπρώχνετε τον κόσµο στην ιδιωτική ασφάλιση, στην
ιδιωτική αγορά, όπου ενδεχοµένως χιλιάδες συµπολίτες µας να
έχουν την τύχη των ασφαλισµένων στην «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ».
Και θέλω να σας πω κάτι, το οποίο θα πρέπει να το καταλάβετε. Με την επιµονή σας σ’ αυτήν την πολιτική, σ’ αυτό το νοµοσχέδιο κι εσείς ως Υπουργός, αλλά κι η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ –γιατί έχετε δίκιο, ακολουθείτε την πολιτική της Κυβέρνησης, δεν είναι προσωπική επιλογή- θα καταγραφείτε στην ιστορία ως η Κυβέρνηση κι ο Υπουργός που διέλυσαν το ασφαλιστικό
σύστηµα και τις εργασιακές σχέσεις στη χώρα. ∆ιότι εδώ έχουµε
αλλαγή της δοµής και του χαρακτήρα του δηµόσιου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, έχουµε αντικατάσταση της κατώτερης σύνταξης από ένα προνοιακό επίδοµα στην πραγµατικότητα.
∆ιότι τα 360 ευρώ µηνιαίως δεν είναι κατοχύρωση µιας αξιοπρεπούς σύνταξης, όπως λέτε, εκτός αν πρέπει να επανακαθορίσουµε τον όρο της αξιοπρέπειας. ∆ιότι στην πραγµατικότητα
αποσύρεται το κράτος από τη συνταγµατική του υποχρέωση για
τριµερή χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, αυξάνονται
τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και προχωράµε βεβαίως και σε
µια πλήρη διάλυση και κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων,
καταργώντας τη δυνατότητα των συνδικάτων να προσφεύγουν
µονοµερώς στη διαιτησία. Στην πραγµατικότητα µας επιστρέφετε πίσω στη δεκαετία του ’20.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τον ν. 2112/1920. Ένα νόµο, κύριοι
της Κυβέρνησης, που αφορά τις απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα
και τις αποζηµιώσεις, που δεν τόλµησαν να πειράξουν για πάνω
από ενενήντα χρόνια κυβερνήσεις και κυβερνήσεις, δύο δικτατορίες, του Μεταξά και του Παπαδόπουλου και ούτε καν οι κατοχικές κυβερνήσεις. Και τολµάτε εσείς να τον αλλάξετε. Αυτόν
το νόµο τολµάτε εσείς εδώ να τον ανατρέψετε, απελευθερώνοντας τις απολύσεις και µειώνοντας τις αποζηµιώσεις. Στην ουσία,
επιτίθεστε στο σκληρό πυρήνα των εργασιακών σχέσεων. Ανατρέπετε το περιεχόµενο δύο πυλώνων του Εργατικού ∆ικαίου:
τις απολύσεις και τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξιος Τσίπρας
καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα νόµο, ο οποίος
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η κατάργηση του κατώτατου µισθού, η ευθεία παρέµβαση στις
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συλλογικές διαπραγµατεύσεις µε την ουσιαστική κατάργηση του
οργανισµού µεσολάβησης και διαιτησίας, η αύξηση του ορίου
των απολύσεων και η µείωση της αποζηµίωσης λόγω απόλυσης
και η καταβολή της µάλιστα όχι άµεσα αλλά σε δόσεις, είναι πολιτική, όχι Θατσερική, ακόµη χειρότερη από της Θάτσερ.
Είναι κατεδάφιση της κοινωνίας. Επιτρέψτε µου να σας πω ότι
οι ντρίπλες που κάνετε το τελευταίο διάστηµα και οι διαφοροποιήσεις πιθανόν να βρίσκουν επικοινωνιακό έδαφος στην Κοινοβουλευτική Οµάδα- θα το δούµε αυτό- αλλά δεν βρίσκουν στην
κοινωνία.
Και θα ήθελα να σας πω ότι όπως αποδεικνύεται τόσο από τον
υπολογισµό των συντάξεων από το ΙΚΑ όσο και από την τεκµηρίωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ το τελικό ποσό της
ανταποδοτικής αναλογικής σύνταξης που η Κυβέρνηση προσδιορίζει στο 48% µετά από σαράντα χρόνια εργασίας πέφτει στο
40%. Καταθέτω τις παρατηρήσεις της ΓΣΕΕ στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξιος Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και µάλιστα 40% του συντάξιµου µισθού, ο οποίος βεβαίως
υπολογίζεται σε όλον τον εργάσιµο βίο. Κύριε Υπουργέ, σας έχω
ακούσει πολλές φορές στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης να δίνετε παραδείγµατα ότι θα εξασφαλιστεί µια σύνταξη αξιοπρεπής
στα 1200 ευρώ. Πού τα βρήκατε αυτά τα παραδείγµατα και διαρκώς παραπλανητικά τα επαναφέρετε; Ποιος θα έχει συντάξιµο
1200 ευρώ, τουλάχιστον από την δική µου γενιά;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης το χειρότερο
είναι πως αυτές τις αντικοινωνικές σας επιλογές τις προωθείτε
τσαλαπατώντας το Σύνταγµα της χώρας, αλλοιώνοντας την κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Μετατρέψατε το Κοινοβούλιο µε το
κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα της 6ης Μαΐου σε λέσχη συζητήσεων, δίνοντας εν λευκώ την αρµοδιότητα στον Υπουργό Οικονοµικών να υπογράφει ό,τι σύµβαση θέλει. Και πραγµατικά
πρέπει να µας απαντήσετε σε ένα καίριο ερώτηµα. Αναγνωρίζετε
το Σύνταγµα της χώρας ή µήπως θεωρείτε το µνηµόνιο οµηρίας
και υποτέλειας που υπογράψατε µε την τρόικα ως υπέρτατο του
Συντάγµατος;
Σήµερα το πρωί είχα την τύχη να επισκεφθώ τον Πρόεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ο οποίος µε ενηµέρωσε ότι στη συνεδρίαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανωτάτου γνωµοδοτικού και
δικαιοδοτικού δικαστηρίου της χώρας, στις 30 Ιουνίου, η ολοµέλειά του οµοφώνως απεφάνθη ότι µια σειρά από τις διατάξεις
του νοµοσχεδίου είναι αντισυνταγµατικές. Είναι κόντρα στο Σύνταγµα. Πρωτοφανές. ∆εν έχει ξανασυµβεί αυτό. Αλλά δεν σας
είδα, κύριε Υπουργέ, εσάς έναν έγκριτο συνταγµατολόγο –να µην
ήσασταν κιόλας- να ιδρώνει το αυτί σας γι’ αυτό.
Πέρα από το Ελεγκτικό Συνέδριο είχαµε τις ενστάσεις που διατύπωσε η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής. Είχαµε και την
Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, η οποία σε
µια έκθεση -καταπέλτη, την οποία παρουσίαζε τις µέρες εκείνες
που ετοιµαζόσασταν να φέρετε τις αλλαγές στα εργασιακά µε
προεδρικό διάταγµα, απεφάνθη ότι το προεδρικό διάταγµα, το
οποίο ετοιµάζατε και το πήρατε πίσω βεβαίως µέσα στην γενική
κατακραυγή, ήταν καταφανώς αντισυνταγµατικό. Καταθέτω και
την έκθεση της Εθνικής Επιτροπής ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξιος Τσίπρας
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
∆εν είναι πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδε, τρία στα τρία;
Τρία στα τρία. Τρίποντο αντισυνταγµατικότητας.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Απαντήσαµε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): ∆εν ξέρω αν
απαντήσατε χθες, κύριε Υπουργέ. Ξέρω ότι οι απαντήσεις που
δίνετε δεν µπορούν να πείσουν τον µέσο Έλληνα πολίτη. Υπο-
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ψιάζοµαι ότι δεν µπορούν να πείσουν ούτε τους Βουλευτές της
Συµπολίτευσης.
Αλλά, βεβαίως, έχετε λόγους να µην ανησυχείτε διότι ο Πρωθυπουργός της χώρας µε συνέντευξή του στην «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» σας ξεπέρασε κατά πολύ λέγοντας το αµίµητο για Πρωθυπουργό κυρίαρχης χώρας ότι δεν µπορεί να κατανοήσει για ποιο λόγο µπορεί το δικό µας Σύνταγµα να
εµποδίζει κάτι που κατ’ αυτόν είναι απολύτως λογικό και ότι συµβαίνει σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Ναι, αλλά είναι στην
Ελλάδα Πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου. ∆εν είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και µέχρι να αλλάξουν όλοι χώρα πρέπει να τηρούµε αυτό το Σύνταγµα και τους νόµους. Και έχει δώσει αγώνες
αυτός ο λαός για την τήρηση του Συντάγµατος. Κάποιες δύσκολες εποχές υπήρξε ολόκληρο κίνηµα, το 114, για την υπεράσπιση
του Συντάγµατος της χώρας. Σήµερα βεβαίως δεν έχει 114
άρθρα αλλά παραµένει το ακροτελεύτιο άρθρο, το 120, να λέει
πως εναπόκειται η τήρηση του Συντάγµατος στον πατριωτισµό
των Ελλήνων.
Εµείς, λοιπόν, θα συνεχίσουµε να επικαλούµαστε συνεχώς το
Σύνταγµα, κύριε Υπουργέ. Για δεύτερη φορά, λοιπόν, µέσα σε
δυο χρόνια για το ίδιο θέµα, για ένα µέγα κοινωνικό ζήτηµα, όπως
είναι η διάλυση του ασφαλιστικού συστήµατος και, βεβαίως, συν
αυτού και το θέµα των εργασιακών σχέσεων, επικαλούµαστε απ’
αυτό εδώ το Βήµα το άρθρο 44, παράγραφος 2, εδάφιο 2 του
Συντάγµατος και ζητάµε να κινηθούν διαδικασίες, προκειµένου
ένα τόσο µεγάλης κοινωνικής σηµασίας ζήτηµα να τεθεί στην
κρίση του ελληνικού λαού.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το άρθρο 44, παράγραφος 2, εδάφιο 2
«δηµοψήφισµα προκηρύσσεται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας µε διάταγµα και για ψηφισµένα νοµοσχέδια που ρυθµίζουν
σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα, εκτός από τα δηµοσιονοµικά, εφόσον
αυτό αποφασιστεί ύστερα από τα 3/5 του συνόλου των Βουλευτών και ύστερα από πρόταση των 2/5 του συνόλου και όπως ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής και ο νόµος για την εφαρµογή της
παραγράφου αυτής».
Απευθυνόµαστε, λοιπόν, στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης που
καταψήφισαν το µνηµόνιο και τη δανειακή σύµβαση, καθώς και
στους ανεξάρτητους Βουλευτές που έπραξαν το ίδιο, απευθυνόµαστε όµως και ειδικότερα στους Βουλευτές της Συµπολίτευσης που τούτες τις µέρες είναι βέβαιο ότι έρχονται σε αντίθεση
µε τη συνείδησή τους και τους ζητούµε µέχρι την ψήφιση του
νόµου να µας απαντήσουν αν αποδέχονται την πρότασή µας.
Και ήθελα να σας υπενθυµίσω -ειδικότερα απευθύνοµαι στους
Βουλευτές της Συµπολίτευσης οι οποίοι πιθανώς να βιαστούν να
αντιδράσουν- ότι αντίστοιχη πρόταση καταθέσαµε απ’ αυτό εδώ
το Βήµα πριν από δύο χρόνια στο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο Πετραλιά θεωρώντας ότι είναι µια βάναυση κακοποίηση, διάλυση
του ασφαλιστικού συστήµατος. Και τότε σας θυµίζω είχε σπεύσει ο κ. Παπουτσής, ο σηµερινός -και τότε νοµίζω- Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και είχε χαιρετίσει αυτή την πρόταση. Την είχε
βρει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συµφωνούσε. Σας παραπέµπω
στα Πρακτικά της Βουλής.
Και, βεβαίως, αν τότε υπήρχε µια φορά λόγος να απευθυνθούµε στους Έλληνες πολίτες σήµερα υπάρχουν εκατό φορές
γιατί είναι εκατό φορές χειρότερος αυτός ο νόµος από τον αντίστοιχο νόµο Πετραλιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και απευθύνοµαι ιδιαίτερα στους Βουλευτές της Συµπολίτευσης ότι σήµερα
κανένας από εµάς δεν έχει το δικαίωµα να καταδικάσει την ελληνική κοινωνία στην ανασφάλεια, στην ανεργία, στη νέα φτώχεια. Τουλάχιστον, πρέπει να δώσουµε το δικαίωµα στους ίδιους
τους πολίτες να αποφασίσουν για το µέλλον τους. Έξω µας παρακολουθούν έξι εκατοµµύρια εργαζόµενοι, συνταξιούχοι. Σαν
αυτή τη εργαζόµενη µητέρα ανήλικου παιδιού που έστειλε επιστολή στις πενήντα µία–αν δεν κάνω λάθος- Ελληνίδες Βουλευτίνες και τους ζητά να µην εκδικηθούν τη µητρότητα. Πρέπει να
της δώσουµε µια ευκαιρία να απαντήσει η ίδια αν αποδέχεται
αυτό το νοµοσχέδιο. Πρέπει να δώσουµε µια ευκαιρία να εκ-
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φράσει την άποψή του κάθε νέος που αντί για εργασία του υπόσχεστε µαθητεία. Πρέπει να δώσετε την ευκαιρία και το λόγο
στους συνταξιούχους αυτής της χώρας που κόβονται οι συντάξεις τους να αποφανθούν οι ίδιοι για το µέλλον τους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): ∆υο λεπτά έχουν περάσει, κύριε Τσίπρα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Σας καλούµε
λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλων των πτερύγων της
Βουλής να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Πάνω απ’ όλα
να ψηφίσετε µε βάση τη συνείδηση και την καρδιά και όχι µε
βάση τις πιέσεις που είναι βέβαιο ότι δέχεστε στα κοµµατικά γραφεία. Να αισθανθείτε την πίεση της κοινωνίας και του κόσµου.
Του κόσµου που θέλει να ζει µε αξιοπρέπεια και τούτη την ώρα
ζητά και περιµένει από τους εκπροσώπους του να τον υπερασπιστούν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε και
εµείς για τον ωραίο λόγο σας.
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης έχει το λόγο για 9 λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω την αίσθηση ακούγοντας και τον κ. Τσίπρα ότι δεν έχει
γίνει κατανοητό σε πολλούς συναδέλφους σ’ αυτήν την Αίθουσα
και έξω απ’ αυτήν την Αίθουσα –και πώς θα µπορούσε να έχει
γίνει κατανοητό σε ανθρώπους που δεν ασχολούνται µε τα προβλήµατα όσο είµαστε υποχρεωµένοι εµείς να ασχολούµαστε- το
µεγάλο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί σ’ αυτήν τη χώρα και
την κατάσταση που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε.
Η διάλυση του ασφαλιστικού συστήµατος, η χρεοκοπία του
ασφαλιστικού συστήµατος είναι µπροστά µας. ∆εν είναι ούτε το
2011 ούτε το 2015 ούτε το 2025 που προέβλεπαν οι µελέτες που
είχαµε στα χέρια µας πριν από πέντε χρόνια. Ήταν αµφίβολο αν
θα µπορούσαµε να πληρώσουµε συντάξεις το Μάιο και τον Ιούνιο στους δύο µεγάλους ασφαλιστικούς οργανισµούς, το ΙΚΑ και
τον ΟΑΕΕ, που πέρυσι χρειάστηκε να χρηµατοδοτηθούν µε 2,5
δισεκατοµµύρια ευρώ και φέτος θα χρειαζόντουσαν τα δύο αυτά
Ταµεία 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και τον επόµενο χρόνο 5,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και αυτά τα χρήµατα είναι δανεικά πλέον
και είναι δανεικά µε όρους δυσβάσταχτους για τη χώρα µας.
Αναφερθήκατε, κύριε Πρόεδρε, στο θέµα της αναπλήρωσης
των συντάξεων. Μια απλή αριθµητική πράξη, ότι ο συντελεστής
είναι 1,5% για όσους συµπληρώνουν σαράντα χρόνια, δείχνει ότι
40 επί 1,5% -είπατε και για τα σαράντα- είναι 60%, χωρίς τη βασική σύνταξη. Μαζί µε τη βασική σύνταξη στα σαράντα χρόνια
υπερβαίνουµε πάντοτε το 70% ποσοστό αναπλήρωσης.
Για τα είκοσι πέντε χρόνια ποτέ δεν είχαµε αναπλήρωση στο
70% ή στο 80%. Πάντοτε ο συντελεστής αναπλήρωσης υπολογίζεται στα τριάντα πέντε χρόνια ασφάλισης. Και, βέβαια, γι’ αυτές
τις συντάξεις στις οποίες αναφερθήκατε, τις χαµηλές συντάξεις,
υπάρχουν αυξήσεις που είναι και 10% και 20% και 25% και 30%.
Για µεγάλες συντάξεις, κυρίως για µεγάλα εισοδήµατα, για εργαζόµενους που έχουν υψηλά εισοδήµατα και έχουν λίγα χρόνια
ασφάλισης, δεκαπέντε ή είκοσι, υπάρχουν µειώσεις. Πράγµατι,
δεν αποκρύψαµε τίποτα. Υπάρχουν µειώσεις για εκείνους που
έχουν 5.000 και 6.000 ευρώ, που φθάνουν στο 20%, όταν ασφαλίζονται για δεκαπέντε και δεκαεπτά χρόνια.
Όταν µιλάµε για το ασφαλιστικό -και σ’ αυτό συµφωνούµε
όλοι- µιλάµε για ένα κορυφαίο ζήτηµα, που αφορά το σύνολο των
πολιτών, το σύνολο της κοινωνίας. Αφορά το βιοτικό επίπεδο και
την ποιότητα ζωής των σηµερινών και των αυριανών εργαζόµενων, των σηµερινών και των επόµενων γενεών. Όταν µιλάµε για
την κοινωνική ασφάλιση ασφαλώς µιλάµε για έναν κορυφαίο
θεσµό, µία από τις σηµαντικότερες κατακτήσεις των τελευταίων
δύο αιώνων. Αυτό το σηµαντικό κοινωνικό κεκτηµένο, για να το
διατηρήσουµε και για τις επόµενες γενιές αλλά και για τις σηµερινές, δεν έχουµε άλλη επιλογή παρά να κάνουµε ό,τι χρειάζεται
σήµερα το ασφαλιστικό για να µπορέσουν να λυθούν τα προβλήµατά του.
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Πρέπει, όµως, αν δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε σε κάποιες
επιλογές, να συµφωνήσουµε τουλάχιστον σε κάποιες παραδοχές που συνθέτουν την πραγµατικότητα. Η εισφοροδιαφυγή και
η σπατάλη που γίνεται στους κλάδους υγείας είναι από τις µεγαλύτερες πληγές του ασφαλιστικού συστήµατος. Το έλεγα και
πριν από ένα χρόνο, το επαναλαµβάνω και σήµερα. Όµως αισθάνθηκα ακούγοντας τον κ. Βαρβιτσιώτη, ότι είµαι Υφυπουργός εγώ και Υπουργός ο κ. Λοβέρδος τα τελευταία πέντε -δέκα
χρόνια και ότι δεν έχουµε κάνει τίποτα και ότι αυτά που δεν έκανε
η προηγούµενη κυβέρνηση ή τα έκανε µε αντίθετο τρόπο πρέπει
να διορθωθούν σε επτά- οκτώ µήνες. ∆ηλαδή το γεγονός ότι καταργήθηκε η λίστα φαρµάκου, το γεγονός ότι «πάγωσαν» όλα τα
προγράµµατα µηχανογράφησης, το γεγονός ότι καταργήθηκε ο
έλεγχος των συνταγών πρέπει να αντιµετωπιστεί σε οκτώ µήνες,
για να λύσουµε το πρόβληµα και να µην πάµε σ’ αυτές τις παρεµβάσεις. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολα τα πράγµατα.
Εµείς όµως ξεκινήσαµε από την πρώτη στιγµή σ’ αυτήν την κατεύθυνση και είναι η πρώτη φορά µετά από δεκαπέντε χρόνια
που έχουµε µείωση των δαπανών φαρµακευτικής περίθαλψης σ’
αυτή τη χώρα. Είναι η πρώτη φορά στα τρία χρόνια που έχουµε
αύξηση στα έσοδα από εισφορές. ∆εν είναι ικανοποιητικά τα
αποτελέσµατα, αλλά γίνεται προσπάθεια σε πολύ δύσκολες συνθήκες, όταν αυτή τη στιγµή η αγορά βρίσκεται σε τροµακτική
ύφεση, κι έχουµε καταφέρει να έχουµε µία βελτίωση στα έσοδα
από εισφορές. Έχουµε καταφέρει από 15% και 20%, που ήταν η
αύξηση της φαρµακευτικής δαπάνης τα προηγούµενα χρόνια, να
έχουµε µείωση 8% το Μάιο. Και αυτή η µείωση δεν έχει ενσωµατώσει ακόµη τα µέτρα της υποκοστολόγησης των φαρµάκων,
που θα αποδώσουν ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα.
Οι πολιτικές, βεβαίως, που οδήγησαν στο να µην υπάρχουν
ικανά αποθεµατικά να στηρίξουν το σύστηµα σε µια δύσκολη περίοδο είναι κι αυτές µία από τις αιτίες του προβλήµατος. Άκουσα
όµως προηγουµένως να µιλούν οι συνάδελφοι του Κοµµουνιστικού Κόµµατος για τον έλεγχο της φοροδιαφυγής ή την καλύτερη
αξιοποίηση και άκουσα να µας επικρίνουν για τι; Γιατί υποχρεώνουµε τους αγρότες όταν θα παίρνουν τις επιδοτήσεις να έχουν
ασφαλιστική ενηµερότητα.
Άκουγα και πριν από λίγες µέρες, όταν φέραµε τη διάταξη
αυτή που προβλέπει την ασφάλιση των επαγγελµατιών σε περιοχές κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων στον ΟΑΕΕ, να διαµαρτύρονται γιατί τους βάζουµε να πληρώσουν περισσότερες
εισφορές. Εγώ είµαι από αγροτική οικογένεια και ξέρω οι αγρότες πώς ζουν. Όµως δεν µπορώ να αποδεχθώ ότι ο αγρότης δεν
µπορεί να πληρώνει τα 450 ευρώ το χρόνο, για να έχει σύνταξη
και περίθαλψη. ∆ιαφορετικά θα πρέπει να αποδεχθούµε ότι
όποιος δεν έχει δεν πληρώνει και εποµένως καλώς εισφοροδιαφεύγουν όσοι εισφοροδιαφεύγουν. Η υποχρέωση είναι και των
αγροτών. Να σταµατήσουµε τη δηµαγωγία και να πούµε σε
όλους τους Έλληνες ότι έχουν υποχρεώσεις απέναντι στο ασφαλιστικό σύστηµα, αν θέλουν να έχουν καλές συντάξεις, να έχουν
καλή περίθαλψη.
Λέµε -και συµφωνούµε όλοι σχεδόν- ότι χρειαζόµαστε ένα καθολικό, δίκαιο, βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα. Είναι καθολικό σήµερα το σύστηµα. Ή για να είµαστε ακριβείς, έγινε καθολικό από
το 1998 και µετά, όταν ασφαλίστηκαν κι οι αγρότες µε ίδιους
όρους και προϋποθέσεις όπως κι οι άλλοι εργαζόµενοι στη χώρα.
Στην πραγµατικότητα όµως είναι καθολικό όταν έχουµε 25% ανασφάλιστους που εργάζονται;
Θέλουµε όλοι µας ένα σύστηµα βιώσιµο. Είναι βιώσιµο το σύστηµα σήµερα; Η απάντηση είναι «όχι». Κι αυτό δεν χρειάζεται
επιχειρηµατολογία. Τα Ταµεία δεν έχουν να πληρώσουν τις συντάξεις. Και είπα «όχι το 2015 ή το 2025, αλλά σήµερα». Συνεπώς είµαστε µπροστά σ’ ένα τεράστιο πρόβληµα, που πρέπει να
το αντιµετωπίσουµε.
Όλοι µιλάµε για ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστηµα. Εδώ θα µπορούσαµε να πούµε πολλά. Υπερασπιζόµαστε όλοι την τριµερή
χρηµατοδότηση του συστήµατος. Επί της ουσίας σήµερα το δηµόσιο πληρώνει περισσότερα από το 1/3 των δαπανών για τις συντάξεις. Πού πάνε όµως αυτά τα χρήµατα; Πώς κατανέµονται;
∆ηλαδή ο συνταξιούχος του ΙΚΑ των 700 ή 800 ευρώ, ο συνταξιούχος βιοτέχνης των 700 ή 800 ευρώ είναι αποδέκτης της χρη-
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µατοδότησης; Η απάντηση είναι «όχι». Αποδέκτης της χρηµατοδότησης είναι βεβαίως ο συνταξιούχος του ΟΓΑ, για τον οποίο
σταδιακά µηδενίζεται η βασική σύνταξη και αποδέκτες είναι και
κάποιοι άλλοι που έχουν υψηλές συντάξεις και το 70% των συντάξεών τους χρηµατοδοτείται από το κράτος. Αυτή την τριµερή
χρηµατοδότηση θέλουµε να συνεχίσουµε;
Θέλουµε να έχουµε αναδιανεµητικό σύστηµα. Όλοι συµφωνούµε. Ποιο αναδιανεµητικό σύστηµα όµως; Αυτό που έχουµε
σήµερα, που οδηγεί κάποιον που έχει υψηλά εισοδήµατα να έχει
πολύ καλύτερη σύνταξη σε βάρος εκείνου ο οποίος έχει χαµηλά
εισοδήµατα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Μπορώ να έχω δύο λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ναι, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Τι κάνουµε, λοιπόν, αυτή τη στιγµή;
Θεσµοθετούµε τη βασική σύνταξη ως την συµµετοχή του κράτους στην τριµερή χρηµατοδότηση -και δεν κινδύνεψαν οι συντάξεις του ΟΓΑ, που έχει τη βασική σύνταξη- και δίνουµε µία
σύνταξη 360 ευρώ για όλους ως αφετηρία και πάνω εκεί ο καθένας βεβαίως και µε τη δική του εργασία, προσπάθεια και εισφορές µπορεί να βελτιώσει το ποσό της σύνταξης. ∆εν περιορίζεται
η εγγύηση του κράτους στη βασική σύνταξη. ∆ιαφορετικά θα συζητούσαµε µόνο για βασική σύνταξη. ∆εν θα µιλούσαµε για κατώτερο όριο, που είναι 495 ευρώ -γιατί υπάρχει κατώτερο όριο
495 ευρώ, που προβλέπεται µέσα στο νόµο- και δεν θα κάναµε
όλες αυτές τις αλλαγές στη λειτουργία του συστήµατος, έτσι
ώστε να αυστηροποιήσουµε τους κανόνες για την ανταπόκριση
των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο σύστηµα.
Θα λέγαµε «αυτά κάνει το κράτος», όπως το έχουν κάνει άλλες
χώρες, «και από εκεί και πέρα ο καθένας µπορεί να ασφαλιστεί
όπου θέλει».
∆εν κάνουµε αυτό. Κάνουµε ένα σύστηµα ισχυρό, για να µπορέσει να ανταποκριθεί το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ και τα άλλα ταµεία στις
υποχρεώσεις τους τα επόµενα χρόνια. Και, βέβαια, ο αναδιανεµητικός χαρακτήρας φαίνεται σ’ αυτήν τη νέα δοµή και αρχιτεκτονική των συντάξεων, που ξεκινάµε µε 120% ποσοστό
αναπλήρωσης γι’ αυτόν που εργάζεται περιστασιακά, που εργάζεται πεντάωρο, τετράωρο και έχει 400 ευρώ αποδοχές το µήνα.
Αυτός θα πάρει 550 ευρώ σύνταξη, παίρνει 120% του εισοδήµατος, για να φτάσουµε σταδιακά στο 65% ή στο 50% για αυτούς,
που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ.
Για να τελειώσω, αγαπητοί συνάδελφοι, θα απαντήσω πολύ
σύντοµα σε κάποια άλλα πράγµατα που ακούστηκαν. Αναφέρθηκε ότι δεν υπήρξε µελέτη. Εµείς στο Υπουργείο, όταν αναλάβαµε µε τον κ. Λοβέρδο τα καθήκοντά µας, πέρα από τη µελέτη
εκείνη τη γενικότερη, που ήταν ξεχωριστά για το ΙΚΑ, ξεχωριστά
για τα άλλα ταµεία, δε βρήκαµε καµµία ολοκληρωµένη µελέτη
για το σύστηµα.
Σήµερα, έχουµε µία ολοκληρωµένη µελέτη για το σύστηµα, η
οποία γινόταν παράλληλα µε τη δουλειά που κάναµε, για να
έχουµε µετρήσιµα µεγέθη σε κάθε παρέµβαση που γίνεται. Αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον κ. Καρατζαφέρη, ότι
υπάρχει πρόβλεψη για πενήντα χρόνια δουλειάς. Βεβαίως, στον
πίνακα υπάρχει προσαύξηση της σύνταξης και για έναν που θα
δουλέψει πενήντα χρόνια. Φαίνεται παράξενο να δουλέψει κάποιος γιατρός, όπως συµβαίνει σήµερα, σαράντα –σαράντα δύο
χρόνια και να αναγνωρίσει και επτά πλασµατικά χρόνια, να µην
έχει προσαύξηση αυτός; Να σηµειώσω ότι σήµερα, µε το σηµερινό σύστηµα και τους νέους ασφαλισµένους, δεν υπάρχει προσαύξηση µετά τα τριάντα πέντε χρόνια ασφάλισης. Καµµία
προσαύξηση.
Ακούσαµε για την κατάργηση του ΕΚΑΣ. ∆εν υπάρχει τέτοιο
θέµα. ∆εν υπάρχει θέµα κατάργησης του ΕΚΑΣ, όµως, πρέπει
να αναµορφωθεί το ΕΚΑΣ, να υπάρξει παρέµβαση τέτοια, έτσι
ώστε, να γίνει δικαιότερη η αναδιανοµή του εισοδήµατος µέσα
από το µηχανισµό του ΕΚΑΣ. Γιατί, δεν είναι δυνατόν δύο συνταξιούχοι που είναι ζευγάρι, µε 450 ευρώ ο καθένας να παίρνουν 460 ευρώ ΕΚΑΣ και ένας µόνο συνταξιούχος µε 600 ευρώ
να µην παίρνει ΕΚΑΣ.
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∆εν κατεδαφίζουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, το ασφαλιστικό σύστηµα. Το ασφαλιστικό σύστηµα, αν σήµερα το αφήσουµε, ουσιαστικά, θα αυτοακυρωθεί από µόνο του, από την αδυναµία των
ταµείων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Στηρίζουµε
το σύστηµα, γι’ αυτό παρεµβαίνουµε. Βεβαίως, υπάρχουν ρυθµίσεις, τα είπε ο Υπουργός χθες, όπως το θέµα της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης, όπως η βίαιη
αναπροσαρµογή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, που δεν
θα γινόντουσαν κάτω από άλλες συνθήκες. Υπάρχουν, όµως, σηµαντικές τοµές που περιλαµβάνονται µέσα σ’ αυτό το σχέδιο
νόµου για το σύστηµα, που είναι αναγκαίες, προκειµένου αυτό
το σύστηµα να καταστεί βιώσιµο.
Και επειδή πολλοί µίλησαν για τις εγγυήσεις, ακούγαµε όλα
τα προηγούµενα χρόνια ότι οι συντάξεις είναι εγγυηµένες. Έτσι
πρέπει να είναι οι συντάξεις, εγγυηµένες και κύριες και επικουρικές και όλες οι παροχές! Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δεν
έδειξαν ότι ένα κράτος, µία χώρα που βρίσκεται στην κατάσταση
που βρισκόµαστε σήµερα εµείς, δεν µπορεί να εγγυηθεί τίποτα
και ότι πρέπει να ξεπεράσουµε πρώτα και κύρια αυτόν τον κάβο
για να µπορέσει αυτή η χώρα, για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις …
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Υπουργέ, είµαστε πέντε λεπτά πέραν του χρόνου. Παρακαλώ συντοµεύετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): …για να µπορέσει να εγγυηθεί τις παροχές, να µπορέσει µε ανάπτυξη, απασχόληση, αναδιανοµή του
πλούτου να δηµιουργήσει προϋποθέσεις και για καλύτερο ασφαλιστικό σύστηµα και για καλύτερες παροχές και για διόρθωση
αδικιών που µπορεί να υπάρξουν µ’ αυτό το σχέδιο σήµερα, οι
οποίες είναι εφικτές το επόµενο διάστηµα, µε τις προϋποθέσεις
που ανέφερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υφυπουργό κ. Κουτρουµάνη.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να πάρω το λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κ. Τσίπρας έχει ζητήσει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Τσίπρα, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε. Θα πάρω το λόγο για ένα λεπτό µόνο.
Επειδή παρακολουθώ αρκετό καιρό τον κ. Κουτρουµάνη, άλλη
γλώσσα είχε ως πρόεδρος των εργαζοµένων στα ασφαλιστικά
υαµεία και άλλη γλώσσα έχει ως Υπουργός της Κυβέρνησης.
Θέλω να σταθώ σε ένα πράγµα µόνο. Μπορεί να έπεσα και εγώ
στην παγίδα να αναφερθώ στα σαράντα χρόνια εργασίας, Και
λέω παγίδα, διότι δεν ξέρω αν θέλουµε να «ανακαλύψουµε την
Αµερική», αλλά άµα µου βρείτε εσείς έναν εργαζόµενο σήµερα,
πόσω δε µάλλον στις επόµενες δεκαετίες, που θα έχει σαράντα
χρόνια συνεχούς ασφάλισης στα εξήντα πέντε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και σε ένα Ταµείο!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς):…και σε ένα
ταµείο, όχι διαδοχικά ασφαλισµένο, θα είναι κατόρθωµα, να µου
βρείτε έναν.
Ας µιλήσουµε λοιπόν για την πραγµατικότητα. ∆εν σας αρέσει
το παράδειγµα που σας έδωσα στα είκοσι πέντε έτη εργασίας,
που είναι χαµηλότερη από τη µισή σύνταξη, µε το νέο καθεστώς;
Ας µιλήσουµε για τα τριάντα πέντε χρόνια εργασίας, που είναι
ένα σενάριο πιο κοντά στην πραγµατικότητα για πολλούς εργαζόµενους.
Στα τριάντα πέντε χρόνια εργασίας, ποσοστό ετήσιο αναπλήρωσης, βάσει της κλίµακας, είναι 1,31 συνολικά για την ανταποδοτική σύνταξη 45%. Αν υποθέσουµε ότι ένας µέσος µισθός
1.000 ευρώ –πολλά λέω, ενδεχοµένως γιατί υπολογίζεται στο
µέσο όρο του εργασιακού βίου και όχι στα πέντε τελευταία χρόνια- σηµαίνει 450 ευρώ συν τη βασική σύνταξη 360, έχουµε σύνολο 810 ευρώ. Οκτακόσια δέκα ευρώ, κύριε Κουτρουµάνη, είναι
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σύνταξη αξιοπρέπειας για έναν εργαζόµενο µε τριάντα πέντε έτη
προϋπηρεσίας;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Τσίπρα, δεν
έχουµε χρόνο, παρά τα χρήσιµα πράγµατα που λέτε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Με το προηγούµενο καθεστώς, 70% αναπλήρωσης για ένα µισθό 1.500 ευρώ
-στην τελευταία πενταετία υπολογιζόταν- ήταν περίπου 1.050
ευρώ και πάει στα 810 ευρώ.
Να λέµε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Να µην προσπαθούµε να παραπλανήσουµε τον κόσµο. Είναι βίαιες οι αλλαγές
που εισαγάγετε. Και πρέπει να λέτε την αλήθεια, γιατί τότε είναι
που, όπως είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, θα σας πάρουν µε
τις πέτρες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κ. Παφίλης έχει το
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να µιλήσω για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μισό λεπτό, κύριε
Παφίλη.
Ορίστε κύριε Υφυπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Σχετικά µε το παράδειγµά σας, κύριε
Τσίπρα, να σας πω ότι σήµερα ένας εργαζόµενος µε τριάντα
πέντε χρόνια ασφάλισης, µε 1.000 έως 1.200 ευρώ µισθό, έχει
σύνταξη από 700 έως 750 ευρώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα τι λέτε τώρα; Τριάντα πέντε
χρόνια εργασίας…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ναι, βεβαίως, αν δεν το ξέρετε …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Συνδικαλιστής είσαστε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Λαφαζάνη,
δεν έχετε το λόγο. Μην καταλύετε την τάξη. Αν είναι δυνατόν!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Έζησα την κοινωνική ασφάλιση και
µπορώ να σας πω, λοιπόν, µε απόλυτη βεβαιότητα ότι τα 1.000
ευρώ αποδοχές, δίνουν 700 ευρώ σύνταξη, το 70% στο ΙΚΑ σήµερα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Τα 1.000
ευρώ πού είναι σήµερα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Και η µέση σύνταξη, βέβαια, στο ΙΚΑ,
είναι της τάξης των 680 ευρώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει ο κ. Παφίλης για έξι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουν
γίνει φιλότιµες και οργανωµένες προσπάθειες από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και από Υπουργούς, όπως επίσης και φιλότιµες προσπάθειες και από τα άλλα κόµµατα, µε κορυφαία, βέβαια
και την παρέµβαση του κυρίου Υπουργού.
Κύριε Λοβέρδε, ήταν πολύ ωραίος ο επικήδειος, που εκφωνήσατε σήµερα. Πραγµατικά! Ήταν ένας πολύ ωραίος, λογοτεχνικά τεκµηριωµένος επικήδειος της κοινωνικής ασφάλισης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι µάσκες έπεσαν πλέον. Τέλειωσε η φιλοσοφία σας, οι αυταπάτες που δηµιουργείτε όλα αυτά
τα χρόνια στον ελληνικό λαό και στους εργαζόµενους για την
υποτιθέµενη ρεαλιστική και εφικτή -γιατί εκεί τη στηρίζετε πάντααντίληψη, η οποία διαπαιδαγωγούσε τον κόσµο και σε ένα βαθµό
τον έπειθε, ότι ο καπιταλισµός µπορεί µεν να µην είναι καλός,
αλλά η ανάπτυξή του θα συνοδεύεται πάντα µε την άνοδο του
βιοτικού επιπέδου, µε την καλυτέρευση της ζωής των εργαζοµένων.
Αυτή η φιλοσοφία τελείωσε. Οι αυταπάτες που σπέρνετε όλα
αυτά τα χρόνια για ένα σύστηµα που στηρίζετε στην εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τέλος! Η ανάσα των εργαζοµένων το λέει, είναι καυτή, το αντιλαµβάνεται στο σύνολό της, έστω
και πρωτόγονα ακόµα, ότι δεν πάει άλλο. Και αυτό αφορά και τη
Νέα ∆ηµοκρατία και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, γιατί η Νέα
∆ηµοκρατία λέει ότι φταίγανε οι «σοσιαλιστικές στρεβλώσεις»,
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δηλαδή όσες κατακτήσεις είχαν οι εργαζόµενοι.
Όλο το story, λοιπόν, αυτό, ο µύθος που καλλιεργείτε όλα
αυτά τα χρόνια, για να έχετε εγκλωβισµένους στην εκµετάλλευση
και σ’ αυτό το σύστηµα τους παραγωγούς του κοινωνικού πλούτου, τώρα τελειώνει. Και πίσω από το πέσιµο της µάσκας προβάλλει ένα φρικαλέο, αποκρουστικό, βάρβαρο πρόσωπο του
ίδιου του συστήµατος. Γιατί είναι βάρβαρο και φρικαλέο;
Γιατί πρώτα απ’ όλα σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται από την
έκρηξη της τεχνολογίας και της επιστήµης, σε µια εποχή άλµατος της παραγωγικότητας της εργασίας, σε µια εποχή απίστευτης παραγωγής κοινωνικού πλούτου και αγαθών, σε µια εποχή
που οι άνθρωποι έπρεπε να δουλεύουν λιγότερο και να έχουν περισσότερο κοινωνικό χρόνο, να µπορούν να έχουν δωρεάν και
υψηλής ποιότητας υγεία, περίθαλψη, παιδεία, αθλητισµό, πολιτισµό, έρχεται το σύστηµα και εσείς που το υπηρετείτε και τους
γυρίζει εκατό χρόνια πίσω!
Κάνει ακριβώς το αντίθετο! Είναι αυτό που έχει περιγράψει µε
ακρίβεια και ο Μαρξ. Έχουµε τεράστια ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων και έχουµε πλέον τις παραγωγικές σχέσεις που
εγκλωβίζουν την εξέλιξη της κοινωνίας και τη γυρίζουν στη βαρβαρότητα.
Τι άλλο είναι; Τι θα πείτε στον κόσµο; Τι λέτε στη νεολαία; Για
ποια οράµατα µιλάτε; Σοβαρολογείτε; Σήµερα µε αυτές τις δυνατότητες που έχει η τεχνολογία του λέτε ότι θα πάει να δουλέψει µε 400 ευρώ –και αν βρει δουλειά!- µε 20% ανέργους; Του
λέτε ότι δεν θα πάρει καν σύνταξη, ότι θα δουλεύει σαράντα χρόνια; Σε ποιους µιλάτε; Τι νοµίζετε ότι έχετε απέναντι;
Μάλιστα, λέτε ότι θα το κάνετε για το καλό της πατρίδας.
Ποιας πατρίδας, αλήθεια; Ποιας πατρίδας; Της πατρίδας αυτών
που λυµαίνονται τον πλούτο όλα αυτά τα χρόνια; Αυτή την πατρίδα υπηρετείτε, αυτούς που θησαύρισαν. Έχουν συγκεντρώσει
αµύθητα πλούτη, τεράστια κέρδη, απίστευτα, εξοργιστικά, εκρηκτικά! Τα βλέπει ο κόσµος, δεν είναι χαζός –το λέω έτσι- τα βλέπει να περνούν δίπλα του. Αυτό το µέλλον, λοιπόν, επιφυλάσσετε;
Γι’ αυτήν την πατρίδα µιλάτε; Όλοι οι εργαζόµενοι στον Καιάδα!
Και µάλιστα τόλµησε και ο κ. Ραγκούσης να βρίσει τους πατεράδες µας και εµάς τους ίδιους. Για ποιο πράγµα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Που τσακίστηκαν τόσα χρόνια στις οικοδοµές
και παντού; Για να κάνουν τι; Να αποκτήσουν µια σύνταξη που
δεν τους φτάνει να ζήσουν! Βρίζετε τους παππούδες που παίρνουν 500 ευρώ και θέλουν να δώσουν στα εγγόνια τους ένα χαρτζιλίκι για τις διακοπές ή για το πανεπιστήµιο. Αυτό λέει
ουσιαστικά. Πάλη γενεών!
Τι κάνετε δηλαδή; Τις κατακτήσεις που ήταν οι ελάχιστες, οι µικρότερες, τις θεωρείτε έγκληµα και τους βάζετε υπεύθυνους αυτούς; Πρέπει να απαντήσετε γιατί τα κάνετε αυτά. Και δεν
απαντάτε καθαρά. ∆υστυχώς, δεν απαντάτε.
Θα το απαντήσουµε εµείς, γιατί όταν θεωρείς πρωταγωνιστή
της εξέλιξης το κεφάλαιο και όχι την εργασία, όταν θεωρείς ότι
βασική αξία για να πάει µπροστά η κοινωνία είναι η εκµετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο και το κέρδος, είναι πολύ λογικό και φυσιολογικό για εµάς –εµείς άλλωστε το είχαµε πει ότι θα τα κάνετε αυτά- να παίρνεις τέτοια βάρβαρα µέτρα.
Γι’ αυτό τα παίρνετε! Μαζεύετε από όλους για να δώσετε
στους λίγους. Μαζεύετε χρήµα. ∆ύο κεντρικούς στόχους έχετε:
Να συγκεντρώσετε χρήµα και να φτιάξετε ένα σεληνιακό τοπίο
εργασιακών σχέσεων. Σύγχρονους δούλους! Και όσοι είναι επαρχιώτες θα θυµούνται το τραγούδι «Ήλιε µου, γιατί άργησες να
πας να βασιλέψεις», γιατί τότε ο κόσµος δούλευε από ήλιο σε
ήλιο. Τώρα θα τον πάτε να δουλεύει και τη νύχτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μη λέτε για όλους, κύριε Υπουργέ. Αποδείξτε µας και εσείς
και η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ποιος χάνει και ποιος κερδίζει. Να µας αποδείξετε ότι από αυτά τα µέτρα –γιατί λέτε για το
µέλλον και όλα τα υπόλοιπα- ποιος χάνει, ποιος κερδίζει.
Ποιος κερδίζει από την απελευθέρωση των απολύσεων; Ποιος
κερδίζει από την ουσιαστική κατάργηση της διαιτησίας; Ποιος
κερδίζει από όλα αυτά τα µέτρα; Ο εργαζόµενος; Όχι. Κερδίζουν
οι επιχειρηµατίες, οι µεγάλες επιχειρήσεις, το κεφάλαιο, οι πλουτοκράτες, όπως το λέµε. Είναι ένα ταξικό, βάρβαρο σύστηµα.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Παφίλη, αν
θέλετε σε ένα λεπτό από τώρα, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό
από τη δευτερολογία µου.
Ενοχοποιείτε, λοιπόν, τους εργαζόµενους. Καλά µέχρις εκεί;
Φταίει ο κόσµος; Φταίνε –λέει- όλοι, τα φάγαµε. Μα ποιοι όλοι;
Ποιοι όλοι; Αυτοί που παίρνουν 500 και 700 ευρώ σύνταξη; Ποιοι;
Αυτοί που θαλασσοπνίγονται για να υπάρχουν οι εφοπλιστές µε
τις τριάντα, σαράντα βίλες και τις είκοσι πέντε offshore; Αυτοί
έφαγαν τα λεφτά; Τα 500 δισεκατοµµύρια των offshore αυτοί τα
έχουν; Τα 300 δισεκατοµµύρια που ανέβηκε το ενεργητικό των
τραπεζών αυτοί τα έχουν; Τα κέρδη των επιχειρήσεων που ανέβηκαν είκοσι δύο φορές; Οι εργαζόµενοι φταίνε για όλα αυτά τα
χρόνια;
Αυτοί λήστεψαν τα ταµεία; Εσείς τα ληστέψατε! Εβδοµήντα δισεκατοµµύρια έχετε ληστέψει σε πενήντα χρόνια, 1,5 δισεκατοµµύριο το χρόνο από τα ασφαλιστικά ταµεία και τα ρίξατε έξω.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι υπάρχει λύση. Το όραµα έρχεται. Μπαίνει στην ηµερήσια διάταξη και είναι ο σοσιαλισµός. Να σηκώσει
ψηλά το κεφάλι ο λαός. ∆εν θα γονατίσει όσα µέτρα και να πάρετε, όσο και να κτυπάτε το ΚΚΕ. Να σηκώσει κεφάλι, να το αντιπαλέψει.
Εµείς καταψηφίζουµε –είναι δεδοµένο ότι καταψηφίζουµεαυτό το νοµοσχέδιο. Έχουµε ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία.
Μετά το πέρας της ονοµαστικής δεν µπορούµε να συµµετέχουµε. Να κάνουµε τι; Να παζαρέψουµε αν θα έχει κόλλυβα η
κηδεία και το µνηµόσυνο;
Αποχωρούµε, λοιπόν, και καλούµε το λαό να σηκώσει ανάστηµα και στην πράξη µε την πάλη του να πάρει πίσω αυτά που
του κλέβουν σήµερα και που τα έχει κατακτήσει µε ιδρώτα και
πολλές φορές µε ποτάµια αίµατος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πολύ τον
κ. Παφίλη από το ΚΚΕ.
Ο κ. Αστέριος Ροντούλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν θα θεωρητικολογήσω. Εµείς του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού είµαστε πρακτικοί άνθρωποι, σας
θέτουµε πρακτικά ζητήµατα. Θέλω, λοιπόν, επί ενός µοναδικού
ζητήµατος που θα θέσω την απάντησή σας, αν είναι δυνατόν αµέσως µετά τη σύντοµη αγόρευσή µου.
Θα αναφερθώ συγκεκριµένα στο ζήτηµα του νέου ΛΑΦΚΑ.
Εµείς επί της αρχής είµαστε κατά. Ας πούµε όµως ότι αποδεχόµαστε τη συλλογιστική σας. Έχω να σας υποβάλω το εξής απλό
ερώτηµα: Υποθέστε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι, ότι έχουµε ένα
ζεύγος και ο ένας εξ αυτών είναι συνταξιούχος και παίρνει 2.000
ευρώ. Ένα ζευγάρι, ο ένας συνταξιούχος µε 2.000 ευρώ σύνταξη.
Αφού είναι πάνω από 1.400 ευρώ, επιβάλλεται η εισφορά, ο νέος
ΛΑΦΚΑ.
Ελάτε τώρα σε µια άλλη περίπτωση. Έχουµε ένα ζεύγος –συνταξιούχοι και οι δύο- 1.400 ευρώ ο ένας, 1.400 ευρώ ο άλλος,
σύνολο 2.800 ευρώ. Αυτοί δεν επιβαρύνονται µε ΛΑΦΚΑ, εισφορά
αλληλεγγύης –να το πω έτσι.
Άρα λοιπόν, πείτε µου τώρα, κύριε Υπουργέ: Πού είναι η λογική, πού είναι η δικαιοσύνη; ∆ηλαδή ένα ζευγάρι 2.800 ευρώ
αφορολόγητα εντελώς, χωρίς εισφορά και ο ένας εκ των δύο συνταξιούχων –που ζει δύο µέλη- εισφορά.
Θα µου αντιτείνετε πιθανόν: Μα, κύριε Ροντούλη, πλήρωναν
και οι δύο και ο µεν και ο δε σε αυτούς που έχουν 1.400 ευρώ και
1.400 ευρώ σύνταξη. Ναι, αλλά εγώ θα σας αντιτείνω πάλι το
εξής ερώτηµα, κύριε Υπουργέ: Η γυναίκα που κάθεται στο σπίτι
και δεν εργάζεται και µεγαλώνει τα παιδιά της, δεν έχει τα ίδια δικαιώµατα ως πολίτης; ∆εν υπάρχει καµµία µέριµνα της πολιτείας
για τη γυναίκα αυτή;
Άρα, λοιπόν, πού είναι η κοινωνική σας ευαισθησία έναντι της
µητέρας που ασκεί αυτό που λέµε οικιακά, κάθεται στο σπίτι και
µεγαλώνει τα παιδιά της, απλά, προσφέρει στην πολιτεία την ανατροφή των παιδιών της; Υπάρχει εκεί τώρα σε αυτό που κάνετε
δικαιοσύνη και λογική;
Αντιτείνω τώρα το εξής επιχείρηµα σε όσα πιθανόν πάλι θα
µου πείτε. Εάν –προσέξτε µια άλλη οπτική των πραγµάτων- σκε-
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φτόσασταν ως βάση το οικογενειακό εισόδηµα, το σύνολο επί
του οικογενειακού εισοδήµατος δηλαδή να µπαίνει η νέα εισφορά αλληλεγγύης, τι θα µπορούσε να συµβεί;
Πρώτον και κύριον το σύστηµα θα ήταν δικαιότερο, δεύτερον,
θα παίρνατε περισσότερα χρήµατα και, τρίτον –και το κυριότεροθα αποκτούσατε την ευελιξία να µειώσετε τους συντελεστές στο
ήµισυ. ∆ηλαδή, εκεί που είχαµε 3% να πάµε 1,5% και εκεί που είχαµε 4% να πάµε 2%. Άρα, λοιπόν, περισσότερα χρήµατα στο
ταµείο, περισσότερη δικαιοσύνη και µεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή του µέτρου. Γιατί, λοιπόν, δεν βλέπετε και µία άλλη οπτική
των πραγµάτων που σας προτείνουµε;
Εµείς είπαµε –ξαναλέω και πάλι, για να µη δηµιουργούνται παρεξηγήσεις- είµαστε ενάντιοι στο ΛΑΦΚΑ, αλλά σας λέµε µια
άλλη προοπτική, µια άλλη οπτική των πραγµάτων, που θα µπορούσε να καταστήσει τη δική σας πρακτική δικαιότερη, καλύτερη, αποδοτικότερη και µε κοινωνική ευαισθησία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ροντούλη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): ∆εν είχα σκοπό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να
κάνω άλλη παρέµβαση, γιατί έκανα την παρέµβασή µου και περιµένω να ακούσω όσους περισσότερους συναδέλφους να παίρνουν το λόγο.
Αλλά, κύριε Πρόεδρε, µου απηύθυνε ένα ερώτηµα ο κ. Ροντούλης και ζητώ κατανόηση από τους συναδέλφους, που έχουν
σειρά να µιλήσουν. Μία απάντηση θέλω να δώσω…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μα, κύριε Πρόεδρε…
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Τι λέτε, κύριε Οικονόµου;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα µας αφήσετε να µιλήσουµε;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε συνάδελφε, είχαµε το ΛΑΦΚΑ από τη δεκαετία του ‘90. Είχαµε πολλές αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έκριναν συνταγµατική αυτή τη µορφή
αλληλεγγύης των συνταξιούχων προς το σύστηµα. Είχαµε, όµως,
και µία απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η οποία συνεκτιµώντας το σκοπό, για τον οποίο
αυτή η συνεισφορά είχε τεθεί, έκρινε εκ του σκοπού αντισυνταγµατική τη ρύθµιση. Θυµάστε το 2004, τι είχε συµβεί, ούτως
ώστε τελικώς ο εισπραχθείς ΛΑΦΚΑ να επιστραφεί και ο θεσµός
να σταµατήσει.
Όπως είπε ο κύριος Υφυπουργός, εάν είχαµε ζωντανό αυτόν
το θεσµό, στα προβλήµατα που έχουµε το 2010 και που σχετίζονται, κύριε Ροντούλη, µε την αδυναµία ειδικά του Οργανισµού
Ασφάλισης των Ελευθέρων Επαγγελµατιών να ανταποκριθεί στη
βασική του υποχρέωση, να δώσει συντάξεις, θα είχαµε απάντηση
και δεν θα κινδυνεύαµε. Η δηµαγωγία, όµως, και ο λαϊκισµός
όλων σάρωσε αυτόν το θεσµό.
Επανήλθε. Τον αποκαλέσαµε, κύριε Πρόεδρε, «Ειδική Συνεισφορά Αλληλεγγύης». Καταγράψαµε µε κάθε λεπτοµέρεια στην
αιτιολογική έκθεση ότι αυτή είναι µία συνεισφορά, όπως πολύ
σωστά είπατε, για όσους συνταξιούχους έχουν σύνταξη άνω των
1.400 ευρώ, ούτως ώστε ο κουµπαράς να µην πάει για τον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά να µείνει στα ταµεία ως αλληλεγγύη
από ταµείο σε ταµείο του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα, για
να καλύπτονται προβλήµατα ελλειµµάτων και να µην κινδυνεύει
ποτέ ένας συνταξιούχος του ΟΑΕΕ, ένας έµπορος, ένας ταξιτζής, ένας οποιοσδήποτε να χάσει στα ξαφνικά τη σύνταξή του.
Έπρεπε να βάλουµε ένα όριο. Το βάλαµε εκεί. Στο παράδειγµά
σας προφανώς εννοούσατε από 1.400 ευρώ και κάτω.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι είναι 1.400 συν 1.400 ίσον µε
µηδέν ΛΑΦΚΑ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε Ροντούλη, έπρεπε να βάλουµε ένα όριο. Από
1.401 ευρώ και άνω έχουµε τη λειτουργία αυτής της συνεισφοράς αλληλεγγύης. Κάπου έπρεπε να µπει ένας αριθµός. Θα µπορούσε να µπει στα 1.300 ή στα 1.500. Κάπου θα έµπαινε. Για το
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λίγο παρακάτω θα δηµιουργούντο τα ερωτήµατα που θέτετε.
Εάν φεύγαµε από εκεί και πηγαίναµε σε αυτό που λέτε και κάναµε κριτήριο το εισόδηµα, έχανε το χαρακτήρα της η παρέµβασή µας και θα ήταν εξ ορισµού εκτός του πλαισίου του
Συντάγµατος και των νόµων. Εάν µετράγαµε το οικογενειακό εισόδηµα, για να αποσπάσουµε από αυτό ένα κοµµάτι χάριν των
ταµείων, φεύγαµε έξω από το συνταξιοδοτικό σύστηµα και είχαµε 100% προβλήµατα νοµιµότητος.
Τα υπερβήκαµε, επειδή όλον το θεσµό τον κρατήσαµε µέσα
στο πλαίσιο του συνταξιοδοτικού συστήµατος. Και τώρα το Ελεγκτικό Συνέδριο µάς είπε οµόφωνα, ότι µπορούµε να προχωρήσουµε. Έχουµε και την προηγούµενη νοµολογία του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Είµαστε πάρα πολύ ασφαλείς.
Εάν φεύγαµε από αυτό –το ξαναλέω και µε αυτό σας απαντώκαι πηγαίναµε στη δική σας σκέψη -που είναι µία σκέψη- «κρίνω
µε κριτήριο το εισόδηµα, αποσπώ ένα εισόδηµα», θα κάναµε πολιτική που ξεφεύγει από τα δικά µας όρια, πηγαίνει στο Υπουργείο Οικονοµικών και πάντως θα κάναµε πολιτική, η οποία θα
ήταν έωλη.
Επιλέξαµε µία πολύ ασφαλή οδό για να έχουµε έναν κουµπαρά, κύριε Ροντούλη, από τον Αύγουστο και να µην µπλέξουµε
σε περιπέτειες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό κ. Ανδρέα Λοβέρδο.
Το λόγο έχει ο κ. Παφίλης για ένα λεπτό ακριβώς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µιλήσω για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Και οι απλοί Βουλευτές να µιλήσουν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ένα λεπτό, µη µου το τρώτε. Εγώ
είµαι και στο χρόνο µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε συνάδελφε,
έχει το δικαίωµα του χρόνου που του δίνω. Αυτό είναι σίγουρο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ήθελα εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας να
θέσω το εξής θέµα. Αύριο είναι η γενική απεργία και µέσα στη γενική απεργία απεργούν και οι Υπάλληλοι της Βουλής. Εµείς βάζουµε το αίτηµα να αναβληθούν αύριο οι συνεδριάσεις των
επιτροπών, να το µελετήσει και ο Πρόεδρος της Βουλής και το
Προεδρείο.
Στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτό, θέλουµε να δηλώσουµε
ότι οι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδος δεν
θα συµµετέχουµε σε τέτοιου είδους συνεδριάσεις των επιτροπών, διότι το θεωρούµε και πρόκληση απέναντι στους εργαζόµενους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ τον κ.
Παφίλη.
Το λόγο έχει από τον κατάλογο των αγορητών ο Βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ. κ. Θεόδωρος Παραστατίδης για έξι λεπτά.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατά τη Νέα ∆ηµοκρατία θα πρέπει να είχατε
µαγικές ικανότητες, προκειµένου να λυθεί αυτόµατα το ασφαλιστικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα από τα
πιο σηµαντικά νοµοσχέδια, που αφορά το ασφαλιστικό σύστηµα
και τις εργασιακές σχέσεις. Είναι γεγονός πως η σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καλείται να διαχειριστεί τις πλέον επώδυνες αλλαγές σε κεκτηµένα
δεκαετιών.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, πως κανείς δεν θα ήθελε να βρίσκετε
στη θέση αυτή που βρίσκεστε εσείς υπό αυτές τις συνθήκες.
Αυτή τη στιγµή υπάρχει η εντύπωση και η εικόνα ότι το νοµοσχέδιο για τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού διακρίνεται από
µία ισοπεδωτική αντίληψη, θίγοντας όλα τα κεκτηµένα. Είναι
κοινή διαπίστωση πως σήµερα η κοινωνία µας ζει µία κατάσταση
απόγνωσης και ανασφάλειας.
Αυτό είναι φυσικό επακόλουθο, διότι στην αρχική φάση του
νοµοσχεδίου υπήρχαν διατάξεις που δεν είχαν γίνει κατανοητές
όχι µόνο από τους πολίτες, αλλά, θα έλεγα και από πάρα πολλούς Βουλευτές. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στον καθένα να δίνει
τη δική του ερµηνεία προκαλώντας πανικό και σύγχυση στην κοι-
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νωνία.
Ίσως να είχε αποφευχθεί όλη αυτή η παραφιλολογία και η παραπληροφόρηση, εάν εξαρχής υπήρχε ένα περιληπτικό κείµενο
µε σαφείς ερµηνείες των σηµαντικών πτυχών του νοµοσχεδίου
στο οποίο θα αναφέρονταν ξεκάθαρα όλες οι αλλαγές.
Σήµερα, που συζητούµε το νοµοσχέδιο µε την τελική του
µορφή, είναι βέβαιο πως λαµβάνει υπ’όψιν όλα εκείνα τα δεδοµένα που οδηγούν στη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, σύµφωνα βέβαια και µε την µελέτη της εθνικής
αναλογιστικής αρχής, για τα επόµενα πενήντα χρόνια.
Ένα είναι σίγουρο πως το σηµερινό ασφαλιστικό σύστηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει εξαντλήσει τα όριά του. ∆εν έχει
πλέον τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τις συντάξεις των σηµερινών συνταξιούχων αλλά και όλων εκείνων που θα συνταξιοδοτηθούν τα επόµενα χρόνια.
Εποµένως, γι’ αυτό προχωράει η Κυβέρνηση σε δοµική αλλαγή
του ασφαλιστικού προκειµένου να εξασφαλίσει τη συνέχεια των
συντάξεων για τις επόµενες γενιές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις αιτίες που οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση τα ασφαλιστικά ταµεία µπορεί κανείς να τα
αποδώσει σε διάφορους λόγους, όπως στη σχέση εργαζοµένων
συνταξιούχων όπου από 4 προς 1 έχει γίνει σήµερα 1,7 προς 1,
στην κακοδιαχείριση των αποθεµατικών των ταµείων, στην εισφοροδιαφυγή, στην εισφοροκλοπή και βέβαια στην σπατάλη
των ιατροφαρµακευτικών δαπανών.
Επειδή δεν είναι δυνατόν κάποιος να κάνει πλήρη και εκτενή
αναφορά σε όλες τις διατάξεις του ασφαλιστικού και του εργασιακού µέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά, θα προσπαθήσω να επισηµάνω τα στοιχεία που κρίνω ότι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.
Θέλω να διευκρινίσω πως τα µέτρα είναι σκληρά. Θα τα χαρακτήριζα και άδικα σε ορισµένες περιπτώσεις. Πρέπει να δεχτούµε, όµως, πως είναι άκρως απαραίτητα.
Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνοντας ορισµένα παραδείγµατα, όπως αναφέρονται στον πίνακα αυτό, διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν σηµαντικές βελτιώσεις. Μπορεί, λοιπόν, να
παρατηρήσει κανείς πως το ποσοστό αναπλήρωσης µαζί µε τη
βασική σύνταξη φτάνει στο 64% των συντάξιµων αποδοχών, ενώ
η επικουρική προστίθεται στο ποσοστό αυτό, αντί της εισήγησης
για 480 ευρώ, βασική συν αναλογική συν επικουρική που δεν λήφθηκε υπ’όψιν.
Εποµένως µε το σχέδιο νόµου έχουµε µία µεσοσταθµική µείωση 7%, που αφορά όµως τις συντάξιµες αποδοχές άνω των
1.800 ευρώ.
Κάτω από το όριο αυτό παρατηρούµε πως υπάρχουν αυξήσεις
των συντάξεων.
Επίσης, σηµαντική παρέµβαση έχουµε στη διαδοχική ασφάλιση -και δεν πρέπει να το ξεχνάµε αυτό- µε την πλήρη άρση των
αδικιών. Σήµερα ο συνταξιούχος της διαδοχικής χάνει περίπου το
30% της σύνταξής του.
Γίνεται, επίσης, σαφής διαχωρισµός των προνοιακών από τις
ασφαλιστικές παροχές. Γίνονται ορισµένες σηµαντικές θεσµικές
παρεµβάσεις, κυρίως στους περιστασιακώς απασχολούµενους
µε την καθιέρωση του εργόσηµου, δηλαδή, µιας επιταγής που
ενσωµατώνει την αµοιβή του εργαζόµενων και τις ασφαλιστικές
του εισφορές.
∆ηµιουργείται ενιαίος φορέας πρωτοβάθµιας φροντίδας και
διαχωρίζονται οι υπηρεσίες υγείας από τις υπηρεσίες συντάξεων.
Έτσι, παύει να υπάρχει διαφορά ανάµεσα στα ιατρικά κέντρα του
ΕΣΥ και του ΙΚΑ, µε συνέπεια κάθε πολίτης να µπορεί να εξυπηρετείται στο κοντινότερο κέντρο υγείας.
Ιδρύεται, επίσης, Ενιαίο Κέντρο Πληρωµών Συντάξεων και
άλλα πολλά.
Κύριε Υπουργέ, παράλληλα µε το συνταξιοδοτικό η Κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει άµεσα στην εξαγγελία ενός κοινωνικού πακέτου στήριξης, το οποίο θα λειτουργήσει ως
κοινωνικό αντίβαρο στους χαµηλόµισθους και τους χαµηλοσυνταξιούχους.
Όλες αυτές τις µέρες ασκείται κριτική, κυρίως από τη Νέα ∆ηµοκρατία, ότι αποδοµείται το κοινωνικό κράτος και πως το
ΠΑΣΟΚ, ως αντιπολίτευση, ενώ πρωτοστατούσε στην κατάργηση
του ΛΑΦΚΑ, επιβάλλει την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω.
Αυτό το επιχείρηµα δεν έχει λογική βάση, διότι ξεχνάνε ίσως
µία λεπτοµέρεια, πως το ΛΑΦΚΑ αφορούσε τότε και τις συντάξεις
των 500 και 600 ευρώ, ενώ το Ταµείο Αλληλεγγύης αφορά συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Υπάρχει περίσσιο θράσος για να
επικαλείται η Νέα ∆ηµοκρατία τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, τη στιγµή που είναι γνωστό το πώς διαχειρίστηκε τα αποθεµατικά των ταµείων και πώς σκόρπιζε τα εκατοµµύρια µέσω
του ΟΑΕ∆ σε ρουσφετολογικές προσλήψεις παραµονές των
εκλογών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται µια σηµαντική προσπάθεια εξόδου από την κρίση. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να
επιστρατευθεί σύσσωµος ο πολιτικός κόσµος, γιατί πρέπει να
έχουµε υπ’όψιν πως, εάν κάτι δεν πάει καλά, αυτό θα συµπαρασύρει όλο το πολιτικό σύστηµα. Και αυτό, βέβαια, µπορεί κανείς
να το διαπιστώσει από τις πρόσφατες δηµοσκοπήσεις που είδαν
το φως της δηµοσιότητας.
Η σηµερινή Κυβέρνηση έχει την ιστορική ευθύνη να πετύχει,
ανατρέποντας δηµιουργικά όλη τη σηµερινή πολιτική κατάσταση,
προκειµένου να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο.
Γι’ αυτό καλώ όλες τις πτέρυγες της Βουλής να σταθούν στο
ύψος των περιστάσεων, σε αυτή τη δύσκολη στιγµή και να στηρίξουν τις προσπάθειες που καταβάλλει το αρµόδιο Υπουργείο
και η σηµερινή Κυβέρνηση. Η υπερψήφιση του ασφαλιστικού
είναι ψήφος ευθύνης για όλους τους Βουλευτές απέναντι στις
επόµενες γενιές. Είναι η ώρα που πρέπει να σταµατήσουµε να
κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε, κύριε
Παραστατίδη.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ∆ΗΣ: ∆ιαφορετικά, θα πρέπει να εξηγήσουµε στα παιδιά µας αύριο γιατί δεν θα παίρνουν σύνταξη ή
γιατί πρέπει να προστρέξουν σε ιδιωτική ασφάλιση.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να το επιτρέψουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Παραστατίδη Θεόδωρο από το ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, το
λόγο για ένα λεπτό µόνο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αµέσως µετά από
τον κ. Χυτήρη.
Το χρόνο σας τον έχετε συµπληρώσει. Αυτό εννοώ. Είναι δεκαπέντε λεπτά γραµµένα. Αµέσως µετά, θα έχετε το ένα λεπτό.
Κύριε Χυτήρη, έχετε το λόγο.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, µιλάµε για το
ασφαλιστικό. Ξέρουµε όλοι µας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που
µιλάµε για το ασφαλιστικό. Είναι πολλαπλή. Όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και είκοσι-τριάντα χρόνια έρχεται και επανέρχεται το
ασφαλιστικό αλλά ποτέ δεν λύθηκε. Πάντα οι λύσεις που προετείνοντο, από όποιο κόµµα και αν ήταν στα πράγµατα, ήταν λύσεις µικρής διάρκειας και είχαν τη σφραγίδα διαφόρων
ονοµάτων, του κ. Σιούφα, του κ. Ρέππα, της κ. Πετραλιά, του κ.
Γιαννίτση που δεν ήλθε καν.
Ξέρετε, όµως, ότι η πραγµατικότητα εκδικείται στην πολιτική.
Έρχεται κάποια στιγµή που φθάνει κανείς στον γκρεµό, στο
αµήν. Και τώρα, πρέπει να λυθεί το ασφαλιστικό. Και είναι προφανές ότι, εάν είχε λυθεί όταν έπρεπε, τότε τα σηµερινά µέτρα
δεν θα µας φαίνονταν σκληρά. ∆ιότι προέκυψαν να είναι σκληρά,
επειδή τα αφήσαµε. Ποιος φταίει; Οι πολιτικοί.
Εµείς φταίµε, κύριοι συνάδελφοι, που δεν προνοήσαµε και δεν
είχαµε το θάρρος και την τόλµη να αντιµετωπίσουµε ένα πρόβληµα, όπως είναι το ασφαλιστικό, που είναι το «άλφα και το
ωµέγα» µιας κοινωνίας και µιας οικονοµίας. Αυτό πρέπει να το
παραδεχθούµε. ∆ιότι τώρα ερχόµαστε σαν «βρεγµένες γάτες»
µέσα από ένα µνηµόνιο να το αντιµετωπίσουµε. Και αυτό θα κάνουµε, διότι δεν γίνεται διαφορετικά.
Ακούσατε καµµία άλλη λύση, καµµία άλλη πρόταση; Από
ποιον; Από τη Νέα ∆ηµοκρατία; Η Νέα ∆ηµοκρατία ξεχνάει ότι
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ήταν πεντέµισι χρόνια στην κυβέρνηση, ξεχνάει ότι έκανε την
«επανίδρυση του κράτους» -όπως την έκανε- και άφησε ένα βοµβαρδισµένο τοπίο και έρχεται τώρα και κατηγορεί την Κυβέρνηση -που είναι εννέα µηνών Κυβέρνηση- για να πει ότι φταίει ο
Παπανδρέου και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που οδήγησαν τα
πράγµατα στο µνηµόνιο.
Ευτυχώς που είµαστε στην Ευρωζώνη. Ευτυχώς που είµαστε
στο ευρώ και βρέθηκε αυτή η λύση, επώδυνη, αλλά λύση. Ελπίζουµε, αν δουλέψουµε σωστά, να είναι λύση για τη χώρα.
Η Νέα ∆ηµοκρατία, σαν να µην καταλαβαίνει ότι υπάρχει αυτή
η οικονοµική κρίση, η οποία σε µεγάλο µέρος οφείλεται και στη
διακυβέρνησή της, βεβαίως, σαν να µην καταλαβαίνει ότι πρέπει
να διασωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία, δεν συµβάλλει, λοιπόν.
∆εν συνέβαλε ως κυβέρνηση, δεν συµβάλλει και ως Αντιπολίτευση. Όµως, δίνει συµβουλές -άκουσον, άκουσον- στην Κυβέρνηση και της λέει «ένα, δύο, τρία, επτά σηµεία, έτσι πρέπει να το
κάνετε, αλλιώς πρέπει να το κάνετε» και δεν πείθει ούτε τους
οπαδούς της, οι οποίοι κατάλαβαν τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
Ακόµα και στα ταµεία, µια και µιλάµε για ασφαλιστικό, στο ιερό
χρήµα των ταµείων έβαλαν χέρι, µε τα δοµηµένα οµόλογα, τα
οποία τα γύριζαν ανά την Ευρώπη και τα οποία, κατά το Ζορµπά
-ο οποίος δεν είναι ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε- κατά το πόρισµα Ζορµπά, οδηγήθηκαν στο κόµµα. Αυτό όσον αφορά τη ∆εξιά, που
ξανάρχισε να λέγεται ∆εξιά.
Όσον αφορά την Αριστερά -και το Κοµµουνιστικό Κόµµα και
το ΣΥΡΙΖΑ- λένε «πόλεµο, όλοι εναντίον». Να χρεοκοπήσει η
χώρα; «Όλοι εναντίον, διότι είναι καπιταλιστικό το σύστηµα». ∆εν
το ξέρουµε τι είναι;
Τους λέµε: Μα, ποιο σύστηµα πρέπει να έλθει; Σαν ποια άλλη
χώρα; Πείτε µας µια άλλη χώρα, να καταλάβει ο κόσµος, οι πολίτες. ∆εν λένε. Να χρεοκοπήσει η χώρα, λοιπόν, για να γίνει τι;
Για να γίνει κάποιο σύστηµα, το οποίο έχουν στο µυαλό τους, κάποιος παράδεισος λαϊκός, ο οποίος θα γίνει πότε; Μετά από αυτή
τη ζωή, προφανώς. Μετά θάνατον, εννοείται. Μιλάµε σε αυτή τη
σφαίρα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να είµαστε πρακτικοί, πρέπει να
είµαστε αληθινοί, πρέπει να βλέπουµε ποια είναι τα προβλήµατα,
πρέπει να λέµε πού φταίµε εµείς και πού δεν φταίµε και να διορθώνουµε και τα λάθη µας. Αυτό γίνεται µε το ασφαλιστικό. Είναι
τέλειο; Όχι. Όµως, είναι ένα ασφαλιστικό το οποίο τουλάχιστον
κάνει κάποιες καινοτοµίες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Έχει και αδικίες, κατά τη γνώµη µου –και περιµένω να ακούσω
τον Πρωθυπουργό που θα µιλήσει µετά- διότι δεν βάζει µία “κόκκινη γραµµή”. Θα έπρεπε να βάλει µία “κόκκινη γραµµή” για τους
αδύναµους οικονοµικά, οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα και οι
οποίοι χάνουν το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο µισθό στη
σύνταξή τους.
Για ποιο λόγο; Άγνωστο. Αλλά, βάζει τις βάσεις, όπως έχουν
βάλει τα ασφαλιστικά στις άλλες χώρες της Ευρώπης και µπορεί
να λέµε ότι τα επόµενα τριάντα χρόνια θα υπάρχει σύνταξη. Μειωµένη; Μειωµένη, αλλά θα υπάρχει σύνταξη. Ο κίνδυνος είναι να
µην υπάρχει ούτε καν αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συµπεραίνετε, κύριε
Χυτήρη.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Απλώς θέλω να πω ότι έρχεται η στιγµή στην πολιτική ζωή του
τόπου που τα πράγµατα είναι δύσκολα. ∆εν είναι όπως τα θέλουµε. Στα δύσκολα πάντα στη ζωή, φαίνεται ποιος είναι αυτός
ο οποίος φυλάττει «Θερµοπύλες», ποιος είναι αυτός που λέει την
αλήθεια µε κόστος, µε πολιτικό κόστος. Αλλά τουλάχιστον αντιµετωπίζει κατάµατα την πραγµατικότητα. Και αυτό το κάνει σήµερα το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου µε όσες κριτικές και
ό,τι και να λέµε. Και αυτό έχει σηµασία. Και θα ήταν σωστό αυτό
να το καταλάβουν όλοι, για να φύγουµε από αυτό που κατηγορούµε όλοι µας, που ήταν το «κακό χθες». ∆ιότι δεν υπήρξε µόνο
«κακό χθες». Υπήρχε και καλό, που σκοπίµως αγνοείται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χυτήρη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µπορούσα, κύριε Πρόεδρε,
να έχω το λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι, κύριε Λαφαζάνη,
κατ’ εξαίρεσιν και κατ’ οικονοµία.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν ζήτησα το λόγο για να απαντήσω φυσικά στον Τηλέµαχο Χυτήρη που είπε ότι ο κίνδυνος για
τους εργαζόµενους είναι να µην πάρουν σύνταξη.
∆εν ξέρω αν καταλάβατε καλά, κύριοι συνάδελφοι. Το νοµοσχέδιο, το οποίο έχει κατατεθεί, αυτόν τον κίνδυνο τον κάνει
πραγµατικότητα. Η προοπτική είναι η µη σύνταξη για τον Έλληνα
πολίτη, ιδιαίτερα για τη νεολαία. Αλλά, δεν ήταν αυτός ο λόγος
για τον οποίο παρεµβαίνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πείτε µας για ποιο λόγο
παρεµβαίνετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι. Περίµενα από τον κύριο
Υπουργό Εργασίας να πει το δικό του λόγο, τη δική του απάντηση, τη δική του θέση για την πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς για τη
διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, όσον αφορά το νοµοσχέδιο, το
οποίο κατέθεσε, εφόσον, βεβαίως, κατά κακό τρόπο, κατά κακή
τύχη, ψηφιστεί από την Βουλή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και υπογραµµίζετε
αυτήν την εκκρεµότητα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε. Εγώ –για να υποβοηθήσω τον κύριο Υπουργό στην τοποθέτησή του που την αναµένουµε- θα θυµίσω µόνο το τι είπε όταν είχαµε κάνει ανάλογη
πρόταση για δηµοψήφισµα στο νόµο «Πετραλιά» τότε.
Εγώ θα διαβάσω απλώς το τι είχε πει ο κ. Λοβέρδος αυτολεξεί
από τα Πρακτικά της Βουλής…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ελπίζω να µην είναι
µακρύ το κείµενο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, καθόλου µακρύ, κύριε Πρόεδρε. Και νοµίζω θα είναι και ενδιαφέρον.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απευθυνόµενος στην τότε κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας ο κ. Λοβέρδος έλεγε: “Αρνείσθε
το δηµοψήφισµα για ένα νόµο που δεσµεύει το µέλλον των εργαζοµένων, όταν ο Αρχηγός σας, ο κ. Καραµανλής, υπέγραψε
πανηγυρικά µία αντισυνταγµατική αίτηση διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος για στοιχεία του διοικητικού εγγράφου των ταυτοτήτων. Κατ’ ουσίαν, η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας φοβάται
την πρόταση για δηµοψήφισµα. Ο λαός, το 70% έως 80%, λέει
“όχι” στο ασφαλιστικό σχέδιο νόµου της κ. Πετραλιά. Ζητά την
απόσυρσή του.
Αυτό είναι που φοβάστε, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας. Φοβάστε πως θα σας µείνει µε το δηµοψήφισµα ο νόµος στα χέρια.
Φοβάστε πως θα σας πει ο λαός “όχι”. Και ο φόβος για το λαό, o
φόβος για τη γνώµη του λαού είναι επικίνδυνος. Συνιστά την προϋπόθεση κάθε είδους εκτροπής, κύριε Υπουργέ της Εργασίας…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
“Αντιθέτως, η βούληση για άρση µιας επιφύλαξης δεκαετιών
και η προσφυγή στο δηµοψήφισµα για το ασφαλιστικό αποτελεί
την πιο καίρια απάντηση στο ερώτηµα: Σεβόµαστε ή όχι τη λαϊκή
κυριαρχία; Ας δώσουµε, λοιπόν, χώρο στην άµεση δηµοκρατία.”
Αυτό σας ζητάµε, κύριε Λοβέρδο, να δώσετε χώρο στην άµεση
δηµοκρατία, έστω και µια φορά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Λαφαζάνη.
Παρακαλείται η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου να
λάβει το λόγο. Υπενθυµίζω ότι έχει µειωθεί ο χρόνος στα έξι
λεπτά.
Ορίστε, κυρία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, έχετε το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Μόλις ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο Παναγιώτης
Λαφαζάνης, είπε ακριβώς τι είχε πει δύο χρόνια και πλέον πριν ο
Υπουργός Εργασίας, ο κ. Λοβέρδος, από αυτό εδώ το Βήµα, που
τότε και εγώ ως νέα Βουλευτής µιλούσα για το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο καταγγέλλοντάς το. Και, βεβαίως, η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ ήταν σύσσωµη στο να το καταγγέλλει µαζί
µας.
Άρα είναι δική σας ευθύνη και ευθύνη όλων των Βουλευτών
εδώ µέσα, να πάµε σε ένα δηµοψήφισµα, διότι δεν µπορούµε να
θεωρήσουµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο θα βοηθήσει τις επόµενες
γενιές και τα παιδιά µας. Αν είµαστε όλοι σοβαροί και θα πρέπει
να αφήσουµε στο µέλλον θετικά πράγµατα, παρ’ όλες τις δυσκολίες -που δεν ευθύνεται ο λαός, αλλά ευθύνονται οι κυβερνήσεις- θα πρέπει να προχωρήσει το δηµοψήφισµα. Και θα
πρέπει οι Βουλευτές εδώ, ο καθένας να αναλάβει τις δικές του
ευθύνες.
Σας τα είπε και ο εισηγητής µας και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, ο κ.
Αλέξης Τσίπρας, που µίλησε και όσοι συνάδελφοι µου µίλησαν
και αυτοί που θα µιλήσουν για την αντισυνταγµατικότητα αυτού
του σχεδίου νόµου.
Σήµερα υπήρχε µία συνάντηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας µε τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
σχετικά µε την απόφαση της ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που, βεβαίως, οµόφωνα αποφάσισε ότι οι βασικές διατάξεις του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου για το ασφαλιστικό
παραβιάζουν το Σύνταγµα της χώρας, καθώς και την Ευρωπαϊκή
Συνθήκη για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.
Παρ’ όλα αυτά η ελληνική Κυβέρνηση επιµένει στην προώθηση
και ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου. Και γνωρίζουµε ότι παρ’ όλο
που µπορεί να ψηφιστεί αύριο το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου,
θα εκπέσει. Θα εκπέσει, διότι στην κοινωνία υπάρχουν οι συνάνθρωποί µας, οι εργαζόµενοι, οι οποίοι ξεκινούν τις προσφυγές
και άρα αυτό θα πάει στα δικαστήρια και θα αναστείλει, βεβαίως,
την εφαρµογή του και µετά θα δούµε αν αυτό το ασφαλιστικό
νοµοσχέδιο -που φέρνετε σε µία συνεννόηση µε την τρόικα, σε
µία συνεννόηση µε όλους αυτούς που θέλουν να συρρικνώσουν
τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, που είναι χρόνια δικαιώµαταθα εφαρµοστεί στην πράξη.
Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να επιτεθεί στον σκληρό πυρήνα των εργασιακών σχέσεων του ιδιωτικού τοµέα, τον οποίο δεν τόλµησε
να τον πειράξει µέχρι σήµερα κανείς και µόνο οι ακραίοι οπαδοί
του νεοφιλελευθερισµού τολµούσαν να συνταχθούν µε τέτοιες
επιλογές.
Βεβαίως, να µην ξεχάσουµε ότι αυτήν την εβδοµάδα στην επιτροπή της Βουλής έχει ξεκινήσει το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο για
το δηµόσιο τοµέα και για τους ένστολους, που είναι µία από τα
ίδια.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που ειδικά τις γυναίκες, τις νέες και τους
νέους, τους αφήνει χωρίς όνειρα. Κατεδαφίζει τα πάντα, τα
όνειρα των νέων ανθρώπων, των γυναικών, των µητέρων.
Η Κυβέρνηση µίλησε πολλές φορές για τη µητρότητα. Μα ποια
µητρότητα; Τη χρησιµοποιούν κατά το δοκούν. Η µητρότητα –
και σας µιλώ και ως µητέρα τριών παιδιών- κατεδαφίζεται, καταδικάζεται και θα είναι από εδώ και πέρα έγκληµα, διότι τα νέα
παιδιά θέλουν να κάνουν τη δική τους οικογένεια και παρ’ όλα
αυτά µέχρι τα τριάντα-τριάντα πέντε είναι άνεργα.
Άρα δεν µπορούν ούτε να κάνουν οικογένεια ούτε, βεβαίως,
οι γυναίκες να κάνουν παιδιά. Αυτό τι σηµαίνει; Με το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο και µε όσα αυτό βάζει για τις µητέρες µε ανήλικα παιδιά τις καταδικάζει να τις πάει στα εξήντα πέντε χρόνια.
Άρα καταδικάζει όλη την ελληνική κοινωνία.
Εγώ θα πω πολύ γρήγορα τις διατάξεις που υπάρχουν στα εργασιακά θέµατα. Εδώ, η Κυβέρνηση, τα µέτρα που προσπάθησε
να περάσει µε προεδρικό διάταγµα, τώρα επιχειρεί να τα περάσει µέσα από το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Θα επαναλάβω ότι µ’
αυτές τις ρυθµίσεις επιχειρείται η κατάργηση του κατώτατου µισθού, η ευθεία παρέµβαση στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις
µε την ουσιαστική κατάργηση του µηχανισµού µεσολάβησης και
διαιτησίας, η αύξηση του ορίου των απολύσεων, η µείωση της
αποζηµίωσης λόγω απόλυσης και η καταβολή της όχι άµεσα,
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αλλά σε δόσεις.
Οι οριακές αλλαγές που φέρεται να έχει κάνει σε σχέση µε το
προσχέδιο του προεδρικού διατάγµατος δεν αλλάζουν σε τίποτα
τις αρχικές κυβερνητικές και φιλοεργοδοτικές ρυθµίσεις που
υπήρχαν στο προσχέδιο και έχουν προστεθεί και νέες. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν από είκοσι έως εκατόν πενήντα
άτοµα, η εργοδοσία µπορεί να απολύει µέχρι έξι εργαζόµενους
το µήνα. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από εκατόν πενήντα άτοµα, µπορούν να απολύουν µέχρι 5% και µέχρι τριάντα
άτοµα το µήνα από 2% που ισχύει µέχρι και σήµερα.
Ο κατώτατος µισθός που ορίζεται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας δεν θα ισχύει για νέους έως
είκοσι πέντε ετών. Οι κάτω των είκοσι πέντε θα αµείβονται µε το
84% του κατώτατου µισθού. Η φόρµουλα την οποία βρήκε η Κυβέρνηση για κάλυψη του υπόλοιπου ποσού από τον ΟΑΕ∆, αφ’
ενός δεν λύνει το πρόβληµα του κοινωνικού κανιβαλισµού που
θα παρουσιαστεί µέσα στις επιχειρήσεις και αφ’ ετέρου για άλλη
µία φορά τα χρήµατα του ΟΑΕ∆ χρησιµοποιούνται για την επιχορήγηση της εργοδοσίας. Και µιλάω για τη µεγάλη εργοδοσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εκτός αυτών, θεσπίζεται και η δυνατότητα συµβάσεων µαθητείας για νέους από δεκαπέντε έως δεκαοκτώ ετών, οι οποίοι θα
λαµβάνουν µόνο το 70% του βασικού µισθού. Καταργείται η δυνατότητα που είχαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να προσφεύγουν µονοµερώς στη διαιτησία για κλαδικές, οµοιοεπαγγελµατικές και επιχειρησιακές συµβάσεις και για την προσφυγή
απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του εργοδότη.
Τα παραπάνω θα σηµάνουν καθήλωση µισθών, πλήρη κατάργηση συλλογικών συµβάσεων για τους νέους. Αυτό θα συµβεί
γιατί έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία λήξης µίας σύµβασης ή µετά
την καταγγελία της, αυτή δεν θα ισχύει για τους νεοπροσλαµβανόµενους και µπαίνουµε πλέον σε καθεστώς όπου θα υπάρχουν µόνο ατοµικές συµβάσεις. Αυτά θέλει η Κυβέρνηση και
άλλα πολλά.
Θα πω ότι το ισχνό κοινωνικό κράτος που γνωρίσαµε και οι
όποιες εργασιακές ρυθµίσεις είχαν µέχρι σήµερα γλιτώσει, αντιµετωπίζονται ως εχθροί και όλα υποτάσσονται στο εξωτερικό
χρέος που δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθεί, στην ενίσχυση της
αγοράς και του ανταγωνισµού.
Και εδώ θα πω ένα τελευταίο και µ’ αυτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μιλάτε για ανταγωνιστικότητα, για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και λέτε ότι οι εργοδοτικές εισφορές και τα
µεροκάµατα είναι αυτά που έχουν βουλιάξει την αγορά. Εγώ θα
σας πω απ’ αυτό εδώ το Βήµα και ως έµπορος ότι δεν είναι οι
εργοδοτικές εισφορές, δεν είναι οι µισθοί των εργαζοµένων που
είναι καθηλωµένοι, αλλά είναι όλα τα άλλα που έχουν αυξήσει τα
πάγια έξοδα και δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν. Από 1ης Ιουλίου ο ΦΠΑ πήγε πάλι στο 23% και οι µικρές επιχειρήσεις προσπαθούν όλα αυτά να τα µαζέψουν, αλλά δυστυχώς δεν
µαζεύονται. Οι µεγάλοι πάλι έχουν και το πεπόνι και το µαχαίρι.
Αύριο, όλοι θα πρέπει να είναι στην απεργία, στην πανελλαδική απεργία, για να µπορέσουµε να ανατρέψουµε αυτό το αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο, το οποίο, ακόµα και να το ψηφίσετε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό στην πορεία δεν θα εφαρµοστεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Καλείται ο κ. Αθανάσιος Νάκος, Βουλευτής Μαγνησίας της
Νέας ∆ηµοκρατίας, να λάβει το λόγο.
Παρακαλώ να πειθαρχείτε στο χρόνο εις ένδειξη σεβασµού
προς τους συναδέλφους που είναι εγγεγραµµένοι και είναι µακρύς ο κατάλογος.
Ορίστε, κύριε Νάκο, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και
αρκετό καιρό, σε κάθε δηµόσια τοποθέτησή µου, δεν κουράζοµαι να επαναλαµβάνω ότι σήµερα η πραγµατικότητα επιβάλλει
να µπορέσουµε να σκεφτούµε µ’ έναν τελείως διαφορετικό

9778

τρόπο απ’ αυτόν που συνηθίζαµε, αν είναι δυνατόν ακόµα και να
ξεχάσουµε το αντιπαραγωγικό µοτίβο της αντιπαράθεσης, γιατί
δεν αφορά πια κανέναν άλλο, παρά µόνο το δικό µας πολιτικό
και κοµµατικό εγωισµό και να σκεφτούµε µε µοναδικό γνώµονα
το συµφέρον της πατρίδας.
Αυτός είναι και ο λόγος που δεν θα σταθώ ούτε στα όσα έλεγε
ούτε στα όσα έπραττε η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
όταν έγινε το πρώτο βήµα και η ενοποίηση των ταµείων µε το
νόµο της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας ούτε ακόµα στον
άκρατο λαϊκισµό που άσκησε εκµεταλλευόµενη την εύλογη κοινωνική ανασφάλεια για τα ασφαλιστικά δικαιώµατα και την εγγύηση των συντάξεων των εργαζοµένων.
Καταψηφίζω το νοµοσχέδιο, γιατί είναι λάθος επί της αρχής
του. Πρώτον, είναι λάθος γιατί έρχεται σε αντίθεση µε κάθε λογικό µοντέλο ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση, γιατί ακόµα
και αν είχατε –που δεν έχετε- κατά νου ολοκληρωµένη πρόταση
για την έξοδο από την κρίση και την εξασφάλιση βιώσιµης λύσης
για το ασφαλιστικό, όποιο µοντέλο, όποια λύση και αν επιλέγατε,
δεν θα βρίσκατε καµµία που να µη στηρίζεται στον παραγωγικό
ιστό και στο βασικό συντελεστή του, δηλαδή το ενεργό ανθρώπινο δυναµικό.
∆υστυχώς, µετά την εφαρµογή αυτού του νόµου, αυτό το ανθρώπινο δυναµικό ούτε ενεργό θα είναι ούτε δηµιουργικά συντεταγµένο, γιατί µε τις ρυθµίσεις του θα το έχετε εθίσει σε µία
άλλη τελείως αντικοινωνική και αντιαναπτυξιακή λογική. ∆ηλαδή,
θα το έχετε απαξιώσει, γιατί κανείς δεν θα προσδοκά ότι θα καταφέρει να πάρει τη σύνταξή του, γιατί κανείς δεν θα περιµένει
ότι θα του επιστραφούν µε κάποιον τρόπο οι εισφορές που καταβάλλει στον ατελείωτο και επισφαλή εργασιακό του βίο. Στην
πραγµατικότητα δηµιουργείτε ένα νέο περιβάλλον πρόσφορο για
µεγαλύτερη παρανοµία και µεγαλύτερη εργασιακή εκµετάλλευση.
Συνεπώς, την ίδια στιγµή που το κεφαλαιώδες ζητούµενο –δικό
σας αυτό το επιχείρηµα, κύριε Υπουργέ- είναι να δούµε το ασφαλιστικό σύστηµα ως κεντρικό παράγοντα στο ευρύτερο σχέδιο
αναδιαρθρώσεων, πέρα από την εξυπηρέτηση του µνηµονίου,
παρουσιάζετε ένα µοντέλο που δεν µπορεί να είναι βιώσιµο. ∆εύτερον, είναι λάθος σε σχέση µε τις προτεραιότητες ενός αξιόπιστου κοινωνικού κράτους, το οποίο υποτίθεται ότι καλείται να
υπηρετήσει, γιατί είναι προφανές ότι όχι µόνο δεν δηµιουργεί
προϋποθέσεις για περισσότερη δικαιοσύνη, αλλά αφήνει τελείως
ανοχύρωτους όσους δεν έχουν σταθερή απασχόληση ή εκείνους
που ο µισθός τους δεν τους επιτρέπει να έχουν υψηλές εισφορές. Με δύο λόγια, καταλύεται πλήρως ο κοινωνικός χαρακτήρας που είναι αυτονόητα σύµφυτος µε την κοινωνική ασφάλιση.
Πώς, λοιπόν, υπηρετείται η κεντρική ανάγκη να συνταχθεί µία
κοινωνία στον ίδιο σκοπό, όταν διαµορφώνονται από το κράτος
προϋποθέσεις για τεράστιους διαχωρισµούς; Πώς µπορούµε να
µιλάµε για ένα νέο µοντέλο που µπορεί να βγάλει την Ελλάδα
από το αδιέξοδο και να εκπαιδεύσει την κοινωνία σε µία άλλη λογική, όταν υποσκάπτουµε µε νόµο το συνδετικό ιστό της κοινωνικής αλληλεγγύης; Κανείς δεν πείθεται να κάνει τη δουλειά του
σ’ ένα κράτος που δεν του εγγυάται την ασφάλεια και απουσιάζει από το κράτος ο κοινωνικός ρόλος. Συνεπώς µε τις προβλέψεις αυτές δηµιουργείτε όρους για ένα κράτος που η τάξη και η
ανάπτυξή του θα αφορά όλο και λιγότερους.
Τρίτον, είναι λάθος σε συνάρτηση µε τον τρόπο διαχείρισης
και διοίκησης που χρειάζεται να δηµιουργηθεί, γιατί σε µία περίοδο που χρειάζεται επειγόντως να βγούµε από το χαοτικό περιβάλλον ενός ασυνεχούς και αναποτελεσµατικού µοντέλου
διαχείρισης της περιουσίας που µας εµπιστεύονται οι πολίτες,
το ασφαλιστικό που προτείνετε δεν ενεργοποιεί αυτά που έχουµε
ήδη στη διάθεσή µας ούτε τους µηχανισµούς ελέγχου που ήδη
υπάρχουν ούτε το θεσµικό πλαίσιο για την αποδοτική αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ταµείων.
∆εν καταλαβαίνω, λοιπόν, πώς γίνεται από τη µία πλευρά να
αναγνωρίζουµε όλοι το επείγον και από την άλλη να γκρεµίζουµε
και να µην αξιοποιούµε αυτά που ήδη έχουµε.
Είναι προφανές, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σε
όλα τα επίπεδα η Κυβέρνηση δεν εµπιστεύεται ούτε την εµπειρία
και τη συνέχεια του κράτους ούτε καν τον εαυτό της. Το µόνο
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που φαίνεται να εµπιστεύεται –και µάλιστα, µε κλειστά µάτιαείναι το µνηµόνιο. Και αντί να δουλεύει προς την κατεύθυνση να
απελευθερωθεί η χώρα απ’ αυτό το συντοµότερο δυνατόν, το
έχει αναγάγει σε «manual» διακυβέρνησης της χώρας. Το χειρότερο είναι ότι το έχει αναγάγει σε άλλοθι αποφάσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο είναι σε
λάθος κατεύθυνση. Γι’ αυτό και η Νέα ∆ηµοκρατία το καταψηφίζει επί της αρχής, καταθέτοντας όµως προτάσεις και επιχειρήµατα.
Επιτρέψτε µου µόνο να πω αυτό κλείνοντας, ως παραίνεση
προς όλους και από την εµπειρία που προέρχεται από τα τόσα
πολλά χρόνια που έχω την τιµή να βρίσκοµαι εδώ. Άλλο η βιασύνη να προλάβουµε τις εξελίξεις και άλλο η βίαιη κατάλυση
όποιου καλού έχουµε κατοχυρώσει µέσα από αγώνες πολλών γενεών. Γι’ αυτό πριν εκφράσουµε σήµερα τη βούληση µας, ας σκεφτούµε ακόµη µία φορά, όχι σαν να είµαστε εκπρόσωποι
διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων, αλλά ως διαµορφωτές του
µέλλοντος της Ελλάδας και του µέλλοντος των ανθρώπων της.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως και για την πειθαρχία στο χρόνο, κύριε Νάκο.
Ο κ. Καρατζαφέρης, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, έχει το λόγο για δύο λεπτά.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ακούστηκε πριν από λίγο µία ενδιαφέρουσα πρόταση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τώρα βέβαια
απουσιάζει από την Αίθουσα για να την υποστηρίξει.
Είναι πράγµατι ενδιαφέρουσα. Εµείς προστρέχουµε εις το αίτηµα, αλλά πιστεύω ότι η ευαισθησία της άµεσης δηµοκρατίας
δεν αφορά περιοριστικά και µόνο τα κοινωνικά θέµατα που είναι
σοβαρότατα, βέβαια, και θίγουν ένα µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού. Νοµίζω όµως ότι και τα εθνικά θέµατα θίγουν το έθνος.
Σήµερα βγήκε η δηµοσκόπηση της «METRON», µία δηµοσκόπηση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, όπου δείχνει το ΠΑΣΟΚ στο
28%, τη Νέα ∆ηµοκρατία στο 19%, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας εκεί που ήταν, εµάς στο 5,3% και τον ΣΥΡΙΖΑ χαµηλότερα.
Εκεί όµως, έχει µία δηµοσκόπηση, µία ανάλυση ποιοτική, όπου
το σύνολο του ελληνικού λαού, σε ποσοστό 78%, λέει «όχι» στο
όνοµα Μακεδονία και στα παράγωγά του για τα Σκόπια. Άρα, λοιπόν, εµείς προστρέχουµε. Ας προστρέξει λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ
και τα άλλα κόµµατα να γίνει ένα δηµοψήφισµα σε ένα θέµα που
έχουµε ήδη, δηµοσκοπικά, κατά 78% το «όχι» του λαού. Αν θέλουµε άµεση δηµοκρατία, να την εφαρµόσουµε παντού, όπου
υπάρχει ένα µεγάλο θέµα, όπου υπάρχει η διαφορετική έκφραση
µεταξύ της περιορισµένης ευθύνης της Κυβέρνησης και του ελληνικού λαού.
∆εύτερον, εµείς είχαµε δεσµευτεί να κάνουµε ονοµαστικές ψηφοφορίες. Όµως, µεταξύ του κοµµατικού καθήκοντος και του
εθνικού καθήκοντος, έχουµε πει εµείς, στον πατριωτικό παρεµβατισµό, ότι προτιµούµε το εθνικό καθήκον.
Πιστεύουµε ότι είναι εθνικό καθήκον ένας Βουλευτής µας, ο
κ. Βορίδης, να βρίσκεται στο Όσλο και να δίνει µία µάχη, ούτως
ώστε ένας Έλληνας, και µάλιστα αντιπάλου κόµµατος, του
ΠΑΣΟΚ, να εκλεγεί Πρόεδρος του ΟΑΣΕ. Πιστεύουµε ότι όπου
µπορούµε και εξασφαλίζουµε µετερίζια για την Ελλάδα, είναι σηµαντικά. Ως εκ τούτου τυπικώς γι’ αυτήν τη διαδικασία της ονοµαστικής ψηφοφορίας δεν έχουµε τους δεκαπέντε. Εµείς θα
καταθέσουµε όµως µε δεκατέσσερις. Γνωρίζουµε ότι τυπικά δεν
είµαστε εντάξει, ουσιαστικά όµως στοιχιζόµαστε µε όλους εκείνους από τη Νέα ∆ηµοκρατία, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας,
που θέλουν ονοµαστικές ψηφοφορίες στα άρθρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρατζαφέρη.
Παρακαλείται ο Βουλευτής Λέσβου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σταύρος Σκοπελίτης να λάβει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Απαντώντας στον κ. Χυτήρη θα
ήθελα να πω, ότι εµείς το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, δεν
απειλούµε κανέναν µε χρεοκοπία και πολύ περισσότερο δεν απειλούµε τον ελληνικό λαό. Εσείς είστε που µιλάτε για χρεοκοπία
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και όχι µόνο µιλάτε, αλλά οδηγείτε εκατοµµύρια Έλληνες στην
χρεοκοπία. Εµείς αν λέµε κάτι για τη χρεοκοπία είναι τούτο, να
χρεοκοπήσει η πλουτοκρατία.
Κύριοι Βουλευτές, αυτό το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα,
στέκεται από µόνο του ικανό στο να οδηγήσει τον ιστορικό του
αύριο να καταγράψει µε τα µελανότερα γράµµατα στη νεότερη
ιστορία της χώρας µας την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. ∆εν χρειάζεται τίποτα άλλο, αρκεί αυτό το νοµοσχέδιο. Να την καταγράψει, δηλαδή, σαν την Κυβέρνηση που έθεσε σαν στόχο της, να
µην αφήσει τίποτα όρθιο από το σύνολο των κατακτήσεων του
ελληνικού λαού.
Και λέω κατακτήσεων, κύριοι Βουλευτές, γιατί ποτέ στο λαό
κανένας δεν χάρισε τίποτα. Τα πάντα τα κατέκτησε µε τους αγώνες του και τις θυσίες του. Και σ’ αυτούς τους αγώνες και τις θυσίες σηµαντικότατο ρόλο έπαιξε µε τη δράση του το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και αυτή τη δράση του όχι µονάχα την αισθανόµαστε αλλά είµαστε και υπερήφανοι. Είµαστε
υπερήφανοι γιατί χιλιάδες µέλη και στελέχη µας στάθηκαν στην
πρώτη γραµµή του αγώνα και έδωσαν ακόµα και την ίδια τη ζωή
τους.
Έτσι, λοιπόν, θα καταγράψει η ιστορία, η νεότερη ιστορία την
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Και σε εµάς βέβαια, στους κοµµουνιστές δεν µας καίγεται καρφί για την υστεροφηµία της. Εκείνο
που µας νοιάζει και πρέπει να νοιάζει όλους τους εργαζόµενους,
όλους τους φτωχούς αγρότες, τους µικροεπαγγελµατίες βιοτέχνες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά είναι ότι αν περάσουν τα µέτρα
αυτά, αν περπατήσουν στη ζωή µας τα µέτρα που προωθεί η Κυβέρνηση και µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, θα οδηγηθούµε
δεκάδες, εκατοντάδες χρόνια πίσω. Θα οδηγηθούµε στην εποχή
που ο εργαζόµενος δεν ήξερε αν θα έχει δουλειά αύριο, τι µεροκάµατο θα έπαιρνε αν έβρισκε δουλειά και πόσες ώρες θα
δούλευε σ’ αυτήν τη δουλειά. Το µόνο που γνώριζε από πρώτο
χέρι ήταν ότι δεν θα είχε καµµία διασφάλιση στα γηρατειά του και
ότι θα πέθαινε κυριολεκτικά στη ψάθα.
Σε µία τέτοια εποχή θα µας γυρίσει και το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, αφού η ανεργία θα πάει στα ύψη. Ιδιαίτερα στη νέα
γενιά µας, ένας στους δύο νεολαίους µας, θα είναι άνεργος. Η
επιβίωση θα γίνει το πρόβληµα για εκατοµµύρια ανθρώπους,
αφού καρατοµούνται οι συντάξεις, οι µισθοί, τα επιδόµατα, τα
δώρα κ.λπ..
Η σύνταξη θα γίνει όνειρο θερινής νυκτός, αφού θα χρειαστεί
να δουλέψει σαράντα χρόνια ο εργαζόµενος, να κάνει τριακόσια
µεροκάµατα το χρόνο και βέβαια να πάρει στο τέλος, αν τα καταφέρει –που δεν θα τα καταφέρει- µία σύνταξη που θα ισούται
µε επίδοµα.
Ακόµα θα ισοπεδωθεί ο δηµόσιος χαρακτήρας των όποιων κοινωνικών παροχών υπάρχουν σήµερα και θα ξεπουληθεί στο ιδιωτικό κεφάλαιο ό,τι απέµεινε από το δηµόσιο πλούτο.
Και όλα αυτά γιατί; Για να σώσετε, λέει, την Ελλάδα. Αυτό ισχυρίζεστε. ∆εν φτάνει, δηλαδή, που γδέρνετε τον ελληνικό λαό, τον
εργαζόµενο ελληνικό λαό µε την πολιτική σας, τον δουλεύετε και
από πάνω, λέγοντας ότι «µε τα µέτρα αυτά θα σας σώσουµε».
Γιατί δεν του λέτε την αλήθεια, αφού βοά, κραυγάζει από µόνη
της;
Εκείνο που θέλετε να σώσετε είναι η πλουτοκρατία. Και όχι µονάχα να τη σώσετε, όχι µονάχα να την απαλλάξετε από το να µην
πληρώσει τίποτα για την κρίση για την οποία ευθύνεται, αλλά να
της δώσετε και τη δυνατότητα από καλύτερες θέσεις να συνεχίσει την κερδοφορία της, να συνεχίσει να λυµαίνεται τον ελληνικό
λαό, κύρια µε την κλοπή της υπεραξίας που παράγει ο εργαζόµενος λαός, µε την λεηλασία του κρατικού κορβανά, του δηµόσιου ταµείου. Εκεί πάει η πλειοψηφία των εσόδων που έχει το
κράτος, απ’ την έµµεση ληστρική φορολογία. Την περασµένη
χρονιά από τα 237 του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος τα 185
πήγαιναν στην πλουτοκρατία.
Βλέπετε, οι µεν εργαζόµενοι διεκδικούν και απαιτούν µε αγώνες και θυσίες θα κερδίσουν κάτι. Οι πλουτοκράτες τα παίρνουν
αµέσως µε παροχές και προνόµια. Αυτό είναι το κράτος σας,
όµορφος κόσµος, ηθικός, αγγελικά πλασµένος. Αυτός είναι ο κόσµος του καπιταλισµού τον οποίο υπηρετείτε όλοι σας.
Αυτή, λοιπόν, την πρόθεση σας να υπηρετήσετε την πλουτο-
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κρατία, την καταγράφετε σε κάθε γραµµή, του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου. Όλα τα µέτρα που προωθείτε αυτό έχουν σκοπό, να
ενισχύσετε την κερδοφορία των µεγάλων κεφαλαίων.
Τι να πρωτοαναφέρουµε; Το διπλασιασµό, τριπλασιασµό των
απολύσεων; Τη µείωση του κατά 50% των αποζηµιώσεων; Την
κατάργηση των συνολικών συµβάσεων; Όλα είναι υπέρ τους.
Πείτε µου ένα µέτρο που να είναι υπέρ των εργαζοµένων. Όλα
είναι υπέρ της πλουτοκρατίας.
Να γιατί εµείς καλούµε τον ελληνικό λαό και κύρια τους εργαζόµενους να βγουν στους δρόµους του αγώνα και να βγει ο λαός
όχι µονάχα να πολεµήσει για να µην περάσουν αυτά τα µέτρα,
αλλά να δώσει τη µάχη για µία άλλη πολιτική στο πλαίσιο της
οποίας, ο παραγόµενος πλούτος από τον εργαζόµενο λαό θα πηγαίνει όχι στις τσέπες τις πλουτοκρατίας αλλά στις δικές τους
τσέπες. Θα ικανοποιεί τις δικές τους ανάγκες για µία καλύτερη
ζωή.
Σε αυτόν το δρόµο θα συνεχίσουµε τον αγώνα. Θα βαδίσουµε
στα χνάρια της ιστορίας που γράψαµε ως κόµµα, για την οποία
είµαστε υπερήφανοι και αποφασισµένοι να συνεχίσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε και εµείς
τον κ. Σκοπελίτη.
Παρακαλείται τώρα να έρθει στο Βήµα ο πρώην Πρόεδρος της
Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
έρχοµαι στο Βήµα παίρνοντας αφορµή απ’ όσα άκουσα πιο πριν
από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Λαφαζάνη, από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Καρατζαφέρη και από τον
παλαιότερο συνάδελφο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
τον Βουλευτή Λέσβου κ. Σκοπελίτη, για να διαπιστώσω το εξής:
Βασικούς κανόνες της λειτουργίας της δηµοκρατίας και του
κοινοβουλευτικού συστήµατος κάθε πλευρά –ιδιαίτερα τα µικρότερα κόµµατα- τους προσλαµβάνει, τους αντιλαµβάνεται και
τους επικαλείται a la carte. Το πιο εύκολο πράγµα είναι καθένας
γι’ αυτό που νοµίζει να έρχεται στο Βήµα ή από τη θέση του και
να ζητάει δηµοψήφισµα. Φυσικά, οι άλλοι, µόνο στην περίπτωση
που –επαναλαµβάνω- a la carte εξυπηρετεί, κατά την άποψή
τους, να γίνει ένα δηµοψήφισµα, τότε αντικρούοντας το αίτηµα
της άλλης πλευράς, προβάλλουν το αίτηµα το δικό τους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρέπει να µιλήσουµε ξεκάθαρα
στον ελληνικό λαό. Βρίσκεται σήµερα η χώρα µας σε µια βαθιά
κρίση, σε µια κρίση όχι µόνο οικονοµική, αλλά κρίση ηθική και
κρίση αξιών. Μήπως γι’ αυτήν την κρίση λίγο ή πολύ έχουµε όλοι
ευθύνη; Μήπως έχει περισσέψει η υποκρισία;
Όταν λέµε στο λαό -είτε σε µια οµάδα είτε απευθυνόµενοι στο
σύνολο του ελληνικού λαού- πράγµατα που γνωρίζουµε ότι οι
απόψεις µας δεν έχουν βάση ή λέµε πράγµατα που δεν είµαστε
σε θέση να τα πραγµατοποιήσουµε, µήπως είναι αυτή η τακτική
που, βοηθούσης και της σύγχυσης που υπάρχει, λόγω –επιµένω,
όπως ξέρετε, σε αυτό πάντοτε- του ρόλου αποπροσανατολισµού
των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης;
∆εν ξέρει καν ο λαός -αυτές τις ηµέρες µε ρωτούν ήδη οι συνταξιούχοι- εάν µε το νόµο αυτόν πρόκειται να κοπούν οι συντάξεις. Εάν εξαιρέσει κανείς ορισµένες εφηµερίδες, που έχουν
κάποιες στήλες και απαντούν ειδικοί σε ειδικά ερωτήµατα, κανένας απλός άνθρωπος δεν µπορεί να βρει άκρη, παρακολουθώντας στα δελτία ειδήσεων όχι ειδήσεις αλλά σχολιασµούς,
αντιπαραθέσεις, καλαµπούρια των υποτιθέµενων «σχολιαστών»
και «ενηµερωτών» του λαού.
Μέσα απ’ αυτήν τη σύγχυση οφείλουµε εµείς να βρούµε διέξοδο, για να καταλάβει ο λαός ότι η εθνική του αντιπροσωπεία
δεν είναι οι πέντε ή δέκα «καραγκιόζηδες», που εµφανίζονται και
δίνουν αυτήν την εικόνα του πολιτικού κόσµου, της λειτουργίας
των κοµµάτων και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου.
∆εν καταλαβαίνουµε όλοι ότι αυτή η κρίση µπορεί να είναι οξύτερη λόγω των λαθών, οι συνέπειες των οποίων επί πεντέµισι
χρόνια και πιο πριν -αλλά κυρίως αυτά τα πεντέµισι χρόνια- επισωρεύτηκαν.
∆εν καταλαβαίνουµε και δεν ξέρουµε -έχει δίκιο η κ. Παπα-
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ρήγα, αλλά το δίκιο της είναι µέχρις εκεί- ότι όντως υπάρχει µια
κρίση του καπιταλισµού. Η κρίση αυτή κυρίως εµφανίστηκε µέσα
από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Η προσπάθεια ήταν η συσσώρευση αξιών όχι πραγµατικής οικονοµίας, αλλά, δυστυχώς,
για όσους θα θέλαµε κάτι διαφορετικό από έναν καπιταλισµό και
µάλιστα αυτής της µορφής, επελαύνει, αγαπητοί συνάδελφοι του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος και της Ριζοσπαστικής Αριστεράς,
όσοι περίπου εκεί «ξύνεστε» ο ένας στην πλάτη του άλλου.
∆υστυχώς, αυτή είναι η πραγµατικότητα και ξέρουµε ότι δεν
κατέστη δυνατή η αντιµετώπιση µιας τέτοιας ελαύνουσας ισχύος
από δυνάµεις ασθενέστατες. Γιατί να µην το πούµε και να υπερασπίσουµε την αξιοπρέπειά µας και τις αξίες µας; Ναι, αλλά να
λέµε ότι εδώ από την Ελλάδα θα ξεκινήσει για ολόκληρη την Ευρώπη η εξέγερση των λαών, η ανυπακοή και η ανατροπή του καπιταλισµού; Μακάρι, αλλά φοβάµαι ότι θα έχουν περάσει πάρα
πολλά χρόνια από τότε που θα λιώνω σε κάποιο νεκροταφείο του
χωριού µου, για να γίνει αυτό το πράγµα.
Και, επιτέλους, επειδή ακούω τους πάντες να τα βάζετε µε το
ΠΑΣΟΚ και να λέτε ότι είναι ο νεκροθάφτης των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων, σας παρακαλώ! Η Αριστερά εκφραζόταν εδώ, καθοδηγούµενη από την ηγεσία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος στο
Βουκουρέστι. Ο µακαρίτης Αντώνης Μπριλάκης και ο φίλος µου
Λεωνίδας Κύρκος ήταν οι άνθρωποι που εκπροσωπούσαν την ενιαία δηµοκρατική Αριστερά και περνούσαν τη γραµµή –αυτά είναι
γνωστά πλέον από τα αρχεία και από τις συγκεκριµένες καταθέσεις των ίδιων ανθρώπων- της ηγεσίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος στο Βουκουρέστι, µία γραµµή που ήταν συνέχεια µιας
πολιτικής βλακείας του µακαρίτη Ζαχαριάδη, ότι έχουµε το όπλο
παρά πόδας. Και αυτό ακριβώς βοηθούσε τη ∆εξιά. Βοηθούσε
το πιο σκληρό ακροδεξιό καθεστώς να κυνηγάει τους πάντες.
Γιατί εγώ να υπηρετήσω χωρίς όπλο στο Πολύκαστρο; ∆εν
είµαι ο κοµµουνιστής. «Ήµουν» –λέει- «συνοδοιπόρος.»
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ε, όχι έτσι!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Άκουσε, Άγγελέ µου, αυτά τα
πληρώσαµε. Η διαφορά µας είναι ότι εγώ έχω είκοσι χρόνια παραπάνω από σένα και κάτι έχω ζήσει περισσότερο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: ∆εν µπορείς, όµως, να κατηγορείς το ΚΚΕ
γιατί σε χαρακτήρισε «συνοδοιπόρο»!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λοιπόν, η ουσία είναι το εξής:
Το 1958 είχε στη Βουλή η Αριστερά εβδοµήντα οκτώ Βουλευτές.
∆εν µπόρεσε ή απ’ ό,τι θυµάµαι δεν ασχολήθηκε καν µε το έλλειµµα που υπήρχε στα ασφαλιστικά ταµεία.
Από το 1950, όπως ξέρετε, τα αποθεµατικά ήταν δεσµευµένα
στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ, αυτό το «επικατάρατο
ΠΑΣΟΚ», ήρθε το 1982 και αποδέσµευσε τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων.
Μέχρι τότε µεσολάβησε η δικτατορία, η υποτιθέµενη «δηµοκρατία» κουτσουρεµένη µετά το 1974. Συνέχισε, όµως, η ίδια κατάσταση. Το ΠΑΣΟΚ το Μάρτιο το 1982 πέρασε σε αυτήν την
Αίθουσα το ν. 1264/1982. Είµαι υπερήφανος που τον εισηγήθηκα.
Θυµάµαι πολύ καλά το µακαρίτη Χαρίλαο Φλωράκη που απ’ αυτό
εδώ το Βήµα, καταψηφίζοντας το νόµο εκείνο, έλεγε για τους εργαζόµενους: «πίτα που δεν την τρως, άσε την να καίγεται!»
Αυτή είναι η λογική –ακούστε!- κατά τη γλώσσα την οποία κι
εγώ εσπούδασα. Όµως, έµεινα λίγο απ’ έξω και χάρη στο Γεώργιο Παπανδρέου ακολούθησα το δρόµο µου. Αυτό είναι σκέτος
σεχταρισµός! Είναι µια λογική που συντηρεί απλώς δυνάµεις -τα
κεφάλια µέσα- ώσπου να αλλάξουν οι συνθήκες. Αυτό δεν βοηθά
τον τόπο.
Είναι γεγονός πως όλη η Ευρώπη, ο λεγόµενος ανεπτυγµένος
κόσµος –Αµερική, Ευρώπη, Καναδάς- µέχρι τώρα επωφελείτο
της εξαθλίωσης του Τρίτου Κόσµου. Τώρα θέλουν και εκείνοι
δεύτερο πιάτο ρύζι! Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το καταλάβουµε.
Αν δεν δούµε πώς θα γίνει η ανάταξη της οικονοµίας µας και
πώς θα βγούµε από αυτήν την κατάσταση αξιοποιώντας νέες
απόψεις, νέους θεσµούς και προσπαθώντας να προχωρήσουµε
σε µια νέα συγκρότηση της οικονοµίας µας, θα είµαστε καταδικασµένοι.
Και σήµερα ερχόµαστε στο παρά πέντε, που, πραγµατικά, διαλύονται όλα. Τι µπορούµε να πούµε, όταν ακούµε τον αρµόδιο
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Υπουργό να λέει ότι δεν θα έχει να πληρώσει συντάξεις; Τι θα
πούµε στους ηλικιωµένους, όταν τους λέµε ότι θα τους κόψουµε
τη σύνταξη; Μα, αν δεν ψηφιστεί αυτός ο νόµος, τότε θα κοπεί η
σύνταξη. Τι θα πούµε στους νέους που τους λέµε ότι έπειτα από
είκοσι και τριάντα χρόνια δεν θα έχουν παρά µόνο τη βασική σύνταξη;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και βέβαια, για να κλείσω εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να
σας πω και για κάτι άλλο που εµένα µε πονάει. Αυτό είναι ο ν.
1876/1990 περί συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Αυτό το νόµο
τον εισηγήθηκα εδώ και τον ψηφίσατε όλοι. Όλες οι οργανώσεις
εργοδοτών και εργαζοµένων συνέκλιναν εκεί. Η εισηγητική σας
έκθεση επικαλείται µία γνώµη της Επιτροπής Συνδικαλιστικών
Ελευθεριών του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας. Ε, λοιπόν, κάνετε
µεγάλο λάθος και θα το καταθέσω και στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα σας σηµειώσω κάποια συγκεκριµένα σηµεία. Η αντίληψη
που προκύπτει είναι προφανής. Η προσφυγή στη διαιτησία, που
µε την ισχύ του κράτους, που µε το νόµο του 1955, ουσιαστικά
κατέλυε κάθε συνδικαλιστική ελευθερία και κάθε συνδικαλιστική
δράση των εργαζοµένων, αυτή η άλλοτε διαιτησία συγχέεται µε
τη διαιτησία αυτού του νόµου, ο οποίος δεν καταργεί τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, δεν καταργεί την απεργία, αλλά απλώς
ενθαρρύνει το να ισχύσει η µεσολάβηση και η διαιτησία. Αυτό γίνεται µέχρι τώρα και ο ΟΜΕ∆ δεν βγάζει, όπως µας είπατε, αποφάσεις µόνο υπέρ των εργαζοµένων. Επτά συλλογικές
συµβάσεις, όπως λέει εδώ, υπογράφονται, αλλά µία απόφαση διαιτητική βγαίνει.
Εγώ σας λέω καθαρά ότι αυτό το άρθρο δεν το ψηφίζω. Θα
σας παρακαλέσω, λοιπόν, να το αλλάξετε αυτό το άρθρο. ∆εν
έχουµε κανένα λόγο να κάνουµε κάτι τέτοιο, όπως δεν έχουµε
και κανένα λόγο να καταργούµε τη δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη.
∆εν είναι εδώ ο Υπουργός Οικονοµικών, αλλά προφανώς αυτό
το θέµα εγείρεται για δηµοσιονοµικούς λόγους. Ας οργανώσουµε, λοιπόν, καλύτερα τις οικονοµικές υπηρεσίες και ας κοιτάξουµε και την εισφοροδιαφυγή! Ακόµα και µέχρι τις παραµονές
των εκλογών του 2007 είχε κατατεθεί εδώ τροπολογία για τη ρύθµιση των χρεών, των εισφορών.
∆εν µπορούµε, λοιπόν, ενώ τέτοιους τοµείς δεν τους ενεργοποιούµε, να λέµε τέτοια πράγµατα στις γυναίκες. Και εδώ δεν κόπτοµαι για τις γυναίκες, αλλά κόπτοµαι για κάτι που αποτελεί τον
πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας, για την οικογένεια. Και η οικογένεια στηρίζεται στη γυναίκα. Στην Ευρώπη δεν έχουν αυτά τα
προβλήµατα. Έχουν παιδικούς σταθµούς, αλλά και άλλα πρόσφορα µέσα, ώστε η γυναίκα να είναι και µάνα και εργαζόµενη.
Και επιτέλους, πραγµατικά αυτά δεν ξέρω σε τι βοηθούν στην
εξυγίανση του ασφαλιστικού µας συστήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του πρώην Προέδρου της Βουλής)
Θα παρακαλέσω, λοιπόν, επειδή πράγµατι κάνατε σηµαντικές
βελτιώσεις στο σχέδιο νόµου και αποδείξατε ότι µπορείτε να
ακούτε, να το αλλάξετε αυτό. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι και
στην αρµόδια επιτροπή έγιναν σωστές συζητήσεις, έστω κι αν
στον κόσµο δεν λέγονται αυτά και µας εµφανίζουν ότι εδώ είµαστε έτοιµοι να πούµε «ναι» σε όλα. Μάλιστα, κάποιοι µας απειλούν. Άκουσα κάποιον σε ένα κανάλι να λέει «ας ψηφίσουν και θα
δουν µετά φτύσιµο!». Και αυτό το έλεγε Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου! Επίσης, άκουγα τον κ. Τσίπρα να λέει ότι δεν
θα τολµάµε µετά να πάµε στις περιφέρειές µας.
Εγώ, λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι κάθε µέρα «οργώνω» τη
Β’ Περιφέρεια και ότι δεν θα µου απαγορεύσει κανένας να εκφράζοµαι εδώ έχοντας υπ’ όψιν µου το συµφέρον της χώρας και
του λαού που εκπροσωπώ. Αυτό δεν θα µου το απαγορεύσει κανένας µε το 2,1% ή ό,τι άλλο έχει! Αυτή είναι η µεγάλη αντίληψη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
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Και παραπέµπω –για να µη σπαταλήσω άλλο χρόνο- στον, µη
ΠΑΣΟΚ κ. Καρδάση, ο οποίος προφανώς κινούµενος µεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, λέει σήµερα στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» τους λόγους
για τους οποίους είναι καθηλωµένη σ’ αυτά τα επίπεδα η παραδοσιακή Αριστερά. Αυτό γίνεται, διότι δεν εννοεί να δώσει ιδέες
και να συµβάλει µε τις ιδέες της και τις προτάσεις της στο να
βγει η χώρα από το αδιέξοδο αυτό, ώστε όλοι µαζί να προχωρήσουµε και να βοηθήσουµε αυτό τον έρµο τόπο.
Ευχαριστώ πολύ και σας ζητώ συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως έχουµε ήδη πει, µετά την οµιλία του Πρωθυπουργού περί την ενάτη νυχτερινή, θα προχωρήσουµε στην
ονοµαστική ψηφοφορία, µε βάση τις προτάσεις που έχουν ήδη
υποβληθεί.
Μετά την ονοµαστική ψηφοφορία, θα συνεχίσουµε τη συζήτηση επί των άρθρων.
Συζήτηση επί των άρθρων σηµαίνει ότι θα τοποθετηθούν οι εισηγητές και αµέσως µετά θα συνεχίσει ο κατάλογος µε προτασσοµένους τους συναδέλφους που δεν πρόλαβαν να πάρουν το
λόγο στη µέχρι τώρα συζήτηση. Και βέβαια, θα συνεχιστεί η, επί
των άρθρων, διαδικασία και αύριο, εκτός αν εξαντληθεί όλος ο
κατάλογος απόψε, κάτι που δεν είναι καθόλου πιθανόν. Σας τα
λέω αυτά, για να γνωρίζετε τη διαδικασία.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Παναγιώτης Αντωνακόπουλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι ζούµε ιστορικές στιγµές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, διότι, πράγµατι, είναι
µοναδικές οι συνθήκες τις οποίες βιώνει η χώρα τουλάχιστον
µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ζούµε συνθήκες αντικειµενικής
οικονοµικής δυσκολίας. Και βέβαια, αυτή η δυσκολία δεν βεβαιώνεται µόνο από εσωτερικές φωνές, αλλά και από αξιόπιστους
φορείς της παγκόσµιας οικονοµίας.
Σήµερα νοµοθετούµε κάτω από την ανάγκη που προκύπτει από
τη µια πλευρά εξαιτίας του ότι το ασφαλιστικό σύστηµα «ξεµέτρησε» το ζειν, αλλά και από την άλλη πλευρά κάτω από την υποχρέωση που απορρέει από το µνηµόνιο. Πρόκειται για το
µνηµόνιο το οποίο προβλέπει υποχρεώσεις ένθεν και ένθεν για το
δανεισµό της χώρας, το µνηµόνιο που από τη µια µεριά είναι το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από την άλλη η χώρα.
Και βεβαίως, πολλοί µπορεί να κάνουν κριτική γιατί προσφύγαµε σ’ αυτήν τη λύση. Όµως, θα ήθελα να σας πω ότι ο µόνος
εφηµερεύων οργανισµός που υπάρχει σήµερα στον πλανήτη για
τέτοιες κρίσεις είναι το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και συµπληρωµατικά ο µηχανισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος
δηµιουργήθηκε µε την πρωτοβουλία της ελληνικής Κυβέρνησης.
Βεβαίως, αυτοί οι οργανισµοί εµφορούνται από την ιδεολογία
του νεοφιλελευθερισµού. Όµως, τώρα είναι η ώρα, εµείς να ανατρέψουµε τις κυρίαρχες αντιλήψεις σ’ αυτούς τους οργανισµούς,
όταν έχουµε καίριο και ζωτικής σηµασίας πρόβληµα στη χώρα
και προσφεύγουµε σε δανεισµό; Νοµίζω πως λογικά όχι. Αυτή
είναι µια δυσάρεστη αλήθεια και η δυσάρεστη αλήθεια απαιτεί
λογική και συναισθηµατική ωριµότητα για να εκτιµηθεί και να
αποδώσει στην πράξη.
Το ασφαλιστικό σύστηµα στη χώρα, λοιπόν, έχει σίγουρα εγγενή διαχειριστικά προβλήµατα. ∆εν είναι πραγµατικότητα, για
παράδειγµα, ότι στο ΙΚΑ υπάρχουν οκτακόσιες κατηγορίες συντάξεων; ∆εν είναι πραγµατικότητα ότι υπάρχουν δύο χιλιάδες
ένσηµα ξεχωριστής ασφάλισης; Είναι πραγµατικότητα ή όχι ότι
ο κλάδος υγείας των ασφαλιστικών ταµείων απορροφά το 3%
του εθνικού προϊόντος για τα φάρµακα, όταν η εθνική άµυνα
απορροφά το 4%; Αυτό, λοιπόν, σηµαίνει ότι εκεί υπάρχουν τεράστια προβλήµατα τα οποία ούτως ή άλλως θα έπρεπε να λυθούν. Βεβαίως, δεν είναι δυνατόν σήµερα να βγαίνουν σε
σύνταξη άνθρωποι σε ηλικία σαράντα πέντε ή πενήντα δύο χρόνων µε µέσο όρο εργάσιµου βίου είκοσι επτά έτη.
Σίγουρα, όµως, υπάρχουν και ζητήµατα που είναι κοινωνικά
άδικα και στο σχέδιο νόµου που φέρνουµε. Όµως, δεν θα πρέπει
να λάβουµε υπ’ όψιν ότι όλα αυτά γίνονται µέσα σε ένα κανονιστικό πλαίσιο, µέσα στο ιδεολογικό και πολιτικό περιβάλλον της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσµιας διακυβέρνησης του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, όπου, πράγµατι, εµφιλοχωρεί
η κοινωνική αδικία;
Είναι η ώρα που εµείς µπορούµε να ανατρέψουµε αυτά τα χαρακτηριστικά; Νοµίζω πως όχι. Μπορούµε να δώσουµε τον
αγώνα, όµως, στο πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο.
Σήµερα, εδώ κάνουµε µια διαχείριση κρίσης. Και πιστεύω ότι
για να βγούµε απ’ αυτή την κρίση πρέπει να πάµε λογικά και µετρηµένα. Όταν βγούµε απ’ αυτή την κρίση –και εδώ πρέπει να
δοθεί έµφαση- όταν υπάρξει βελτίωση των συνθηκών, θα παλεύουµε για καλύτερο ασφαλιστικό, αναλόγως µε τις συνθήκες
µέσα στις οποίες είµαστε. Και σίγουρα δεν µπορεί να είναι µόνιµα
µέτρα αυτά, διότι η λύση του ασφαλιστικού δεν είναι ποτέ οριστική. Η εργασία και η κερδοφορία συγκρούονται αέναα. ∆εν
µπορεί να υπάρξει µονιµότητα στη λύση του ασφαλιστικού, όσο
έχουµε δηµοκρατικό και κοινωνικό έλλειµµα στην πολιτική της
Ευρώπης.
Εκτιµώ, σήµερα, ότι κάποιες από τις φωνές που ακούγονται
έχουν, βεβαίως, µια ιδεολογική θεµελίωση και είναι κατανοητές
και κάποιες άλλες είναι άκρως υποκριτικές. ∆εν µπορεί αυτοί που
οδήγησαν τη χώρα, που κατέστρεψαν τους πυλώνες της κοινωνικής πολιτικής στη χώρα, σήµερα να εµφανίζονται ως εγγυητές
της κοινωνικής πολιτικής και του ασφαλιστικού. ∆εν µπορεί η
προηγούµενη κυβέρνηση, η οποία παρέλαβε µια ευρωπαϊκή
χώρα στα Βαλκάνια το 2004 και παρέδωσε µια βαλκανική χώρα
στην Ευρώπη το 2009, να δίνει συµβουλές για το ποιο ασφαλιστικό θα χτίσουµε. Αυτό είναι πρόκληση στην ιστορική µνήµη του
λαού.
∆εν µπορεί, λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση που πέντε χρόνια πριν,
σαν σήµερα, έβαζε πέντε διοικήσεις των ταµείων να παίρνουν
αποφάσεις για αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων και να σπάζουν τα οµόλογα σταθερής απόδοσης και να αγοράζουν σύνθετα
προϊόντα υψηλού ρίσκου και σαν χθες, πριν πέντε χρόνια, άλλα
επτά ταµεία -κατά σύµπτωση όλοι αυτοί- να παίζουν σύνθετα,
επικίνδυνα οµόλογα, για να µπορέσει να γίνει ο κύκλος του χρήµατος από την κοινωνική ασφάλιση στο Υπουργείο Οικονοµίας,
για να καλύψουν τα κενά τους. ∆εν είναι εγγυητές, λοιπόν, αυτοί
σήµερα της κοινωνικής πολιτικής.
Το ΠΑΣΟΚ, σε συνθήκες όχι ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου,
έχει αποδείξει ότι είναι το κόµµα της κοινωνικής πολιτικής, ότι είµαστε η παράταξη που θεµελιώσαµε την κοινωνική πολιτική στη
χώρα, κάναµε το ΙΚΑ υποχρεωτική και καθολική ασφάλιση στη
χώρα, φέραµε τον κλάδο κύριας ασφάλισης στον ΟΓΑ. Είναι η
παράταξη η οποία παρέδωσε το 2004 25% στον κοινωνικό προϋπολογισµό επί του συνολικού προϋπολογισµού.
Έτσι, λοιπόν, θα προχωρήσουµε και νοµίζω ότι µπορούµε και
σήµερα καθολικά, το ελληνικό Κοινοβούλιο να εξουσιοδοτήσει
την Κυβέρνηση στη συνεχή και αέναη διαπραγµάτευση που κάνει
µε τους σκληρούς διαπραγµατευτές, να βελτιώσει όσο µπορεί,
χωρίς νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις, τα ζητήµατα που αφορούν τη
µητρότητα, τα ανθυγιεινά και µία σειρά από άλλες πτυχές αυτού
του νοµοσχεδίου, που, πράγµατι, κρίνουµε -και εµείς και εγώ
προσωπικά, ως σοσιαλιστής Βουλευτής, ως Βουλευτής επαρχίας- ότι εµπεριέχουν στοιχεία κοινωνικής αδικίας.
Όµως, αυτή την ώρα είµαστε εδώ για έναν υπέρτατο σκοπό:
Να σώσουµε την πατρίδα, να αφήσουµε ανοιχτούς τους ορίζοντες για το µέλλον, για τις επόµενες γενιές. Και σε αυτή την προσπάθεια θα κριθούν οι σοβαροί, θα κριθούν οι λαϊκιστές, θα
κριθούν και οι υποκριτές. Γιατί όλοι στρέφουν το µάτι τους σε
τέτοιες σελίδες της ιστορίας και όλοι τις διαβάζουν κάποια
στιγµή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε κι εµείς
τον κ. Αντωνακόπουλο.
Τώρα το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρεις είναι οι λόγοι που, κατά
τη γνώµη µου, ταλαιπωρούν το οικοδόµηµα της χώρας. Οι γνώσεις που αποφεύγουµε, οι αλήθειες που δεν ακούµε και οι απο-

9782

φάσεις που δεν λαµβάνουµε. Και γι’ αυτό πρέπει να κάνουµε αυτοκριτική -και αυτοί που κυβέρνησαν τα τελευταία τριάντα χρόνια, αλλά και αυτοί που τους εµπόδισαν κάνουν σωστά τη
δουλειά τους- πού κάναµε λάθος, πού δεν προσπαθήσαµε πολύ,
πού δεν συγκρουστήκαµε µε το λαϊκισµό.
Και επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι Κυβέρνηση, θα ήθελα να ξέρω τι
λένε σήµερα εκείνοι που «τράβηξαν το χαλί» στον κ. Γιαννίτση,
που εµπόδισαν τον κ. Αλέκο Παπαδόπουλο να κάνει µεταρρυθµίσεις στην υγεία, που ταλαιπώρησαν τον κ. Φλωρίδη όταν προσπαθούσε να συγκρουστεί µε τις παράγκες στο ποδόσφαιρο και
όλοι εκείνοι που επί σειρά ετών νοµοθετούσαν παράνοµα ή καταχρηστικά προνόµια.
Αναφέρθηκα στο οικοδόµηµα της χώρας που έχει σαν βασικό
του θεµέλιο το ασφαλιστικό και ως φέροντα οργανισµό την κοινωνική και οικονοµική συνοχή. Όµως, για να αντέξει, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, το θεµέλιο αυτό, για να εµπνεύσει ασφάλεια
και εµπιστοσύνη στους πολίτες, πρέπει και τα υλικά να είναι αξιόπιστα, αλλά και το έδαφος να είναι σταθερό. Η άλλη λύση, βέβαια, είναι το λυόµενο, το µόνο οικοδόµηµα που δεν έχει θεµέλιο.
Και δεν νοµίζω ότι αξίζουµε αυτή τη λύση.
Πρέπει, λοιπόν, να µας πείσετε, κυρίως εσείς, κύριε Υπουργέ,
ότι έχετε τη γνώση, ότι λέτε την αλήθεια και ότι λαµβάνετε τις
σωστές αποφάσεις. Για ποιο λόγο; Για να γίνει βιώσιµο ένα ασφαλιστικό σύστηµα. Και απ’ ό,τι φαίνεται είναι πολλοί, όπως ο κ. Κακλαµάνης, που δεν έχουν πειστεί γι’ αυτό.
∆υστυχώς, σήµερα δεν συζητάµε µια στρατηγική βιωσιµότητας του ασφαλιστικού, δεν συζητάµε καν µια στρατηγική εξοικονόµησης πόρων, ώστε να µην κινδυνεύσουν οι συντάξεις, όπως
συνάδελφοι, ακόµα και του ΠΑΣΟΚ, υπονόησαν. Συζητάµε µια
ανατροπή ζωής. Αν ήταν αλλιώς, δεν θα έτρεχαν οι ασφαλισµένοι να αναγνωρίσουν πλασµατικούς χρόνους, να αποκρύψουν
πραγµατικές συντάξιµες αποδοχές, να καταθέσουν αιτήσεις,
πριν τα πράγµατα χειροτερεύσουν ακόµα και στην επικουρική
σύνταξη.
Θα αφήσω στην άκρη τα επικοινωνιακά σας όπως για παράδειγµα, οι σκληρές µάχες που δίνετε και οι διαπραγµατεύσεις
που κάνετε ή ακόµα και η έκφραση λύπης από µέρους σας όταν
µπαίνει το χέρι βαθιά στην τσέπη. Θα σταθώ στην έλλειψη επίγνωσης που έχετε για το πρόβληµα.
Το πρόβληµα δεν είναι ούτε το µέγεθος του Κράτους πρόνοιας, ούτε οι συντάξεις. Είναι η κακοδιαχείριση του δηµόσιου
τοµέα. Αυτό δεν είπε ο Πρωθυπουργός σε µια συνέντευξή του
στο BBC, πριν από λίγες ηµέρες;
Ο κ. Κουτρουµάνης, ο αρµόδιος Υφυπουργός, δεν είχε πει, το
Σεπτέµβριο ότι τα πραγµατικά όρια συνταξιοδότησης στην Ελλάδα είναι πάνω από τον κοινοτικό µέσο όρο και δεν έχει αξία να
ασχοληθούµε µε αυτό;
Με το ίδιο το πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ δεν είχατε υποσχεθεί κατάργηση της αύξησης των ορίων ηλικίας, που εµείς είχαµε ψηφίσει;
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα σκόρπισε στον
αέρα το µνηµόνιο. Όλα! Και εµείς καλούµαστε απλώς να επικυρώσουµε τις δεσµεύσεις του. Αλλά ποιες είναι αυτές οι δεσµεύσεις; Μήπως τις εξηγήσατε ποτέ ξεκάθαρα; Και που είναι
γραµµένες; Στις εκατόν είκοσι σελίδες ή στις χίλιες διακόσιες
του µνηµονίου όπου σε λίγες γραµµές περιγράφεται το µέλλον
µιας γενιάς ή ενός κλάδου.
Και θα αναφερθώ σε έναν κλάδο, στους ναυτικούς καταθέτοντας το υπόµνηµα των συνταξιούχων της Χίου. Θα παρακαλέσω
τον κύριο Υπουργό να λάβει αντίγραφο και να το διαβάσει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν υπόµνηµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με ποιες µελέτες παρεµβαίνετε σε όλα αυτά; Με ποιες; Με
αναλογιστικές προµελέτες; Συνήθως, η µελέτη προηγείται των
µεταρρυθµίσεων, αλλά αυτό που βλέπουµε να προηγήθηκε εδώ
ήταν τα εισπρακτικά µέτρα, που δυστυχώς υπαγόρευσε το µνηµόνιο το γνωστό ως «έκτακτη κατάσταση, έκτακτα µέτρα».
Και ρωτώ εγώ τώρα: Η σηµερινή αλλαγή του ασφαλιστικού
είναι έκτακτη ή µόνιµη; Είχε πει ο κ. Μόσιαλος ότι δυόµισι από τις
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14 συντάξεις πηγαίνουν για δαπάνες υγείας. Και σήµερα που έγιναν δώδεκα οι συντάξεις, ποιο είναι το υπόλοιπο για να ζήσει ο
συνταξιούχος;
Έρχοµαι τώρα στους νέους. Θα αναφέρω µια έρευνα, που
έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές της άνοιξης, από 17 έως 20
Μαΐου. Ένας στους δύο νέους της Θεσσαλονίκης θέλει να µεταναστεύσει. Να πάµε και στις επιχειρήσεις; Έρευνα του ΕΒΕΑ λέει
ότι µία στις δύο επιχειρήσεις θέλει να κλείσει και δύο στις δέκα
θέλουν να φύγουν.
∆εν ξέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιο δικαστήριο, ελληνικό ή ξένο, µπορεί να κρίνει το µνηµόνιο και τις επιπτώσεις
του σε µισθούς, συντάξεις, εισοδήµατα, επιδόµατα κοινωνικής
αλληλεγγύης κ.τλ.. ∆εν ξέρω καν και τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις του µνηµονίου αυτού στο έλλειµµα, γιατί υπάρχουν
πάρα πολλές διαφωνίες. Νοµίζω, δε, ότι ούτε και εσείς τις ξέρετε.
Ο Υπουργός είχε υπολογίσει στις 10 Μαΐου στην εισήγησή του
στο Υπουργικό Συµβούλιο ότι η επίπτωση το 2030 θα είναι στο
8,4% του ΑΕΠ και έρχεται το τεχνικό σηµείωµα προς την Εθνική
Αναλογιστική Αρχή να µας πει ότι είναι 7,6%. ∆εν έχει σηµασία το
ποσοστό. Σηµασία έχει ότι δεν ξέρετε ποιο είναι το σωστό.
Όλα αυτά δεν συνιστούν έξοδο από την κρίση. Εµείς σας δείξαµε τον δρόµο, µε τον Πρόεδρό µας ο οποίος παρουσίασε σήµερα στο Ζάππειο, το πρόγραµµα για την έξοδο από την κρίση.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, διαβάζοντας ένα απόσπασµα από µια
οµιλία: «Ας είµαστε ειλικρινείς. Να κοιτάµε τον κόσµο τα µάτια, ο
οποίος ταλαιπωρείται µε τους χαµηλούς µισθούς, να καταλάβουµε ποια είναι τα προβλήµατά του, από το σούπερ µάρκετ
µέχρι την εκπλήρωση των οικογενειακών του υποχρεώσεων.
Όποιος µιλάει για σπατάλη του ασφαλιστικού, που προκύπτει
επειδή κάποιες κοινωνικές οµάδες κατοχύρωσαν δικαιώµατα
στην πορεία των αγώνων τους, αυτός είναι και αλλαζών, αλλά και
θέλει να συσκοτίσει». Ξέρετε ποιος τα είπε αυτά; Ο κ. Λοβέρδος
στις 17 Μαρτίου του 2008 στη συζήτης του ασφαλιστικού που είχαµε φέρει στη Βουλή. Εγώ δεν θα τον ρωτήσω αν είναι αλλαζών
ή αν θέλει να συσκοτίσει. Ξέρω ότι η δουλειά του είναι πάρα πολύ
δύσκολη, όπως ξέρω ότι σήµερα είναι πολύ δύσκολο να είσαι κυβερνητικός Βουλευτής. Όµως, πιστεύω ότι απείρως δυσκολότερο σήµερα είναι να είσαι πολίτης, εργαζόµενος ή συνταξιούχος
αυτής της χώρας και ακόµη χειρότερα, να είσαι και ψηφοφόρος.
∆ύο τελευταία λόγια. Το Σύνταγµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι η πλατεία µπροστά στο κτήριο που βρισκόµαστε, γιατί αυτό περίπου λέει το θνησιγενές ασφαλιστικό σας
νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό και το καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. ∆ηµήτρης Καρύδης.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι αποδεχόµαστε ότι η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί ένα κορυφαίο εθνικό ζήτηµα. ∆υστυχώς, όµως, εδώ και πολλά
χρόνια αφήσαµε να εξελιχθεί και να διαµορφωθεί µια πραγµατικότητα στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας, που αποτελεί
βόµβα στα θεµέλιά της και σίγουρα βόµβα στα θεµέλια της κοινωνικής συνοχής.
Έχουµε δώσει αγώνες για το δικαίωµα στη σύνταξη, τη δωρεάν παιδεία και τη δηµόσια υγεία. Όµως, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι σήµερα για να διαφυλάξουµε αυτά που πετύχαµε
πρέπει µε ρεαλισµό και θάρρος να συµφωνήσουµε για µεγάλες
και αναγκαίες αλλαγές. ∆εν µπορούµε να αγνοήσουµε τις υποχρεώσεις µας απέναντι στις νέες γενιές για δικαίωµα στη σύνταξη και την προκοπή. Είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρµόσουµε
ένα νέο βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα σε συνάρτηση και µε τις
δεσµεύσεις που έχουµε αναλάβει για την υλοποίηση του προγράµµατος ανάπτυξης και σταθερότητας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι πολίτες όσο κι αν διαφωνούν ή αντιδρούν, κατανοούν ότι η κοινωνία µας δεν αντέχει να αιµορραγεί
και το κράτος να δανείζεται για να πληρώνονται οι συντάξεις, ενώ
οι ανάγκες για υποδοµές υγείας, παιδείας και για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής είναι τεράστιες.
∆εν αντέχει το ασφαλιστικό µας σύστηµα µε τα σηµερινά δε-
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δοµένα: ένας συνταξιούχος προς 1,7 εργαζοµένους, όταν πριν
από τριάντα, σαράντα χρόνια, η αναλογία αυτή ήταν 1 συνταξιούχος για κάθε 4 εργαζόµενους. ∆εν αντέχουν τα δηµόσια οικονοµικά και ο προϋπολογισµός του κράτους να χρηµατοδοτούν
µε πόρους που θα αντιπροσωπεύουν σε λίγες δεκαετίες το 25%
του ΑΕΠ.
Το σηµερινό ασφαλιστικό µας σύστηµα όχι µόνο δεν είναι βιώσιµο, αλλά συντηρεί µεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Φθάσαµε
στο σηµείο όσο πιο νέοι είναι οι σηµερινοί συνταξιούχοι, τόσο
πιο µεγάλη σύνταξη να έχουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ευθύνες όλων µας είναι µεγάλες. Αφήσαµε το ασφαλιστικό σύστηµα να καταρρεύσει υπολογίζοντας κάθε φορά το πολιτικό κόστος. Οι δηµογραφικές
αλλαγές, οι πελατειακές σχέσεις, η εισφοροδιαφυγή, η µαύρη
εργασία, η κακοδιαχείριση στα δοµηµένα οµόλογα, η κατασπατάληση πόρων για φάρµακα και αναλώσιµα, έδωσαν τη χαριστική
βολή στο ξεχαρβάλωµα του συστήµατος.
Οι νέοι εργαζόµενοι που αρχίζουν την επαγγελµατική τους
ζωή, έχουν µπροστά τους ένα σκοτεινό µέλλον για αξιοπρεπή
σύνταξη. Πριν από τρεις, τέσσερις δεκαετίες κάτι τέτοιο δεν απασχολούσε κανέναν µας. ∆εν υπήρχαν τότε τέτοιου είδους ανησυχίες. Σήµερα, όµως, η πραγµατικότητα είναι τελείως
διαφορετική. Σ’ αυτούς τους νέους ανθρώπους οφείλουµε να δώσουµε µια σοβαρή, θεµελιωµένη και αξιόπιστη απάντηση.
Το δυστύχηµα είναι ότι η Νέα ∆ηµοκρατία και ο Αρχηγός της
βρίσκονται παγιδευµένοι στις αντιφάσεις τους. Τη µία µέρα µας
λένε ότι θα εφαρµόσουν το µνηµόνιο και την άλλη το καταγγέλλουν. Ο κ. Σαµαράς δεν ζήτησε ούτε µία συγγνώµη από τον ελληνικό λαό για την κατάντια που έφερε η παράταξή του τη χώρα
και χωρίς ντροπή µας ανακοινώνει ότι θα συνεχίσει το έργο του
κ. Καραµανλή.
Επίσης, δεν είναι υπεύθυνη η στάση των κοµµάτων της άλλης
Αντιπολίτευσης. Η θέση «όχι σε όλα» και η ισοπέδωση των πάντων, δεν βοηθάει τη χώρα να πάµε µπροστά.
Η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Εργασίας ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος και ο Υφυπουργός κ. Κουτρουµάνης πήραν ένα µεγάλο
βάρος όλο το προηγούµενο διάστηµα και έφεραν στη Βουλή µια
πρόταση νόµου που εισηγείται σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές. Προτείνουν την εφαρµογή ενός νέου συστήµατος χωρίς
ηµεροµηνία λήξης και που ο αναδιανεµητικός χαρακτήρας δεν
θα λειτουργεί υπέρ των µεγάλων συντάξεων.
Το νέο σύστηµα εξασφαλίζει την αλληλεγγύη των γενεών.
Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις η σηµερινή πρόταση να επιβαρύνει µε βίαιο τρόπο ορισµένες κατηγορίες εργαζοµένων, όπως
οι µητέρες ανηλίκων, παρ’ ότι και εδώ υπήρξαν ορισµένες βελτιώσεις. Όµως, αυτή τη στιγµή προσφέρεται λύση µε µέλλον και
προοπτική για το σύνολο των ασφαλισµένων. Χρέος όλων µας
είναι να διευρύνουµε την κοινωνική προστασία µε περισσότερα
µέτρα, όπως µέτρα για νέους βρεφονηπιακούς σταθµούς, µέτρα
για ολοήµερα δηµοτικά και γυµνάσια, έτσι ώστε να στηρίξουµε
την ελληνική οικογένεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νέα δοµή στη σύνταξη αποτελεί ουσιαστική ανατροπή του χθες. Το κράτος, µε τις νέες βελτιώσεις που προτείνει ο Υπουργός, εγγυάται µια αξιοπρεπή
σύνταξη για όλους τους Έλληνες, όπως επίσης και την τριµερή
χρηµατοδότηση του συστήµατος. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα καταβάλουν την ανταποδοτική σύνταξη.
Επίσης, στη διαδοχική ασφάλιση -ένα τόσο κρίσιµο θέµα που
απασχολεί πολλούς εργαζόµενους, οι οποίοι µέχρι τώρα έχαναν
µέχρι και 30% της σύνταξης- γίνονται θετικά βήµατα προς τη
σωστή κατεύθυνση. Ταυτόχρονα η ουσιαστική αξιοποίηση της
τεράστιας και αδρανούς περιουσίας των ταµείων θα προσφέρει
νέους πόρους στα ταµεία, αλλά και αναβαθµισµένες υπηρεσίες.
Κύριε Υπουργέ, ήθελα στο σηµείο αυτό να σας πω κάτι. Στον
Πειραιά υπάρχει µια δόλια φηµολογία που σκορπίζει το φόβο
στους ναυτικούς µας για δήθεν επώδυνες περικοπές και αλλαγές
στο καθεστώς συνταξιοδότησής τους. Αυτό γίνεται από τις δυνάµεις εκείνες, που τις προηγούµενες µέρες, το προηγούµενο
διάστηµα, έκλειναν τα λιµάνια, εν µέσω τουριστικής περιόδου,
και την Παρασκευή που µας πέρασε, από το πρωί µέχρι το απόγευµα, έκλεισαν τη διοίκηση της ΠΝΟ µέσα στα γραφεία, την
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κλείδωσαν και απαιτούσαν αν δεν πει «ναι» στην αυριανή απεργία, να µη φύγει από εκεί κανείς όρθιος. Σ’ αυτό το θέµα θέλω να
πάρετε µια ξεκάθαρη θέση και να ενηµερώσετε το Σώµα.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Το γνωρίζω. Μετά την ψηφοφορία θα πάρω το λόγο
επ’ αυτού.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥ∆ΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
σαφές σε όλους ότι η οικονοµική ανάπτυξη, η αύξηση του εθνικού εισοδήµατος, η αύξηση της απασχόλησης και η δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας, αποτελούν ουσιαστική απάντηση στην
προστασία του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής συνοχής.
Η Κυβέρνηση δίνει καθηµερινά τον αγώνα για τον περιορισµό της
σπατάλης και την ανάπτυξη της οικονοµίας. Η επιτυχία αυτού
του αγώνα, εξαρτάται και από την υπερψήφιση του νέου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
Θα ήθελα να κάνω µια δήλωση εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατας Ελλάδας. Επανεκτιµώντας την κατάσταση, αποφασίσαµε να παραµείνουµε και στη
συζήτηση των άρθρων και να προκαλέσουµε σε µια σειρά άρθρων ονοµαστική ψηφοφορία, ώστε να µη δοθεί η δυνατότητα
σε κάποιους –και λέω γενικώς σε κάποιους- να µας κατηγορήσουν ότι µε την αποχώρησή µας, δεν συµβάλαµε έστω στο να
µην περάσουν κάποια άρθρα αυτού του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κατανοητό. Είχατε πει
πριν από µερικές ώρες ότι θα αποχωρούσατε στη συζήτηση επί
των άρθρων. Επανεξετάσατε τη θέση σας και θα συνεχίσετε µε
την παρουσία σας και επί των άρθρων. Αναφαίρετο δικαίωµα και
κατανοητό.
Το λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος ∆ρίτσας.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήδη το κλίµα µέσα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου αποδεικνύει ότι αυτό το σχέδιο νόµου
είναι ένα κορυφαίο νοµοθέτηµα για το οποίο δεν έχει ερωτηθεί
ο ελληνικός λαός. Είναι µια εκβιαστική επιβολή απέναντι στην
κοινωνία, απέναντι ακόµα και στο Κοινοβούλιο και στους Βουλευτές της Πλειοψηφίας µε πολλούς και διάφορους τρόπους.
Είναι καιρός σ’ αυτήν την ιστορική στιγµή το ελληνικό Κοινοβούλιο να αναδείξει ότι πραγµατικά η δηµοκρατία σ’ αυτόν τον τόπο
µπορεί όχι, απλώς, να λειτουργεί τυπικά αλλά να έχει την ουσιαστική διάσταση της γνώµης του ελληνικού λαού.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που καθορίζει τις τύχες της γενιάς που
βρίσκεται ήδη στο τέλος του εργασιακού της βίου, της γενιάς
που βρίσκεται στην ακµή του εργασιακού της βίου, της γενιάς
που αρχίζει τον εργασιακό της βίο και της γενιάς που πρόκειται
να εισέλθει στο χώρο της εργασίας. Και αυτό το τεράστιο ζήτηµα
επιχειρεί η Κυβέρνηση να το επιλύσει µε εκβιασµούς, µε απειλές, µε τροµολαγνεία και τροµοκρατία απέναντι στην ελληνική
κοινωνία και τελικά και στους εκπροσώπους της, τους Βουλευτές.
Κύριοι συνάδελφοι, καλώ όλη τη Βουλή, εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ
όλους τους Βουλευτές, να σταθούν όρθιοι σ’ αυτές τις ιστορικές
στιγµές. ∆εν πρόκειται για µια διαφορετική πολιτική ερµηνεία ή
µια διαφορετική πολιτική άποψη. Πρόκειται για µια, επί της ουσίας, κατάθεση για το µέλλον -όχι µόνο τι ύψος συντάξεων θα
έχει δικαίωµα να εισπράξει κάθε εργαζόµενος- αλλά για το µέλλον της δηµοκρατίας και της συνοχής της ελληνικής κοινωνίας.
Αυτό δεν είναι καινούργιο. Η Κυβέρνηση και ο Υπουργός έχουν
αναλωθεί να µας πείσουν ότι αυτό το σχέδιο νόµου είναι µεγάλη
ανάγκη που έχει προκύψει από τη συγκεκριµένη συγκυρία και
από τη συγκεκριµένη κρίση. ∆εν είναι αλήθεια. Πρόκειται για µια
συστηµατική διαδικασία που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα από τα
πορίσµατα Σπράου, τα νοµοσχέδια Γιαννίτση και τους νόµους
που ακολούθησαν. Τώρα µπορούµε να σταθούµε µε πολύ καθαρό µάτι γιατί αυτά πια δεν είναι ελληνικά φαινόµενα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υποβάθµιση και η απαξίωση
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του εργατικού κόστους και ταυτόχρονα η απαξίωση του κοινωνικού κράτους και του δηµόσιου τοµέα είναι πολιτική που εφαρµόζεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλον τον κόσµο. Μη
γελιόµαστε. Είναι η αναβίωση του θατσερισµού στην πιο επιθετική του µορφή και στην πιο γενικευµένη µορφή.
Απ’ αυτή την άποψη ας έρθουν οι αναλογιστικές µελέτες και ας
δούµε. Αυτές τις αναλογιστικές µελέτες είπε ο Υπουργός µε περισσή αυθάδεια ότι δεν θα τις δώσει –κύριε Πρόεδρε, διαµαρτύροµαι στο Προεδρείο της Βουλής- για να γίνουν φύλλο φτερό.
Πού; Στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Μπορείτε µόνο, λέει, να λαµβάνετε γνώση. Αν είναι δυνατόν.
Αυτές οι περίφηµες µελέτες θα πρέπει να µας πει ο κ. Υπουργός αν λαµβάνουν υπ’ όψιν την ανεργία, τις αιτίες της και τις θεραπείες της, αν λαµβάνουν υπ’ όψιν τη φοροδιαφυγή, την
εισφοροδιαφυγή και την εισφοροκλοπή, αν λαµβάνουν υπ’ όψιν
τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, αν λαµβάνουν υπ’ όψιν όλα αυτά
που στερούν από το ασφαλιστικό σύστηµα τους πόρους εκείνους για να είναι εύρωστο και υγιές.
∆ιότι αν αυτά δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν τότε το ξέρει και η
γάτα µου –µε συµπαθάτε- ότι κόβουµε από τους αδύναµους, περικόπτουµε κάθε δικαίωµα απ’ αυτούς που δεν µπορούν να αντιδράσουν –νοµίζουµε ότι δεν µπορούν να αντιδράσουν- και
ευεργετούµε τις ισχυρές οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές
δυνάµεις, εκείνες στις οποίες απολογούµαστε και µε τις οποίες
συνεργαζόµαστε για να βγούµε από την κρίση. Ποια κρίση; Να
πληρώσουµε το χρέος στους τοκογλύφους. Ένα χρέος που δεν
ξεπληρώνεται µε τίποτα, ένα χρέος που δεν θα µπορέσει ούτε η
Ευρώπη, ούτε η ανθρωπότητα ολόκληρη να το ξεπληρώσει γιατί
είναι αδύνατον. Και διότι αργά ή γρήγορα θα τεθεί ή ζήτηµα τεράστιων συγκρούσεων, ακόµα και πολεµικών, ή επαναδιαπραγµάτευση του παγκόσµιου χρέους. Κι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ
αποδεδειγµένο µε µετρήσεις µαθηµατικές και µε µετρήσεις ένα
και ένα κάνουν δύο. Απλές.
Απ’ αυτήν την άποψη δεν µπορεί ο κύριος Υπουργός, δεν µπορεί αυτή η Κυβέρνηση να εµπαίζει µ’ αυτόν τον τρόπο και το Κοινοβούλιο και να αρνείται να φέρει εκείνες τις µελέτες που
αποδεικνύουν την ορθότητα των ρυθµίσεων του και, εν συνεχεία,
να εµπαίζει τόσο πολύ την ελληνική κοινωνία.
Κύριε Πρόεδρε, την πρότασή µας για δηµοψήφισµα, την οποία
προ διετίας υποστήριξαν τόσο ο κ. Λοβέρδος, όσο και ο κ. Πρωθυπουργός, επιτέλους πρέπει να τη φέρουµε σήµερα και να
πάρει θέση η Κυβέρνηση. Το έχει υποσχεθεί η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ ως Αντιπολίτευση στον ελληνικό λαό στη συζήτηση για
το νόµο Πετραλιά. Είναι υποχρεωµένη η σηµερινή Κυβέρνηση να
τηρήσει την υπόσχεση που είχε προαναγγείλει, τότε, προ διετίας.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι εργαζόµενοι της Βουλής µαζί µε το σύνολο των εργαζοµένων της ελληνικής κοινωνίας αύριο απεργούν. Είναι ιερή υποχρέωση των Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου και της
Βουλής ολόκληρης να σεβαστεί τη δηµοκρατία και το µήνυµα
του ελληνικού λαού. ∆εν µπορεί αύριο να λειτουργήσει η Βουλή.
Οι εργαζόµενοι αυτήν τη στιγµή εκβιάζονται. Να σταµατήσουν
οι εκβιασµοί. Να σταθούµε µε σεβασµό στο ύψιστο δικαίωµα και
το µοναδικό καταφύγιο των εργαζοµένων στην απεργία. Να πάµε
σε επόµενη συνεδρίαση την Παρασκευή. Εν πάση περιπτώσει να
λειτουργήσουν όλοι οι κανόνες και προς την κοινωνία και προς
τους θεσµούς. Άλλη λύση δεν είναι δηµοκρατική. Άλλη λύση είναι
υποκριτική. Είναι εκβιαστική. Είναι λύση αντικοινωνική. Και δηµοκρατία χωρίς σεβασµό στην κοινωνία δεν µπορεί να υπάρχει.
Έτσι, λοιπόν, εµείς προτείνουµε αύριο ούτε η Ολοµέλεια, ούτε
οι Επιτροπές να λειτουργήσουν. Την Παρασκευή να προχωρήσουµε στη συνέχεια της διαδικασίας. Φυσικά εµείς θα πάρουµε
τη στάση που αρµόζει κοντά στους εργαζόµενους, αλλά βέβαια
θα πάρουµε εκείνη τη στάση που θα κατοχυρώνει ότι και επί των
άρθρων θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία, όπως και επί της
αρχής, γιατί το επιτάσσει η ιστορική ευθύνη όλων µας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε ∆ρίτσα, οφείλω
µια παρατήρηση να κάνω σε σχέση µ’ αυτά που είπατε στο τέλος.
∆εν εκβιάζεται κανείς εργαζόµενος. Ούτε µέσα στη Βουλή. Και
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η λειτουργία των κοινοβουλευτικών θεσµών και κυρίως του Κοινοβουλίου δεν είναι εκβιασµός. ∆ιαφωνώ απόλυτα µ’ αυτά που είπατε. Γι’ αυτό αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω αυτή την
επισήµανση. Κανείς δεν εκβιάζει κανέναν. Αλλά η δηµοκρατία και
ο διάλογος εδώ στο Κοινοβούλιο σε δύσκολες, αν θέλετε, στιγµές και σε δύσκολες αποφάσεις, δεν σηµαίνει εκβιασµό. Και η
λειτουργία του Κοινοβουλίου δεν είναι εκβιασµός προς την ίδια
τη δηµοκρατία. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν, πράγµατι, δυσλειτουργία της δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός, κ. Γεώργιος Παπανδρέου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες µέρες πολλοί µε ρωτούν αν η ψήφιση του νοµοσχεδίου
που συζητάµε, του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου, αποτελεί για την
Κυβέρνηση ψήφο εµπιστοσύνης. Είναι µια ερώτηση που τίθεται
σε λάθος βάση, ή θα έλεγα πως είναι µια τελείως λάθος ερώτηση.
Το ερώτηµα είναι, αν θα αφήσουµε πίσω πολιτικές και αντιλήψεις, που µας έκαναν να φτάσουµε ως εδώ, στη σηµερινή κατάσταση. Ή, απ’ την άλλη, αν θα τολµήσουµε σήµερα να πάρουµε
αποφάσεις, που συµφέρουν µακροπρόθεσµα την κοινωνία, την
πατρίδα, την Ελλάδα, ιδιαίτερα τους πιο αδύναµους, και όχι κατ’
ανάγκην τις εντελώς πρόσκαιρες εκλογικές µας ανάγκες, ως κόµµατα και ως Βουλευτές.
Αυτή είναι η πρόκληση. Η πρόκληση λοιπόν είναι ξεκάθαρη κι
είναι το, αν θα λάβουµε αποφάσεις που επιτείνουν την αδράνεια,
την ατολµία και συντηρούν ένα σύστηµα καταδικασµένο ή, αν θα
σταθµίσουµε όχι µόνο το σήµερα, αλλά και το συµφέρον αυτών
που δεν έχουν ακόµα δικαίωµα ψήφου, ή κι αυτών που δεν έχουν
ακόµη καν γεννηθεί.
Προσωπικά, δεν έχω τέτοιο δίληµµα και νοµίζω πως κανένας
προοδευτικός πολιτικός, δεν έχει τέτοια διλήµµατα. Και η βούληση αυτής της Κυβέρνησης είναι να µην αντιµετωπίσουν ποτέ οι
µελλοντικές γενιές τις συνέπειες µιας ενδεχόµενης σηµερινής
φυγοµαχίας, να µην αντιµετωπίσουν το ενδεχόµενο ακόµη και να
στερηθούν το βασικό δικαίωµα της σύνταξης. Γι’ αυτό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, η µεγάλη ανατροπή που κάνουµε µε το
σηµερινό νοµοσχέδιο, αποτελεί κάτι πολύ σηµαντικότερο από µια
µικροκοµµατική συζήτηση περί παροχής ή όχι ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. ∆εν έχει καν να κάνει µε τα ασφυκτικά
όρια µιας τετραετίας. Και επισηµαίνω ότι πολλοί πολίτες κατηγορούν το πολιτικό σύστηµα ότι αδυνατεί να κοιτάξει, πέραν των
µικροκοµµατικών σκοπιµοτήτων, στην προσπάθεια άγρας
ψήφων.
Όχι, κύριοι συνάδελφοι. ∆εν είναι η Κυβέρνηση, ούτε το
ΠΑΣΟΚ που θα κινδυνεύσει, αν τα πράγµατα στο ασφαλιστικό
µείνουν ως έχουν, αν η Πολιτεία µας συνεχίσει να κάνει σαν να
µην υπάρχει πρόβληµα, αν συνεχίσουµε στον ίδιο δρόµο, ο
οποίος οδήγησε τα ασφαλιστικά µας ταµεία στο µη παρέκει.
Αυτοί που κινδυνεύουν από ένα τέτοιο ενδεχόµενο είναι οι πολίτες, είναι οι σηµερινοί συνταξιούχοι, είναι οι παλαιότεροι εργαζόµενοι, είναι οι νέοι εργαζόµενοι και, πάνω απ’ όλα, εκείνοι που
θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας από εδώ και στο εξής, τα
επόµενα χρόνια. Και αναρωτιέµαι, πώς µπορεί σήµερα κάποιος
να εθελοτυφλεί, µπροστά στο ενδεχόµενο να µην µπορούν αύριο
να πληρωθούν συντάξεις, µπροστά στο ενδεχόµενο τα παιδιά
µας να πρέπει να δουλέψουν χωρίς να πάρουν ποτέ σύνταξη.
Γιατί αυτό είναι το δίληµµα. Όχι άλλο.
Αναρωτιέµαι, πώς µπορεί κανείς να υποστηρίζει ότι πρέπει να
αφήσουµε το ασφαλιστικό σύστηµα να καταρρεύσει -γιατί περί
αυτού πρόκειται- να µην παραπλανάµε τους πολίτες. ∆ιότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσπάθεια που καταβάλλει αυτή
την περίοδο η πατρίδα µας, να εξέλθει από την κρίση και να κάνει
ένα νέο ξεκίνηµα, αφορά πρώτα απ’ όλα στους νέους, στις επόµενες γενιές. Και είναι ευθύνη δική µας, της σηµερινής γενιάς, να
διορθώσουµε τα δικά µας κακώς κείµενα. Αυτά που η ίδια δηµιούργησε και δεν δικαιούται να τα κληροδοτήσει στις επόµενες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε το τέλος του πελατειακού κράτους. Εµείς είµαστε υπέρ ενός ισχυρού κράτους, όχι
ενός πελατειακού κράτους. Αυτό πληρώνει σήµερα ο ελληνικός
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λαός. Αυτή η Κυβέρνηση θα το αποτελειώσει το πελατειακό κράτος, αυτό το κράτος που κινδύνευσε να αποτελειώσει την ίδια τη
χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Αυτό το πελατειακό κράτος, το διογκωµένο, το χαλαρό, το
άδικο, είναι που έθεσε σε κίνδυνο το ασφαλιστικό σύστηµα. Είναι
αυτό, που µας εµπόδισε να λάβουµε σωστές και δίκαιες αποφάσεις, τότε που έπρεπε. Είναι αυτό, που οδήγησε σε επιµέρους
συντεχνιακές ρυθµίσεις, που ευνόησαν επιµέρους οµάδες πίεσης, σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Είναι το πελατειακό κράτος, που γνωρίσαµε στην πιο ακραία εκδοχή του τα τελευταία
χρόνια, που µας οδήγησε στις πρακτικές των οµολόγων, που τίναξαν τα ασφαλιστικά Ταµεία στον αέρα και το οποίο οδήγησε
στην απίστευτη λεηλασία του ∆ηµόσιου Ταµείου, µέσω ενός οργίου πελατειακών διορισµών, µε αποκορύφωµα, πρόσφατα -και
παράδειγµα διότι δεν είναι µόνο αυτό, είναι παντού δυστυχώςτα θλιβερά φαινόµενα που αποκαλύφθηκαν µε την υπόθεση
«ΑΓΡΟΓΗ», αλλά και το ακόµη πιο θλιβερό και επικίνδυνο, ότι η
σηµερινή ηγεσία της Νέας ∆ηµοκρατίας παρείχε και συνεχίζει να
παρέχει πλήρη κάλυψη στα φαινόµενα αυτά.
Πραγµατικά, αυτά τα φαινόµενα εσείς τα πιστεύετε; Πραγµατικά αυτές τις πρακτικές εσείς τις υιοθετείτε και σήµερα; Και σήµερα, µετά από την κρίση, την κρίση αυτή που πέρασε ο
ελληνικός λαός, για την οποία ευθύνεστε; Τον κίνδυνο να χρεοκοπήσουµε; Το φόβο, το φάσµα της χρεοκοπίας; Ούτε µισή λέξη
καταδίκης ούτε µισή συγγνώµη για τη λεηλασία και για την αδικία, απέναντι σε όσους δεν είχαν το µέσο, τα «κονέ».
Κι αυτό, γιατί απλούστατα φαίνεται ότι δεν µετανιώνει. ∆εν µετανιώνει! Μάλιστα έφθασε στο αδιανόητο σηµείο να καταψηφίσει
τον πρώτο νόµο της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, την καθολική
εφαρµογή του ΑΣΕΠ, που βάζει οριστικό και αµετάκλητο τέλος
σε κάθε πελατειακή πρόσληψη στο δηµόσιο.
Το ότι η Νέα ∆ηµοκρατία δεν έχει µετανοήσει για τίποτα, µας
το απέδειξε σήµερα και πάλι. Και ο Αρχηγός της, συνεχίζει να
αρνείται την πραγµατικότητα, αγνοεί ότι δεν είµαστε εµείς, αλλά
η Νέα ∆ηµοκρατία που διόγκωσε το έλλειµµα- και αυτό πιστοποιήθηκε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που, δυστυχώς
για τη Νέα ∆ηµοκρατία, το εκτίµησε ακόµη ψηλότερα απ’ ό,τι και
η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ας εφάρµοζαν, λοιπόν, πεντέµισι χρόνια αυτά που σήµερα δήθεν προτείνουν, για να µην είχαµε επιτηρήσεις, για να µην είχαµε µνηµόνια.
Αυτά είναι που θέλει να ξεχάσει η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, που µας έβαλε υπό αυτή την ιδιότυπη κηδεµονία και επιτήρηση. Τότε, όταν τα λέγαµε, δεν τα αναγνωρίζατε. Τώρα, δεν
τα αποδέχεστε. Και η επίκληση του πατριωτισµού που κάνετε,
είναι ο τρόπος να κρύψετε τις ευθύνες σας, τις ιστορικές σας ευθύνες για τη σηµερινή κρίση. Και το µνηµόνιο αποτελεί απλά το
«µνηµόσυνο» στις πολιτικές και αντιλήψεις της δικιάς σας διακυβέρνησης, της «σεµνής και ταπεινής» σας διακυβέρνησης!
Ευθύνη σήµερα έχουµε όλοι, όχι να επικαλούµαστε την πατρίδα, αλλά να υπηρετούµε την πατρίδα. Και εκεί, η παράταξή
σας, η Κυβέρνησή σας, δεν υπηρέτησε το συµφέρον της πατρίδας, ίσως υπηρέτησε, κάθε άλλο συµφέρον, πάντως όχι το συλλογικό.
Εµείς κάναµε και κάνουµε το ελάχιστο, το χρέος µας απέναντι
στο λαό και στην πατρίδα. Μια υπερπροσπάθεια για να πείσουµε
τη διεθνή Κοινότητα, τους εταίρους µας, προκειµένου να δηµιουργήσουµε τον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης. Το βασικό διακύβευµα σήµερα είναι να αλλάξουµε τόσο ριζικά την Ελλάδα,
ώστε να µην χρειαστούµε ποτέ πια µνηµόνια, να µην βρεθούµε
ποτέ πια σε επιτήρηση, να µην κινδυνεύσουµε ποτέ πια µε χρεοκοπία. Ποτέ πια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ )
Και βέβαια, να φτιάξουµε µια Ελλάδα, που να στηριχθούµε στις
δικές µας δυνάµεις, στις δικές µας παραγωγικές δυνάµεις, στο
δικό µας ανθρώπινο δυναµικό, στις δικές µας δυνατότητες ανάπτυξης, στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχουµε ως χώρα και
ως λαός, και όχι σε δανεικές δυνάµεις, που δηµιουργούν µόνιµη
εξάρτηση. Αυτό είναι το πατριωτικό καθήκον, αυτή είναι η λαϊκή
επιταγή. Αποφασίστε, αν υπάρχετε για να προστατεύετε εξαφανισµένους και µοιραίους για τη χώρα πρωθυπουργούς, ή αν
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υπάρχετε για να είστε πράγµατι χρήσιµοι για τον τόπο. Αποφασίστε, αν θέλετε να βοηθήσετε να αλλάξουµε την Ελλάδα, ή αν
θα στηρίξετε τη συντήρηση, κάθε κατεστηµένο, πρακτικές και
αντιλήψεις, είτε µε δεξιόστροφη είτε µε αριστερόστροφη δηµαγωγία. Για µας, τώρα είναι η ώρα της µεγάλης αλλαγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν κάποιοι παραµένουν αµετανόητοι, αν κάποιοι δεν λένε να βγάλουν τις παρωπίδες τους και
να καταλάβουν ότι αυτή η χώρα, δεν µπορεί να προχωρήσει άλλο
έτσι, η σηµερινή Κυβέρνηση, είναι αποφασισµένη όλα αυτά να
τα αλλάξει. Και τα αλλάζει.
Όσον αφορά το Ασφαλιστικό, για δεκαετίες, κάποιοι εξασφάλιζαν προνόµια, το κόστος των οποίων αναγκαζόταν να χρηµατοδοτεί συνεχώς το κράτος, ο φορολογούµενος, µε αποτέλεσµα
µάλιστα να µην µένει τίποτα για τους νέους εργαζόµενους, αλλά
και µε αποτέλεσµα όσοι κλάδοι εργαζοµένων δεν είχαν ως διαπραγµατευτικό εργαλείο σχέσεις µε την εξουσία, να υπόκεινται
σε απείρως χαµηλότερες συντάξεις, δουλεύοντας πολύ περισσότερα χρόνια.
Μιλούσαµε χρόνια για κράτος πρόνοιας, όµως εννοούσαµε
κράτος χαριστικών προνοµίων, το λογαριασµό των οποίων τον
πλήρωναν µονίµως όσοι δεν τα είχαν, δηλαδή και οι επόµενες γενιές. Γι’ αυτό και σήµερα προχωράµε σ’ αυτή τη µεγάλη αλλαγή,
σ’ ένα κράτος δικαίου για όλους, αντί προνοµίων για τους λίγους.
Γιατί φθάσαµε σε µία πραγµατική µαύρη τρύπα, χωρίς τέλος.
Και δεν είναι µόνο η αύξηση του προσδόκιµου ζωής ή η γήρανση του πληθυσµού, που επιβάλλουν τη στροφή σε ένα βιώσιµο σύστηµα, είναι οι πελατειακές αποφάσεις, που επί δεκαετίες
έπαιρναν, ναι, όλες οι κυβερνήσεις, µε αποκορύφωµα, όµως, όλα
όσα έγιναν την περασµένη εξαετία. Είναι η ένταξη των ταµείων
των ∆ΕΚΟ στο ΙΚΑ, µε εξωφρενικά µεγάλες συντάξεις, χωρίς
όµως, να έχουν ποτέ κατατεθεί οι αντίστοιχοι πόροι, χωρίς δηλαδή να έχουν ποτέ πληρωθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Είναι οι χαριστικές πράξεις της κυβέρνησης της Νέας
∆ηµοκρατίας προς τις τράπεζες, σε εποχή παχιών αγελάδων,
προκειµένου να µην πληρώσουν δισεκατοµµύρια σε εισφορές.
Τι σηµαίνει αυτό; Εργαζόµενοι στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
ουσιαστικά, διεκδικούσαν από τις κυβερνήσεις και έπαιρναν πολλοί από αυτούς, αν όχι όλοι, κάποια προνόµια, τα οποία πλήρωναν οι υπάλληλοι στον ιδιωτικό τοµέα. Είναι και οι εγκληµατικές
εθελούσιες έξοδοι, όπου η διαπραγµάτευση κατέληγε στην αναγνώριση πολλών πλασµατικών ετών εργασίας, για τα οποία επίσης δεν είχε πληρωθεί ούτε ένα ευρώ εισφορών στα ταµεία.
Κορυφαία παραδείγµατα, αυτά της Ολυµπιακής, αλλά και του
ΟΤΕ, όπου η πολιτεία χάρισε το δικαίωµα στη σύνταξη σε εργαζόµενους µε δώδεκα ή και δεκαπέντε χρόνια εργασίας. Ήταν οι
ρυθµίσεις που επέτρεπαν σε κάποιες κατηγορίες εργαζοµένων
να συνταξιοδοτούνται στην ηλικία των 40 ή των 45 ετών, µε ελάχιστα χρόνια εργασίας, και το κράτος να καλείται τελικά να χρηµατοδοτεί τις συντάξεις τους για σαράντα ή και για πενήντα
χρόνια, σε βάρος των άλλων.
Όλα αυτά οδήγησαν στη µη βιωσιµότητα του συστήµατος. Βεβαίως, µέσα σε αυτό, εντάσσεται και το µεγάλο θέµα της εισφοροδιαφυγής, που δηµιουργήθηκε ως ένας φαύλος κύκλος, γιατί
δεν υπήρχε αξιοπιστία στην Πολιτεία, όχι µόνο στο ασφαλιστικό
σύστηµα, αλλά και γενικότερα στην απόδοση της Πολιτείας, που
δεν έδινε επαρκείς υπηρεσίες υγείας και παιδείας και πλήρωνε ο
άλλος από την τσέπη του. Αυτά είναι που πρέπει να αλλάξουν.
∆ίχως τη σηµερινή µας παρέµβαση, η δαπάνη για τις συντάξεις
από το 13,5% σε δεκαετίες, µαζί µε τις επικουρικές, θα έφτανε
στο 26% του ΑΕΠ. Και ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι το σύνολο της οικονοµίας θα τιναζόταν στον αέρα. Σηµαίνει ότι δεν θα
µπορούσαµε πρακτικά να διαθέτουµε κανένα απολύτως ποσό,
ούτε για τα σχολεία µας ούτε για τα δηµόσια νοσοκοµεία µας
ούτε για την καταπολέµηση της ανεργίας, ούτε για καµµία άλλη
ουσιαστική δηµόσια πολιτική από εκείνες που αποτελούν σήµερα
αυτό που ονοµάζεται κοινωνικό κράτος και το οποίο κατακτήσαµε µε αγώνες.
Σήµερα, αυτό το κοινωνικό κράτος οφείλουµε να το αλλάξουµε, να το προστατεύσουµε, να το ενδυναµώσουµε, όχι να το
καταργήσουµε, µε ολόκληρη τη χώρα να εργάζεται για να πληρώνει συντάξεις και τίποτα άλλο. Ένα σωστό κοινωνικό κράτος,
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για εµάς, τους σοσιαλιστές, είναι απαραίτητο και για την ανταγωνιστικότητα, και για τη σιγουριά που δίνει στον εργαζόµενο,
ώστε να µπορεί και πρωτοβουλίες να πάρει και να είναι δηµιουργικός, καινοτόµος. Σήµερα, δηµιουργείται ένα αξιόπιστο κοινωνικό κράτος, το οποίο θα χαίρει του σεβασµού του
φορολογουµένου και θα σπάσει και το φαύλο κύκλο της εισφοροδιαφυγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει έστω και ένας από
εµάς, που θα πιστεύει ότι µπορούµε να εθελοτυφλούµε απέναντι
σε αυτήν την πραγµατικότητα; Η Κυβέρνηση αυτή, µε τη στήριξη
της κοινωνίας, είναι αποφασισµένη να γυρίσει οριστικά σελίδα.
Για να µη ξαναζήσουµε ποτέ πια τέτοια εθνική περιπέτεια. Είµαστε αποφασισµένοι να κάνουµε την κρίση ευκαιρία, διορθώνοντας λάθη δεκαετιών. Ακριβώς όπως κάνουµε στο κράτος, στην
οικονοµία, στους θεσµούς, έφτασε η ώρα να λάβουµε ιστορικές
αποφάσεις και για το ασφαλιστικό σύστηµα. Η αλληλεγγύη, η
βιωσιµότητα, η διανεµητική δικαιοσύνη, η κοινωνική δικαιοσύνη
και η αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών, είναι οι αρχές που διέπουν
το νέο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστηµα.
Βεβαίως, µέσα σε µία δύσκολη εποχή, µέσα σε µία κρίση, µέσα
σε µία εποχή όπου αµφισβητείται η ικανότητα της Ελλάδας, από
πολλούς στο εξωτερικό -αν και αυτό αρχίσει και αλλάζει- να µπορεί να αντιµετωπίσει τα δηµοσιονοµικά της, είναι αποφάσεις δύσκολες, πολλές που πονάνε. Αλλά είναι αποφάσεις που,
τουλάχιστον, έχουν ως βάση αυτές τις αρχές: Αλληλεγγύη, βιωσιµότητα, κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα σύστηµα, που εξασφαλίζει
ότι δεν θα υπάρχουν κερδισµένες και χαµένες γενιές. Ένα σύστηµα, που θα επιµερίζει δικαιότερα τα βάρη ανάµεσα στους παλαιούς και στους νέους ασφαλισµένους. Ένα σύστηµα, τελικά,
βιώσιµο.
Ήδη, µε την παρέµβασή µας, εξασφαλίζουµε τη βιωσιµότητα.
Στο µέλλον, αυτό το σύστηµα θα είναι βιώσιµο. Ακόµα και µέσα
στις σηµερινές δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, µέσα σε περίοδο ύφεσης, εξασφαλίζουµε τη βιωσιµότητα, που είναι τελικά
και σιγουριά και ασφάλεια για τον εργαζόµενο και το συνταξιούχο.
Πράγµα που σηµαίνει, ότι, όταν η οικονοµία µας σταθεί στα
πόδια της, όταν µπούµε πάλι σε ρυθµούς ανάπτυξης, θα µπορέσουµε -και δεσµευόµαστε γι’ αυτό- να βελτιώσουµε τις συντάξεις, θα µπορέσουµε να πετύχουµε καλύτερες υπηρεσίες στους
εργαζόµενους, στους ασφαλισµένους και στους συνταξιούχους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
∆ιότι αυτός είναι ο στόχος µας. Αυτός είναι ο στόχος µας,
παρά τις δύσκολες αποφάσεις που είµαστε αναγκασµένοι σήµερα να πάρουµε, για να σώσουµε όχι µόνο την οικονοµία µας,
αλλά και το ασφαλιστικό σύστηµα. Γι’ αυτό και ρητά προβλέπουµε ότι, για παράδειγµα, το επίδοµα των 700 ευρώ θα µπορεί
να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Οικονοµικών, στο βαθµό που τα οικονοµικά της χώρας
θα το επιτρέψουν. Εγγυώµαι λοιπόν, προσωπικά ότι, όταν η οικονοµία µας σταθεί στα πόδια της, όταν ξεπεράσουµε την κρίση,
αυτό θα γίνει. Και γι’ αυτό επιµένω.
∆εν χρειαζόταν καµµία τρόικα να µας επισηµάνει τα χάλια του
ασφαλιστικού µας συστήµατος. Μην ψάχνουµε για βαρβάρους,
όταν η βαρβαρότητα ήταν προ των πυλών, ιδιαίτερα για τις γενιές
που έρχονται. Και αυτό δεν το λέµε σήµερα. Το λέγαµε και προεκλογικά.
Αναρωτηθείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν δεν υπήρχαν
οι δεσµεύσεις, στο πλαίσιο του µηχανισµού στήριξης, τι θα κάναµε; Ακόµα και αν δεν ήµασταν σε επιτήρηση, ακόµα και αν δεν
είχαµε υποχρεώσεις απέναντι στους εταίρους µας, θα ήταν ποτέ
δυνατόν να αγνοήσουµε την ανάγκη να εξασφαλίσουµε συντάξεις και περίθαλψη για όλους τους Έλληνες, και σήµερα και στο
µέλλον; Θα καθόµασταν µε σταυρωµένα τα χέρια, να βλέπουµε
το καράβι του ασφαλιστικού να βουλιάζει;
Στο ερώτηµα αυτό, απαντώ, απαντούµε εµφατικά όχι. ∆εν θα
ήταν δυνατόν. Όχι τουλάχιστον γι’ αυτήν την Κυβέρνηση. Αρχή
µας, πρώτο µέληµά µας, είναι οι πολίτες. Το µέλλον τους. Αρχή
µας, είναι η συνοχή της κοινωνίας µας. Αρχή µας, είναι η παραγωγικότητα της οικονοµίας µας. Και θα ξαναπώ, µε απόλυτη βεβαιότητα: Η απόφασή µας να αλλάξουµε τα πράγµατα στο
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ασφαλιστικό, µε τον τρόπο που το κάνουµε, είναι µία επιλογή που
έχει στο επίκεντρό της την αρχή της κοινωνικής και διαγενεακής
αλληλεγγύης, όπως ακριβώς είπαµε και προεκλογικά.
Και για εµάς, κοινωνική αλληλεγγύη σηµαίνει ενιαίοι συνταξιοδοτικοί κανόνες, όχι προνοµιακές ρυθµίσεις για κάποιες συντεχνίες ή ισχυρές οµάδες πίεσης. Σηµαίνει ισοµερής
καταµερισµός των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων, όχι αδικαιολόγητες ανισότητες. Σηµαίνει εναρµονισµός µε τις σύγχρονες εργασιακές πρακτικές και την πολυπλοκότητα της
σύγχρονης αγοράς εργασίας, όχι τιµωρία της διαδοχικής ασφάλισης. Σηµαίνει εξασφαλισµένες συντάξεις στους πολίτες, όχι
µόνο για το σήµερα, αλλά για πάντα. Σηµαίνει σιγουριά ότι η
χώρα διαθέτει δηµόσιο σύστηµα προστασίας και ασφάλειας για
όλους. Σηµαίνει µετάβαση από ένα κράτος και µία κοινωνία παθητικής αντίληψης για την πρόνοια, την εργασία και τα δικαιώµατα, σε ένα κράτος που υποστηρίζει τη δηµιουργικότητα των
πολιτών, των εργαζοµένων, που τους δίνει εργαλεία προσωπικής
και οικονοµικής στήριξης και ανάπτυξης, που απελευθερώνει
τους πολίτες από το ασφυκτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο ζουν εδώ
και χρόνια, και ιδιαίτερα τη νέα γενιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη µεγάλη αλλαγή που δροµολογούµε, βάζουµε τέλος σε όλες τις φαυλότητες που µας οδήγησαν στο σηµερινό σηµείο. ∆ιασφαλίζουµε ότι οι σηµερινοί
εικοσάρηδες, τριαντάρηδες, αλλά και τα παιδιά που θα µπουν
στον εργασιακό αγώνα στο µέλλον, όταν φθάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης, θα πάρουν τελικά σύνταξη, θα έχουν την Πολιτεία δίπλα τους να εγγυάται το δικαίωµα στη σύνταξη. Κι αυτό
γιατί αλλάζουµε οριστικά προς το καλύτερο, προς το δικαιότερο,
προς το λογικότερο, τον τρόπο µε τον οποίο χορηγούνται οι συντάξεις στη χώρα.
Όχι µόνο εξασφαλίστηκε η βασική σύνταξη, όχι µόνο αναγνωρίζεται το δικαίωµα εξαγοράς µε πολύ µικρά ποσά, χρόνου
ασφάλισης, για περιπτώσεις όπως η λοχεία, οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή οι σπουδές, όχι µόνο αποφύγαµε µέσα σε περίοδο τεράστιας κρίσης περικοπές σε συντάξεις χηρείας, αλλά και στο
σύνολο των καταβαλλόµενων συντάξεων άγαµων θυγατέρων,
αλλά ουσιαστικά, πάµε σε ένα αναδιανεµητικό σύστηµα, που δεν
θίγει καθόλου τους χαµηλοσυνταξιούχους και κλείνει ουσιαστικά
την ψαλίδα µεταξύ πολύ µεγάλων και πολύ µικρών συντάξεων,
σε όφελος εκείνων των συµπολιτών µας µε τις µικρότερες συντάξεις. Αποκαθιστά την ανισότητα στο εισόδηµα και τη σύνταξη.
Βεβαίως, θα ήταν πολύ εύλογο και ευχάριστο να µπορούσαµε
να ανεβάσουµε όλους αυτή την ψαλίδα, να την κλείσουµε προς
τα επάνω. Σήµερα, δεν είναι οι συνθήκες τέτοιες που να µας το
επιτρέπουν, αλλά δηµιουργούµε ένα βιώσιµο σύστηµα, που
αύριο, όταν θα έχουµε τη δυνατότητα να βελτιώσουµε –και θα
έχουµε αυτή τη δυνατότητα- να βελτιώσουµε µε δίκαιο τρόπο και
µε σωστή αναδιανοµή, ιδιαίτερα υπέρ εκείνων που είναι πιο αδύναµοι, που έχουν µεγαλύτερες ανάγκες.
Γι’ αυτό, παράλληλα, αίρουµε και αδικίες. Τελειώνουµε µε τις
αδικίες, που οδήγησαν άλλους σε παχυλές συντάξεις, και άλλους
σε συντάξεις πείνας, κυριολεκτικά. Φροντίζουµε να διευκολύνουµε όσους έχουν πραγµατική ανάγκη στήριξης από το κράτος
και το ασφαλιστικό σύστηµα. Για τους περιστασιακά απασχολούµενους, για παράδειγµα, το κατ’ οίκον προσωπικό, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την πληρωµή τους, µε το εργόσηµο, δηλαδή
µια επιταγή, η οποία ενσωµατώνει τόσο την αµοιβή του εργαζόµενου, όσο και τις εισφορές για την ασφάλισή του.
∆ηµιουργείται ενιαίος φορέας πρωτοβάθµιας φροντίδας και
διαχωρίζονται οι υπηρεσίες υγείας και οι υπηρεσίες συντάξεων
στα ταµεία. Παύει να υπάρχει διαφορά ανάµεσα στο ιατρικό κέντρο του ΕΣΥ και του ΙΚΑ και, κατά συνέπεια, όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως θα απολαµβάνουν καλύτερες, πιο ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας.
Μας δίδεται έτσι η ευκαιρία να αναδιαρθρώσουµε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, ώστε να γίνει πραγµατικά πιο σύγχρονο, πιο
αποτελεσµατικό, πιο σωστό, για τον ασθενή και τον πολίτη. Πρόκειται για πάγια δέσµευσή µας, που σήµερα κάνουµε πράξη.
Εξασφαλίζεται επίσης, η ασφαλιστική κάλυψη για υγειονοµική
περίθαλψη των ελεύθερων επαγγελµατιών, όταν για κάποιο λόγο
διακόπτουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. Επιτυγχά-
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νουµε έτσι την εφαρµογή της αρχής: Κανένας πολίτης χωρίς ιατροφαρµακευτική κάλυψη και περίθαλψη.
Την ίδια στιγµή, δίνουµε λύση στο πρόβληµα, που όντως αντιµετωπίζουν οι συµπολίτες µας, που χάνουν τη δουλειά τους σε
µεγάλη ηλικία, και ειδικότερα όσοι και όσες δεν έχουν συµπληρώσει τις προϋποθέσεις των απαιτούµενων ενσήµων συνταξιοδότησης. Προβλέπουµε δηλαδή, τη δυνατότητα αυτασφάλισης
έως τη συνταξιοδότησή τους, µε υποχρεωτική συµµετοχή των
εργοδοτών κατά 50% έως και 80% και µε το υπόλοιπο να καταβάλλεται από τον ΟΑΕ∆.
Όµως, παράλληλα, αλλάζουµε όλη τη λογική που διέπει την
έννοια του κοινωνικού κράτους, του κράτους πρόνοιας, γιατί ναι
µεν φροντίζουµε µε κάθε µέσο, όχι απλώς να διατηρήσουµε,
αλλά και να ενδυναµώσουµε το ΕΣΥ και τους µηχανισµούς πρόνοιας -µε πιο πρόσφατο παράδειγµα το νοµοσχέδιο που εγκρίθηκε πριν από λίγες µέρες στο Υπουργικό Συµβούλιο, για την
ολοήµερη λειτουργία των νοσοκοµείων- φεύγουµε όµως πλέον
και από τη λογική των παθητικών επιδοτήσεων, που οδηγούσαν
στην αναπαραγωγή των κοινωνικών προβληµάτων, όπως αυτό
της ανεργίας.
Πλέον, αντί να χρηµατοδοτεί το κράτος αθέµιτα προνόµια, αµφιλεγόµενες επικουρικές συντάξεις, αντί να τροφοδοτεί τις παθητικές πολιτικές πρόνοιας, πάµε σε ένα µοντέλο που ενισχύει
την εργασία, ανοίγει το πεδίο για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και διευρύνει τη δυνατότητα των εργαζοµένων να κινούνται ελεύθερα στην αγορά εργασίας και να µη φοβούνται ότι,
αλλάζοντας δουλειά, θα χάσουν µέρος από τη σύνταξη, την
οποία θα λάµβαναν.
∆ίνουµε βάρος στις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως
θα κάνουµε µε το ολοήµερο σχολείο και την ενίσχυση των βρεφονηπιακών σταθµών, ώστε να µειώσουµε το κόστος για την οικογένεια και να δώσουµε κίνητρα στις νέες γυναίκες να
εργάζονται και να ζουν µια δηµιουργική ζωή που, µέχρι σήµερα,
ειδικά στον ιδιωτικό τοµέα είναι πολυτέλεια.
Και σε αυτό το σηµείο, θέλω να εξάρω και τις παρατηρήσεις
των Βουλευτών της Πλειοψηφίας, αλλά και της Αντιπολίτευσης,
στην προσπάθεια βελτίωσης του νοµοσχεδίου και στη συνεισφορά τους, µε εποικοδοµητικές προτάσεις, σε αλλαγές, µέσα
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων µας. Και παροτρύνω τους συναρµόδιους Υπουργούς, και σήµερα και αύριο και την άλλη εβδοµάδα, που θα συζητηθεί το άλλο νοµοσχέδιο για το δηµόσιο, να
εξαντλήσουν κάθε περιθώριο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Υπενθυµίζω επίσης ότι και για τα εργασιακά θέµατα, έχω και
έχουµε δηλώσει ότι, εµείς είµαστε έτοιµοι να αποδεχθούµε την
κοινή συµφωνία των κοινωνικών εταίρων, εφόσον υπάρξει, κάτι
το οποίο και παροτρύνουµε και υποστηρίζουµε. Πιστεύω ότι
υπάρχει κάποιο φως και παροτρύνω να υπάρξει συλλογική συµφωνία και για τα εργασιακά θέµατα, που αφορούν και στο θέµα
της διαιτησίας.
Επίσης, µε αυτό το νοµοσχέδιο που συζητάµε, έχουµε τη δυνατότητα να αποκαθίσταται πλήρως πια η αδικία, που οδηγούσε
έναν ασφαλισµένο µέχρι και σε 30% απώλειες από τη σύνταξή
του, αν άλλαζε κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου φορέα
ασφάλισης.
Πραγµατικά, ιδιαίτερα η σηµερινή νέα γενιά, µε τις ραγδαίες
εξελίξεις που υπάρχουν στο χώρο της οικονοµίας, θα έχει πολλές φορές πολλά επαγγέλµατα, αν όχι και πολλές δουλειές, στη
διάρκεια της ζωής της. Θα ήταν άδικο να µην την αφήσουµε να
εξελιχθεί, να αναζητήσει και να βρει αλλού τη δουλειά που της
αρµόζει, διότι ακριβώς µε αυτό τον τρόπο θα έχανε το βασικό δικαίωµα της σύνταξης.
Είναι βασικό στοιχείο και για την κινητικότητα στην αγορά εργασίας, η οποία, ενώ είναι µια πραγµατικότητα, µέχρι σήµερα,
είχε ως αποτέλεσµα αδιανόητες αδικίες σε βάρος των εργαζοµένων. Παράλληλα, όλος ο σχεδιασµός µας για την ανάπτυξη
της χώρας στοχεύει στη δηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, που θα απορροφήσουν όλους εκείνους τους νέους, που
σήµερα είναι πτυχιούχοι και άνεργοι, ή επιλέγουν δυστυχώς, να
φύγουν στο εξωτερικό, είναι µια φυγή που µας πονά, στερώντας
από τη χώρα µας πολύτιµο ανθρώπινο δυναµικό.
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Εκεί άλλωστε στοχεύουν και τα νέα προγράµµατα του ΟΑΕ∆,
όχι στην επιδότηση της ανεργίας, αλλά στην επιδότηση της ευκαιρίας και της δυνατότητας για δουλειά, στη δηµιουργία θέσεων
εργασίας και στην κατάρτιση των νέων, για να µπορούν να διεκδικήσουν καλύτερες πιθανότητες δουλειάς και να ανταγωνιστούν
σε ένα δύσκολο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Και µια και µιλάµε για τους νέους και την εργασία και επειδή
πολύς λόγος έχει γίνει για τους νεοεισερχόµενους στην αγορά
εργασίας, κάτω των 25 ετών, ας δούµε ποια είναι η πραγµατικότητα. Θίγονται ή ωφελούνται από τις ρυθµίσεις που εισάγουµε;
Και ξέρουµε πολύ καλά ότι είναι πολλές ελληνικές οικογένειες
που έχουν παιδιά 25 και 30 χρονών τα οποία δεν έχουν βγει
ακόµη στην αγορά εργασίας.
Η πραγµατικότητα είναι ότι υπάρχει ονοµαστική µείωση του
βασικού µισθού, όµως οι νέοι εργαζόµενοι δεν θα χάσουν ούτε
ένα ευρώ από το σηµερινό µισθό του νεοεισερχόµενου, αφού
αναλαµβάνει ο ΟΑΕ∆ να καλύπτει τη διαφορά. Στην πραγµατικότητα, υπάρχει µόνο µείωση του κόστους εργασίας για τον εργοδότη και αυτό θα είναι κίνητρο για την πρόσληψη νέων
ανέργων.
Κατά συνέπεια, οι νέοι όχι µόνο δεν θίγονται, διότι δεν αλλάζει
σε τίποτα αυτό που εισπράττουν κάθε µήνα στην τσέπη τους,
αντιθέτως, αυξάνεται ουσιαστικά η δυνατότητά τους να βρουν
δουλειά, σε ώρα κρίσης. Και αυτό, κάποιοι είχαν το θράσος να το
παρουσιάσουν ως καταστροφή, ενώ είναι ένα γνήσιο προοδευτικό µέτρο κοινωνικής συνοχής.
Ποιοι, λοιπόν και γιατί κάνουν κριτική σήµερα σε αυτή την ιστορική αλλαγή που κάνουµε; Ποιοι θίγονται τελικά από τις νέες
ρυθµίσεις; Γιατί ορισµένοι θέλουν να προκαλέσουν πανικό στους
πολίτες, αντί να τους εξηγούν ότι, µε την αλλαγή στο ασφαλιστικό, εξασφαλίζονται και τα δικά τους δικαιώµατα, αλλά και
αυτά των παιδιών τους; Όπως ακριβώς κάνουµε και µε τις γυναίκες στο δηµόσιο τοµέα, παραδείγµατος χάριν µε τις εκπαιδευτικούς, που ενώ ρητά λέµε ότι όσες θεµελιώνουν –το τονίζω
αυτό όσες θεµελιώνουν- ασφαλιστικό δικαίωµα µέσα στο 2010,
δεν θα θιγούν καθόλου από τις νέες ρυθµίσεις, κάποιοι, µε την
ανευθυνότητά τους, τις οδηγούν στον πανικό και στη σκέψη να
σπεύσουν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.
Μήπως είναι όλοι εκείνοι, που µέχρι σήµερα κάθονταν πάνω
στα κακώς εννοούµενα κεκτηµένα τους, αψηφώντας την ανάγκη
να εξασφαλίσουν ένα σύγχρονο δηµόσιο και βιώσιµο σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης στα ίδια τους τα παιδιά;
Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η πολιτεία στη
χώρα µας έκανε πολλά σφάλµατα στο παρελθόν στο ζήτηµα του
ασφαλιστικού. Όπως πάντα συµβαίνει σε µια τέτοια αλλαγή,
πόσω µάλλον σε εποχή κρίσης, πρόκειται για µια πολύ δύσκολη
αλλαγή. Το κατανοούµε. Όµως, και σε πολλά άλλα θέµατα έχουν
γίνει λάθη στον δηµόσιο βίο της χώρας. Καθυστέρησε και ευνόησε λίγους, αδικώντας πολλούς, ενώ έκλεισε τα µάτια µπροστά
σε ένα πρόβληµα, που απειλούσε να τινάξει την κοινωνική συνοχή στον αέρα.
Ευθύνη είχαµε όλοι: Πολιτικά κόµµατα, κυβερνήσεις, κοινωνικοί εταίροι. Είτε δεν θελήσαµε είτε δεν τολµήσαµε είτε δεν µπορέσαµε να κάνουµε εκείνες τις αναγκαίες αλλαγές, που θα
επέτρεπαν στην κοινωνική ασφάλιση της πατρίδας µας να ορθοποδήσει οικονοµικά και να παραµείνει βιώσιµη για το µέλλον.
Αυτό είναι που σήµερα αλλάζει. Σήµερα, και αυτό αλλάζει, όπως
αλλάζουν όλα τα, εδώ και δεκαετίες, κακώς κείµενα της κοινωνίας µας και της οικονοµίας µας.
Και καλώ όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες, να είναι σίγουροι, να είναι βέβαιοι, ότι µπορεί σήµερα να καταβάλουµε όλοι
µαζί µια µεγάλη προσπάθεια, που, ενέχει ένα βαθµό δυσκολίας
για όλους –ναι, και πόνο- αλλά να είναι βέβαιοι, ότι, αύριο θα ζήσουµε όλοι µαζί σε µια καλύτερη Ελλάδα. Ότι η ζωή, η καθηµερινότητά µας, η εργασία µας, η προοπτική µας, θα γίνουν
καλύτερες.
Και να είστε βέβαιοι, το τονίζω ξανά, ότι όσο ολοκληρώνουµε
τον τιτάνιο αγώνα που δίνουµε, για να βάλουµε τάξη στο χάος
που παραλάβαµε, στο κράτος και στα δηµόσια οικονοµικά µας –
και είµαστε σε καλό δρόµο, ναι, οι κόποι πιάνουν τόπο- τόσο περισσότερο θα είµαστε σε θέση να στρέψουµε όλες τις δυνάµεις

9788

µας στις µεγάλες, θετικές αλλαγές στη χώρα, για να έρθει πιο
γρήγορα η ανάπτυξη, να αλλάξουµε το παραγωγικό πρότυπο της
χώρας και να χτίσουµε ένα πραγµατικά, ισχυρό κράτος πρόνοιας,
που προστατεύει τους αδύναµους. Αυτό αποτελεί και δέσµευσή
µου.
Και για να πάµε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σ’ αυτή την Ελλάδα, καλώ τους συναδέλφους από όλες τις πτέρυγες της Αντιπολίτευσης, να υπερβείτε το µικροκοµµατικό συµφέρον και
ξεπερασµένες ιδεοληψίες και να συνταχθείτε µαζί µας, στην
προσπάθεια που κάνουµε να δηµιουργήσουµε µια διαφορετική,
καλύτερη και δικαιότερη Ελλάδα. Μια Ελλάδα, για την οποία θα
είµαστε όλοι υπερήφανοι. Μια Ελλάδα, στην οποία θα αξίζει να
ζουν τα παιδιά µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
Για περισσότερες από είκοσι ώρες µέχρι τώρα στην Αίθουσα
αυτή έγινε ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζωντανός, δηµιουργικός
διάλογος. Ο διάλογος αυτός βέβαια θα συνεχιστεί και µετά την
ψηφοφορία και επί των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Παρατήρησα ότι χειροκροτήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός ιδιαίτερα θερµά από όλους τους Βουλευτές και από όλους τους
Υπουργούς, αλλά ιδιαίτερα θερµά από τους συναρµόδιους
Υπουργούς για αυτά τα δυο νοµοσχέδια. Υποθέτω ότι θα χειροκροτήθηκε ακόµη πιο θερµά από τους Υπουργούς η πολύ σαφής
παρότρυνση που έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός, να λάβουν υπ’
όψιν τις απόψεις, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των Βουλευτών.
Θυµίζω ότι χθες είχα κάνει κι εγώ έκκληση προς τους συναρµοδίους Υπουργούς σ’ αυτή την κορύφωση του διαλόγου, όπως
συµβαίνει κάθε φορά στην Αίθουσα αυτή κατά τη συζήτηση ενός
µάλιστα τόσο σηµαντικού νοµοσχεδίου όπως αυτό, ότι θα πρέπει,
πράγµατι, να εξαντληθεί κάθε όριο, γιατί ο διάλογος έχει αυτή
την µεγάλη αξία σ’ αυτή την Αίθουσα: Ο διάλογος µέχρι και την
τελευταία στιγµή που εµπλουτίζει όχι απλά τον προβληµατισµό,
αλλά εµπλουτίζει µε πρακτικές προτάσεις για την εξεύρεση των
καλύτερων λύσεων.
Χαίροµαι ιδιαίτερα, που µε τη δική του ξεχωριστή βαρύτητα
του δικού του λόγου ο Πρωθυπουργός έκανε αυτή την παρότρυνση.
Για την ψήφιση του νοµοσχεδίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί της αρχής…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Οι Υπουργοί το άκουσαν, χειροκρότησαν…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αυτό λέω το άκουσαν οι
Υπουργοί. Είµαι σίγουρος ότι πάνω από όλα άκουσαν την παρότρυνση του κυρίου Πρωθυπουργού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί της αρχής, έχουν υποβληθεί δύο αιτήσεις διεξαγωγής
ονοµαστικής ψηφοφορίας, µια αίτηση από Βουλευτές της Νέας
∆ηµοκρατίας και µια δεύτερη αίτηση από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, των οποίων τα κείµενα έχουν
ως εξής:
«ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Οι υπογράφοντες βουλευτές της Ν.∆. µε την αίτηση αυτή ζητούµε την διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής
του συζητούµενου σχεδίου νόµου «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
Αθήνα, 6/7/2010
1. Σαλµάς Μάριος
2. Λέγκας Νικόλαος
3. Τασούλας Κωνσταντίνος
4. Τσιάρας Κωνσταντίνος
5. Κοντογιάννης Γεώργιος
6. Βρούτσης Ιωάννης
7. Τσουµάνη-Σπέντζα Ευγενία
8. Καντερές Νικόλαος
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9. Κόλλιας Κωνσταντίνος
10. Καρασµάνης Γεώργιος
11. Παυλόπουλος Προκόπης
12. Λεονταρίδης Θεόφιλος
13. Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
14. Καράογλου Θεόδωρος
15. ∆ερµεντζόπουλος Αλέξανδρος
16. Καλαφάτης Σταύρος
17. Μπούρας Αθανάσιος
18. Ταλιαδούρος Σπύρος
19. Αναστασιάδης Σάββας
20. Μουσουρούλης Κωνσταντίνος
21. Χατζηδάκης Κωνσταντίνος
22. Καριπίδης Αναστάσιος
23. Ιωαννίδης Ιωάννης»
«Προς τον Πρόεδρο
της Βουλής των Ελλήνων
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
Αθήνα 7 Ιουλίου 2010
Οι υπογράφοντες ζητάµε την διενέργεια ονοµαστικής ψηφοφορίας κατά την ψήφιση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
Παφίλης Θανάσης
Κανέλλη Λιάνα
Χαλβατζής Σπύρος
Μαυρίκος Γεώργιος
Πρωτούλης Γιάννης
Παπακωνσταντίνου Νίκος
Ζιώγας Γιάννης
Καλαντίδου Σοφία
Τζέκης Άγγελος
Μανωλάκου ∆ιαµάντω
Νικολαΐδου Βέρα
Καραθανασόπουλος Νίκος
Σκοπελίτης Σταύρος
Σκυλλάκος Αντώνης
Νάνος Απόστολος
Γκιόκας Γιάννης
Μωραΐτης Νίκος
Χαραλάµπους Χαράλαµπος
Μαρίνος Γιώργος
Καζάκος Κωνσταντίνος»
Θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον
Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της:
Ο κ. Σαλµάς Μάριος. Παρών.
Ο κ. Λέγκας Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Τασούλας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Τσιάρας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Κοντογιάννης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Βρούτσης Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Τσουµάνη Ευγενία. Παρούσα.
Ο κ. Καντερές Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κόλλιας Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Καρασµάνης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Παυλόπουλος Προκόπης. Παρών.
Ο κ. Λεονταρίδης Θεόφιλος. Παρών.
Ο κ. Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο φίλος µου ο κ. Τασούλας τα γράφει ιδιοχείρως και ορισµένες φορές µε υποβάλλει σε δοκιµασία της ανάγνωσης. Συνεχίζω:
Ο κ. Καράογλου Θεόδωρος. Παρών.
Ο κ. ∆ερµεντζόπουλος Αλέξανδρος. Παρών.
Ο κ. Καλαφάτης Σταύρος. Παρών.
Έχει συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός εκ µέρους της
Νέας ∆ηµοκρατίας µε βάση την πρόταση που υπεβλήθη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: ∆ιαβάστε και τους άλλους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν θα χαλάσω το χατίρι στον κ. Τασούλα να διαβάσω και τους άλλους για να συνεχι-
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σθεί η δοκιµασία η δική µου, η αναγνωστική, δοκιµασία εννοείται.
Ο κ. Μπούρας Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Ταλιαδούρος Σπύρος. Παρών.
Ο κ. Αναστασιάδης Σάββας. Παρών.
Ο κ. Μουσουρούλης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Χατζηδάκης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Καριπίδης Αναστάσιος. Παρών.
Ο κ. Ιωαννίδης Ιωάννης. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει, εποµένως, ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Θα αναγνώσω τώρα τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Παφίλης Θανάσης. Παρών.
Η κ. Κανέλλη Λιάνα. Παρούσα.
Ο κ. Χαλβατζής Σπύρος. Παρών.
Ο κ. Πρωτούλης Γιάννης. Παρών.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου Νίκος. Παρών.
Ο κ. Ζιώγας Γιάννης. Παρών.
Η κ. Καλαντίδου Σοφία. Παρούσα.
Ο κ. Τζέκης Άγγελος. Παρών.
Η κ. Μανωλάκου ∆ιαµάντω. Παρούσα.
Η κ. Νικολαΐδου Βέρα. Παρούσα.
Ο κ. Καραθανασόπουλος Νίκος. Παρών.
Ο κ. Σκοπελίτης Σταύρος. Παρών.
Ο κ. Σκυλλάκος Αντώνης. Παρών.
Ο κ. Νάνος Απόστολος. Παρών.
Ο κ. Γκιόκας Γιάννης. Παρών.
Ο κ. Μωραΐτης Νίκος. Παρών.
Θα διαβάσω και τους υπόλοιπους:
Ο κ. Χαραλάµπους Χαράλαµπος. Παρών.
Ο κ. Μαρίνος Γιώργος. Παρών. Και
Ο κ. Καζάκος Κωνσταντίνος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφο-
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ρίας Βουλευτών και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Συνεπώς, διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
∆ΙΑΚΟΠΗ
(ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επαναλαµβάνεται η
διακοπείσα συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνείτε να συµπτύξουµε
τις δύο προβλεπόµενες από τον Κανονισµό ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Θα διεξαχθεί, εποµένως, ονοµαστική ψηφοφορία επί της
αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
Οι αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κύριοι Ιωάννης
Βλατής από το ΠΑΣΟΚ και Νικόλαος Καντερές από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες, δηλαδή φαξ, συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο
70 Α’ του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν
την ψήφο τους επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές
θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η
οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Υπάρχει συνάδελφος ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70 Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο συνάδελφος κ. Σπυρίδων Χαλβατζής δεν θα παρευρεθεί στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωρίζει µε
επιστολή του πως, εάν ήταν παρών, θα ψήφιζε «ΟΧΙ».
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Η επιστολή αυτή εκφράζει πρόθεση ψήφου, δεν συνυπολογίζεται στην καταµέτρηση των ψήφων, καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να
προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του
αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι,
έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 298 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 159
Βουλευτές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 137
Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 2 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
EΠIKPATEIAΣ
Ραγκούσης Ιωάννης
Παναρίτη Ελένη (Έλενα)
Μόσιαλος Ηλίας
Τσόκλη Μαρία Γλυκερία (Μάγια)
Γερουλάνος Παύλος
Σιούφας ∆ηµήτριος
Τσουµάνη-Σπέντζα Ευγενία
Αυγερινοπούλου ∆ιονυσία
Αντώναρος Ευάγγελος
Καζάκος Κωνσταντίνος
Κοραντής Ιωάννης
Μουλόπουλος Βασίλειος
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
∆ιαµαντοπούλου Άννα
Παπουτσής Χρήστος
Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος)
Τσούρας Αθανάσιος
Κουβέλης Σπυρίδων
Οικονόµου Παντελής
Ζούνη Παναγιώτα (Πέµη)
Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)
Αβραµόπουλος ∆ηµήτριος
Παυλόπουλος Προκόπιος
Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα)
Πιπιλή Φωτεινή
Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
Παφίλης Αθανάσιος
Πλεύρης Αθανάσιος
Τσίπρας Αλέξιος
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Λοβέρδος Ανδρέας
Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ
Κατσέλη Λουκία-Ταρσίτσα (Λούκα)
Κακλαµάνης Απόστολος
∆ηµαράς Ιωάννης
Αποστολάκη Ελένη-Μαρία (Μιλένα)
Ανδρουλάκης ∆ηµήτριος (Μίµης)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Ευθυµίου Πέτρος
Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω)
Σακοράφα Σοφία
Χυτήρης Τηλέµαχος
Κουτρουµάνης Γεώργιος
Νταλάρα Άννα
Γείτονας Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
Βούρος Ιωάννης

NAI
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
παρών
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+
+
+
+
+

Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος
Πρωτόπαπας Χρήστος
Μίχος Λάµπρος
Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης)
Χατζηδάκης Κωνσταντίνος (Κωστής)
Μεϊµαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος
Μητσοτάκης Κυριάκος
Γιακουµάτος Γεράσιµος
Καµµένος Παναγιώτης (Πάνος)
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)
Παπαθανασίου Γιάννης
Πολύδωρας Βύρων
Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
Ντινόπουλος Αργύρης
Παπαρήγα Αλεξάνδρα
Χαλβατζής Σπυρίδων
Μαυρίκος Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
Πρωτούλης Ιωάννης
Καρατζαφέρης Γεώργιος
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος
Παπαδηµούλης ∆ηµήτριος
Ψαριανός Γρηγόριος
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Μακρυπίδης Ανδρέας
Γιαννακά Σοφία
Κουρουµπλής Παναγιώτης
Σαλµάς Μάριος
Σταµάτης ∆ηµήτριος
Καραγκούνης Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ
Μανιάτης Ιωάννης
Ανδριανός Ιωάννης
Παπαδηµητρίου Ελισάβετ (Έλσα)

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+

+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
Ρέππας ∆ηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Τσιρώνης ∆ηµήτριος
Στασινός Παύλος
Παπασιώζος Κωνσταντίνος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παπανδρέου Γιώργος
Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη)
Οικονόµου Βασίλειος
Πάγκαλος Θεόδωρος
Ασπραδάκης Παντελεήµων (Παντελής)
Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Βλάχος Γεώργιος
Μπούρας Αθανάσιος
Καντερές Νικόλαος
Γκιόκας Ιωάννης
Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)
Λεβέντης Αθανάσιος
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Κατσιφάρας Απόστολος
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας
Μπεκίρης Μιχαήλ

+
+
παρών
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
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Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος
Τσούκαλης Νικόλαος
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τόγιας Βασίλειος
Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική
Αγάτσα Αριάδνη
Γιαννάκης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Χαντάβας Αθανάσιος

+
+
+
+
+
+
+

+

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
Αηδόνης Χρήστος
Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά)
Τζίµας Μαργαρίτης

+
+

ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κρεµαστινός ∆ηµήτριος
Νικητιάδης Γεώργιος
Ζωΐδης Νικόλαος
Κουσουρνάς Ευστάθιος
Ιατρίδη Τσαµπίκα (Μίκα)

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ντόλιος Γεώργιος
Ρενταρή-Τέντε Όλγα
Τσιαούση Ελένη
∆ερµεντζόπουλος Αλέξανδρος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
Κεδίκογλου Συµεών
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Κεδίκογλου Συµεών (Σίµος)
Μαρίνος Γεώργιος
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία

+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

+

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Βαρβαρίγος ∆ηµήτριος

+

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Κατρίνης Μιχαήλ
Κουτσούκος Γιάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
∆ηµητρουλόπουλος Παναγιώτης (Τάκης)
Κοντογιάννης Γεώργιος
Τζαβάρας Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Γικόνογλου Αθανάσιος
Τόλκας Άγγελος
Χαλκίδης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κεγκέρογλου Βασίλειος
Αρναουτάκης Σταύρος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Στρατάκης Εµµανουήλ
Σκραφνάκη Μαρία
Αυγενάκης Ελευθέριος
Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ
Κριτσωτάκης Μιχαήλ

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαµπος
Αράπογλου Χρυσή
Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Ευδοξία-Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Ροµπόπουλος Θωµάς
Καραµανλής Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καλαφάτης Σταύρος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Ράπτη Ελένη
Ζιώγας Ιωάννης
Καλαντίδου Σοφία
Κολοκοτρώνης Άγγελος
Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γερανίδης Βασίλειος
Αρβανιτίδης Γεώργιος
Καράογλου Θεόδωρος
Αναστασιάδης Σάββας
Τζέκης Άγγελος
Βελόπουλος Κυριάκος
Αµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)
NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παντούλας Μιχαήλ
Αργύρης Ευάγγελος
Οικονόµου Αθανάσιος
Τασούλας Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Σταύρος
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιµοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής ∆ηµήτριος
Εµινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ
Ρόβλιας Κωνσταντίνος
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Θεοχάρη Μαρία
Τσιάρας Κωνσταντίνος
Ταλιαδούρος Σπυρίδων

+
+

+

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πετσάλνικος Φίλιππος
Τζηκαλάγιας Ζήσης
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα)
∆ένδιας Νικόλαος-Γεώργιος
Χαραλάµπους Χαράλαµπος

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας

+

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Φλωρίδης Γεώργιος
Παραστατίδης Θεόδωρος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+
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Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
∆αβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Έξαρχος Βασίλειος
Σαχινίδης Φίλιππος
Νασιώκας Έκτορας
Χαρακόπουλος Μάξιµος
Ζώης Χρήστος
Σκυλλάκος Αντώνιος
Ροντούλης Αστέριος
∆ιώτη Ηρώ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Καρχιµάκης Μιχαήλ
Πλακιωτάκης Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σηφουνάκης Νικόλαος
Γαληνός Σπυρίδων
Σκοπελίτης Σταύρος
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Καρτάλης Κων/νος
Ζήση Ροδούλα
Νάκος Αθανάσιος
Νάνος Απόστολος
Μαρκάκης Παύλος
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κουσελάς ∆ηµήτριος
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)
Βουδούρης Οδυσσέας
Σαµαράς Αντώνιος
Λαµπρόπουλος Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Κοντός Αλέξανδρος
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καρύδης ∆ηµήτριος
Μπεντενιώτης Εµµανουήλ
Μιχαλολιάκος Βασίλειος
Μανωλάκου ∆ιαµάντω
Αποστολάτος Βαϊτσης
∆ρίτσας Θεόδωρος
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης ∆ηµήτριος

+

+
+
+

+

+

+
+

∆ιαµαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος
Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης

+

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Τζάκρη Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Ηλίας
Γιουµατζίδης Βασίλειος
Καρασµάνης Γεώργιος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αµοιρίδης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Μίχου Μαρία
Κουκοδήµος Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Παπαχρήστος Ευάγγελος
Τσουµάνης ∆ηµήτριος

+

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Όθωνας Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννη Όλγα

+

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
Χατζή Οσµάν Αχµέτ
Πεταλωτής Γεώργιος
Στυλιανίδης Ευριπίδης

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Βαρδίκος Πυθαγόρας
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Μπόλαρης Μάρκος
Κουτµερίδης Ευστάθιος
Τζελέπης Μιχαήλ
Λεονταρίδης Θεόφιλος
Καριπίδης Αναστάσιος
Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία
Πολατίδης Ηλίας
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Χάιδος Χρήστος
Μαγκούφης Χρήστος
Μερεντίτη Αθανασία (Σούλα)
Λέγκας Νικόλαος
Χατζηγάκης Σωτήριος
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ
Τσώνης Νικόλαος
Αντωνίου Αντωνία (Τόνια)
Μπατζελή Αικατερίνη
Σταϊκούρας Χρήστος
Γιαννόπουλος Αθανάσιος
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Λιάνης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ
Παπαθανάση Αφροδίτη
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

+

+
+
+
+
+

+

+

+

-

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
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ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+

+

+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ»
159
……”…….”………: «ΟΧΙ»
137
……”…….”………: «Παρόντων» 2
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 298
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
«Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις
στις εργασιακές σχέσεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στη συζήτηση των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Προτείνω τα άρθρα να συζητηθούν σε µία ενότητα. Θα µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές και θα ακολουθήσουν
οι εναποµείναντες οµιλητές επί της αρχής, οι οποίοι θα τοποθετούνται, βέβαια, τώρα και επί της αρχής και επί των άρθρων και
στη συνέχεια όσοι τυχόν εγγραφούν, επί των άρθρων.
Προτείνω η συνεδρίαση σήµερα να διαρκέσει µέχρι την 1:00’
µετά τα µεσάνυχτα και θα συνεχίσουµε αύριο. Συµφωνείτε;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα αποφάσισε
οµοφώνως επί της διαδικασίας αυτής που επρότεινα.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Θα µπορούσα να έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του
κ. Πρωθυπουργού, έχει τεθεί ένα ερώτηµα από τον κ. Καρύδη,
που αφορά ένα θέµα πολύ ζωντανό για τον Πειραιά και θέλω να
δώσω µία διευκρίνηση, αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Ή να
περιµένω µετά; Όπως νοµίζετε εσείς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ας ξεκινήσουν οι εισηγητές και κάποια στιγµή κάνετε µία παρέµβαση και διευκρινίζετε
το ζωτικής σηµασίας θέµα για τον Πειραιά.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Αφορά το ΝΑΤ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καλώς. Θα κάνετε παρέµβαση µετά. Ας ακούσουµε τον εισηγητή της Πλειοψηφίας
τον κ. Μόσιαλο.
Ορίστε, κύριε Μόσιαλε, έχετε το λόγο για οχτώ λεπτά.
∆εν χρειάζεται, βέβαια, να εξαντλήσετε το χρόνο, γιατί τα είπατε αναλυτικά στην εισήγησή σας επί της αρχής.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆εν θα εξαντλήσω το χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οχτώ λεπτά για
εβδοµήντα δύο άρθρα;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ναι, οχτώ λεπτά.
Πάντα αυτή είναι η διαδικασία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο Κανονισµός της Βουλής αυτό
λέει;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ναι. Οχτώ λεπτά. Για
παράδειγµα ο κ. Μόσιαλος µου έχει πει ότι ίσως να µη χρειαστεί
το χρόνο των οχτώ λεπτών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν ξέρω τι έχει πει ο κ. Μόσιαλος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Λαφαζάνη. Και πετάγεστε έτσι, χωρίς να ζητήσετε το λόγο και µε
διακόπτετε, ενώ αρχίζω να εξηγώ και να θυµίζω.
Αυτή είναι η διαδικασία. Είναι οχτώ λεπτά. Για τους εισηγητές,
βέβαια, θα υπάρξει µία σχετική ανοχή χρόνου, εφόσον τη χρειαστούν.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν συµφωνούµε µε διαδικασίες
εξπρές.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σε οχτώ λεπτά µπορεί
κανείς να εκφέρει τουλάχιστον οχτακόσιες λέξεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν συµφωνούµε. Να καταγραφεί στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία. Καταγράφεται
στα Πρακτικά ότι εσείς έχετε διαφορετική άποψη.
Ο κ. Μόσιαλος έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είχαµε µία πολύ καλή και διεξοδική συζήτηση από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου για τις βασικές αρχές του σχεδίου
νόµου για τις ασφαλιστικές ρυθµίσεις και τα εργασιακά.
Μέσα από τη συζήτηση αυτή ακούστηκαν χρήσιµες προτάσεις
που απ’ ότι φαίνεται, επίσης, εισακούστηκαν σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο
οποίος έδειξε πολύ µεγάλη ευαισθησία στις κοινοβουλευτικές
διαδικασίες, ακούγοντας τις εισηγήσεις των Βουλευτών και ενθαρρύνοντας τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονοµικών να σκεφθούν περαιτέρω ρυθµίσεις που
θα βελτίωναν την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των δύο
νοµοσχεδίων που έχουν σχέση µε το ασφαλιστικό και την αγορά
εργασίας.
Από τη δική µου µεριά, θα ήθελα πάρα πολύ σύντοµα να αναφερθώ σε ορισµένα θέµατα, τα οποία ανέλυσα και στην πρώτη
µου εισήγηση επί της αρχής και τα οποία έχουν σχέση µε τη βιωσιµότητα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, τον εξορθολογισµό και την εξασφάλιση οικονοµιών κλίµακας και την
αύξηση των εσόδων, τα θέµατα της κοινωνικής δικαιοσύνης και
τα θέµατα που άπτονται της αποτελεσµατικότητας και της καλύτερης λειτουργίας του συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε τα θέµατα της κοινωνικής δικαιοσύνης και να ξεκαθαρίσω ορισµένα πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ )
Σ’ αυτήν την Αίθουσα ακούστηκαν πολλές βαριές κουβέντες.
∆εν θα τις επαναλάβω. ∆εν αρµόζει της δικής µας νοοτροπίας
να κάνουµε αντιπαράθεση µε χαρακτηρισµούς. Και δυστυχώς,
τα κόµµατα και της Μείζονος και της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης,
αντί να έρθουν εδώ µε συγκεκριµένες προτάσεις, χρησιµοποίησαν βαρείς χαρακτηρισµούς εναντίον της Κυβέρνησης και του
ΠΑΣΟΚ.
Επιτρέψτέ µου, όµως, να ανταποκριθώ σε ορισµένες από τις
αιτιάσεις, τις οποίες διετύπωσαν στη διάρκεια της συζήτησης µε
πολύ δραµατικό και συναισθηµατικό τρόπο, θα έλεγε κανείς.
Αλλά η πολιτική δεν είναι µόνο συναίσθηµα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είναι και ανάλυση της πραγµατικότητας. Είναι να
δούµε ποιος υπερασπίζεται ποιον. Γιατί σε τελική ανάλυση, όταν
υπάρχει µια τόσο µεγάλη µεταρρύθµιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων, υπάρχει και µία µεγάλη αναδιανοµή ευκαιριών, ρίσκων αλλά και οικονοµιών.
Ας έρθουµε να δούµε σε τελική ανάλυση ποιος υπερασπίζεται
ποιον, τι είναι το σηµερινό σύστηµα. Και το έθεσε πάρα πολύ
σωστά ο Πρωθυπουργός σήµερα. Ήταν ένα σύστηµα τα οποίο
δηµιουργούσε ίση πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες και ίσα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα ή ήταν ένα σύστηµα που κατά ένα µεγάλο
λόγο ο Έλληνας φορολογούµενος το επιδοτούσε;
Και ο Έλληνας φορολογούµενος είναι πολύ συγκεκριµένος.
Είναι, κυρίως, οι µισθωτοί, οι οποίοι δηλώνουν τα πραγµατικά
τους εισοδήµατα. ∆εν είναι κατά µεγάλο µέρος οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες που είναι περίπου εννιακόσιες χιλιάδες στη χώρα
µας και εισπράττουµε µόνο το 5% των φόρων από το 15% µε 20%
του εργατικού δυναµικού. Αν δούµε, όµως, τη συγκέντρωση των
συντάξεων, αυτή είναι δυσανάλογα µεγάλη στα ευγενή ταµεία
των ελεύθερων επαγγελµατιών και των ∆ΕΚΟ σε σχέση µε τα ταµεία των µισθωτών.
Εποµένως, εδώ τίθεται ένα πολύ εύλογο ερώτηµα προς τη
µεριά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού: Τι υπερασπίζεται σε τελική ανάλυση;
Καταλαβαίνω τη Νέα ∆ηµοκρατία και το επαναλαµβάνω αυτό
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το επιχείρηµα. Η Νέα ∆ηµοκρατία υπερασπίζεται τους προνοµιούχους, υπερασπίζεται τους έχοντες. Είναι το κόµµα των προνοµιούχων. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές.
Η Αριστερά ποιους υπερασπίζεται; Υπερασπίζεται µία κατάσταση των ταµείων που παίρνουν ένα πολύ µεγάλο ποσοστό,
πολύ δυσανάλογο ποσοστό, σε σχέση µε τον αριθµό των µελών
τους και τα οποία τα επιδοτεί συστηµατικά ο κρατικός προϋπολογισµός, οι φορολογούµενοι, δηλαδή, οι µισθωτοί; Γι’ αυτούς
µας λέτε συναισθηµατικές και ωραίες ιστορίες επί είκοσι τέσσερις ώρες; Γιατί δεν βγαίνετε ανοιχτά να πείτε ότι θα θέλατε ενίσχυση των ταµείων των µισθωτών και να σταµατήσετε να
υπερασπίζεστε τα ευγενή ταµεία; Πείτε το ανοιχτά. Πείτε ότι
είστε µαζί µας στην ενίσχυση των ταµείων των µισθωτών. Γιατί
δεν παίρνετε µία ανοιχτή θέση για την είσοδο των δηµοσίων
υπαλλήλων σε ένα ενιαίο ταµείο µισθωτών µαζί µε τους υπόλοιπους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα; Τι πρόβληµα έχετε να το
πείτε ανοιχτά εδώ πέρα; Φοβάστε στις συνδικαλιστικές σας ενώσεις;
Εµείς έχουµε πλειοψηφία σ’ αυτές τις συνδικαλιστικές ενώσεις
και δεν φοβόµαστε να κάνουµε αυτό το βήµα. Τολµούµε να κάνουµε αυτό το βήµα προς τα εµπρός, πιθανώς και ενάντια στη
θέληση συνδικαλιστών του ΠΑΣΟΚ.
Εσείς τι φοβίες έχετε να αναγνωρίσετε το ενιαίο ταµείο των µισθωτών; ∆ιαφωνείστε µε τα όρια των συντάξεων, µε τα όρια ηλικίας. Με το ενιαίο ταµείο δεν καταλαβαίνω γιατί διαφωνείτε. Και
είναι αριστερή λογική αυτή;
Περισσεύει ο συναισθηµατισµός, αλλά δεν περισσεύει η λογική σ’ αυτήν την Αίθουσα, θα έλεγα. Εποµένως, θέλουµε να µιλήσουµε για θέµατα κοινωνικής δικαιοσύνης.
Αυτό που κάνουµε εµείς πρώτα και κύρια, κύριοι συνάδελφοι,
είναι να θέσουµε ενιαίους κανόνες για όλους -και αυτό είναι ένα
βαθύτατο σηµείο κοινωνικής δικαιοσύνης στο νοµοσχέδιο, το
οποίο καταθέσαµε- ενιαίους κανόνες για τους µισθωτούς, ενιαίους κανόνες για τους ελευθέρους επαγγελµατίες. Και θέτουµε
και επιπλέον στοιχεία, όπως η διαδοχική ασφάλιση, πλαφόν για
τους υψηλοσυνταξιούχους -για τους οποίους πάλι διαµαρτύρεστε και αυτό είναι ένα άλλο παράδοξο της Αριστεράς- και το νέο
ΛΑΦΚΑ που, επίσης, τίθεται επί των υψηλών συντάξεων που είναι
το 15% των συνταξιούχων. ∆ηλαδή, γίνεται µία ουσιαστική αναδιανοµή από τους έχοντες στους µη έχοντες.
Αυτό το ουσιαστικό µέτρο κοινωνικής προστασίας και προοδευτικής πολιτικής δεν σας αρέσει. Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε ότι
όποιος όρος µπαίνει στους υψηλοσυνταξιούχους –διαφωνείστε
µε το ποσό- είναι ένα θετικό µέτρο; Τι σας φταίει αυτό το µέτρο;
Και πάλι επιµένω ότι η Νέα ∆ηµοκρατία καλά κάνει και διαµαρτύρεται, γιατί είναι το κόµµα των εχόντων, αλλά η Αριστερά να
υπερασπίζεται τους έχοντες και τους κατέχοντες, είναι ένα παγκόσµιο παράδοξο.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, µ’ αυτήν την τοποθέτηση. Ελπίζω
να υπάρχουν τοποθετήσεις από την πλευρά της Αριστεράς σ’
αυτό το Κοινοβούλιο που θα εντείνουν την προοδευτικότητα των
µέτρων και δεν θα την υπονοµεύουν.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Μόσιαλo.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαυρίκος.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Η Νέα ∆ηµοκρατία πού είναι;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Είπε, ότι αύριο το πρωί, θα τοποθετηθεί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Απεσύρθη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Απεσύρθη;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κύριοι Βουλευτές, αύριο υπάρχει µεγάλη πανελλαδική γενική απεργία των εργαζοµένων, η οποία ξεκινά στην πραγµατικότητα σε µιάµιση ώρα. Στις δώδεκα η ώρα
ξεκινά η απεργία που έχουν κηρύξει όλα τα συνδικάτα, όλοι οι
εργαζόµενοι και θέλουµε και απ’ αυτό το Βήµα να καλέσουµε το
σύνολο της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων, τους
αυτοαπασχολούµενους και τους επαγγελµατοβιοτέχνες, να συµµετέχουν δραστήρια στην απεργιακή κινητοποίηση, δίνοντας και
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µ’ αυτόν τον τρόπο απάντηση σε όσα προκλητικά έχουµε ακούσει αυτήν την περίοδο από την Κυβέρνηση, σε όσα πρωτοφανή
αντιεπιστηµονικά –κοµπογιαννίτικα, θα έλεγα- ακούσαµε λίγο
πριν από τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, σε όλα αυτά που συνθέτουν
την ουσία της αντιασφαλιστικής επίθεσης που είναι πρωτοφανής
και ξεθεµελιώνει ό,τι µε κατακτήσεις, µε αγώνες, µε αίµα, έχει
πετύχει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα. Και µιλάµε για τους
µεγάλους αγώνες του λαού µας και συνολικότερα των λαϊκών
στρωµάτων τουλάχιστον από το 1832, µε τη συγκρότηση στη νεοελληνική ιστορία του νεοελληνικού κράτους.
Η αντιδραστικότητα των µέτρων νοµίζω ότι είναι κατανοητή
από τη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μονάχα όσοι
είναι στρατευµένοι σε µία αντιλαϊκή πολιτική επιχειρούν στη λογική των καλογέρων να βαφτίσουν το κρέας ψάρι, προκειµένου
να υπηρετήσουν, να στηρίξουν, να αµβλύνουν την αντίθεση των
εργαζοµένων σ’ αυτά τα µέτρα.
Η αντιδραστικότητα των µέτρων φαίνεται από το ότι τα στηρίζουν οι βιοµήχανοι, τα στηρίζει η τρόικα, τα στηρίζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, τα στηρίζει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, τα στηρίζει
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μαζί µ’ αυτούς η Κυβέρνηση
έχει συναποφασίσει και επιχειρεί να βάλει σε εφαρµογή αυτά τα
µέτρα.
Ακούσαµε και ακούστηκαν όλες αυτές τις µέρες, όπως ακούστηκαν και λίγο την περασµένη εβδοµάδα, αριθµοί, νούµερα,
στοιχεία, στατιστικές, ποσοστά, κ.λπ., όλα σε µία κοινή προσπάθεια να πείσουν τους εργαζόµενους ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα
µέτρα, να πείσουν ότι η κατάργηση της δέκατης τρίτης και της
δέκατης τέταρτης σύνταξης είναι πρόοδος και ότι είναι αναχρονισµός και καθυστέρηση το να λέµε εµείς και άλλοι συνάδελφοι
εδώ ότι είναι ντροπή και αίσχος να αφαιρείς από τους συνταξιούχους ένα στοιχειώδες δικαίωµα για την επιβίωσή τους.
Είναι ντροπή να εµφανίζονται εδώ οµιλητές που να λένε –όπως
έγινε αµέσως πριν- ότι τα 1400 ευρώ σύνταξη είναι η µεγαλοσύνταξη, η υπερβολική σύνταξη, όταν µε βάση και τα στοιχεία της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας είναι το όριο της φτώχειας για
να ζήσει µία οικογένεια σήµερα.
Για µας, κύριοι Βουλευτές, για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, όλα αυτά τα προβλήµατα που συνθέτουν αυτό το αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο δεν είναι κατεξοχήν και πρωταρχικά
οικονοµικά. Βεβαίως και έχουν οικονοµική βάση και είναι ένα ζήτηµα που πρέπει ο κάθε εργαζόµενος να το αναλογίζεται, να κρίνει και να βγάζει συγκεκριµένα συµπεράσµατα και να
τοποθετείται απέναντι στις ευθύνες των πολιτικών δυνάµεων για
το ποιοι φταίνε, δηλαδή για τα οικονοµικά προβλήµατα που έχει
η κοινωνική ασφάλιση, το σύστηµα συνολικότερα, για το ποιοι
φταίνε για τις εισφοροαπαλλαγές, για το ποιοι έκαναν τις χαριστικές ρυθµίσεις, για το ποιοι λειτουργούσαν τις επιτροπές και
ξανά τις αρµόδιες οµάδες προκειµένου να ρυθµίζουν και να χαρίζουν τις εισφορές, είτε των ποδοσφαιρικών ανωνύµων εταιρειών είτε των βιοµηχάνων και των καπιταλιστών συνολικότερα,
για το ποιοι φταίνε για τη λεηλασία που έγινε στα αποθεµατικά,
για το µεγάλο κόλπο στο Χρηµατιστήριο, για τα δοµηµένα στη
συνέχεια, για το πώς λεηλατήθηκε η ακίνητη περιουσία και το κινητό χαρτοφυλάκιο των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, για
το ποιες είναι οι ευθύνες εξαιτίας των οποίων σήµερα η κάθε εργατική οικογένεια δυσκολεύεται στην επιβίωση.
Και αυτό, βέβαια, οδηγεί µε τη σειρά του στον περιορισµό των
γεννήσεων και σε µία σειρά από άλλες καταστάσεις, όπως για
παράδειγµα στην αύξηση του ορίου ηλικίας των νέων ανθρώπων
που αποφασίζουν να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά, όταν σήµερα η ανεργία στους νέους ανθρώπους
είναι στα στοιχεία και στα ποσοστά που γνωρίζουµε όλοι.
Άρα, λοιπόν, για µας βεβαίως υπάρχει οικονοµικό πρόβληµα,
αλλά πάνω απ’ όλα και κυρίως τα ζητήµατα είναι πολιτικά.
Η Κυβέρνηση είχε πει τα γνωστά τρία «δεν» και προσπαθεί και
στο συγκεκριµένο τοµέα να κρύψει τις µεγάλες ευθύνες, την υποκρισία της. Έλεγε ότι δεν θα αυξήσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Αυξάνει το όριο, για το σύνολο των εργαζοµένων, στα
εξήντα πέντε χρόνια, αυξάνει, στα βαρέα και ανθυγιεινά, κατά
δύο χρόνια, αυξάνει στις γυναίκες –µε τον τρόπο που τα αυξάνεικατά πέντε χρόνια. Και όλα αυτά στην προσπάθεια και µε ταχυ-
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δακτυλουργικές επινοήσεις επιχειρηµάτων στη λογική ότι έτσι
εξασφαλίζει την ισοτιµία. Άρα, λοιπόν, το ένα «δεν» πάει περίπατο.
Όσον αφορά το δεύτερο «δεν» που έλεγε ότι δεν θα µειώσει
τις συντάξεις, γνωρίζουµε όλοι ότι αλλάζοντας τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης από τον υπολογισµό µε βάση την καλύτερη πενταετία της τελευταίας δεκαετίας και τώρα
διαµορφώνοντας ένα συντάξιµο µισθό µε βάση τον οποίο θα υπολογίζεται η σύνταξη επί του συνόλου του εργασιακού βίου, οι συντάξεις µειώνονται µέχρι και 55%. Επίσης, µε την αφαίρεση, την
κλοπή που γίνεται µε τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, βεβαίως µειώνονται οι συντάξεις. Άρα, λοιπόν, και το δεύτερο «δεν» πάει περίπατο.
Επίσης, περίπατο πάει και το τρίτο «δεν» που έλεγε ότι δεν θα
αυξήσει τις εισφορές. Βεβαίως αυξάνει τις εισφορές, αφού αυξάνει τον εργάσιµο βίο. Άρα, λοιπόν, και αυτό το «δεν», επίσης
ήταν υποκριτικό και ψεύτικο.
Πιστεύουµε ακόµα ότι τα άρθρα, τα οποία αναφέρονται στην
αξιοποίηση των ακινήτων –αναφερθήκαµε και χθες- και η συγκρότηση ανωνύµων εταιρειών για την αξιοποίηση των ακινήτων,
θα οδηγήσουν σε καινούργιο φαγοπότι, σε νέο πάρτι. Θεωρούµε
ακόµα ότι τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις εργασιακές σχέσεις είναι πραγµατικά εγκληµατικά. Η απελευθέρωση των απολύσεων, η µείωση των αποζηµιώσεων θα οδηγήσει σε ένα
σεληνιακό τοπίο στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους και συνολικότερα στην παραγωγική διαδικασία.
Όσον αφορά τα επιχειρήµατα της Κυβέρνησης, ότι µ’ αυτόν
τον τρόπο θα αναπτυχθεί ο τουρισµός ή θα αναπτυχθούν άλλες
διαδικασίες και θα γίνει πιο ανταγωνιστική η ελληνική οικονοµία,
πιστεύουµε ότι γνωρίζει η Κυβέρνηση, αλλά θα αποδειχθεί κιόλας
–όπως έχει αποδειχθεί σε πολλές άλλες χώρες που έχουν εφαρµόσει αντίστοιχα- ότι δεν υπηρετούν τέτοιους σκοπούς, αλλά η
αποκλειστική σκοπιµότητα είναι προκειµένου να απολυθούν οι
µε ολοκληρωµένα µισθολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα εργαζόµενοι και να αντικατασταθούν από ωροµίσθιους
και σύγχρονους δούλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, µε την εκτεταµένη αναφορά που
έγινε από οµιλητές της Πλειοψηφίας, από τον κύριο Πρωθυπουργό, από τον κύριο Υπουργό, κ.λπ. –και καθηµερινά βλέπουµε έναν ορυµαγδό επιθέσεων ενάντια στο ΚΚΕ- σε σχέση µε
τις κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ και των εργαζοµένων και σε ό,τι
αφορά τον τουρισµό ότι δήθεν οι κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ, η
δραστηριότητά του και οι αγωνιστικές του παρεµβάσεις είναι
αυτές που οδηγούν στην αύξηση των προβληµάτων και στη µείωση του τουρισµού.
«Εµείς», είπε και η Γενική Γραµµατέας του ΚΚΕ χθες, «είµαστε
υπέρ βεβαίως του δικαιώµατος των εργαζοµένων του τουρισµού». Όµως, πρέπει να σκεφτεί ο κάθε Έλληνας αυτό που επιχειρεί να κρύψει η Κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις µέχρι
σήµερα, ότι η Ελλάδα είχε βαριά βιοµηχανία και η πολιτική των
κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχει οδηγήσει
εκεί που την οδήγησε. Είχε τα ναυπηγεία στο Σκαραµαγκά, τα
ναυπηγεία στην Αυλίδα, τα ναυπηγεία στη Σύρο, τα ναυπηγεία
στην Ελευσίνα, που σε όλα αυτά απασχολούνταν δεκατέσσερις
χιλιάδες εργαζόµενοι και σήµερα σε όλους αυτούς τους χώρους
που ερηµώνουν, δουλεύουν δυόµισι χιλιάδες άνθρωποι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Είχε κλωστοϋφαντουργίες όπως η «ΠΕΙΡΑΪΚΗ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ»,
όπως η «PERFIL», επιχειρήσεις µεγάλες µε οκτώµισι χιλιάδες,
µόνο στην «ΠΕΙΡΑΪΚΗ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ», εργαζόµενους και έχουν κλείσει αυτές οι επιχειρήσεις. Έχει καταργηθεί, έχει χτυπηθεί η αµπελοκαλλιέργεια, χτυπιέται η αγροτική παραγωγή και η
κτηνοτροφική παραγωγή. Ποιοι φταίνε γι’ αυτά; Σε ποια χώρα,
ποια οικονοµία ποιας χώρας µπορεί να στηριχθεί µονάχα και αποκλειστικά στον τουρισµό;
Μονάχα αυτοί που επιχειρούν να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλο τους λοιπόν, µπορούν να προβάλλουν επιχειρήµατα σαν
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και αυτά που ακούσαµε εδώ, ότι δήθεν φταίει το ΠΑΜΕ και το
ΚΚΕ, όταν η λιτότητα, όταν τα εισοδηµατικά προβλήµατα, οι δυσκολίες στην επιβίωση της κάθε λαϊκής οικογένειας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη οδηγεί τον καθένα να περιορίζει το χρόνο
των διακοπών του, να προσανατολίζετε στα χωριά του και να µην
κάνει διακοπές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Άρα, λοιπόν, µε βάση όλα αυτά βεβαίως ενισχύεται η επιχειρηµατολογία µας, ότι καταψηφίζουµε
και κατ’ άρθρο το σχετικό νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο για λίγα λεπτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Μαυρίκο.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μα, κυρία Πρόεδρε …
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Παφίλη, επειδή διαµαρτύρεστε συνεχώς, έδωσα δυόµισι λεπτά επιπλέον. Η ανοχή
του Προεδρείου ήταν νοµίζω επαρκής.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να σας καθυστερήσω.
Απλώς είχα ζητήσει από τον κύριο Πρόεδρο της Βουλής το λόγο,
προ της αγορεύσεως του κ. Μόσιαλου, γιατί ο κ. Καρύδης είχε
θέσει ένα θέµα και δεν είχα προλάβει να του απαντήσω, εν όψει
µίας αναστάτωσης που έχει δηµιουργηθεί στον Πειραιά από παρεξηγήσεις, τις οποίες, κύριοι συνάδελφοι, εµείς τις έχουµε συνηθίσει πια, γιατί δηµιουργούνται επεισόδια, θέµατα ολόκληρα,
τηλεοπτικές εκποµπές, οτιδήποτε µπορείτε να φανταστείτε,
επειδή κάποιος είπε κάτι.
Σας διαβεβαιώνω για το θέµα που θέσατε, ότι δεν υπάρχει καµµία αλλαγή για τους ναυτικούς σε σχέση µε τα ασφαλιστικά ή τα
συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα πιο ειδικά. ∆εν υπάρχει λόγος
ανησυχίας. Η µεταφορά του ταµείου τους στο ΙΚΑ, δεν συνεπάγεται τις µεταβολές που υποθέτουµε. Καµµία µεταβολή. Και σας
διαβεβαιώνω γι’ αυτό και σας παρακαλώ, να διαβεβαιώσετε ειδικά εκείνους, που προκαλούν ανησυχίες χωρίς κανένα λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ δεχθείτε τις ευχές του Προεδρείου για την ονοµαστική σας εορτή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να είστε καλά, κυρία Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω µε ένα
σχόλιο για τα όσα άκουσα, κύριε Υπουργέ, από τον Πρωθυπουργό.
Για πρώτη φορά είδα Πρωθυπουργό «ιατρό», «ιατρός» βέβαια
ο οποίος έκανε διαγνώσεις. Ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός σαν να
ήταν από άλλη χώρα και µας είπε ότι ανέλαβε τώρα την κυβέρνηση της Ελλάδας, δεν ήταν ποτέ Υπουργός αυτής της χώρας,
δεν ήξερε τι γινόταν, δεν ήξερε αν υπήρχε διαφάνεια ή διαφθορά
και ήρθε, λοιπόν, σήµερα αυτός ο Πρωθυπουργός, ο «ιατρός», να
δώσει, κύριε Κουτρουµάνη, τη λύση.
Το λέω αυτό, γιατί ακόµα δεν µας απήντησε ο Πρωθυπουργός
της χώρας στο ερώτηµα: Τις πταίει; Ποιος φταίει και σήµερα είµαστε στο σηµείο µηδέν, ποιος φταίει; Γιατί δεν άκουσα να λέει
«εµείς φταίµε». Όλοι οι άλλοι, οι άλλοι από απέναντι, οι από εδώ
δεξιά. Οι από εδώ αριστερά δεν φταίνε, δεν κυβέρνησαν ποτέ,
κύριοι Υπουργοί. Ποτέ!
Μόνο ο Υπουργός, ο κ. Λοβέρδος και ο κ. Κουτρουµάνης και
στην επιτροπή και εδώ, είχαν το θάρρος να πουν ότι έκαναν
λάθη. Ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε, είναι µετανάστης, είναι οµογενής, ήρθε από αλλού! Και το λέω αυτό µε πολλή συµπάθεια
προς το πρόσωπο του, προς τον αξιότιµο κύριο Πρωθυπουργό,
αλλά δεν είµαστε ούτε αφελείς, ούτε ηλίθιοι.
Μίλησε για το τέλος του πελατειακού κράτους που ο ίδιος δηµιούργησε, το κόµµα του. Και ήρθε να µας πει, ότι θα δώσει
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τέλος στο πελατειακό κράτος, κύριε εισηγητά, το οποίο δηµιουργήσατε εσείς, οι ίδιοι. Και αναρωτιέµαι εγώ τώρα σε ποιους
απευθύνετε, σε εσάς, σε εµάς, σε αυτούς που ακούν απ’ έξω; Σε
ποιους απευθύνετε; Σε αφελείς;
Και συνεχίζω. Αφού, λοιπόν, το δηµιούργησε θα το τελειώσει
τώρα. Το πρόβληµα είναι ότι θα τελειώσει την Ελλάδα ο κύριος
Πρωθυπουργός. Φαίνεται ότι τελειώνει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αυτό είναι το χειρότερο. Τελειώνετε την Ελλάδα και τους
Έλληνες. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αυτό που µου προξένησε εντύπωση είναι ότι έκανε ιστορική
αναδροµή. Αλλά έκανε ιστορική αναδροµή µε ιστορικά άλµατα,
δηλαδή από το ’81 έφθασε στο 2010. ∆εν είπε για άλλες δεκαετίες τίποτα. «∆εν κάναµε λάθη, δεν κάναµε τίποτα, ήµασταν πολύ
ωραία». Σαν –το επαναλαµβάνω- να µην άκουσε τίποτα.
Και βέβαια, εγώ ακόµη περιµένω να ακούσω για την πράσινη
ανάπτυξη. Εδώ ήταν, τα έλεγε όταν αναλάβατε την Κυβέρνηση.
Είπε: «Η πράσινη ανάπτυξη που θα φέρει στην Ελλάδα νέες επενδύσεις, εκατόν είκοσι χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας». Σήµερα
δεν µας είπε τίποτα. Γιατί; Γιατί όταν εγώ του είπα ότι χρειάζονται
τεράστιες επενδύσεις και κεφάλαια δεν απάντησε τότε.
Ούτε πράσινα άλογα, ούτε πράσινη ανάπτυξη. Γιατί εδώ το
ΚΚΕ έχει απόλυτο δίκιο και θα το ξαναπώ ακόµα µια φορά. Για να
φτάσεις στο σηµείο να µπορέσεις να έχεις έσοδα, πρέπει να µπορέσεις να έχει θέσεις εργασίας. Είναι τα απλά, τα πολύ απλά.
Για να µιλήσουµε για το άλλο. Θα αναγκαστώ να απαντήσω,
γιατί µου φαίνεται ότι κάποιοι κάνουν τουρισµό στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Μίλησε για εθελούσιες εξόδους, µίλησε για Ολυµπιακή
και ΟΣΕ, ο κ. Παπανδρέου, που αν ανατρέξετε στη δεκαετία του
‘80, πολλοί εκ των σηµερινών Υπουργών, πεσκέσια έστελναν
στην Ολυµπιακή τους συντρόφους. Για να µην πω για τον κ.
Πέππα, για όλους αυτούς που διορίζετε. Είναι έξι χιλιάδες εκεί
µέσα. Ποιος τους διόρισε αυτούς; Ποιος κατέστρεψε την Ολυµπιακή; Η Νέα ∆ηµοκρατία. ∆εν το συζητάµε, αυτή φταίει για
όλα! Βρήκαµε έναν εκεί να τον κρεµάσουµε. Είναι που είναι και
ψυχορραγούν αυτοί, τους πατάτε και το κεφάλι και δεν έχουν τι
να απαντήσουν οι άνθρωποι.
Συνεχίζουµε. Έχω µπροστά µου, κύριε εισηγητά, αυτήν την εικόνα που είναι χίλιες λέξεις. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά. Ξέρετε ποιος είναι αυτός; Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, τότε
Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, το 2008 διαδηλώνει ενάντια στο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο της Νέας ∆ηµοκρατίας. Εγώ περιµένω τον
Πρωθυπουργό αύριο, να είναι πάλι µε τους διαδηλωτές, µε τη
γροθιά υψωµένη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αυτά γιατί τα ξεχάσατε; Το καταθέτω στα Πρακτικά. Να δω αν
θα είναι ο Πρωθυπουργός αύριο εκεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα εικόνα, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε τώρα στην πραγµατικότητα. Το είπα και εχθές. Έρχεται
κοινωνική έκρηξη, κύριοι συνάδελφοι. Ό,τι και να µου λέτε,
θεωρώ ότι δεν αντιλαµβάνεστε µερικοί εδώ µέσα κάποια πράγµατα. Γιατί θα γίνει αυτό; Εγώ θα το ερµηνεύσω µε διαφορετικό
τρόπο, κύριε εισηγητά.
Ακούστε τα νούµερα σε µελέτες όσον αφορούν τα οικονοµικά.
Είναι κατανεµηµένος ο πλούτος της Ελλάδας ως εξής: Η ανώτερη τάξη είναι 10%, η ελίτ. Η µεσαία τάξη είναι 40%. Η κατώτερη είναι 50%. Εδώ λοιπόν, ερχόµαστε στην κατανοµή πλέον
του πλούτου επί τοις εκατό. Η ανώτερη τάξη έχει το 50%, ενώ το
10% των Ελλήνων νέµεται το 50% του πλούτου. Το 40% που είναι
η µεσαία τάξη νέµεται το 40%. Το 10% η κατώτερη τάξη, που
είναι το 50%, παίρνει το 10%.
Ξέρετε πού είναι το πρόβληµα; Χτυπάµε τη µεσαία τάξη πλέον.
Μέχρι τώρα είχαµε ένα µαξιλάρι ασφάλειας, κοινωνικής ασφάλειας του πολιτικού συστήµατος, που ήταν η µεσαία τάξη. Τώρα
ισοπεδώνουµε, ουσιαστικά αρχίζουµε και φθείρουµε, τη µεσαία
τάξη. Και αν η µεσαία τάξη αντιδράσει, πιστέψτέ µε, στην ανώτερη τάξη δεν θα υπάρχει µαξιλάρι. Και αυτή η ανώτερη τάξη,
είτε είναι Βουλευτές είτε είναι παράγοντες του Κοινοβουλίου
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είτε, αν θέλετε, είναι πλούσιοι άνθρωποι, δεν µε απασχολεί
εµένα. Αυτό είναι που µε φοβίζει. Με φοβίζει ότι ο κορµός, εκείνο
που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, η σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονοµίας που είναι η µεσαία τάξη, χτυπιέται βάναυσα
από επιλογές της Κυβερνήσεώς σας. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει
ότι αν αποσαρθρώσεις τη σπονδυλική στήλη, έχεις τελειώσει ουσιαστικά ως οντότητα, ως οργανισµός.
Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, γιατί άκουσα τον εισηγητή
να λέει «πολιτική δεν είναι µόνο συναίσθηµα». Ξέρετε αυτά τα
διαβάζετε στο Πανεπιστήµιο και τα λέτε και καλά κάνετε. Στο Πανεπιστήµιο διαβάζετε επί χάρτου. Στην κοινωνία υπάρχει συναίσθηµα, κύριε εισηγητά. Πολιτική δίχως συναίσθηµα δεν είναι
πολιτική. Είναι αριθµοί, είναι µηχανές και οι άνθρωποι δεν είναι
ούτε αριθµοί, ούτε µηχανές. Αν δεν έχουµε συναίσθηµα εδώ
µέσα και αίσθηση ευθύνης και αίσθηση καθήκοντος, φοβούµαι
ότι το Σεπτέµβριο θα γευτούµε άγρια πράγµατα.
Εγώ το λέω και µακάρι να κάνω λάθος. Εδώ είναι που λείπει το
συναίσθηµα, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, που κάποιοι
εδώ µέσα έκαναν αγώνα όπως ο κ. Ροντούλης και αντί να τους
κοιτάξετε στα µάτια και να πείτε «η Ελλάδα πεθαίνει δηµογραφικά, δεν έχουµε Έλληνες, να δώσουµε κίνητρα» δεν τους δίνετε
κίνητρα. Να το συναίσθηµα, λοιπόν, γιατί απλά το συναίσθηµα
εµπεριέχει και άλλη πολύ µεγάλη προοπτική. Η ύπαρξη του ελληνικού έθνους, οι πολύτεκνοι.
Συνεχίζω για το ΚΚΕ. Με πολλή συµπάθεια δύο τρεις παρατηρήσεις θα κάνω. ∆εν θα αντιδικήσω µε το ΚΚΕ γιατί δεν κυβέρνησε ποτέ την Ελλάδα, αλλά θα πω κάποια πράγµατα.
Το δικαίωµα στην απεργία είναι αναφαίρετο και συνταγµατικά
κατοχυρωµένο. Εδώ µέσα κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει
κάτι τέτοιο. Θα είµαι ο τελευταίος που θα αµφισβητήσει το δικαίωµα στην απεργία.
Το δικαίωµα, όµως, στην εργασία γιατί εσείς το στερείτε; Γιατί
στερείτε εσείς το δικαίωµα στην εργασία; Ο άλλος στο λιµάνι
θέλει να δουλέψει. Ο ψιλικατζής, ο εστιάτορας θέλουν να δουλέψουν! Γιατί τους στερείτε αυτό το δικαίωµα; Εγώ δεν διαφωνώ,
να κάνουµε αγώνες. Να κάνετε αγώνες. Αυτό είναι δικαίωµά σας.
Γιατί, όµως, εσείς στερείτε το δικαίωµα στην εργασία που είναι
συνταγµατικά κατοχυρωµένο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και δεν θα σας πω για τα υπόλοιπα περί κλωστοϋφαντουργίας,
γιατί εγώ θυµάµαι ότι την PIRELLI την έκλεισαν πολλοί εργαζόµενοι. Ήµουν εκεί, γιατί έκανα ρεπορτάζ εκείνη την περίοδο. Πώς
την έκλεισαν; Έκλειναν την είσοδο, σήκωναν µαύρες σηµαίες,
φώναζαν απεργία, απεργία, σηκώθηκε ο «µάγκας» -εντός εισαγωγικών- και πήγε στην Τουρκία. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρετε
ότι στη Βουλγαρία και στη Ρουµανία υπάρχουν κλωστοϋφαντουργίες. Πήγαν εκεί. Γιατί; Γιατί έδιναν κίνητρα αυτοί οι κύριοι
από εδώ, για να παίρνουν επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και να τα αφήνουν εκεί. Ε τότε έπρεπε να βγείτε στους
δρόµους! Τότε έπρεπε να βγουν στους δρόµους όλοι. Αυτές είναι
οι πραγµατικές διαστάσεις του προβλήµατος.
Κατά τα άλλα -για να κλείσω και να µην καταχρώµαι και το
χρόνο σας- άκουσα τον Πρωθυπουργό να µιλάει για εισφορές
και για το ότι χαρίστηκαν εισφορές. Ακούστε! Ήρθε ο Πρωθυπουργός να σας πει ότι χαρίστηκαν εισφορές. Ξέχασε τη Γενική
Τράπεζα ο Πρωθυπουργός! Ήταν Υπουργός του ΠΑΣΟΚ τότε.
Ξεχάσαµε την «ALPHA BANK». Ωρυόταν ο κ. Λαφαζάνης. Φώναζε, ούρλιαζε για την «ALPHA BANK». Φώναζε ο κ. Λαφαζάνης
και προς τιµήν του.
Ξέρετε τι κάνετε, κύριε εισηγητά; Τις εισφορές αυτές πρέπει
να τις πληρώσει ο ιδιώτης. Γιατί όταν αγοράζω εγώ Α.Ε., παίρνω
και τα χρέη µαζί και τα βάρη και δεν παίρνω µόνο τα κέρδη. Τις
εισφορές των εργαζοµένων, λοιπόν, τις µεταφέρετε στο δηµόσιο. Ποιο δηµόσιο; Το κράτος. Αυτό κάνατε, κύριε εισηγητά.
Και έρχεται ο Πρωθυπουργός σήµερα, σαν να έρχεται από
άλλο κόσµο, σαν τουρίστας εδώ µέσα, να µας κάνει τη διάγνωση.
Ο γιατρός! Ως γιατρός, λοιπόν, έκανε τη διάγνωση. Το πρόβληµα
είναι ότι δεν χρειαζόµαστε διάγνωση, αλλά χειρουργείο. ∆υστυχώς, οδηγείτε την Ελλάδα στο χειρουργείο. Η χούντα και ο Παπαδόπουλος µίλαγε για χειρουργεία, αλλά εκεί πάτε σήµερα την
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Ελλάδα, στο χειρουργείο.
Ξέρετε, εκτιµώ πάρα πολύ ως πρόσωπο τον Υπουργό Εργασίας. Όµως, θα του πω πάλι κάτι πολύ απλό. Όταν δεν έχετε προσωπικό, κύριε, για να πατάξετε την εισφοροδιαφυγή, όταν δεν
έχετε µηχανοργάνωση στο ΙΚΑ, πολύ φοβάµαι ότι δεν θα αποτύχετε µόνο εσείς. Εσείς και εµείς θα φύγουµε από εδώ µέσα. Και
όχι σε δέκα και σε είκοσι χρόνια, αλλά σε τρία χρόνια -και µάρτυς µου ο Θεός, γιατί όλοι, εν πάση περιπτώσει, πιστεύουµε
κάπου ή στο κόµµα που πιστεύετε κάποιοι- θα συζητάµε πάλι το
ασφαλιστικό και θα λέµε πάλι τα ίδια πράγµατα. Γιατί δεν είχατε
το θάρρος. Και θάρρος χρειάζεται από όλους. ∆υστυχώς, και λιπόψυχοι είστε και αύτανδροι θα βουλιάξετε, γιατί δυστυχώς δεν
αλλάξατε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Βελόπουλο.
Θα ήθελα και εγώ να συµφωνήσω ότι το συναίσθηµα χρειάζεται, όταν µετουσιώνεται σε θετική δράση και σε βέλτιστες πρακτικές.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, χρειάζεται και το
συναίσθηµα, χρειάζεται και η λογική. Και νοµίζω ότι δεν είναι
σωστό αυτό που είπε ο κ. Μόσιαλος, δηλαδή ότι περισσεύει το
συναίσθηµα και λείπει η λογική. Θα πω, όµως, µετά γι’ αυτό.
Εγώ κατ’ αρχάς θέλω να πω ότι αυτό που καταγγέλλει όλη η
Αντιπολίτευση, είτε τίµια και καθαρά είτε µόνο αντιπολιτευτικά
και κρύβοντας ορισµένα πράγµατα, είναι η µεγάλη καταγγελία.
Υπάρχει, όµως, και µια δεύτερη. Απόψε έχουµε µια διαδικασία
εξπρές για ένα πάρα πολύ σοβαρό σχέδιο νόµου, το οποίο, όπως
βλέπετε, είναι στην ουσία δύο µεγάλα νοµοσχέδια. Το ένα είναι
το ασφαλιστικό και µιλά για την κατεδάφισή του και το άλλο είναι
το εργασιακό και µας γυρίζει προς τα πίσω µε γοργούς ρυθµούς
σε έναν αντιλαϊκό κατήφορο, σε έναν κατήφορο που φέρνει τα
πράγµατα πίσω, γυρίζει πίσω τον τροχό της ιστορίας.
Κι όµως, µας δίνετε οκτώ λεπτά για να µιλήσουµε για δύο νοµοσχέδια στην ουσία, µας δίνετε δύο λεπτά για να µιλήσουµε για
όλα µαζί τα άρθρα, ενώ σε πολλά νοµοσχέδια ήσσονος σηµασίας συνήθως χωρίζουµε τα άρθρα σε δύο ενότητες.
Συµφωνώ στο να καταγγέλλει κανείς και να είναι συναισθηµατικός. Όµως, όταν η κατάσταση είναι έτσι, τι να κάνουµε; Να παραβλέπουµε την πραγµατικότητα;
Θα έλεγα ότι αυτά τα δύο σχέδια νόµου είναι άµεσα συνδεδεµένα, αλλά και χωριστά και τεράστια.
Θα ήθελα να πω, επίσης, ότι λείπει η Νέα ∆ηµοκρατία. Επίσης,
θα ήθελα να πω ότι από την Αίθουσα, µετά από όλη αυτή τη µεθόδευση και όλη αυτήν τη διαδικασία, όπως αυτή κύλισε, δεν νοµίζω να φαίνεται ότι µιλάµε για ένα τόσο σοβαρό νοµοσχέδιο για
το οποίο αύριο απεργούν οι πάντες στην Ελλάδα.
Έχω την εντύπωση, λοιπόν, ότι δίνουµε και εµείς από εδώ και
η Κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη –και όταν λέω «εµείς», δεν
εννοώ όλοι το ίδιο- αφορµές για αυτό το «χάλι» -θα τολµήσω να
πω- που παρουσιάζεται και απόψε µ’ αυτήν τη διαδικασία.
Τώρα, θα µου πείτε γιατί συµµετέχουµε εµείς. Θα µας καταγγείλετε αν φύγουµε, αλλά δεν µας ακούτε και που είµαστε εδώ.
Όµως, αυτό συνιστά υποβάθµιση, κάτι που θα πρέπει να δεχθείτε. Είναι «χτύπηµα» και δεν είναι «χτύπηµα» που το κάνουµε
εµείς. Εσείς οργανώνετε αυτό το «χτύπηµα» και είναι ενάντια σε
θεσµούς και µάλιστα ενάντια σε θεσµούς που χρειάζεται η κοινωνία, ιδιαίτερα όταν είναι σε µια κατάσταση όπως η τωρινή.
Βέβαια, θα έλεγα ότι όταν µιλάω για τον Πρωθυπουργό, δεν
µπορώ να εκφραστώ µε βαριές λέξεις, γιατί πρέπει να σεβαστούµε και εµείς τους θεσµούς. Όµως, πείτε µου το εξής: Όταν
λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι αυτό το σχέδιο νόµου δεν θα
πειράξει κανέναν, αλλά µετά σε µια άλλη αποστροφή του λόγου
του, λέει ότι είναι «σκληρό» -δεν πειράζει κανέναν, αλλά είναι
«σκληρό»- ποιον πειράζει; Τη λογική πειράζει. Μπορώ να πω
τώρα εγώ βαριές κουβέντες εδώ; Ε, είµαι και νέος Βουλευτής
και από ένα µικρό κόµµα, θα µας κατηγορήσετε πάλι!
Όµως, νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να κατηγορήσω εγώ κανέναν.
Τα πράγµατα κατηγορούν εσάς. Είναι, δηλαδή, µια αντιφατική
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κοροϊδία και ένα θέατρο που στήνετε για να κοροϊδέψετε. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει πια ζήτηµα πολιτικής και ειδικά κοινωνικής
πολιτικής, αλλά είναι θέµα επικοινωνιακής πολιτικής και µιας κοροϊδίας, που κρύβεται πίσω από αυτήν την επικοινωνιακή πολιτική.
∆είτε τι λέει η ΟΚΕ. Ξέρετε ποια είναι η πλειοψηφία στη σύνθεση της ΟΚΕ. Καταγγέλλει από την αντισυνταγµατικότητα µέχρι
την καρδιά και την ουσία αυτού του σχεδίου νόµου και για τα εργασιακά και για το ασφαλιστικό.
∆είτε τι λένε οι εργοδοτικές οργανώσεις, πλην του ΣΕΒ. ∆είτε
τι λένε οι µικρές εργοδοτικές οργανώσεις, οι µικροµεσαίοι που
είναι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Αυτοί, λοιπόν, λένε ότι δεν θέλουν αυτά τα µέτρα, δεν θέλουν
να τους δώσετε το δικαίωµα να απολύουν. Μάλιστα, λένε και κάτι
πολύ συγκεκριµένο. Λένε ότι αν κλείσει η επιχείρηση κάποιου,
δεν θα κλείσει από τον έναν ή τους δύο ή τρεις εργαζόµενους
που έχει, αλλά από άλλα πράγµατα. Και αν είναι να κλείσει η επιχείρηση, τότε οι εργαζόµενοι θα φύγουν µαζί µε τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες. Θα πάνε και αυτοί στην ανεργία, όπως
και ο µικροµεσαίος επιχειρηµατίας. Τι θεσµοθετείτε, λοιπόν;
Και πείτε µου, τώρα το εξής: Χρειάζεται να µπει µια επιστηµονικότητα ως περίβληµα για να κρύψει την πραγµατικότητα; Εγώ
θα έλεγα ότι αυτό είναι αρνητικό. Η επιστηµονικότητα χρειάζεται,
όπως γενικά χρειάζεται και η επιστήµη, αλλά όλα πρέπει να έχουν
µια ηθική. Και η ηθική λέει ότι πρέπει να σπρώχνουµε τα πράγµατα προς τα εµπρός και όχι προς τα πίσω.
Αυτό το λέω πολύ µαλακά, για να µην µου πει πάλι ο κ. Μόσιαλος –για όταν έθεσα το θέµα της επιστηµονικής ηθικής- ότι
το λέω προσωπικά σ’ αυτόν. Εγώ κάνω µια γενική πολιτική κριτική.
Πέρα από την αντισυνταγµατικότητα για την οποία µίλησαν αρµοδιότεροι εµού -και το οποίο νοµίζω ότι είναι ένα θέµα που είναι
πεντακάθαρο και θα φανεί και στην πορεία- το δεύτερο που θα
ήθελα να θέσω είναι και το ζήτηµα τού ότι καµµιά φορά συζητάµε και µιλάµε κατά το δοκούν.
Όσον αφορά, δηλαδή, αυτό το κείµενο που διαβάστηκε προηγουµένως, δηλαδή το κείµενο στο οποίο πριν δυο χρόνια ο κ. Λοβέρδος µιλούσε για δηµοψήφισµα, για άµεση δηµοκρατία κ.λπ.,
εγώ λέω ότι αν το έλεγε τότε, γιατί να µην το λέει και τώρα και
γιατί να µη µιλήσουµε γι’ αυτό;
Αν, λοιπόν, επικαλείστε ότι η πλειοψηφία σάς ψήφισε και γι’
αυτό είστε Κυβέρνηση, ας ρωτήσουµε τον ελληνικό λαό και ας
ελέγξουµε µ’ ένα δηµοψήφισµα αν εξακολουθεί να σας στηρίζει
αυτή η πλειοψηφία.
Αυτό, λοιπόν, δεν θα έπρεπε να το καταγγείλουµε και δεν θα
έπρεπε να το πούµε σε υψηλούς τόνους, αλλά θα έπρεπε να το
θέσουµε απλά και από δηµοκρατική ευαισθησία και από δηµοκρατική λογική, όπως λέτε, κύριε Μόσιαλε. Και αναφέροµαι σε
σας όχι προσωπικά, αλλά επειδή είστε εισηγητής. Θα έπρεπε,
λοιπόν, να το δεχθείτε ως παράταξη και να πείτε «ναι».
Τώρα, θα πω κάτι άλλο το οποίο θεωρώ πολύ σηµαντικό.
Όσον αφορά στο ΣΕΠΕ και µε ερωτήσεις και εδώ και στην Επιτροπή των Κοινωνικών Υποθέσεων έχω ρωτήσει τον κύριο
Υπουργό και µου έχει πει ότι δεν θα κάνει προσλήψεις στο ΣΕΠΕ.
Όµως, βλέπω ότι δεν γίνονται ούτε µετατάξεις ούτε αποσπάσεις.
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι αφήνουµε ασύδοτη την
ιστορία των ελέγχων. ∆εν γίνονται έλεγχοι. Και όλα αυτά που
λέµε για το ότι θα πατάξουµε και θα κάνουµε κ.λπ., στην πράξη
κρίνονται και κρίνονται αρνητικά. Όσον αφορά στο ΣΕΠΕ τουλάχιστον –το οποίο φέρνω ως παράδειγµα- υπάρχουν και άλλοι
ελεγκτικοί µηχανισµοί, τους οποίους δεν θα αναφέρω τώρα.
Όµως, αυτό δείχνει κατεύθυνση και µια έλλειψη ειλικρινών
προθέσεων και θα έλεγα ότι αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να
προσπαθείτε. Και αυτό είναι ένα επιχείρηµα που εµάς µπορεί να
µην µας έπειθε γενικά, αλλά θα µας έπειθε στα επιµέρους και θα
λέγαµε ότι «ναι, τουλάχιστον εκεί γίνεται µια προσπάθεια».
Επίσης, υπάρχει ένα µείζον πολιτικό ζήτηµα που είναι η προσπέραση των ευθυνών. ∆ηλαδή, είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά και ο κύριος Υπουργός, αλλά και όλοι λίγο πολύ λένε
ότι «ναι, έχουµε κάνει λάθη» και εκεί τελειώνει. Το προσπερνάµε,
το σβήνουµε και πάµε παρακάτω, χωρίς να υπάρχει ούτε µία
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«συγγνώµη». ∆εν υπάρχει «συγγνώµη» ούτε για τα µάτια του κόσµου! ∆ιότι αν η κατάσταση είναι όπως την περιγράφετε, πείτε
µου ποιος φταίει και πείτε µου γιατί δεν κάνετε και µια ανάλυση
των ευθυνών. Πείτε µου γιατί δεν κάνετε και µια αναστροφή της
πορείας.
∆ιότι για να λύσετε, υποτίθεται, αυτό το πρόβληµα, πηγαίνετε
προς την ίδια πορεία µ’ αυτήν που το δηµιούργησε. Και επιτίθεστε ενάντια στον «εχθρό-λαό», στην κοινωνία. Και γι’ αυτό θα
δείτε τι θα συµβεί αύριο στις διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
Ακόµα, θα έλεγα ότι δεν κάνετε αλλαγή πλεύσης. Αυτό που λέγατε παλιότερα «λιτότητα», σήµερα το κάνετε µε περικοπές.
Κόβετε από παντού και βλέπω ότι πάντα οι ίδιοι πληρώνουν και
ότι κανείς δεν µιλάει για ανάπτυξη.
Να σας πω ότι αύριο είναι η απεργία. Το αίτηµα είναι «όχι στην
κατεδάφιση». Υπάρχει στη Βουλή απεργία των υπαλλήλων της.
Εµείς καλούµε τους εργαζόµενους να απεργήσουν και ζητούµε
να σταµατήσει αύριο τις εργασίες της η Βουλή, διότι διαφορετικά
θα είναι σαν να δίνει η Βουλή το παράδειγµα –απεργοσπαστικός
µηχανισµός σε κάθε απεργία και σε κάθε διεκδίκηση- ότι θέλουµε
µια κοινωνία που δεν πρέπει να διεκδικεί. Εµείς λέµε ότι η κοινωνία που δεν έχει ενεργούς πολίτες που διεκδικούν δεν είναι
δηµοκρατική κοινωνία. Πηγαίνει προς αλλού.
Αν µιλούσα για τα άρθρα, θα χρειαζόµουν ένα εικοσάλεπτο.
∆εν το έχω. ∆εν µιλάµε για τα άρθρα. Έχουµε, όµως, µιλήσει
στην επιτροπή. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι θέλω να καταθέσω ορισµένα πράγµατα.
Υπάρχουν κατατεθειµένες τροπολογίες. Να πω ότι, κατ’ αρχάς,
στηρίζουµε την τροπολογία που έχει κατατεθεί για το ΤΕΕ. Να
πω, επίσης, ότι στηρίζουµε και αιτήµατα που έχουν έρθει. Για παράδειγµα ένα, που είναι σε τροπολογία, αφορά τους υπαλλήλους
στις εταιρείες των δήµων. Έχει µια αδήριτη λογική και στηρίζεται σε ένα λάθος που έχετε οµολογήσει σε απάντηση ερώτησης.
Επίσης, να σας πω ότι αυτά που θα σας καταθέσω και δεν προλαβαίνω να πω αφορούν κυρίως άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όπως
είναι η ΕΣΑµεΑ, η Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας (ΕΟΘΑ)
και ο Φάρος των Τυφλών. ∆εν συµφωνούµε σε όλα, αλλά σε
πολλά απ’ αυτά.
Επίσης, είναι η Οµοσπονδία των Συνταξιουχικών Τραπεζικών
Οργανώσεων, κάποια από την Τράπεζα της Ελλάδος, κάποιες γενικές παρατηρήσεις από τους εργαζόµενους –προσέξτε το αυτόστις ασφαλιστικές εταιρείες, που δείχνουν και µια ποιότητα στο
ζήτηµα, δηλαδή τώρα που θα τους στείλουµε στην ιδιωτική
ασφάλιση –εσείς δηλαδή, όχι εµείς- τι θα γίνεται εκεί. ∆είτε τι
προβλήµατα υπάρχουν ήδη όχι µόνο στους εργαζόµενους, αλλά
και στις εταιρείες.
∆είτε, επίσης, κάτι ειδικό για το άρθρο 64 του νοµοσχεδίου,
που αφορά την Τράπεζα της Ελλάδας. ∆είτε και για το Σύλλογο
των Συνταξιούχων της ΑΤΕ.
Ιδιαίτερη σηµασία νοµίζω ότι πρέπει να δώσετε στο υπόµνηµα
του ΟΜΕ∆, κύριε Υπουργέ, που είναι ένας πολύ σηµαντικός θεσµός που έχει δηµιουργήσει τούτη η χώρα. Νοµίζω ότι ήταν από
τις κατακτήσεις. Ήταν ένας θεσµός, που µπορεί να είχε µικρές
αντιρρήσεις, αλλά κανείς δεν είχε ριζική αντίθεση. ∆είτε τι πάτε
να κάνετε. Τουλάχιστον, ακούστέ τους την τελευταία στιγµή.
Θα ήθελα να πω πάρα πολλά. Θα ήθελα να κάνω και αυτό που
λέει ο τίτλος της αποψινής συζήτησης, δηλαδή να κουβεντιάσουµε επί των άρθρων. Όµως, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, µε
δική σας ευθύνη είναι αδύνατον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(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)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κριτσωτάκη.
Εισερχόµεθα τώρα στον κατάλογο των οµιλητών επί των άρθρων.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου πραγµατοποιεί-
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ται µέσα από µια σοβούσα πολιτική κρίση. Είναι ένα νοµοσχέδιο
πολιτικής αδυναµίας, που επεβλήθη µε τη δύναµη της πλειοψηφίας, µε την αρχή της δεδηλωµένης, µε τη µη πτώση της Κυβέρνησης εις τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
Πράγµατι, η αυλαία πέφτει. Το τέλος της Μεταπολίτευσης, δυστυχώς, συνοδεύεται και µε την πλήρη πτώση των κοινωνικών
µεταρρυθµίσεων, αλλά και των θεσµών και των δοµών που στήθηκε αυτό το σύστηµα όλα αυτά τα χρόνια.
Θα έχουµε σαφώς πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.
∆εν θα µπορέσει να αντέξει για πολύ αυτή η κατάσταση που
υπάρχει σήµερα. Οι αιτιάσεις που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι δηλαδή το πρόβληµα είναι να τελειώσουµε µε το πελατειακό σύστηµα, δεν νοµίζω ότι έχουν αντιστοιχία µε τη σηµερινή
πραγµατικότητα. Κατ’ αρχάς, το πελατειακό σύστηµα που γνωρίσαµε παλιά χάθηκε από το νεοκοµµατικό, που και το ίδιο το
ΠΑΣΟΚ εφάρµοσε, µια εκσυγχρονισµένη γραφειοκρατία που τελειοποίησε τις µεθόδους παράκαµψης των νόµων και των κανόνων του ΑΣΕΠ κ.λπ..
Το ζήσαµε αυτό και µάλιστα µάρτυρες είναι η ίδια η πρακτική
των στελεχών, που σήµερα οδήγησε µια χώρα να υπόκειται σε
βάναυσες αποφάσεις, τις οποίες δεν είχε το θάρρος να αντιµετωπίσει προληπτικά, για να υπάρχει διέξοδος.
Τι σηµαίνει αυτό; Υπάρχει µια ιστορική αναδροµή που την κάνω
σύντοµα. Πώς το ασφαλιστικό µας σύστηµα κατέρρευσε; Κατ’
αρχάς, όλα ξεκίνησαν πολύ παλιά, όταν οι τράπεζες διαγκωνίζονταν µεταξύ τους και έδιναν µίζες στα διοικητικά συµβούλια των
εκατοντάδων ταµείων για το ποια τράπεζα θα πάρει τις εκάστοτε
άτοκες καταθέσεις. Πρώτη φάση, λοιπόν, αυτή και πρώτο µεγάλο
έγκληµα.
Ακολούθησε µια µακρόχρονη πορεία, µε την οποία φθάσαµε
στο Χρηµατιστήριο. ∆όθηκε ή δεν δόθηκε εντολή κατά την κρίση
του Χρηµατιστηρίου να επενδύσουν τα ταµεία τα χρήµατά τους,
για να ανακάµψει το Χρηµατιστήριο; ∆όθηκε εντολή. Ήταν πολιτικό έγκληµα!
Ακολούθησε µια άλλη φάση, όπου γιγαντώθηκε η παρακµιακή
εξέλιξη, όπου τα δοµηµένα οµόλογα µε ευθύνες κάποιων εντολέων και µε τις ευθύνες και των εντολοδόχων, που στα διοικητικά συµβούλια ενέκριναν αυτές τις επιλογές κυριάρχησαν. Η
παρακµή στο µεγαλείο της. ∆ιότι εδώ µιλάµε για σκάνδαλα αόριστα, αλλά εδώ είναι ονοµατισµένα.
Έχουµε, επίσης, το άλλο µεγάλο πρόβληµα των ασφαλιστικών
ταµείων για την κατάρρευσή τους: Εισφοροαποφυγή µεθοδευµένη, εισφοροδιαφυγή, χρέη εργοδοτών, χρέη προς τα ταµεία
αυτασφαλισµένων. Αποτέλεσµα: ∆εν υπήρξε διαρθρωτική δυναµική. ∆εν υπήρξε µια εξέλιξη θετική.
Μάλιστα ένα µεγάλο διάστηµα το συντεχνιακό σύστηµα, η
κάθε κοινωνική κατηγορία να έχει το δικό της ταµείο, δηµιούργησε ακριβώς και αυτές τις συνέπειες, δηλαδή να υπάρχει µια
µεγάλη κοινωνική ανισότητα και ανισότητα συνταξιοδοτικών επιπέδων στην κλίµακα.
Ακολούθησε η επόµενη φάση των µεγάλων έργων µε την ανασφάλιστη εργασία αλλοδαπών. Και εδώ ακριβώς νοµίζω ότι τα
ασφαλιστικά ταµεία είχαν µόνο να πληρώνουν και όχι να εισπράττουν.
Πήγαµε στην επόµενη φάση, όπου τα πράγµατα έφθασαν σε
αδιέξοδο. Επιχείρησε η κυβέρνηση Σηµίτη να συζητήσει το θέµα
µε έναν αδόκιµο τρόπο και θα έλεγε κανείς µε µια τεχνοκρατική
και όχι πολιτική προσέγγιση.
Επίσης, θα πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια διογκώθηκε
ένα φαινόµενο λεηλασίας των χρηµάτων των ταµείων από υπερβολικές πλασµατικές δαπάνες για νοσήλια και φαρµακευτικές
αγωγές.
Καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά µαζί αθροιστικά συναποτελούν έναν βόρβορο καταστροφικό πάνω στον οποίο έχει κωφεύσει και η προπροηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η
κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και ξανά η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ σήµερα, διότι ο τρόπος που αντιµετωπίζεται η επαναθεµελίωση του ζητήµατος είναι βάναυσος και εντελώς άδικος.
Μάλιστα θα έλεγα ότι δεν καταλαβαίνουµε και το άρθρο 2,
όπου γίνεται αναφορά στη βασική σύνταξη που θα πάρουν διάφοροι µετανάστες δίχως κριτήρια, σε µια κλίµακα του αν κάποιος
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έχει δουλέψει από 1 έως 4.900 ένσηµα.
Προχθές στην Πάτρα έγιναν οδοµαχίες µεταξύ Σοµαλών και
Μαροκινών και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγονται
Ρουµανόγυφτοι. Καµµιά οκτακοσαριά απ’ αυτούς εκεί µαχαίρωναν στις γειτονιές τους άλλους που τους παρεµπόδιζαν να έχουν
το µονοπώλιο της ζητιανιάς. Μάλιστα έπεσαν και µέσα στην εκκλησία, όπου παραβρέθηκα και ο ίδιος. Ήταν µια τραγική κατάσταση να βλέπουµε ένα πλήθος ανθρώπων, που έχουν έρθει εκεί
µόνο για να ζητιανέψουν και όχι για να εργαστούν. ∆εν θα εργαστούν ποτέ και θα τους δώσουµε και τη βασική σύνταξη. Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό; ∆ίχως κριτήρια; Έχετε αφήσει πολλά
κενά στης διατυπώσεις του νόµου, που δεν διασφαλίζουν αυτό
που θα έπρεπε.
Μην µου µιλήσετε για ανθρώπινα δικαιώµατα! Σε µένα ειδικά,
γιατί είµαι από τους πρώτους αλληλέγγυους σε όλους αυτούς
που βασανίζονται και δίνω και προσωπικό «παρών».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Είναι θέµα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Στο συγκεκριµένο
θέµα, λοιπόν, είµαστε κάθετοι. Πρέπει να τελειώνουµε µε αυτά τα
φαινόµενα!
Να κάνετε µάλιστα και διάβηµα στη ρουµανική Κυβέρνηση γι’
αυτούς που µας ξεφορτώνει εδώ πέρα. Να τους ξαναστείλετε
πίσω για ανεπιθύµητους. ∆εν θα πλακώνει στην Ελλάδα όποιος
θέλει. Εδώ τα πράγµατα έχουν αγριέψει σε σηµείο που δεν φαντάζεστε. Ο λαός θα ξεσηκωθεί σ’ ένα µεγάλο κύµα µε το σύνθηµα «Ανατροπή αυτού του συστήµατος που τον οδήγησε εδώ!»
Και αυτό το κύµα θα επενδυθεί, είτε το θέλετε είτε όχι, από µια
µεγάλη πατριωτική συνείδηση, για την επιβίωση του λαού και του
έθνους µας, όπου θα ενωθούν οι Έλληνες µε συνθήµατα «Πρώτα
η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες εργαζόµενοι, πρώτα οι Έλληνες
επιχειρηµατίες, πρώτα τα ελληνικά προϊόντα», στο πλαίσιο µιας
κοινωνικής αλληλεγγύης, στην οποία, σας πληροφορούµε, δεν
θα υπάρχει κανένας ρατσισµός, για κανένα ξένο. Αλλά δεν θα
είναι, όµως και επιθυµητό να µας τους φορτώνουν τεχνηέντως.
Και βέβαια, για να υπάρξει κάθαρση σε αυτό το θέµα –γιατί
όσο δεν υπάρχει κάθαρση, δεν εξιλεώνεται κανείς- ο λαός και
αύριο στο δρόµο θα το φωνάξει «Οι κλέφτες να το πληρώσουν το
τίµηµα της πράξης τους. Οι περιουσίες τους, που είναι τεκµήρια
κλοπιµαίων και αθέµιτου πλουτισµού, θα πρέπει να δηµευθούν».
Αυτό είναι το αίτηµα το παλλαϊκό, το οποίο στρέφεται σε µια πολιτική ηγεσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η πολιτική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα συγκρουστεί µε τον εαυτό
της, τους διακόσιους βαρόνους, οι οποίοι είναι είτε επιχειρηµατίες είτε πολιτικό προσωπικό και έχουν οδηγήσει τη χώρα εδώ ή
µε σύµµαχο τα µέσα ενηµέρωσης, της συνενοχής, θα µας οδηγήσετε σε αδιέξοδο και σε µια χρεοκοπία; ∆εν είναι χρεοκοπία
ιδεών αυτή, δεν είναι χρεοκοπία πολιτικού προγράµµατος, δεν
είναι χρεοκοπία και διάσπαση πολιτικού κόµµατος, είναι κατάρρευση µιας προοπτικής ενός ολόκληρου λαού.
Νοµίζετε ότι η ταχύτητα που θα πάρει αυτή η εξέγερση, δεν θα
συµπαρασύρει τα τεχνάσµατα, τις προσπάθειες αποπροσανατολισµού και εγκλωβισµού µε ψεύτικα συνθήµατα, µε επίκληση
δήθεν ειδικών συνθηκών κ.λπ.; Θα είναι τόσο βίαιη αυτή η αναµέτρηση, που θα συµβολιστεί –να το θυµόσαστε- µε δακτυλοδεικτούµενους υπαίτιους των εξελίξεων.
∆εν ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός σήµερα –και τελειώνω µε αυτόµε την υποχρέωσή του να ζητήσει συγγνώµη από τον ελληνικό
λαό, όχι για τα προσωπικά του ψεύδη, όχι γιατί διόρισε στην
Αχαΐα χίλιους αστυνοµικούς το 1993, όταν ήταν ο ίδιος κυβερνητικός Βουλευτής και σήµερα µιλάει για πελατειακό κράτος, όχι
γιατί σήµερα λέει αυτά τα οποία πριν από δύο χρόνια κατήγγειλε
ως αντιλαϊκά, όχι γιατί η πρακτική σας είναι και αναποτελεσµατική, συν τοις άλλοις, αλλά γιατί αυτός ο ελληνικός λαός θέλει
αλήθειες αυτοκριτικής και θέλει κάποιον που διορίζει, οποιονδήποτε, ας είναι ακόµη και Υπουργός του και απλός του συνεργάτης, να µη µιλάει για πελατειακό σύστηµα σε αυτόν τον κόσµο,
που ήταν όµηρος για δεκαετίες εκβιασµού εξαγοράς και εξυπη-
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ρέτησης.
Μη νοµίζετε, αγαπητέ Υπουργέ, ότι τα πράγµατα θα πάνε τόσο
οµαλά. Αυτό που βράζει µέσα στον ελληνικό λαό δεν είναι ένας
απλός θυµός και µια αγανάκτηση. Είναι µια ιερή οργή. Και να ξέρετε ότι θα εκφραστεί και εµείς θέλουµε να εκφραστεί –και τελειώνω µε αυτό- δηµιουργικά αυτή η δυναµική, όχι µε στείρα
ανατροπή, προσωποποίηση συγκρούσεων και εκτελέσεις ατόµων, αλλά µε θεσµική αναδιοργάνωση του κράτους, µε πλατιά
εθνική, λαϊκή συµµαχία σε ένα κίνηµα που θα δώσει λύσεις, για
να επιβιώσουµε ως λαός και έθνος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Χρυσανθακόπουλο.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλος Στασινός.
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Εθνική
Αντιπροσωπεία καλείται σήµερα να νοµοθετήσει πάνω σε ένα
θέµα που αφορά στο σύνολό του τον ελληνικό πληθυσµό. Είναι
ένα νοµοσχέδιο που θα καθορίσει τον τρόπο ζωής της σηµερινής
γενεάς, αλλά και των επόµενων γενεών.
Σήµερα καλούµαστε να πάρουµε σοβαρές και ουσιαστικές
αποφάσεις, µόνο που οι αποφάσεις αυτές λαµβάνονται κάτω από
το βάρος µιας τεράστιας οικονοµικής κρίσης, µιας κοινωνικής
ανησυχίας και αναταραχής και υπό τη δαµόκλειο σπάθη των δανειστών µας.
Σ’ αυτήν την αρνητική συγκυρία πρέπει να είµαστε ειλικρινείς,
πρέπει να πούµε αλήθειες, να κοιτάξουµε στα µάτια τον ελληνικό
λαό που δοκιµάζεται, να κάνουµε ουσιαστικές προτάσεις και όχι
να οχυρωθούµε πίσω από στείρα άρνηση. Να αφήσουµε στην
άκρη τις κοµµατικές σκοπιµότητες, για να δώσουµε την καλύτερη δυνατή λύση σε αυτό το πρόβληµα.
Το ασφαλιστικό σύστηµα, όπως το ξέραµε µέχρι σήµερα, κατέρρευσε. Η κύρια αιτία της κρίσης του ασφαλιστικού συστήµατος τόσο στη χώρα µας, όσο και στην Ευρώπη, είναι η
δηµογραφική αλλαγή. Η γήρανση του πληθυσµού ανέτρεψε τους
συσχετισµούς µεταξύ εργαζόµενων και συνταξιούχων. Η σχέση
των εργαζόµενων προς τους συνταξιούχους το 1950 ήταν 4 προς
1. Σήµερα είναι 1,7 προς 1 και βαίνει συνεχώς µειούµενη. Έχουµε
µια σηµαντική µείωση της θνησιµότητας και αύξηση του προσδόκιµου ζωής στα εβδοµήντα οκτώ χρόνια για τους άντρες και
στα ογδόντα τρία για τις γυναίκες. Το 2050 η σχέση αυτή προβλέπεται να είναι ακόµα µεγαλύτερη, ογδόντα τρία για τους
άντρες και ογδόντα οκτώ για τις γυναίκες.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη διόγκωση του ελλείµµατος των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης και το κενό αυτό καλείται να το
καλύψει το δηµόσιο. Η παράµετρος αυτή οδήγησε, στη συνέχεια,
στη δηµιουργία µιας δηµοσιονοµικής κρίσης. Έτσι τον Οκτώβριο
του 2009 η πρόσθετη κεντρική ενίσχυση για συντάξεις ανήλθε
σε 2,4 δισεκατοµµύρια ευρώ και η πρόβλεψη αυτή για το 2010
ήταν 3,8 δισεκατοµµύρια ευρώ, το 2011 ήταν 5,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ και το 2015 προβλεπόταν η πλήρης κατάρρευση του συστήµατος.
Εάν η κατάσταση αφηνόταν χωρίς διόρθωση, χωρίς παρέµβαση, οι δαπάνες, που σήµερα είναι 13,5 του ΑΕΠ και το έλλειµµα του συστήµατος που αντιστοιχεί στις συντάξεις είναι 5,6
του ΑΕΠ, το 2060 θα ήταν 26% και το έλλειµµα 15,7% και η εκτίµηση για το χρέος του συστήµατος ασφάλισης θα ήταν 250% επί
του ΑΕΠ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)
Η εξέλιξη αυτή, πλέον, οδηγεί τη χώρα σε µία µείζονα κοινωνική και αναπτυξιακή κρίση. Οι κρατικοί πόροι που διοχετεύονται
στο ασφαλιστικό ταµείο θα αποστερούνται από τα προγράµµατα
δηµοσίων επενδύσεων. Έτσι θα υπάρξει επιβράδυνση ή και αναστολή της ανάπτυξης και µείωση της ανταγωνιστικότητας.
Οι κοινωνικές δαπάνες που είναι οι συντάξεις, η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια, είναι το 26% του ΑΕΠ. Εάν οι συντάξεις και µόνο
απορροφούν όλο αυτό το ποσοστό, τότε θα υπάρξει µείζων κοινωνική κρίση. Τη ζοφερή αυτή κατάσταση έρχονται να επιβαρύνουν και εγγενείς αδυναµίες του συστήµατος: Οι χρόνιες και
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κρίσιµες ανεπάρκειας που διακυβέρνησαν τη χώρα, η παθητική
παρακολούθηση της κατάρρευσης του συστήµατος και οι πελατειακές εξυπηρετήσεις. Συνεπίκουρη σ’ αυτήν την τραγική πορεία υπήρξε η συνδικαλιστική µυωπία, τα συντεχνιακά προνόµια
και τα παράλογα κεκτηµένα. Η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροκλοπή, η αλόγιστη χρήση των αποθεµατικών των ταµείων, οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, οι εθελούσιες έξοδοι, η βιοµηχανία των
αναπηρικών συντάξεων, η εκτόξευση των δαπανών στο φάρµακο, στις ιατρικές εξετάσεις και στο ιατρικό υλικό υπήρξαν παράµετροι που επιδείνωσαν το πρόβληµα.
Αλλά για να γίνει ένα ασφαλιστικό σύστηµα βιώσιµο, πέρα από
την καταπολέµηση των παθογενειών του, πρέπει να γίνουν και
δοµικές αλλαγές. Και αυτή είναι η εµπειρία από ανάλογες µεταρρυθµίσεις που έγιναν στην Ευρώπη και στη χώρα µας. Η ουσιαστική παρέµβαση πρέπει να είναι δοµική, συνολική, πάγια,
δίκαια, βιώσιµη και να έχει αναδιανεµητικό χαρακτήρα. Άλλες αλλαγές του συστήµατος θα είναι άµεσες, άλλες θα εφαρµοστούν
κλιµακωτά και άλλες θα γίνουν µετά το 2015.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις βασικές άµεσες αλλαγές
θα σταθώ στην απαγόρευση των προγραµµάτων εθελούσιας εξόδου, στην ίδρυση νέου φορέα προσδιορισµού της αναπηρίας,
στη θέσπιση ενιαίου συστήµατος κατάρτισης βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, στη θέσπιση του εργόσηµου για εργασία
που αµείβεται µε την ώρα ή την ηµέρα, όπως είναι η φροντίδα
ηλικιωµένων και παιδιών, η βοήθεια στο νοικοκυριό, η παράδοση
ιδιαιτέρων µαθηµάτων, θέµατα αγροεργατών κ.λπ., καθώς επίσης και στη θέσπιση κινήτρων για παραµονή στην εργασία και
αντικινήτρων για πρόωρη έξοδο.
Βασικές αλλαγές που θα γίνουν µετά το 2015 είναι η θέσπιση
της βασικής σύνταξης, ο διαχωρισµός της προνοιακής από την
κατά κυριολεξία σύνταξη, ο διαχωρισµός κλάδων υπηρεσιών
υγείας από το συνταξιοδοτικό σύστηµα και η δροµολόγηση για
ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων σε τρία.
Το ασφαλιστικό νοµοθετείται σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.
Η περικοπή των συντάξεων κατά 7% περίπου, η κατάργηση του
δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου µισθού, οι βίαιες προσαρµογές στις µητέρες µε ανήλικα παιδιά και στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, το σαφές καθεστώς των επικουρικών
συντάξεων, δηµιουργούν προφανή και εύλογα παράπονα και διαµαρτυρίες. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος στην κοινωνία είναι µεγάλος, συνεπικουρούµενος, βέβαια, σε µεγάλο βαθµό και από τους
επαγγελµατίες κινδυνολόγους.
Η Πολιτεία πρέπει να απαλύνει τις οποιεσδήποτε αρνητικές
επιπτώσεις του ασφαλιστικού συστήµατος και οφείλει να προασπίσει και να βελτιώσει τις δοµές του κοινωνικού κράτους. Σήµερα οι συνταξιούχοι δίνουν το έννατο µε δέκατο όγδοο του
µισθού τους σε δαπάνες υγείας. Οι δαπάνες για την παραπαιδεία στις οικογένειες µε χαµηλά εισοδήµατα είναι 10% µε 13%
του εισοδήµατός τους.
Η έλλειψη παιδικών σταθµών ωθεί τις µητέρες να παραιτηθούν
από τη δουλειά τους ή να πληρώσουν ή τη φροντίδα των παιδιών
ή ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς. Η πολιτεία οφείλει να διορθώσει αυτές τις σοβαρές και αντικοινωνικές στρεβλώσεις µέσα από
ένα πρόγραµµα κοινωνικών παροχών και κοινωνικής πολιτικής.
Οφείλουµε να ζητήσουµε συγγνώµη για τη βίαιη προσαρµογή
που γίνεται στις γυναίκες µε ανήλικα παιδιά και στα άτοµα, τα
οποία δουλεύουν στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Η χώρα
µας περνάει µια φοβερή δηµογραφική κρίση. Οφείλουµε και καταθέσαµε µια τροπολογία, να βοηθήσουµε τις γυναίκες αυτές,
ώστε να µπορέσουν να ασχοληθούν µε τα παιδιά τους.
Την πρότασή µας για τρία χρόνια πλασµατικά για το δεύτερο
παιδί και δύο χρόνια για κάθε παιδί από εκεί και πέρα, οφείλετε
κύριε Υπουργέ, να τη σκεφτείτε σοβαρά. Η πορεία στο µέλλον
πρέπει να περάσει µέσα από µία ευρεία κοινωνική συναίνεση,
στην οποία πρέπει όλοι να πρωτοστατήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Απόστολος
Νάνος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σήµερα, στην Αίθουσα ακούσαµε επανειληµµένα αυτά τα οποία
ακούµε χρόνια, επί σειρά ετών, όταν ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας έφερνε και κάποιο ασφαλιστικό για το καλό των εργαζοµένων. Λέγοντας το «καλό» εννοούµε όταν ήθελαν να αυξήσουν
τα όρια ηλικίας των εργαζοµένων κάθε φορά. Θυµίζουµε τους
διάφορους Υπουργούς, Γιαννίτση, Ρέππα, Σιούφα, Πετραλιά,
όπου τα ονόµατά τους έχουν γραφτεί όπως γράφεται και το σηµερινό όνοµα των Υπουργών για το νοµοσχέδιο αυτό, που αφορά
τους εργαζόµενους. Κάθε φορά ακούγαµε τα ίδια επιχειρήµατα,
ότι θα είναι για τα επόµενα τριάντα και σαράντα χρόνια, µε µια
επανάληψη όλων των προηγούµενων. Αυτή τη φορά θεσπίζεται
και κάθε δύο χρόνια η τρόικα να κάνει έλεγχο των µέτρων εφαρµογής και ανάλογα αν χρειάζεται, να αναπροσαρµόζεται ο εκάστοτε νόµος σε βάρος πάντα των εργαζοµένων.
Όταν βέβαια σε όλα αυτά τα επιχειρήµατα, τα οποία θέλουν να
περάσουν στους εργαζόµενους και στα λαϊκά στρώµατα, βρίσκουν αντιµέτωπους τους εργαζόµενους, δεν µπορούν να πείσουν τους εργαζόµενους, πέρα από την κινδυνολογία ότι δεν θα
υπάρχουν χρήµατα για να πληρωθούν οι συντάξεις σε κάποιο
χρονικό διάστηµα, έχουν τον αντικοµµουνισµό. Επικεφαλής ο
Πρωθυπουργός της χώρας, Υπουργοί, ο πρώην Πρόεδρος της
Βουλής -τον ακούσαµε σήµερα εδώ µε τον κρεσέντο του- Βουλευτές κυβερνητικοί. Όλοι αυτοί προσπαθούν µέσα από τον αντικοµµουνισµό -ότι φταίει το ΚΚΕ για όλα- να πείσουν για την
αναγκαιότητα των µέτρων, Επιχειρούν να ποινικοποιήσουν τον
αγώνα, τους αγώνες γενικότερα. Βγαίνουν διάφοροι Βουλευτές
και από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ
και από τη Νέα ∆ηµοκρατία και να λένε ότι πρέπει να καλεστεί ο
εισαγγελέας, σε όποιους αγώνες γίνονται, γιατί κινδυνεύει η
ασφάλεια των εργαζοµένων ή ότι δήθεν το δικαίωµα της εργασίας είναι αναφαίρετο δικαίωµα και δεν µπορούµε να απαγορεύσουµε τους εργαζόµενους. ∆εν νοιάστηκαν, όµως, για την
τροµοκρατία την οποία δέχονται οι εργαζόµενοι, για να τους πιέσουν να πάνε στη δουλειά όταν υπάρχουν κινητοποιήσεις. Και
βέβαια έχουν τον κοινωνικό αυτοµατισµό που προσπαθούν κάθε
φορά, όποια κοινωνική οµάδα ή τάξη αντιστέκεται στα οποιαδήποτε µέτρα τα αντιλαϊκά, να τη βάζουν ενάντια µε κάποια άλλη
οµάδα.
Κατηγορούν µέσω του νοµοσχεδίου, ότι δήθεν οι εθελούσιες
έξοδοι και στον ΟΤΕ και στην Ολυµπιακή συνέβαλαν στη διάλυση
του ασφαλιστικού. Ξεχνάνε, όµως, ότι ήµασταν το µόνο κόµµα
που το είχαµε καταδικάσει και το είχαµε καταψηφίσει, από την
ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ ακόµη και της Ολυµπιακής αργότερα.
Όλο αυτό το διάστηµα τα µέσα ενηµέρωσης προσπάθησαν να
µας πείσουν και να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόµενους ότι
δήθεν υπάρχει πρόβληµα ανάµεσα στους Βουλευτές τους κυβερνητικούς. Οι οµιλίες όλων των κυβερνητικών Βουλευτών έδειξαν το αντίθετο. Όλοι βάζουν πλάτη για να περάσουν αυτά τα
αντιλαϊκά µέτρα, γι’ αυτό και οι εργαζόµενοι πρέπει να βγάλουν
συµπεράσµατα για την ψήφο τους.
Εµείς έχουµε το θάρρος να κοιτάξουµε τους εργαζόµενους
στα µάτια και να τους πούµε και για τις αιτίες των προβληµάτων,
αλλά και την προοπτική την οποία πρέπει να καταλάβουν. Οι
µέχρι τώρα κινητοποιήσεις που έγιναν, αλλά και η αυριανή, δείχνουν το µονόδροµο που πρέπει να ακολουθήσουν οι εργαζόµενοι απέναντι σ’ αυτή τη λαίλαπα της αντιλαϊκής πολιτικής. Γιατί
για τα µέτρα που παίρνονται, επιχειρούν να µας πείσουν ότι
φταίει η κρίση. Αλλά όλα αυτά τα µέτρα παίρνονται σε όλη την
Ευρώπη, ανεξάρτητα από το ύψος του χρέους. Επιχειρούν να
µας πείσουν και ότι είναι προσωρινά. Ένα ακόµη ψέµα, ενώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι µόνιµα τα µέτρα και τα είχατε συµφωνήσει πριν από χρόνια και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία
µέσα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και απλώς περιµένατε τη
στιγµή για να τα περάσετε, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις όλα αυτά
τα χρόνια. Σκεφτόσασταν το πολιτικό κόστος, βλέπατε και το κίνηµα το οποίο υπήρχε ενάντια σ’ αυτή την πολιτική.
Φταίνε οι εργαζόµενοι για τα ελλείµµατα, για τις απολύσεις,
για τις εργασιακές σχέσεις, για τα ρουσφέτια, για τα Χρηµατιστήριο, που πήγαιναν τα αποθεµατικά των ταµείων, τα δοµηµένα
οµόλογα, για τις τεράστιες επιδοτήσεις των βιοµηχάνων, για τις
εκστρατείες του ΝΑΤΟ ανά τον κόσµο; Ούτε, λοιπόν, δίκαια είναι.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞ’ - 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

Είναι πέρα για πέρα ταξικά, άδικα, αντεργατικά. Και οι µόνοι οι
οποίοι θα κερδίσουν είναι το µεγάλο κεφάλαιο. Εξάλλου γι’ αυτό
και πιέζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτήν την κατεύθυνση.
Και ούτε οικονοµικά µέτρα είναι. Είναι καθαρά πολιτικά, να πάρουν όλες τις κατακτήσεις των εργαζοµένων πίσω και να τους
οδηγήσουν στη φτώχια, στην εξαθλίωση µε πρόσχηµα την ανταγωνιστικότητα.
Θέλουν να θεσπίσουν µισθούς Κίνας και τα κέρδη βέβαια να
πηγαίνουν στο µεγάλο κεφάλαιο. Είναι κατά την άποψή σας, πατριωτικό –γιατί το ακούσαµε κι αυτό εδώ µέσα- και προοδευτικό
οι εργαζόµενοι να είναι µόνιµα υποζύγια;
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η επιστήµη του ΠΑΣΟΚ που ξέρει
–την έχει µάθει τόσα χρόνια- να κάνει το άσπρο-µαύρο, να θεωρείται πρόοδος η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης µέχρι το
θάνατο, η κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, η
σύνταξη των 360 ευρώ, η απελευθέρωση των απολύσεων, η µείωση του ποσού απόλυσης στο 50%, η εργασία των νέων από δεκαπέντε χρονών, η ανασφάλιστη εργασία, οι µισθοί πείνας, η
τεράστια αύξηση της έµµεσης φορολογίας, η εξίσωση των ορίων
ηλικίας ανδρών και γυναικών, η κατάργηση του δέκατου τρίτου
και δέκατου τέταρτου µισθού, η κατάργηση των βαριών και ανθυγιεινών.
Εµείς όλα αυτά τα αποκαλούµε µεσαίωνα, σκοταδισµό, εξαθλίωση των εργαζοµένων προς χάρη των βιοµηχάνων και των
εφοπλιστών, των πολυεθνικών. Και εδώ ακούσαµε και πάλι ότι θα
υπάρχουν δήθεν κοινωνικές παροχές. Άλλη µια αυταπάτη που
προσπαθούν να καλλιεργήσουν στους εργαζόµενους. Ποιες κοινωνικές παροχές µπορεί να υπάρχουν, όταν µέσα και από τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ακόµη αυτή η παιδεία και αυτή η υγεία οδηγούνται στην ιδιωτικοποίηση;
Να πάτε στους χώρους δουλειάς, αγαπητοί συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ, στα γιαπιά, στα πανεπιστήµια, να τους εξηγήσετε την
πολιτική σας για να πάρετε την απάντηση και όχι να συναναστρέφεστε µόνο µε ορισµένες ηγεσίες συνδικαλιστικές, που µόνο
στόχο έχουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας.
Ειπώθηκε ακόµη ότι δεν έχουµε προτάσεις ως Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας. Αλλαγές χρειάζονται, αλλά προς ποια κατεύθυνση; Οι προτάσεις µας κινούνται στον αντίποδα της πολιτικής
σας. Έχουν να κάνουν µε το ποιος θα έχει την εξουσία στα χέρια
του, ποιος θα διαχειρίζεται τον πλούτο που παράγουν οι εργαζόµενοι.
Εσείς λέτε, δώδεκα χιλιάδες ένσηµα. Εµείς λέµε, εννέα χιλιάδες ένσηµα. Εσείς λέτε, το εξηκοστό πέµπτο έτος ηλικίας. Εµείς
λέµε, το εξηκοστό έτος ηλικίας για τους άνδρες και το πεντηκοστό πέµπτο έτος ηλικίας για τις γυναίκες. Εσείς µιλάτε για 360
ευρώ σύνταξη. Εµείς µιλάµε για 1.1220 ευρώ κατώτερη σύνταξη
και 1.400 ευρώ κατώτερο βασικό µισθό.
Εσείς µιλάτε για ξεπούληµα της περιουσίας, αύξηση των απολύσεων. Εµείς µιλάµε για την κατάργηση των απολύσεων, το δικαίωµα στη δουλειά όλων των εργαζοµένων.
Μιλάτε για τα αποθεµατικά. Εµείς λέµε ότι πρέπει να δοθούν
πίσω τα κλεµµένα των αποθεµατικών χρόνια τώρα, τα οποία οι
διάφορες κυβερνήσεις µεσολάβησαν, για να φαγωθούν από τους
εργαζόµενους.
Είστε υπεύθυνοι για τις µέχρι τώρα πολιτικές σας. Είστε υπεύθυνοι για την ξεθεµελίωση κάθε εργατικής κατάκτησης. Είστε
υπεύθυνοι για τον εργασιακό µεσαίωνα που θέλετε να αφήσετε
στη νεολαία και στις νέες γενιές. Να είστε σίγουροι, αγαπητοί
συνάδελφοι, ότι θα πάρετε την απάντησή σας!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, έδωσα την ψήφο µου γιατί δεν ήθελα να θεωρηθεί από
κανέναν ότι µπορούσα να είµαι η αιτία αποδυνάµωσης της ισχύος
αυτής της Κυβέρνησης. ∆εν έχω όµως πειστεί από πάρα πολλές
διατάξεις, που περιέχει αυτό το νοµοσχέδιο, και καλούµεθα σήµερα να συζητήσουµε. Πολύ δε περισσότερο, κύριε Υπουργέ,
δεν έχω πειστεί για την οµολογία και τη συγνώµη που οφείλει το
πολιτικό σύστηµα και όσοι διαχειρίστηκαν την εξουσία τα τελευταία χρόνια, να αναγνωρίσουν την κακοδιαχείριση και τη σπατάλη, ιδιαίτερα στο χώρο των ταµείων. Θα εξακολουθήσω, κύριε
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Υπουργέ, να απαιτώ ως Βουλευτής να υπάρξει η µεγαλύτερη
δυνατή διαφάνεια στη διαχείριση αυτών των χρηµάτων, ιδιαίτερα, στα ταµεία.
Τα τελευταία δέκα χρόνια θα πρέπει να υπάρξει ένας ουσιαστικός έλεγχος για το πώς και µε ποιες αποφάσεις τα Ταµεία διαχειρίστηκαν τα χρήµατα των ασφαλισµένων. Γιατί δεν είναι µόνο
τα οµόλογα. Είναι και άλλες πράξεις που έγιναν παράλληλα µε τα
οµόλογα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, και επί αυτού του θέµατος θα πρέπει, για να υπάρξει αίσθηµα δικαίου, να προχωρήσετε και να απαιτήσετε το άνοιγµα των λογαριασµών όσων
συµµετείχαν στα διοικητικά συµβούλια των ταµείων, για να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ποιοι κέρδισαν απ’ αυτή την ιστορία.
Περιρρέει στην αγορά ότι υπήρξαν πολλοί κερδισµένοι. Σήµερα
καλούµεθα εµείς να κόψουµε τη σύνταξη των 600 και των 800
ευρώ, εναντιώνεται ο λαός στους Βουλευτές του που ψηφίζουν
αυτές τις διατάξεις, χωρίς να φέρουν ευθύνη. Την ευθύνη την
έχουν αυτοί που τους όρισαν κι αυτοί που διοίκησαν τα ταµεία.
Επί αυτού του ζητήµατος θα εξακολουθήσω να ασκώ κριτική,
κύριε Υπουργέ, ώσπου να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση. Και βεβαίως θα περιµένω τα έγγραφα που έχω ζητήσει, σε ό,τι αφορά
το ΙΚΑ, τους µεγάλους χρεοφειλέτες του ΙΚΑ, τα δισεκατοµµύρια που έχουν παραγραφεί από παραλείψεις των υπαλλήλων του
ΙΚΑ, ηθεληµένες και µη. Υπάρχουν καταγγελίες –αναφέροµαι σε
κυριακάτικη εφηµερίδα- ότι εδίδοντο φορολογικές ενηµερότητες µε πλαστά ονόµατα. Αυτό το όργιο, των τελευταίων ετών στο
µεγαλύτερο δηµόσιο οργανισµό, το ΙΚΑ, θα πρέπει να απαντηθεί
και να ξεκαθαριστεί, για να αισθανθεί ο κόσµος ικανοποίηση, ότι
κάποιοι πληρώνουν κάποια στιγµή. Είναι λοιπόν ζήτηµα, το οποίο
περιµένει την απάντησή του.
Σε ό,τι αφορά την κατάργηση της δέκατης τρίτης και της δέκατης τέταρτης σύνταξης, εγώ µαζί µε άλλους συναδέλφους παλέψαµε και νοµίζω ότι έχουµε θετική εξέλιξη και µε την
πρωτοβουλία τη δική σας και µε τη δέσµευση του Πρωθυπουργού. Τη δέσµευση του Πρωθυπουργού την εννοώ και την πιστεύω. Βεβαίως είµαστε εδώ για να παρακολουθήσουµε τις
εξελίξεις και να ζητήσουµε την υλοποίηση αυτής της δέσµευσης.
Και θα το κάνουµε, γιατί το οφείλουµε στους συνανθρώπους µας.
Στο κάτω- κάτω, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά -είστε
έγκριτος συνταγµατολόγος- ότι είναι πληρωµένο δικαίωµα και
πρέπει να επιστρέψει.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της εργαζόµενης µητέρας, εγώ κατανοώ ότι υπάρχει η απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου.
Όµως τα δεκαπέντε χρόνια, όταν βλέπετε ότι στη Γαλλία για δύο
χρόνια έχει ξεσηκωθεί το σύµπαν, τα δεκαπέντε χρόνια είναι µία
πράξη βίαιη, µια πράξη τιµωρίας στην Ελληνίδα µητέρα, η οποία
δεν έζησε και δηµιούργησε οικογένεια κάτω κι από τις καλύτερες
συνθήκες προσφοράς υπηρεσιών σ’ αυτό το φοβερό ελληνικό
κράτος, που αλλού είναι «ακριβό στα πίτουρα και φθηνό στα
άλευρα», ως λέγει ο λαός και ας µου επιτραπεί η έκφραση.
∆ιότι υπήρχαν πάντα χρήµατα. Αν δει κανείς όλη αυτή τη σπατάλη σ’ όλο το δηµόσιο τοµέα, θα καταλάβει αν υπήρχαν χρήµατα, για να υλοποιηθούν προγράµµατα που σε ό,τι αφορά τους
παιδικούς σταθµούς δεν έζησαν και τις καλύτερες µέρες, για να
µπορέσουµε πραγµατικά να προσφέρουµε στην εργαζόµενη µητέρα αυτού του είδους τις υπηρεσίες.
Παράλληλα ας µη λησµονούµε το δηµογραφικό πρόβληµα, το
οποίο αγγίζει τα όρια του εθνικού. ∆εν είµαι κινδυνολόγος, αλλά
ξέρετε πολύ καλά τι σηµαίνει δηµογραφικό πρόβληµα πλέον
στην Ελλάδα.
Θα πρέπει να εξαντλήσουµε όλα τα όρια. Σε τελική ανάλυση,
κύριε Υπουργέ, δεν πείθοµαι –ειλικρινά σας το λέω- ότι αν κάνετε µια τέτοια ρύθµιση θα µας πουν οι εταίροι µας ότι δεν µας
δίνουν την επόµενη δόση του δανείου. Ας βρεθεί µια λύση επιτέλους σ’ αυτό το ζήτηµα. Η παρότρυνση του Πρωθυπουργού
έχει την σηµασία της. ∆εν την έκανε τυχαία ο Πρωθυπουργός.
Έχει σηµασία και αξία. Επί αυτού του θέµατος περιµένω και περιµένουµε όλοι σ’ αυτή την Αίθουσα, να εξαντλήσετε όλα τα όρια.
Και πρέπει να τα εξαντλήσετε γιατί κανένας δεν µπορεί να φέρει
αντιρρήσεις, ακόµη και σε επίπεδο τρόικας.
Έρχοµαι στα βαρέα και ανθυγιεινά, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε
πολύ καλά ότι το άρθρο 4 του Συντάγµατος µιλάει για την ισό-
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τητα όλων των πολιτών απέναντι στο κράτος και στους νόµους.
∆εν µπορεί να έχουµε διαφορετική µεταχείριση των βαρέων και
ανθυγιεινών σε ό,τι αφορά το δηµόσιο, σε σχέση µε τον ιδιωτικό
τοµέα. ∆εν θα είναι πάντοτε ο ιδιωτικός τοµέας ο βεβαρηµένος
και ο αδικηµένος, επειδή αυτή τη στιγµή επιχειρείται να διορθωθούν µια σειρά από πράγµατα.
Όσον αφορά τα άρθρα 30 και 31, κύριε Υπουργέ, εγώ οφείλω
να σας αναγνωρίσω ότι είναι η πρώτη φορά στα χρόνια που πολιτεύοµαι που Υπουργός παραχωρεί αρµοδιότητες και διαχειριστικό δικαίωµα. Και επιτέλους ας γίνει σ’ αυτό τον τόπο αυτό που
έπρεπε να γίνει το ’87, -δεν το επιχείρησε ο Γεώργιος Μαγκάκης
και κάποιες δυνάµεις έφεραν ισχυρές αντιρρήσεις- να ενιαιοποιηθεί η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας επιτέλους σ’ αυτό το φοβερό κράτος.
Έρχοµαι στο άρθρο 38, κύριε Υπουργέ. ∆εν την καταλαβαίνω,
κύριε Υπουργέ, αυτή την ιδιότυπη ασυλία προς το τραπεζικό σύστηµα.
Το τραπεζικό σύστηµα, από το ’50 µέχρι σήµερα, έχει κερδίσει
από τα ασφαλιστικά ταµεία. Και θα εξακολουθήσει να κερδίζει.
Γιατί, δεν πρέπει να συµµετάσχει και το τραπεζικό σύστηµα, και
οι µεγαλοµέτοχοι του τραπεζικού συστήµατος, έστω µε µία σηµειολογική συµµετοχή, οι οποίοι από τα κέρδη που έβγαλαν στην
Ελλάδα, δηµιούργησαν δεκάδες παραρτήµατα των τραπεζών
τους µόνο στη Ρουµανία. Μη µας κάνουν τώρα ότι περνάνε δύσκολες ώρες. Υπάρχουν δυνατότητες, να συνεισφέρουν σε
αυτήν την υπόθεση.
Ως προς τα άρθρα που αφορούν την περιουσία του ΙΚΑ και την
υπόθεση της εισφοροδιαφυγής, θέλω να πω ότι το ΙΚΑ πληρώνει
σαράντα εκατοµµύρια ευρώ για ενοικίαση κτηρίων και η περιουσία του είναι αναξιοποίητη. Αυτό όλο το σύστηµα που πραγµατικά οδήγησε στην κατάρρευση, θα πρέπει να περιοριστεί. Και
θα είναι –σας το λέω, επειδή σας ξέρω και εσάς και τον κύριο
Υφυπουργό- το µεγάλο προσωπικό σας στοίχηµα…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: …να µπορέσετε να νοικοκυρέψετε το ΙΚΑ και τη διαχείριση του ΙΚΑ, ώστε πραγµατικά να
κλείσουν αυτές οι πόρτες, που προκαλούν την κοινωνία µε τον
τρόπο που λειτουργούν.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε ό, τι αφορά τα εργασιακά. Κύριε
Υπουργέ, µας φέρατε τις διατάξεις που ανατρέπουν ενενήντα
χρόνων δεσµεύσεις. Όµως, ξέρουµε πολύ καλά τί σηµαίνει µηχανισµός στο ελληνικό κράτος. Αν αυτοί οι µηχανισµοί έχουν
αξιοπιστία, να προστατεύσουν τον απολυµένο…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα πρέπει, λοιπόν, µε κάθε
τρόπο, παράλληλα µε τα µέτρα που εισάγουµε και που έχουν,
ενδεχοµένως, εφαρµοστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε
Υπουργέ, να υπάρξουν και µέτρα, δείκτες κοινωνικοί που θα προστατέψουν τον απολυµένο στην ηλικία των πενήντα, των πενήντα πέντε και των εξήντα, που είναι βέβαιο ότι δεν είναι εύκολο,
κάτω από τις σηµερινές συνθήκες, να βρει δουλειά στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Ευστάθιος Κουτµερίδης.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
σήµερα αποτελεί µία πραγµατική µεταρρύθµιση στο ασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας µας. Μία µεταρρύθµιση µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα ενός ετοιµόρροπου και χρεοκοπηµένου ασφαλιστικού συστήµατος, που υπάρχει σήµερα στη χώρα µας.
Θεσπίζονται αλλαγές και µεταρρυθµίσεις, που έπρεπε να είχαν
γίνει αρκετά χρόνια πριν. Αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που δεν
τόλµησαν να κάνουν οι προηγούµενες ηγεσίες. Αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που αναβλήθηκαν για το αόριστο και αβέβαιο µέλλον, µε αποτέλεσµα να βρισκόµαστε σήµερα στην αναγγελία
ενός προδιαγραφόµενου θανάτου, της κατάρρευσης του ασφαλιστικού µας συστήµατος. ∆ιαχρονικά και διαρθρωτικά προβλήµατα, πολιτικές ολιγωρίας και αναβλητικότητας, άτολµοι και
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ανασφαλείς πολιτικοί οδήγησαν σήµερα στην κατάρρευση του
ασφαλιστικού µας συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
σήµερα αποτελεί µία αυτονόητη και απαραίτητη παρέµβαση.
Αποτελεί µία ριζική αλλαγή σε ένα ασφαλιστικό σύστηµα, το
οποίο κατέρρευσε από το βάρος των προβληµάτων του. Με το
νοµοσχέδιο που συζητούµε, θεσπίζονται αλλαγές και µεταρρυθµίσεις, οι οποίες δηµιουργούν ένα νέο θεσµικό πλαίσιο που,
πρώτα και πάνω από όλα, θα εγγυηθούν τη βιωσιµότητά του και
θα κατοχυρώνουν µία αξιοπρεπή σύνταξη για όλους τους Έλληνες πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός και όλοι γνωρίζουµε ποια είναι η σηµερινή κατάσταση στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας. Όλοι γνωρίζουµε πως το σηµερινό
καθεστώς του ασφαλιστικού µας συστήµατος έφτασε στα όριά
του και κατέρρευσε. Όλοι συµφωνούµε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και ανατροπές, που θα εγγυηθούν την βιωσιµότητά του
και θα δίνουν µέλλον και προοπτική στους συνταξιούχους Έλληνες πολίτες.
∆υστυχώς, όµως, ενώ σε όλους µας είναι γνωστές οι παθογένειες του ασφαλιστικού µας συστήµατος και όλοι γνωρίζουµε τα
προβλήµατά του, το νοµοσχέδιο αυτό, επειδή εµπεριέχει και
επώδυνες αλλαγές, προσφέρεται σε αρκετούς πολιτικούς δηµοκόπους να κάνουν παιχνίδια επικοινωνιακού εντυπωσιασµού, να
κάνουν επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και, δυστυχώς, να αναλώνονται σε ένα φθηνό λαϊκισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σύστηµα εξήντλησε τα
όριά του και από το 2009 δεν έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει
τις συντάξεις στους νυν συνταξιούχους, πολύ περισσότερο δεν
µπορεί να εγγυηθεί τις συντάξεις για τους µελλοντικούς συνταξιούχους. Το 2009 το κράτος έδωσε έκτακτη επιχορήγηση 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για τις συντάξεις. Το 2010 θα χρειαζόταν 3,8
δισεκατοµµύρια ευρώ έκτακτης κρατικής επιχορήγησης, ενώ το
2011 θα απαιτούνταν επιπλέον 5 δισεκατοµµύρια ευρώ. ∆ηλαδή,
σήµερα το ασφαλιστικό µας σύστηµα έχει το 13,5% του Α.Ε.Π.
και θα αυξάνονταν έως το 2060 στο 26% του Α.Ε.Π., πράγµα που
σηµαίνει ότι δεν θα υπήρχαν χρήµατα ούτε για την παιδεία, ούτε
για την υγεία, ούτε για την ασφάλεια, ούτε για οποιαδήποτε άλλη
δηµόσια πολιτική. Η χώρα µας, πραγµατικά, θα εργαζόταν για να
πληρώνει µόνο τις συντάξεις. ∆ηλαδή, θα ήµασταν µία χώρα συνταξιούχων.
Αλήθεια, είναι κανείς σε αυτήν την Αίθουσα που συµφωνεί µε
αυτή την κατάσταση; Είναι κανείς που πιστεύει πως πρέπει να
συνεχίσουµε έτσι; Είναι κανείς που πιστεύει ότι δεν πρέπει να γίνουν αυτές οι αυτονόητες και αυτοδίκαιες αλλαγές; Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, το δίληµµα είναι ξεκάθαρο. Ή θα συνεχίσουµε το δρόµο που χάραξε η προηγούµενη κυβέρνηση ο
οποίος θα µας οδηγήσει στην απόλυτη κατάρρευση του ασφαλιστικού µας συστήµατος, ή µε αλλαγές και µεταρρυθµίσεις θα
κατοχυρώσουµε την εξυγίανση και τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού µας συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πραγµατικά λυπηρό το ότι
αρκετοί συνάδελφοι, δυστυχώς, επικεντρώνουν την κριτική τους
µόνο σε ορισµένες διατάξεις, που επιβαρύνουν τους εργαζόµενους και εστιάζουν µόνο σ’ αυτές την αυστηρή κριτική τους,
χωρίς να αναφέρονται όµως, στις µεταρρυθµίσεις και τις καινοτοµίες που περιλαµβάνει αυτό το νοµοσχέδιο και οι οποίες θα
εγγυηθούν και τη βιωσιµότητά του.
Έχει σηµασία να αναφερθώ στις πολύ θετικές διατάξεις αυτού
του νοµοσχεδίου, όπως το ότι αναλύεται η έννοια της βασικής
και αναλογικής σύνταξης. ∆ηλαδή, βασική σύνταξη είναι το ποσό
που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και αναλογική σύνταξη είναι το ποσό που αναλογεί στις ασφαλιστικές εισφορές
για τα χρόνια ασφάλισης από 1/1/2011 για κάθε υπάλληλο, δηµόσιο λειτουργό, στρατιωτικό που θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης µετά την 1/1/2015. Καθιερώνεται η υποχρέωση υπαγωγής
στον κλάδο της κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους νεοπροσλαµβανόµενους. Για τους περιστασιακά απασχολούµενους,
δηλαδή το κατ’ οίκον προσωπικό και τους περιστασιακώς απασχολούµενους, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την πληρωµή τους
µε το εργόσηµο. ∆ηλαδή, µία επιταγή η οποία ενσωµατώνει τόσο
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την αµοιβή του εργαζόµενου, όσο και τις εισφορές για την ασφάλισή του.
∆ηµιουργείται ενιαίος Φορέας Πρωτοβάθµιας Φροντίδας και
διαχωρίζονται οι υπηρεσίες υγείας από τις υπηρεσίες συντάξεων
στα ταµεία. Αυτό σηµαίνει ότι παύει να υπάρχει διαφορά ανάµεσα στο ιατρικό κέντρο του ΕΣΥ και του ΙΚΑ. Κατά συνέπεια,
κάθε πολίτης θα µπορεί να προσφεύγει στο κοντινότερο κέντρο
υγείας. ∆ηµιουργείται Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας και ορίζεται ενιαίος Κανονισµός Προσδιορισµού Αναπηρίας. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διαδοχική ασφάλιση. Ιδρύεται
ενιαίο Κέντρο Ελέγχου Πληρωµών Συντάξεων, ώστε να αποφεύγονται οι λαθροθηρίες και επιβάλλεται η πληρωµή αποδοχών και
ασφαλιστικών εισφορών ταυτόχρονα, µέσω του τραπεζικού συστήµατος.
Εξασφαλίζεται η ασφαλιστική κάλυψη για υγειονοµική περίθαλψη των ελευθέρων επαγγελµατιών, όταν για κάποιο λόγο διακόπτουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, δηλαδή
επιτυγχάνουµε την εφαρµογή της αρχής «κανένας πολίτης χωρίς
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νέο θεσµικό πλαίσιο θέτουµε τις βάσεις για ένα ασφαλιστικό σύστηµα που εξασφαλίζει
την καταβολή των συντάξεων µε απόλυτα σαφείς και προσδιορισµένες υποχρεώσεις του κράτους, των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων.
∆ιασφαλίζονται, λοιπόν, οι συντάξεις µε συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονοµικών µεγεθών των ταµείων και µε
την εξασφάλιση των αναγκαίων όρων στο πλαίσιο της τριµερούς
χρηµατοδότησης του συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονοµική κρίση πέρα από
τα αρνητικά της στοιχεία έχει και τις θετικές της πλευρές. Μέσα
από αυτή την κρίση δοκιµάζονται θεσµοί αρχές και αξίες. Αξιολογούνται πολιτικά πρόσωπα, πολιτικά κόµµατα και ατοµικές συµπεριφορές. Είναι εύκολο και πολλές φορές µπορεί να ξεγελάει
τους πολίτες, όταν λες εφήµερα, εύκολα και καλά λόγια, καλά
λόγια που υποθηκεύουν όµως το µέλλον και την προοπτική τους.
Για εµάς το δίληµµα είναι ξεκάθαρο: Κατάρρευση ή αναγέννηση του ασφαλιστικού µας συστήµατος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για εµάς το ΠΑΣΟΚ η ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου
έχει διπλή αξία. Είναι για εµάς ψήφος ευθύνης, ψήφος ευθύνης
προς τους Έλληνες πολίτες. Είναι όµως και ψήφος εµπιστοσύνης
προς έναν Πρωθυπουργό και µία Κυβέρνηση, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Γείτονας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες αυτές τις µέρες εν όψει
της συζήτησης και της ψήφισης του ασφαλιστικού στη Βουλή,
πολλοί από πολλές πλευρές και κυρίως και τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης µιλούσαν για το Γολγοθά της Κυβέρνησης, για το
Γολγοθά της κυβερνητικής Πλειοψηφίας, των Βουλευτών του
ΠΑΣΟΚ.
Όµως, αυτό που πρέπει να πούµε είναι πως ζητούµενο πρέπει
να είναι να µην «σταυρωθεί» η χώρα που βιώνει πραγµατικά µία
άνευ προηγουµένου κρίση. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Όσο για εµάς
τους πολιτικούς, η µοίρα είναι πάντοτε να δοκιµάζονται στις δύσκολες αποφάσεις και εν προκειµένω ο κλήρος έπεσε στο
ΠΑΣΟΚ –και το χρέος θα έλεγα- να πάρει θέση στο δίληµµα –
είναι ξεκάθαρο αυτό το δίληµµα- «συνεχίζουµε, στο ασφαλιστικό
θέµα, στα ίδια χνάρια που µας έφτασαν έως εδώ ή αλλάζουµε
πορεία».
Και εµείς απαντάµε «αλλάζουµε πορεία». Αυτή είναι η µεγάλη
απόφαση. Καλούµαστε εν προκειµένω να προχωρήσουµε σε µία
κρίσιµη για την κοινωνία παρέµβαση, να κάνουµε δηλαδή εφάπαξ περίπου –και άρα απότοµη, µε βίαιο τρόπο- προσαρµογή και
αλλαγή, κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει σταδιακά και µε ήπιο
τρόπο επί πολλές δεκαετίες.
Ακούστηκαν πολλά και σ’ αυτήν την Αίθουσα για το ασφαλιστικό. Κανένας δεν αντιλέγει και ασφαλώς το ασφαλιστικό είναι
η θεµελιώδης συµφωνία, µε την οποία βάσει της αλληλεγγύης
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κυρίως των γενεών και της κοινωνικής αλληλεγγύης διασφαλίζεται η οµαλή κοινωνική συµβίωση, ο οµαλός συλλογικός βίος.
Κανείς δεν µπορεί, λοιπόν, εύκολα να παίζει είτε µε οικογενειακούς προγραµµατισµούς είτε µε τις ελπίδες των ανθρώπων.
Αυτό είναι µία αλήθεια. Όµως, υπάρχει ένα ερώτηµα. Είναι αυτή
η συµφωνία κάτι το στατικό; ∆εν είναι. Πρέπει να συµβαδίζει, για
να έχει ισχύ και αξία, µε τις εξελίξεις και να ανταποκρίνεται στα
νέα δεδοµένα.
Και τα δεδοµένα έχουν αλλάξει ριζικά. Υπάρχουν νέα δεδοµένα. Το δηµογραφικό, η αγορά εργασίας, το δηµοσιονοµικό, η
έκρηξη των δαπανών που πολλοί την αγνοούν στο χώρο της
υγείας και ιδιαίτερα της φαρµακευτικής δαπάνης είναι µερικές
µόνο από τις παραµέτρους, που µαζί µε τις χρόνιες παθογένειες
–και αναφέροµαι στο πελατειακό σύστηµα, τις συντάξεις «µαϊµού», την εισφοροδιαφυγή, τις πλουσιοπάροχες που είδαµε πολύ
την τελευταία µάλιστα εξαετία εθελούσιες εξόδους- έχουν ναρκοθετήσει το σύστηµα.
Αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, το σύστηµα δεν ήταν ούτε
βιώσιµο ούτε δίκαιο. Ουσιαστικά µάλιστα ήταν ένα σύστηµα που
έχει καταντήσει σύστηµα απονοµής προνοµίων. Είναι γυµνή αλήθεια που πρέπει να παραδεχτούµε. Γιατί εµείς οι Βουλευτές –
όταν κάνεις µία τέτοια κοινωνική παρέµβαση είτε την ψηφίσεις
είτε την καταψηφίσεις, και είσαι στη Βουλή έχεις αυτό το βάροςχρειάζεται να λέµε την αλήθεια χωρίς περικοκλάδες, χωρίς σκουλαρίκια.
Ποια είναι η αλήθεια; Για να µπορεί να εγγυηθεί το κράτος –
που το θέλουµε όλοι και το ζητάµε- έστω και µικρότερες συντάξεις στο µέλλον, θα πρέπει να γίνουν από τώρα ριζικές αλλαγές.
Αδράνεια δεν περνάει δεν προσφέρει. Μερεµέτια; Τα δοκιµάσαµε, δεν φτουράνε στο ασφαλιστικό σύστηµα. ∆εν έδωσε τίποτε! Όποιος πολιτικός ή όποια πολιτική πτέρυγα εµµένει σε
αυτό και επιµένει να συνεχίσουµε στα ίδια χνάρια του παρελθόντος, νοµίζω ότι έχει κάνει λάθος, εθελοτυφλεί και δεν προσφέρει σε καµµία περίπτωση ούτε στην κοινωνία ούτε στους πολίτες.
Επειδή λόγω µνηµονίου ακούω πολλά περί «µνηµοσύνου», να
χρησιµοποιήσω και εγώ τη λέξη µνηµόσυνο. Απλά όσοι τα λένε
και εµµένουν στα παλιά κάνουν «µνηµόσυνο» σε µία πολιτική που
είναι πια πεθαµένη, έχει εκµετρήσει το ζην, έχει τελευτήσει το
βίο της.
Με τη µεταρρύθµιση που επιχειρείται, θέλουµε να αποφύγουµε την κατάρρευση και να θεµελιώσουµε ένα βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα. Εξορθολογισµένο στο µέτρο του δυνατού και
αποτελεσµατικό, όσο γίνεται πιο δίκαιο –δεν θα έλεγα ότι µπορεί
να εξασφαλίσεις το απόλυτο- τουλάχιστον χωρίς τις ανισότητες
και τις δουλείες προνοµίων του παρελθόντος. Σε τελευταία ανάλυση ένα σύστηµα εντός των αντοχών της οικονοµίας. Και αν και
εφόσον η οικονοµία έχει περιθώρια, το σύστηµα θα µπορεί να
δίνει το καλύτερο.
Αυτά, κύριε Υπουργέ, ως εδώ καλά. Όµως, οφείλουµε να παραδεχτούµε ότι η βίαιη αυτή προσαρµογή στα όρια, οι απότοµες
αυτές µεταβολές µε βάση ιδιαίτερα το µνηµόνιο –εδώ έρχεται το
µνηµόνιο- δηµιουργούν κοινωνικές αδικίες. Ασφαλώς µετά από
διαβούλευση, διαβούλευση που συνεχίζεται ακόµη, έγιναν πολλές βελτιώσεις σηµαντικές, όµως πιστεύω ότι δεν αρκούν. Έχουν
προταθεί και άλλες και θα δούµε πόσο δεκτικοί θα είστε οι
Υπουργοί και µετά την παρότρυνση του κυρίου Πρωθυπουργού,
σε αυτές τις βελτιώσεις.
Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόµαστε να ενισχύσουµε τα κοινωνικά
αντίβαρα. Υπάρχουν οµάδες του πληθυσµού, όπως είναι οι γυναίκες µε παιδιά που πραγµατικά χρειάζονται αυτήν τη στιγµή
στήριξη και αυτό δεν θα το βρούµε µε επιδόµατα που δεν αντέχει η οικονοµία και ούτε µπορούν να παίζουν εσαεί σηµαντικό
ρόλο.
Θα το βρούµε κυρίως µε ενίσχυση των κοινωνικών δοµών και
των κοινωνικών υπηρεσιών. Ως προς αυτό µπορεί κανείς να αναφέρεται από το ολοήµερο σχολείο και τους βρεφονηπιακούς
σταθµούς, µέχρι το «Βοήθεια στο Σπίτι», και άλλες τέτοιες σχετικές δοµές και προγράµµατα.
Το λέω αυτό γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι χρέος της Κυβέρνησης. Και µετά τις σηµερινές δεσµεύσεις του κυρίου Πρωθυπουργού αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και πρέπει να είναι
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προτεραιότητα στην κυβερνητική δράση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, µέσα στο χρόνο µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα είναι σε ένα κρίσιµο
σταυροδρόµι. Και για να προχωρήσουµε, για να φύγουµε από το
τούνελ, πρέπει όλοι να «βάλουµε πλάτη». Ασφαλώς το µεγάλο
βάρος πέφτει στην Κυβέρνηση και στην κυβερνητική Πλειοψηφία και πρέπει να βάλουµε τα δυνατά µας, για να επιτύχει κατ’
αρχάς το τριετές πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης, για
να πιάσουν –µε άλλα λόγια- τόπο οι θυσίες των πολιτών. Γιατί πιστεύω ότι εκεί θα κριθεί αν θα γίνει η δικαίωση ή όχι της πολιτικής µας. Στο αν πραγµατικά επιτύχει το πρόγραµµα και πιάσουν
τόπο οι θυσίες.
Και εδώ θέλω να τονίσω αυτό που έχω πει επανειληµµένα από
αυτό το Βήµα, κάτι που το λέω από την πρώτη ηµέρα που αναλάβαµε. Ότι πέρα από την αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής
τάξης, είναι επείγουσα προτεραιότητα να ανοίξει για τη χώρα η
νέα αναπτυξιακή προοπτική, να ξεφύγουµε γρήγορα από την
ύφεση. Αυτό θα δώσει λύσεις στα προβλήµατα. Η Κυβέρνηση,
λοιπόν, οφείλει να πράξει το αναγκαίο, κύριε Υπουργέ, ως διακηρύττει. Και θέλω να πω προς την Κυβέρνηση, ότι σε αυτό το
καθήκον δεν χωρούν ούτε αποστάσεις, ούτε δισταγµοί, ούτε ενστάσεις από µέλη της, γιατί είδαµε δυστυχώς και τέτοια φαινόµενα.
Όσον δε αφορά την Αξιωµατική Αντιπολίτευση –και µε αυτό
τελειώνω- θέλω να πω µια κουβέντα µόνο. ∆εν πείθετε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, όταν από µία µεριά καταγγέλλετε το µνηµόνιο και ταυτόχρονα καλύπτετε και εµµένετε στις πολιτικές εκείνες που µας έφεραν µέχρι εδώ. Έχετε την κύρια ευθύνη για την
κρίση και είναι πραγµατικά ανεύθυνο να γυρίζετε την πλάτη στα
σωστικά µέσα, που παρουσιάζει αυτή η Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Βασίλειος Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα ήταν καλύτερο βέβαια η οµιλία
αυτή να προηγούνταν της ψήφου, για να µπορούσα να τη δικαιολογήσω και να υπήρχε µία κατάλληλη επεξήγηση για ποιο λόγο
δηλώνω «παρών» για δεύτερη φορά σε νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης σε κρίσιµο, όµως, νοµοσχέδιο.
Έστω, όµως και εκ των υστέρων είµαι υποχρεωµένος να θέσω
υπόψη του Σώµατος και του ελληνικού λαού που µας παρακολουθεί, τη θέση µου για την νέα πορεία της Κυβέρνησης που ξεκινάει από την ψήφιση του µνηµονίου και συνεχίζει τώρα, µε την
ουρά του µνηµονίου, που είναι το ασφαλιστικό και το εργασιακό
ζήτηµα, το οποίο προσπαθεί ή τέλος πάντων πιθανολογεί ότι θα
το επιλύσει η Κυβέρνηση.
Είναι γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση,
δεν περιγράφεται πουθενά στο προεκλογικό πρόγραµµα του
ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει µία τελείως διαφορετική προσέγγιση της Κυβέρνησης σε σχέση µε αυτά τα µεγάλα ζητήµατα, η οποία δεν
έχει καµµία σχέση µε αυτά που είπαµε σαν ΠΑΣΟΚ πριν από
εννέα µήνες.
Θα πει κάποιος ότι δεν χρειάζεται µία µεταρρύθµιση και µία
παρέµβαση στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας; Μπορεί να
κάνει δεκτό κάποιος το τραγικό και θλιβερό φαινόµενο να έχουµε
τον σαραντάρη συνταξιούχο και αυτές τις ανισότητες και αυτές
τις παθογένειες του ασφαλιστικού συστήµατος; ∆εν υπάρχει κανένας Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγµή στη χώρα, που θα µπορούσε να συµφωνήσει µε αυτά τα οποία είχαµε σήµερα ως
ανισότητες και ανισορροπίες στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Προσέξτε, όµως, κύριε Υπουργέ, από τον σαραντάρη συνταξιούχο µας πάτε στα σαράντα χρόνια εργασίας, στον εβδοµηντάρη συνταξιούχο, πολλές φορές στο συνταξιούχο µε την µετά
θάνατο σύνταξη. ∆ιότι, όπως όλοι αναγνωρίζουµε, δεν υπάρχει
σήµερα νέος άνθρωπος, ο οποίος τώρα ξεκινάει την καριέρα του
τελειώνοντας το πανεπιστήµιο, τελειώνοντας τις βασικές του
σπουδές που να µπει στην παραγωγική διαδικασία πριν τα τριάντα, εκτός αν δεν έχετε καµµία επαφή µε την πραγµατικότητα.
Τριάντα και σαράντα ίσον εβδοµήντα. Πριν τα εβδοµήντα κανέ-
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νας δεν θα πάρει σύνταξη!
Αυτό που του δίνετε είναι µία απαίσια προοπτική για τη ζωή
του, αυτού που σήµερα είναι νέος άνθρωπος. Αυτό δίνετε σαν
προοπτική παριστάνοντας την Κυβέρνηση «εθνικής σωτηρίας»,
γιατί σας ακούω µε έκπληξη να προσπαθείτε να «σώσετε» την
πατρίδα. Είναι η επιχειρηµατολογία που την ακούω βαρετά να
την επαναλαµβάνετε.
Βέβαια, θα πρέπει να εξηγήσουν κάποιοι για ποια πατρίδα µιλάνε. Θα πρέπει να εξηγήσετε στους συµπολίτες µας και στο λαό
της χώρας µας ποια πατρίδα προσπαθείτε να σώσετε; ∆ιότι η πατρίδα των τραπεζιτών, των µεταπρατών, των επιχειρηµατιών, των
λωποδυτών, που έφαγαν το δηµόσιο πλούτο της χώρας και πίνουν εις υγείαν των κορόιδων, είναι µία πατρίδα για την οποία
εγώ, τουλάχιστον, δεν νιώθω καµία αλληλεγγύη, κύριε Υπουργέ.
Είναι µία πατρίδα, η οποία δεν θέλω να σωθεί! Είναι µία πατρίδα, για την οποία φοβούµαι ότι βάζετε πλάτη για να τη σώσετε. Την ίδια στιγµή που µία άλλη πατρίδα, η πατρίδα του
εργαζόµενου, του συνταξιούχου, η πατρίδα του νέου επιχειρηµατία, ο οποίος παλεύει µε έντιµο τρόπο να τα βγάλει πέρα, αυτή
τη στιγµή συµπιέζεται και παλεύει να σωθεί και από αυτή την πολιτική που ξεκινήσατε µε το µνηµόνιο.
Η φθορά της Κυβέρνησης αυτή τη στιγµή, όπως καταγράφεται στις µετρήσεις, είναι φθορά κυβέρνησης πέντε ετών, αλλά είµαστε µόλις εννέα µήνες µετά τις εκλογές.
Αυτά που είπαµε τον Οκτώβριο του 2009, µόλις εννέα µήνες
πριν, δεν έχουν καµµία σχέση µε αυτά που κάνουµε τώρα. Αυτοί
οι οποίοι µε συνέπεια και σταθερότητα παραµένουν σε αυτά που
είπαµε πριν από εννέα µήνες, θεωρούνται ότι δεν ακολουθούν
την πολιτική του ΠΑΣΟΚ! Ακολουθούν όµως την πολιτική του
ΠΑΣΟΚ αυτοί που παριστάνουν τους εθνοσωτήρες! Τι ειρωνεία
και τι γελειότητα! Χθες µε την ψήφο του κ. Καρατζαφέρη και της
κ. Μπακογιάννη, σήµερα µε την ψήφο της κ. Μπακογιάννη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εµείς ψηφίσαµε το άρθρο 1 του µνηµονίου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Βέβαια, ο κ. Καρατζαφέρης αντελήφθη το αδιέξοδο και το ατόπηµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Και του κ. Κιλτίδη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και του κ. Κιλτίδη.
Αυτοί οι οποίοι είναι σύµµαχοι σήµερα της Κυβέρνησης, πολύ
φοβούµαι ότι δεν έχουν υποστεί απόκλιση ούτε µία µοίρα από
τις θέσεις τους. Το ερώτηµα είναι εσείς σαν Κυβέρνηση, κύριε
Υπουργέ, γιατί έχετε υποστεί απόκλιση εκατόν ογδόντα µοίρες
από τις πολιτικές και τις ιδεολογικές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος;
Εάν ήταν µονόδροµος το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο τον
Οκτώβριο του 2009, όπως το «ταλέντο» της πολιτικής και νέος
«φωστήρας» της οικονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης, ο κ. Σαχινίδης, δηµοσίως εξέφρασε σε συνέντευξή του, τότε δύο τινά
θα πρέπει να συµβούν: Ή ο κύριος πρέπει να απολυθεί άµεσα
και πάραυτα από την Κυβέρνηση διότι είναι ψεύτης, ή ο Πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου πρέπει να απολογηθεί εδώ, γιατί δεν
έλεγε την αλήθεια από τις 5 Οκτωβρίου. Τουλάχιστον δεν την
είπε στους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ!
∆εν ξέρω, βλέπω εδώ δύο-τρεις Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Εγώ
πάντως δεν είχα ακούσει κάτι περί αυτού. ∆εν είχα ακούσει ότι
ήταν µονόδροµος το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Ίσα-ίσα
άκουγα για έναν ηρωικό και πένθιµο αγώνα -όχι του ανθυπολοχαγού- εναντίον του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µέχρι το
Φλεβάρη του 2010. Αν λέει αλήθεια ο κ. Σαχινίδης αυτός ο αγώνας ήταν µία κοροϊδία, µία πρώτου µεγέθους εξαπάτηση.
Γι’ αυτόν το λόγο ο κ. Σαχινίδης θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις
εδώ στο Σώµα, αν αυτό που οµολόγησε µετά την ψήφιση του
µνηµονίου στις 5 Μαΐου, ότι ήταν δηλαδή µονόδροµος το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, σε ποια σύσκεψη, πότε αποφασίστηκε
και µε ποιους και γιατί δεν εξηγήθηκε στους Βουλευτές. Για τον
κόσµο δεν συζητάµε. Τον λαό αφήστε τον, ούτε καν συζητάτε και
ασχολείστε µε αυτόν.
Αν ήταν µονόδροµος το ∆ΝΤ από τον Οκτώβριο του 2009, γιατί
πήρατε την απόφαση το Μάιο του 2010; Γιατί οδηγήσατε τη
χώρα αυτή τη στιγµή µε αυτή την ουδέτερη πολιτική; Μία πολιτική η οποία σήµερα έρχεται µε τις ουρές της, είτε λέγεται ασφα-
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λιστικό είτε εργασιακά δικαιώµατα, να πει ότι αυτό είναι το στίγµα
και η πολιτική του ΠΑΣΟΚ; Βέβαια, είναι το στίγµα και η πολιτική
αυτής της συγκεκριµένης Κυβέρνησης, αλλά όχι η θέση του
ΠΑΣΟΚ.
Επειδή θα ακούσουµε πολλά, εγώ σας λέω κάτι: Κοντά ποδάρια έχει αυτή η πολιτική. Ο λαός είναι έτοιµος να εξεγερθεί. Ο
λαός δεν έχει σχέση µε αυτή την ωραία ατµόσφαιρα που υπάρχει µέσα στην Αίθουσα. Από το Σεπτέµβριο όλοι θα δώσουµε λογαριασµό, ακόµα και εµείς που δηλώνουµε απλά παρόντες. Όλοι
θα δώσουµε λογαριασµό, όχι µέσα εδώ στην Αίθουσα, αλλά έξω
από την Αίθουσα και τότε θα γίνουν οι τελικοί λογαριασµοί για
τον καθένα µας.
Πολύ το φοβούµαι. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι σας εκτιµώ,
αλλά δυστυχώς αυτή η πολιτική δεν µπορεί να µε βρει σύµφωνο,
καθώς όπως είπα έχει εκατόν ογδόντα µοίρες απόκλιση από το
πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ.
Όµως, όταν θα έρθει αύριο ο λογαριασµός στο ΠΑΣΟΚ και θα
πρέπει να τον διαχειριστεί, δηλαδή την πολιτική του Παπανδρέου, η οποία οδηγεί το ΠΑΣΟΚ µε µαθηµατική ακρίβεια στη
συντριβή, καθώς δεν είναι βέβαια πολιτική ΠΑΣΟΚ αλλά νόθα πολιτική, τότε θα είναι που θα κάνουµε το λογαριασµό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Και θα είναι τότε πάλι, κύριε Υπουργέ µου, όπως το 2004 που
ψάχναµε να βρούµε κάποιον άνθρωπο εις τας οργανώσεις του
ΠΑΣΟΚ.
∆ιότι όλους όσους βλέπω τώρα να γυροφέρνουν εις το χώρο,
δεν τους θυµόµουν το 2004, στις οργανώσεις, για να µην πάω
στο 1993. ∆ιότι εµείς, οι πιο παλιοί στο κίνηµα, το βαθύ ΠΑΣΟΚ
όπως µας λένε αυτοί οι οποίοι ξέρουν να εµφανίζονται µόνο όταν
µοιράζονται τα οφίτσια, φοβόµαστε ότι όταν θα έρθει τότε η ώρα
της συντριβής θα είστε πάλι µόνοι όπως πάντα συµβαίνει στα
άσχηµα. Όµως, τότε θα έχετε φορτωθεί ένα βαρύ στίγµα, που
θα είναι αυτό το νοµοσχέδιο και το µνηµόνιο.
Και τότε δε θα βρίσκουµε ούτε άλλοθι και τότε που θα είµαστε
λίγοι και τότε που θα κλαίµε τότε θα λέµε ξανά: «Μα, καλά δεν
πήραµε τα µαθήµατα της ιστορίας; Μα, ήταν δυνατόν να κάνουµε
αυτά που δεν τόλµησε να κάνει ούτε ο Μητσοτάκης και ο Καραµανλής και πήγαµε και τα κάνουµε εµείς ώστε να µιλάµε περί σωτηρίας της πατρίδος;». Τότε που θα είµαστε πάλι λίγοι, όπως
ήµασταν το 2004 µετά τη βαριά ήττα, που είχε τις ίδιες αιτίες και
τους ίδιους λόγους, όπως το 1990. Πάλι θα είµαστε λίγοι και
χωρίς ψυχή και ιδέες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Οικονόµου, ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα είναι εδώ η παρέα που σήµερα
κυβερνά όταν θα κλαίµε; Όµως, τότε θα ισχύει το: «Μήπως είδατε τον Παναή»;
∆ικαιοσύνη, λοιπόν και ενότητα ζητάει ο ελληνικός λαός για
µια κοινωνική αλλαγή. Ένα προσκλητήριο δυνάµεων της δηµοκρατίας και της Κεντροαριστεράς θα υπάρξει και θα είναι µια
απάντηση και µια εναλλακτική λύση, γιατί ποτέ δεν υπάρχει το
κενό στην πολιτική.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Βουλευτής Ευβοίας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
Έχετε οκτώ λεπτά, κυρία Παπαδάκη.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, σήµερα η Κυβέρνησή σας έφερε και βεβαίως, επί της αρχής ψήφισε ένα νοµοσχέδιο που εµείς το θεωρούµε και άδικο και αναποτελεσµατικό και βεβαίως, θα
ευχηθούµε να µην προκαλέσει και άλλα δεινά ακόµη στην ελληνική κοινωνία µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πλέον κοινή διαπίστωση
όλων µας πως η κοινωνία µας είναι σε αναβρασµό. Οι πολίτες
είναι αγανακτισµένοι, είναι ανασφαλείς, είναι φοβισµένοι, αφού
στην κυριολεξία δεν ξέρουν τι τους ξηµερώνει την επόµενη µέρα.
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Στην κυριολεξία, δεν ξέρουν τι θα πει την επόµενη µέρα η τρόικα.
Εκεί έχουµε φτάσει.
Το µόνιµο ερώτηµα των πολιτών που το θέτουν σ’ εµάς καθηµερινά είναι: «Να µείνω στη δουλειά µου; Να φύγω; Τι θα κάνω;
Τι θα κερδίσω περισσότερο; Θα διασφαλίσω κάποια από τα κεκτηµένα µου;». Αυτά είναι τα καθηµερινά ερωτήµατα και κυρίως:
«Θα πάρω το εφάπαξ και την επικουρική σύνταξη για τα οποία
εγώ µια ζωή έχω πληρώσει και έχω παλέψει;».
∆εν µας δίνετε, όµως, αυτές τις απαντήσεις, κύριε Υπουργέ.
Φαίνεται ότι εσείς έχετε διασφαλίσει και την επικουρική σας σύνταξη και το εφάπαξ. Εγώ προσωπικά, όµως, που περιµένω να
πάρω τη σύνταξή µου, δεν ξέρω αν θα τα πάρω και έχω την ίδια
αγωνία και εγώ µε τον απλό πολίτη.
Κύριε Υπουργέ, κανείς ειλικρινά δεν αµφισβητεί ούτε τη σοβαρότητά σας και προπάντων, την επιστηµονικότητά σας. Όµως,
όπως σας έχω πει και στην επιτροπή, όλο αυτό το διάστηµα, από
το Νοέµβριο, δηλαδή, που ξεκίνησε αυτή η ιστορία µε το ασφαλιστικό και που σίγουρα κάτω από την πίεση της τρόικα -γιατί
µόνο έτσι το εξηγούµε- προσπαθούσατε στην κυριολεξία να τετραγωνίσετε τον κύκλο, είχατε καθηµερινές αλλαγές, προσθέτατε, αφαιρούσατε. Υπήρχε, δηλαδή, ένα γενικό αλαλούµ, µε
αποτέλεσµα µόνο άγχος και ανασφάλεια, µε ασφαλιστικό στρες,
εργασιακό στρες, συνταξιοδοτικό στρες να γεµίσετε την ψυχή
της Ελληνίδας και του Έλληνα.
Ποιες είναι οι άµεσες συνέπειες; Όχι µόνον οικονοµικές, κύριοι Υπουργοί. Είναι συνέπειες που έχουν άµεση σχέση µε την
ψυχολογική και την ψυχική υγεία των ατόµων. Εξάλλου, από δεδοµένα που έρχονται ότι οι άνθρωποι καθηµερινά πλέον απ’ αυτό
το αλαλούµ που έχουν ζήσει όλο αυτό το χρονικό διάστηµα ψάχνουν όλο και περισσότερους ψυχολόγους και ψυχιάτρους.
Στο τέλος, κύριε Υπουργέ, αφού είδατε ότι δεν µπορούσατε
να βρείτε τις λύσεις, τι κάνατε; Εφαρµόσατε µια µέθοδο, την προκρούστεια µέθοδο. Και ποια ήταν τα θύµατα; Οι ευσυνείδητοι και
οι σωστοί πολίτες, αλλά κυρίως οι κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες,
τα άτοµα µε αναπηρίες, τα «περήφανα γηρατειά» του Ανδρέα
Παπανδρέου, οι µητέρες και οι γυναίκες.
Πληρώνουν, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίως
αυτές οι κοινωνικές ευπαθείς οµάδες, χωρίς να φταίνε σε τίποτα
και αυτό είναι το µεγάλο γιατί και το µεγάλο άδικο, τους λογαριασµούς των άστοχων πολιτικών τόσο της Νέας ∆ηµοκρατίας,
όσο και του ΠΑΣΟΚ.
Είδαµε αυτές τις µέρες εδώ, που συζητείται το νοµοσχέδιο,
ότι αντί και οι δύο να καθίσετε τουλάχιστον µέσα από την καρδιά
σας να ζητήσετε µια συγγνώµη απ’ αυτό τον ελληνικό λαό για τα
δεινά που του έχετε συσσωρεύσει, τι κάνατε; Προσπαθούσατε ο
ένας να αποδείξει ποιος έφταιξε περισσότερο από τον άλλο. Ειλικρινά, θέλω να πω ότι εδώ λίγη αιδώς δεν βλάπτει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αξία των αγαθών της ζωής καταφαίνεται από την απουσία τους. Η εργασία, η ασφάλεια και η
σύνταξη είναι υπέρτατα αγαθά και η συµβολή τους στην ανθρώπινη ευτυχία είναι τεράστια. Όταν λείπουν δε τα αγαθά αυτά,
έχουν καθοριστική σηµασία πλέον στην ανθρώπινη δυστυχία.
Κι εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι διαπιστώνουµε καθηµερινά ότι πολλοί συµπολίτες µας υποφέρουν, στερούνται
ακόµη και τα προς το ζην. Παρακολουθούν αγανακτισµένοι,
έντροµοι και φοβισµένοι τις εξελίξεις αυτές στο χώρο τόσο της
εργασίας και της ασφάλειας, όσο και των συνταξιοδοτικών τους
δικαιωµάτων. Νιώθουν ότι πλήρωναν µια ζωή και σήµερα, αντί να
γίνουν οι σωστές και απαραίτητες κινήσεις στη διαφθορά, στη
διαπλοκή, στην τιµωρία αυτών που οδήγησαν το κράτος µας σε
αυτή την κατάσταση, απλώς µειώνονται οι δικές τους οι αποδοχές, χωρίς κανένας να τους εξηγεί γιατί.
Θα σταθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περισσότερο στο
άρθρο 10, γιατί στο άρθρο αυτό θεωρώ ότι πλήττονται βάναυσα
οι νέες γυναίκες. Νοµίζω ότι πρέπει να καταλάβουµε ότι σε µια
κοινωνία σαν τη σηµερινή, οι γυναίκες και κυρίως, οι νέες γυναίκες έχουν πολλαπλό ρόλο, αφού δεν είναι µόνο εργαζόµενες,
αλλά είναι και σύζυγοι, κυρίως, όµως, οφείλουν και πρέπει να αναλάβουν το µοναδικό ρόλο της µητέρας, το µεγάλωµα των παιδιών
που, δυστυχώς, γι’ αυτές δεν είναι καθόλου εύκολο, αφού λείπουν οι βρεφονηπιακοί σταθµοί, αλλά και τα ολοήµερα σχολεία.
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Η γυναίκα, η οποία µεγαλώνει τα παιδιά της µε µόχθους και
θυσίες, όχι µόνο στο νοµοσχέδιό σας δεν της δίνετε κίνητρα,
αλλά την τιµωρείτε, αφού την αναγκάζετε να εργάζεται πολύ περισσότερα χρόνια και για την εργασία αυτή µάλλον θα πάρει κάποια ψίχουλα σύνταξης και µε το φόβο αν θα τα πάρει και αυτά.
∆εν ξέρω γιατί δεν περιλάβατε, κύριοι Υπουργοί, τις γυναίκες
εκείνες που µεγαλώνουν τα παιδιά τους µόνες τους και άλλες
που πραγµατικά είναι ηρωίδες µε παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες και θέλουν ειδική, πολύωρη και πολλές φορές εικοσιτετράωρη φροντίδα και είναι αναγκασµένες να φροντίζουν τα παιδιά
τους σε εικοσιτετράωρη βάση, χωρίς την παραµικρή βοήθεια και
στήριξη του κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Τι κάνετε γι’ αυτές τις γυναίκες; Απολύτως τίποτα. Τις τιµωρείτε και αυτές µαζί µε τις άλλες.
Όλοι µιλάµε συχνά για το δηµογραφικό πρόβληµα στην Ελλάδα, που για µας -το έχουµε πει εξάλλου αρκετές φορές σ’
αυτήν την Αίθουσα- είναι ένα εθνικό θέµα.
Όποιος πιστεύει, όµως -και νοµίζω ότι δεν το πιστεύετε, κύριε
Υπουργέ- ότι µε τις διατάξεις που φέρνετε και στο εργασιακό,
αλλά και στο ασφαλιστικό -που καταρρακώνουν τα νέα ζευγάρια, που απαγορεύουν στους νέους γονείς να ονειρεύονται, που
απωθούν τις νέες γυναίκες να αποφασίσουν να δηµιουργήσουν
την οµορφιά στη ζωή, που είναι στα παιδιά τους- ότι µε αυτά τα
µέτρα θα λύσετε το οξύτατο αυτό πρόβληµα, στην κυριολεξία
πλανάται πλάνην οικτρά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κυρία
Παπανδρέου, ολοκληρώστε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Βάζετε τη γυναίκα και αυτό θέλω να σας το τονίσω, κύριε Υπουργέ- και κυρίως τη
γυναίκα που το παιδί της είναι ακόµη ανήλικο, στο απόσπασµα µε
ποινή µέχρι και δεκαπέντε χρόνια.
Και µη µου πείτε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό δεν θα µπορούσατε
να το διαπραγµατευθείτε - ιδιαιτέρως αυτό- για να τιµήσετε τη
γυναίκα, για να τιµήσετε την Ελληνίδα µάνα. Έπρεπε ιδιαιτέρως
αυτό να το έχετε διαπραγµατευθεί µε την τρόικα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κυρία Παπαδάκη, περιµένουν οι συνάδελφοι να προλάβουν να µιλήσουν.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Εµείς οπωσδήποτε το
νοµοσχέδιο το έχουµε καταψηφίσει και βεβαίως, δεν θα ψηφίσουµε και τις περισσότερες από τις διατάξεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, έχει το λόγο για λίγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, είχαµε περίπου εδώ και ένα-ενάµισι µήνα προσκαλέσει τους κοινωνικούς εταίρους σε διάλογο
σχετικά µε εργασιακά θέµατα που συµπεριλαµβάνονται στο
ν.3845/2010, στο νόµο που ψηφίσαµε το Μάιο, δηλαδή, για να
µεταφέρουµε το µνηµόνιο στην ελληνική έννοµη τάξη.
Υπάρχει ένα ιστορικό. Το ιστορικό λέει να καλούµε εµείς σε
κοινωνική διαβούλευση τους εταίρους, να µην προσέρχονται οι
εργαζόµενοι, αλλά να προσέρχονται οι τέσσερις εργοδοτικές οργανώσεις µόνο, να καταργούµε την κοινωνική διαβούλευση, στο
µέτρο που η µια πλευρά δεν ήταν παρούσα, να προσκαλούµε
τους εταίρους να βρουν µόνοι τους, χωρίς εµάς –εµείς δεν
έχουµε κανένα λόγο να παρεµβαίνουµε ως τρίτοι στη διαβούλευση των εταίρων- µια λύση και να µας την αποστείλουν.
Εµείς, απλώς, θα κοιτούσαµε την εναρµόνιση της λύσης αυτής
µε το ν. 3845 και το µνηµόνιο και θα την προωθούσαµε µε τη
µορφή του διατάγµατος. ∆εν κατέστη ούτε αυτό δυνατό. Τους
παρακαλέσαµε µετά, ο καθένας µόνος του, να µας στείλει σχετικές προτάσεις. Ούτε αυτό κατέστη δυνατό.
Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. ∆ηµοσιεύθηκε το σχέδιο ∆ιατάγµατος.
Μετατράπηκε σε διατάξεις του σχεδίου νόµου αυτού. Και πάντα
κρατάγαµε ανοικτή την πρόσκλησή µας να τα βρουν και να µας
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δώσουν το πόρισµα της συµφωνίας τους.
Πέρασαν οι εβδοµάδες, φτάσαµε εδώ, περάσαµε τη ∆ιαρκή
Επιτροπή, ήρθαν οι φορείς, κύριε Πρόεδρε, στη ∆ιαρκή Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων. Έγινε µια πρωτοφανής σε έκταση και
περιεκτικότητα διαβούλευση των εταίρων µέσα στη Βουλή των
Ελλήνων, στη ∆ιαρκή Επιτροπή και φάνηκε ότι, τουλάχιστον στο
θέµα της διαιτησίας, υπάρχει µια αχτίδα φωτός.
Καθόλου τυχαία, ο Πρωθυπουργός απόψε στην οµιλία του δεν
συµπεριέλαβε τη φράση, ότι υπάρχει ελπίδα και αυτό γιατί, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, από το µεσηµέρι σήµερα
υπήρξε µια σύγκλιση όλων των µειζόνων κοινωνικών εταίρων στο
θέµα της διαιτησίας.
Η σύγκλιση αυτή κατέληξε τελικώς σε µια µορφή –εγώ θα το
έλεγα- µιας πρώτης συµφωνίας, η οποία µας δίνει και τη δυνατότητα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο το πρωί, σε
σχέση µε τη διαιτησία, να επανακαθορίσουµε τις διατάξεις του
άρθρου 73 -ενδεχοµένως και του άρθρου 74, θα το δούµε- µε
κριτήριο τη δική τους συµφωνία.
Θα πάµε σε µια λογική οι διατάξεις αυτές, να παράσχουν εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας και Οικονοµικών να προτείνουν τη διευθέτηση των θεµάτων προσφυγής στη διαιτησία,
διαδικασίες που έχουν να κάνουν και µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας, της οποίας θα ζητήσουµε την παρέµβαση.
Και φαίνεται, κύριε Πρόεδρε, ότι, ως Υπουργός Εργασίας,
είµαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας πω, ότι οι προσπάθειές
µας, για να καταλήξει κάπου ο κοινωνικός διάλογος και να
βρούµε έναν τρόπο να υπερβούµε τις δυσχέρειες, που είχαν δηµιουργηθεί στα ζητήµατα της διαιτησίας, καταλήγουν µε τρόπο
ευχάριστο.
Άρα, λοιπόν -για να µην µακρηγορώ- αύριο το πρωί, κύριε Πρόεδρε, µε το που θα ξεκινήσει η διαδικασία, θα εισηγηθώ την επαναδιατύπωση των συγκεκριµένων άρθρων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μάλιστα. Θετικά νέα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα χρειαστώ µόνο δέκα δεύτερα.
Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να γίνετε
σαφέστερος, όσον αφορά το περιεχόµενο της επιτευχθείσας
συµφωνίας -όπως είπατε- µεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κράτησα µια απόσταση.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, είδα ότι κρατήσατε απόσταση.
Άρα, το ερώτηµα -να το αναδιατυπώσω εγώ- είναι: Υπήρξε µια
πρωτόλεια συµφωνία των κοινωνικών εταίρων ως προς αυτό; Με
τι ουσιαστικό περιεχόµενο;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Φαίνεται, ότι υπάρχει αυτή η σύγκλιση. Θα αποτυπωθεί το περιεχόµενό της στην προσθήκη-διόρθωση, που θα
κάνω αύριο το πρωί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα τα δούµε αυτά
αύριο, κύριε Ροντούλη.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Θα το κάνω πριν ξεκινήσουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ωραία. Αύριο, πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή βλέπω ότι παραµένει
στην Αίθουσα και ο κ. Τζηκαλάγιας και ο κ. Κουτσούκος, για να
µπορέσουν να µιλήσουν οι συνάδελφοι µέχρι και τον κ. Κουτσούκο, θα παρακαλούσα -αν είναι δυνατόν- πρώτον, να µην
παίρνουµε περισσότερο χρόνο από ό,τι απαιτείται ή από ό,τι
έχουµε ορίσει και δεύτερον -αν µπορείτε- να ολοκληρώνετε τις
σκέψεις σας µε ένα ή δυο λεπτά λιγότερο.
Παρακαλώ το Βουλευτή Αργολίδας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Ιωάννη Ανδριανό να πάρει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε τον Υπουργό πριν από λίγο να µιλά για το µνηµόνιο
-επανειληµµένως το έχει πει- αλλά το µνηµόνιο -όπως επανει-
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ληµµένα έχουµε τονίσει- βάζει τους στόχους.
Από εκεί και πέρα, ο δρόµος είναι δική τους επιλογή, κυβερνητική επιλογή, είναι δική σας επιλογή, κύριε Υπουργέ και πιστεύουµε στη Νέα ∆ηµοκρατία ότι είναι µια αποτυχηµένη
συνταγή.
Πριν από λίγο µίλησε ο κ. Οικονόµου και θέλω να πω ότι έχει
πράγµατι δίκιο για αυτά που είπε ότι τίποτα δεν άκουσε προεκλογικά για τα όσα περιέχει το νοµοσχέδιο, τίποτα δεν διάβασε,
δεν είδε γραµµένο σε κανένα προεκλογικό πρόγραµµα του
ΠΑΣΟΚ. Όπως και εµείς, ακούσαµε µετεκλογικά επανειληµµένως
τα τρία «δεν», που τελικά δεν τα εφάρµοσε, δεν τα σεβάστηκε ο
Υπουργός.
Ακούσαµε και το συνάδελφο του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο, ο
οποίος άσκησε σκληρή κριτική στο νοµοσχέδιο. Είπε ότι δεν είναι
πεπεισµένος, ότι έχει αντιρρήσεις και διαφωνεί µε πολλά άρθρα,
όπως αυτά που αφορούν στις µητέρες µε ανήλικα τέκνα, όπως
αυτά που αφορούν στα βαρέα και ανθυγιεινά, όπως αυτά που
αφορούν στα άρθρα 30 και 31, όπως στα άρθρα που αφορούν
στην περιουσία του ΙΚΑ.
Εάν αυτό δεν είναι ένα προσυνεννοηµένο παιχνίδι για επικοινωνιακούς λόγους, για να γίνουν κάποιες αλλαγές, κάποιες τροπολογίες να έρθουν αύριο και για να καµφθούν οι όποιες
αντιρρήσεις, τότε πιστεύω ότι είναι υποκρισία, γιατί δεν µπορείτε
να «πατάτε» σε δυο βάρκες.
Όπως υποκρισία είναι και αυτά που ακούστηκαν από άλλους
συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, ότι την κύρια ευθύνη για την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήµατος την έχει η Νέα ∆ηµοκρατία, όταν θυµάστε όλοι και θυµούνται οι πολίτες τη στάση του
ΠΑΣΟΚ και στο νόµο του Σιούφα, τον ν. 2084 και στο νόµο της κ.
Πετραλιά, αλλά και στην απόπειρα νοµοθέτησης από τον κ. Γιαννίτση.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό, που έφερε η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ µε σκληρές και άδικες ρυθµίσεις εις βάρος των πολιτών. Τέτοια ζητήµατα που κρίνουν το παρόν και το µέλλον εκατοµµυρίων Ελλήνων, το παρόν και το µέλλον ολόκληρων γενιών,
απαιτούν απ’ όλους σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια.
Μιλώντας, λοιπόν, για σοβαρότητα και συνέπεια, θυµίζω πως
όταν πριν από δύο χρόνια η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
ψήφιζε νόµο για το ασφαλιστικό, εξαιρετικά ήπιο σε σχέση µε
όσα συζητάµε σήµερα, βλέπαµε τον κ. Παπανδρέου να διαδηλώνει αγανακτισµένος στους δρόµους µαζί µε τους πολίτες. Θυµίζω πως στις 15 Φεβρουαρίου του 2008, ο κ. Παπανδρέου, κατά
τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή, δήλωνε κατά λέξη «η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας ανεβάζει το θρίλερ της κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήµατος». Λίγους µήνες µετά, το
Νοέµβριο του 2009, µιλούσε πάλι στη Βουλή για το ασφαλιστικό
και έλεγε «το ασφαλιστικό σύστηµα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης».
Πότε έλεγε αλήθεια; ∆ιότι ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Και τα
δύο µαζί δεν γίνεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, άλλα λέτε ως αντιπολίτευση, άλλα κάνετε ως Κυβέρνηση. Από το «λεφτά υπάρχουν» που εντελώς ανεύθυνα έλεγε και ξαναέλεγε ο
Πρωθυπουργός προεκλογικά και το έλεγε γνωρίζοντας την πραγµατική κατάσταση της οικονοµίας, φθάσαµε στο «δεν υπάρχει
σάλιο». Φθάσαµε στην πιο βίαιη επίθεση κατά των εργαζοµένων
και των συνταξιούχων. Και αυτά τα λένε πρώτα απ’ όλα οι δικοί
σας Βουλευτές, τα δικά σας στελέχη, οι δικοί σας Υπουργοί. Κουνάτε το δάκτυλο στους εργαζόµενους. ∆οκιµάζετε τις αντοχές
των πολιτών, καταστρέφετε τη µεσαία τάξη, καταδικάζετε τους
πιο αδύναµους στη µόνιµη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Ο κ. Παπανδρέου έλεγε επί λέξει στις 12 Σεπτεµβρίου του
2009 στη ∆ΕΘ «αν σήµερα παγώσουµε τους µισθούς, θα παγώσουµε την αγορά. Αν αυξήσουµε τους φόρους στη µεσαία τάξη,
θα µειώσουµε την αγοραστική δύναµη, θα βαθύνουµε την ύφεση,
θα µειώσουµε τα έσοδα του κράτους, θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης.»
Και έρχεται σήµερα να κάνει αυτά ακριβώς!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, δεν δίνετε στην κοινωνία ούτε προοπτική ούτε ελπίδα ανάπτυξης και απασχόλησης.
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Και µη ρίχνετε την ευθύνη για την οβιδιακή σας µεταµόρφωση
σε σχέση µε τα όσα υποσχόσασταν προεκλογικά στην κρίση ή
οπουδήποτε αλλού. ∆εν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ φορά
το καπέλο του δήθεν σοσιαλισµού προεκλογικά, για να το βγάλει
µε ευκολία την εποµένη των εκλογών. Το ξέρετε καλά πως τα περισσότερα απ’ αυτά που τάζατε κάθε φορά που είστε στην Αντιπολίτευση, είναι ανέφικτα και ανεύθυνα, όποια και αν είναι η
κατάσταση της οικονοµίας. Και κάθε φορά που οι πολίτες σας
πιστεύουν, κάθε φορά που σας εµπιστεύονται τη διακυβέρνηση
της χώρας, βρίσκεστε στην εξουσία χωρίς πυξίδα και τιµόνι. Και
το αποδεικνύετε εκτός των άλλων µε τις σφοδρές ενδοκυβερνητικές συγκρούσεις σε όλα τα κρίσιµα ζητήµατα. Βουλευτές κατά
Υπουργών, Υπουργοί κατά Υπουργών! Άλλα λέει ο Υπουργός Οικονοµικών, άλλα η Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, άλλα ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδοµών!
Σ’ αυτήν την εξαιρετικά κρίσιµη συγκυρία δεν έχετε κανένα
σχέδιο, κανένα πρόγραµµα για την έξοδο από την κρίση. Σας ενδιαφέρει αποκλειστικά και µόνο η εισπρακτική διάσταση. Ξεζουµίζετε την κοινωνία και την αγορά, χωρίς να νοιάζεστε στο
παραµικρό πώς θα υπάρξει τόνωση της ρευστότητας, πώς θα
δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, πώς θα στηριχθούν αυτοί
που σήµερα πλήττονται περισσότερο. Φθάνετε µέχρι να αµφισβητείτε στα παράθυρα των τηλεοπτικών εκποµπών αυτά που
εσείς οι ίδιοι ψηφίσατε στο µνηµόνιο.
Ποιον κοροϊδεύετε όταν την ίδια ώρα –όπως συµβαίνει και στο
νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα- προχωράτε σε σκληρότερα
µέτρα απ’ αυτά που προβλέπει το µνηµόνιο; Και αυτό δεν το λέµε
µόνο εµείς, το λέει και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ που ανήκει στο
Κόµµα σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν την κρίσιµη ώρα πρέπει
ως χώρα, ως κοινωνία, ως πολιτικό σύστηµα, να επιδιώκουµε ταυτόχρονα τρεις στόχους. Πρώτον, βεβαίως την αντιµετώπιση των
άµεσων δηµοσιονοµικών αναγκών. Κανείς δεν το αρνείται αυτό.
∆εύτερον, την οικοδόµηση εµπιστοσύνης ανάµεσα στους πολίτες
και την πολιτική, ανάµεσα στις κοινωνικές οµάδες. Και τρίτον, την
οικοδόµηση ελπίδας και προοπτικής για την επόµενη µέρα και
ιδίως για τους πολίτες που πλήττονται περισσότερο.
Την Κυβέρνηση, δυστυχώς, την απασχολεί αποκλειστικά και
µόνο το πρώτο. Ενδιαφέρεται αποκλειστικά και µόνο για τα εισπρακτικά. Αδιαφορεί για το τεράστιο έλλειµµα εµπιστοσύνης,
προοπτικής και ελπίδας που δηµιουργεί εκρηκτικά µείγµατα στην
κοινωνία.
Και εξηγούµαι: Τι εµπιστοσύνη να έχουν οι πολίτες, όταν το
νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα είναι τελείως αντίθετο µε όσα
προεκλογικά έταζε το ΠΑΣΟΚ; Όταν εσείς οι ίδιοι παραδέχεστε
ότι είναι άδικο και σκληρό για τις µητέρες και τους νέους ανθρώπους; ‘Οταν ανατρέπει προγραµµατισµούς δεκαετιών, τους
ίδιους που δεσµευόταν το ΠΑΣΟΚ ότι θα σεβαστεί;
Θυµίζω εδώ χαρακτηριστικά τι έλεγε ο Πρωθυπουργός, ο κ.
Παπανδρέου, στην ∆ΕΘ. Έλεγε «το µέτωπό µας θα είναι µέτωπο
ενάντια στην κακοδιαχείριση, για να µπορέσει ο Έλληνας συνταξιούχος να δικαιούται αυτό για το οποίο έχει δουλέψει και παλέψει σ’ όλη του τη ζωή και δεν θα κάνουµε κινήσεις που θα
αλλάζουν το δικό του προγραµµατισµό, που θα ανατρέπουν το
δικό του προγραµµατισµό ζωής».
Τι εµπιστοσύνη, λοιπόν, να έχουν οι πολίτες, όταν ξέρουν ότι
η περικοπή του εισοδήµατός τους αντί να είναι η τελευταία καταφυγή της Κυβέρνησης, γίνεται η πρώτη εύκολη λύση; Πού είναι
η πάταξη της φοροδιαφυγής που τάζατε; Πού είναι η πάταξη της
εισφοροδιαφυγής που εξαγγέλλατε; Πού είναι η αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας; Πού είναι η µείωση της κρατικής σπατάλης; Πού είναι η περιστολή των εξωφρενικών δαπανών στον
κλάδο της υγείας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι ελπίδα και τι προοπτική να
έχουν οι πολίτες, όταν καµµία πρόβλεψη δεν υπάρχει για την
ανάπτυξη και την απασχόληση, όταν καταργείται ο κοινωνικός
χαρακτήρας της ασφάλισης, όταν κατεδαφίζεται το κοινωνικό
κράτος δικαίου;
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Τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα. Η λύση απέναντι στην κρίση δεν
θα έρθει από το ξεχαρβάλωµα της κοινωνίας, δεν θα έρθει µε
την καταστροφή της µεσαίας τάξης και την εξαθλίωση των αδυνάτων. Η Κυβέρνηση, έτσι όπως πολιτεύεται, θυµίζει κάποιον που
για να ζεσταθεί, πετάει στο τζάκι τις πόρτες και τα παράθυρα του
σπιτιού στο οποίο ζει. Και µ’ αυτήν την πολιτική της Κυβέρνησης,
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ζήσουµε το χειρότερο που θα µπορούσε να συµβεί στην πατρίδα µας, δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, οι
παραγωγικοί και δηµιουργικοί να αρχίσουν να µεταναστεύουν
µαζικά. Εκεί πηγαίνουν τα πράγµατα. Το παραδέχθηκε πριν από
λίγο στην οµιλία του και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Στρέφετε όχι µόνο τη µία κοινωνική οµάδα ενάντια στην άλλη,
αλλά και τη µία γενιά απέναντι στην άλλη. Είναι σαφές πως αν
δεν κινηθούµε άµεσα µε µέτρα θετικά για την ανάπτυξη και την
επιχειρηµατικότητα, µε µέτρα που θα ενισχύσουν την απασχόληση, η χώρα θα καταδικαστεί σε µαρασµό. Αυτό το νοµοσχέδιο
κατεδαφίζει βασικά ασφαλιστικά δικαιώµατα και γι’ αυτό εµείς
το καταψηφίσαµε επί της αρχής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Ο κ. Νικόλαος Σαλαγιάννης, Βουλευτής Καρδίτσας του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή θεωρώ ότι
αυτό που συζητάµε σήµερα αποτελεί τον πυρήνα των θεµελιωδών δικαιωµάτων κάθε εργαζόµενου, γι’ αυτό παίρνω το λόγο,
έστω και αργά, µε πολλή περίσκεψη και µε πραγµατικό αίσθηµα
και συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης.
Ό,τι θα πω σ’ αυτήν τη λογική υπακούει. ∆εν θα ασχοληθώ καθόλου µε τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας. Είναι καταδικασµένοι στη συνείδηση του κόσµου και θα κάνουν χρόνια να
φύγουν από εκεί. Και ευθύνονται κυρίαρχα για το ότι σήµερα
λαµβάνουµε τέτοιο µεγάλο βάρος, για να ανορθώσουµε το
ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.
Θα µιλήσω µόνο για µας, για την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, για
µας που αναλάβαµε τη µεγάλη ευθύνη να ανασυγκροτήσουµε τη
χώρα. Στη δική µου αντίληψη, το σχέδιο νόµου έχει τρεις πλευρές. Η µία είναι µεταρρυθµιστική τοµή µε τα όλα της. Επί δύο δεκαετίες συζητούσαµε ότι υπάρχει ανάγκη µίας µεγάλης τοµής.
Επιχειρήσαµε κάποιες απ’ αυτές. Καµµία δεν ολοκληρώσαµε,
γιατί το πολιτικό κόστος µας τρόµαζε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και
συνεχίζαµε µία πορεία που ξέραµε ότι θα φτάσει στην κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήµατος και στην αδυναµία να πληρώσουµε συντάξεις και τώρα και για τα παιδιά µας. Αυτή είναι η
αλήθεια.
Επιχειρεί, λοιπόν, το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µία µεγάλη
τοµή. Κανένας δεν µπορεί να το αµφισβητήσει αυτό.
Όµως, έχει και µία άλλη πλευρά. Αυτή η µεγάλη τοµή, οι µεγάλες αλλαγές έγιναν επώδυνες από την ανάγκη να υπακούσουν
σε µία οικονοµική συγκυρία συντριπτική για τη χώρα. Οι αλλαγές, λοιπόν, που θέλαµε να κάνουµε και που είχαµε προγραµµατισµένες προεκλογικά, έγιναν επώδυνες µετεκλογικά. ∆εν ήταν
εύκολες πια αλλαγές. Είναι αλήθεια ότι κάνουµε αλλαγές επώδυνες, αλλά αναλαµβάνουµε την ευθύνη να κάνουµε αυτές τις
επώδυνες αλλαγές, γιατί ξέρουµε ότι δεν γίνεται αλλιώς.
Αυτές είναι οι δύο πλευρές του νοµοσχεδίου.
Υπάρχει, όµως, και µια τρίτη πλευρά που περιέχει διατάξεις
που αλλάζουν βίαια τους όρους και τις προσδοκίες µιας ολόκληρης ζωής εκατοντάδων χιλιάδων εργαζοµένων. Αυτό συµβαίνει και µε τις γυναίκες που έχουν ανήλικα παιδιά και που µέσα
σε τρία χρόνια τους ρίχνουµε στο κεφάλι δεκαπέντε ολόκληρα
χρόνια. ∆εν ξέρω αν υπάρχει σε καµµιά χώρα τέτοιου είδους αλλαγή µε τόσο µικρό µεταβατικό περιθώριο. Είναι τραγικό, αν
υπάρχει.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Στο δηµόσιο έγινε προσαρµογή δέκα ετών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Τραγικό!
Επίσης, είναι τραγικό που εξαναγκαστήκαµε να κόψουµε την
δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη. Είναι επώδυνες και βίαιες αλλαγές.
Ξέρω, αγαπητέ Υπουργέ, ότι δώσατε µάχες. Εγώ σας αναγνωρίζω και σας εκτιµώ ιδιαίτερα για τον αγώνα που κάνετε.
Όµως, είναι αλήθεια ότι σε αυτό ηττηθήκαµε. ∆εν µπορέσαµε να
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το περάσουµε. ∆εν µπορέσαµε να το κάνουµε στη διαπραγµάτευση. ∆εν είναι στο χέρι µας. ∆εν µπορέσαµε να βάλουµε κόκκινη γραµµή.
Σήµερα ο Πρόεδρος άφησε µια µεγάλη ελπίδα ότι άµα µπορέσουµε και οικονοµικά τα καταφέρουµε, τουλάχιστον για τις συντάξεις αυτές κάπως τα πράγµατα θα τα διορθώσουµε. Αυτό
είναι παρήγορο και σηµαντικό. ∆εν ξέρω αν µπορέσουµε να κάνουµε κάτι άλλο για τις µητέρες µε ανήλικα παιδιά.
Αυτή, λοιπόν, είναι η πραγµατικότητα. Αυτό είναι το νοµοσχέδιο. Για τα κρίσιµα και τις δύσκολες αποφάσεις θα µπορούσε κάποιος να πει ότι καταψηφίζει το νοµοσχέδιο. Σε άλλες συνθήκες
ποτέ δεν θα στήριζα τέτοιου είδους διατάξεις, όπως και όλοι µας,
φαντάζοµαι. Όµως, στη δική µου συνείδηση κάθε φορά µετράει
το µείζον.
Το µείζον είναι ότι επιχειρεί η Κυβέρνηση να ανασυγκροτήσει
τον τόπο. Και το επιχειρεί κάνοντας µια γιγαντιαία, πολύ δύσκολη, τιτάνια προσπάθεια. ∆εν θα ήµουν εγώ ποτέ αυτός που θα
υπονόµευε αυτή τη δυνατότητα, καταψηφίζοντας ένα τέτοιας σηµασίας νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό και η ψήφος µου είναι θετική. Για
τις διατάξεις αυτές που είναι επώδυνες και βίαιες.
Αυτή, λοιπόν, είναι η θέση µου. Με πλήρη συνείδηση, επίσης,
κοινωνικής ευθύνης, θέλω να πω ότι µέχρι σήµερα και στο ασφαλιστικό και στο εισοδηµατικό και εν πολλοίς στο εργασιακό τα
βάρη έπεσαν µονόπατα στους εργαζόµενους και στους ασφαλισµένους. Μονόπατα. Πρέπει να το παραδεχθούµε. Είναι και άδικο
και αντικοινωνικό και αντιαναπτυξιακό και αναποτελεσµατικό.
∆εν µπορούµε να µείνουµε µόνο σε αυτό. Μπορεί να ήταν αναγκαίο να κάνουµε µια αρχή, αλλά δεν µπορεί µε τίποτα να µείνουµε µόνο σε αυτό. ∆εν πληρώνουν αυτοί που τα έχουν, αυτοί
που τα πήραν, αυτοί που έφτιαξαν περιουσίες και αυτοί που τα
διαχειρίζονται. Αυτό είναι, επίσης, αλήθεια.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι και το ασφαλιστικό που συζητάµε, αλλά
και όλα τα άλλα δεν θα µπορέσουν να επιβιώσουν, αν δεν ανορθώσουµε τη χώρα στην οικονοµία της, αν δεν στηρίξουµε την
ανάπτυξη και αν δεν επιβάλουµε κανόνες που να ισχύουν για
όλους. Ισχυρίζοµαι ότι τώρα που ολοκληρώνουµε τα δύσκολα
είναι ευκαιρία για την Κυβέρνηση να κάνει µια νέα αρχή, µια νέα
δυναµική.
Υπάρχουν µερικά πράγµατα θεµελιώδη. Εγώ θεωρώ ότι µπήκαµε σε ένα τούνελ και κλείσαµε πίσω µας την πόρτα. Για να
βγούµε από το τούνελ και να βρούµε διέξοδο, πρέπει να έχουµε
συγκεκριµένο σχέδιο σε όλους τους τοµείς. Να ξέρει ο πολίτης
πού είµαστε, πού θα καταλήξουµε. Και το χρονοδιάγραµµα να
ξέρει, για να υπάρχει προσδοκία, να υπάρχει ελπίδα και να µπορεί η κοινωνία να µπει στο παιχνίδι. Τουλάχιστον ένα κοµµάτι της,
το πιο δηµιουργικό, να εµψυχωθεί, να κινητοποιηθεί, να στηρίξει
µια υπόθεση. Γιατί τώρα κάθετε απέναντι αµφίβολη και απαισιόδοξη.
Πρέπει να την εµπνεύσουµε. Έστω ένα κοµµάτι της κρίσιµο.
Πρέπει να το κάνουµε. Για να το κάνουµε αυτό, το σχέδιό µας
πρέπει να είναι ορατό, συγκεκριµένο, συνεκτικό και µε επιχειρησιακά σχέδια κατά τοµέα. Αυτό δεν το έχουµε κάνει ακόµη
ορατό. Πρέπει να το επιδιώξουµε τώρα. Είναι από τα επείγοντα
θέµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αλλιώς όλη αυτή η προσπάθεια µπορεί να καταλήξει σε έναν
τοίχο και να πάει χαµένη. ∆εν πρέπει µε τίποτα να πάµε την κοινωνία από δίληµµα σε δίληµµα και κάθε φορά το δίληµµα να είναι
πιο συντριπτικό γι’ αυτήν.
Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι σε αυτά τα διλήµµατα δεν µπορούµε να λέµε πάντα ότι
παλεύουµε για τη χώρα. Καµµιά φορά αυτό το ότι «παλεύουµε
για τη χώρα», για να µη φτωχύνει η χώρα, να βγει από το αδιέξοδο η χώρα ξεχνάει την κοινωνία και το λαό. ∆εν καταλαβαίνω,
ρε παιδιά, αυτή η χώρα είναι χωρίς το λαό της; Αυτή η πατρίδα
είναι χωρίς την κοινωνία;
Εγώ ξέρω ότι η χώρα και η πατρίδα είµαστε εµείς και τα παιδιά µας. Εγώ θέλω, όταν λέµε να σώσουµε τη χώρα, να εννοούµε
πως θα σώσουµε το λαό και την κοινωνία µας, να σώσουµε τα
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παιδιά µας. Έτσι βλέπω εγώ το να σώσουµε τη χώρα. Ας µην
είναι υπεκφυγή το να σώσουµε τη χώρα.
Αυτή, λοιπόν, τη διάσταση έχει η ψήφος µου. Αυτήν την έννοια
έχει η ψήφος µου. Γι’ αυτό το πράγµα παλεύω.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ κ. Μαρία Σκραφνάκη.
Έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά ή και λιγότερο, αν µπορείτε.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην κατάσταση
που βρίσκεται η χώρα χρειάζονται τοµές και ανατροπές σε όλους
τους τοµείς και αν δεν συνεχίσουµε την προσπάθεια που ξεκινήσαµε, η οποία οµολογουµένως είναι επίπονη για όλους, η χώρα
είναι καταδικασµένη.
Είµαστε υποχρεωµένοι να µελετήσουµε τοµέα-τοµέα και να
εξορθολογίσουµε όλες τις δαπάνες και ειδικά αυτές που δηµιουργούν ελλείµµατα και υποχρεώσεις δανεισµού.
Ένας τοµέας όπου πρέπει να γίνουν αλλαγές είναι το ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο δεν είναι ούτε βιώσιµο, ούτε αυτοχρηµατοδοτούµενο και υποθηκεύει το µέλλον των παιδιών µας.
Οι αιτίες που φθάσαµε ως εδώ είναι πολλές. Κατ’ αρχάς, το
δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας, που είναι σοβαρό. Η κακή
διαχείριση των αποθεµατικών των ταµείων, που επενδύθηκαν,
είτε στα δοµηµένα οµόλογα είτε στο Χρηµατιστήριο. Η εισφοροδιαφυγή, τα προνόµια που απέκτησαν οι διάφορες συντεχνίες,
η απονοµή χαριστικών αναπηρικών συντάξεων σε µη δικαιούχους, οι προκλητικές εθελούσιες έξοδοι, αλλά κυρίως η ατολµία
του πολιτικού συστήµατος να αντιµετωπίσει έγκαιρα το πρόβληµα, φοβούµενο το πολιτικό κόστος.
Οι αλλαγές που γίνονται είναι επιβεβληµένες, ώστε να µπορεί
το ασφαλιστικό µας σύστηµα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του τόσο στους σηµερινούς συνταξιούχους όσο και στους µελλοντικούς, αλλά και στα παιδιά µας, τα οποία δεν πρέπει να αφήσουµε χωρίς σύνταξη.
Η σηµερινή κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί, αφού πέρυσι
χρειαστήκαµε επιπλέον κρατική ενίσχυση 2,4 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Φέτος, το 2010, θα χρειαστούµε 3,8 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το 2011 θα χρειαστούµε 5,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ το 2015
δεν θα µπορούµε να πληρώσουµε τις υποχρεώσεις µας απέναντι
στους συνταξιούχους και στους ασφαλισµένους.
Με το υπό συζήτηση ασφαλιστικό νοµοσχέδιο εξορθολογούνται τα όρια ηλικία ίδια για όλους, έτσι ώστε να µην έχουµε συνταξιούχους σαράντα πέντε ή πενήντα ετών, αφού πουθενά στον
κόσµο, κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουµε συνταξιούχους σαρανταπεντάρηδες.
Οι συντάξεις µέχρι 1400 ευρώ, που αφορούν το µεγαλύτερο
µέρος των συνταξιούχων του ιδιωτικού τοµέα, δεν θίγονται, ενώ
µειώνονται ποσοστιαία οι µεγαλύτερες συντάξεις.
Αυτό το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει πολύ καλές ρυθµίσεις, τις
οποίες, όµως, δεν άκουσα κανένα να τις αναφέρει.
Έτσι, καθιερώνεται βασική εγγυηµένη σύνταξη για όλους, είτε
είναι ασφαλισµένοι είτε όχι, που χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό και αποδεικνύει την κοινωνική αλληλεγγύη
στην πράξη.
Ρυθµίζεται η διαδοχική ασφάλιση για όσους έχουν εργαστεί
σε πέραν του ενός ασφαλιστικούς φορείς, το οποίο είναι ένα
πάγιο αίτηµα των εργαζοµένων. ∆ηµιουργείται ενιαίος φορέας
διαχείρισης των αποθεµατικών και της περιουσίας των ταµείων,
διασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαχείριση της περιουσίας των
ταµείων. Ιδρύεται ο ενιαίος φορέας προσδιορισµού αναπηρίας
για να παίρνουν αναπηρική σύνταξη αυτοί που το δικαιούνται.
∆ηµιουργείται το ενιαίο σύστηµα ελέγχου των δαπανών υγείας,
που αποτελεί και τη µεγαλύτερη αιµορραγία των ασφαλιστικών
ταµείων. ∆ηµιουργείται ο ενιαίος µηχανισµός ελέγχου καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, για την ελαχιστοποίηση της εισφοροδιαφυγής µε την παράλληλη καθιέρωση ασφαλιστικού
Τειρεσία και καθορίζεται ενιαίο και πάγιο σύστηµα ρύθµισης των
οφειλών στα ασφαλιστικά ταµεία. ∆ηµιουργείται το ενιαίο σύστηµα προµηθειών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που θα
επιφέρει οικονοµίες κλίµακας και καλύτερο έλεγχο. Καθορίζεται
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το ενιαίο καθεστώς ασφάλισης όσων συνταξιούχων απασχολούνται, µετά τη συνταξιοδότηση τους, σε άλλες θέσεις εργασίας.
Ιδρύεται ενιαίος φορέας πρωτοβάθµιας υγείας για όλους τους
ασφαλιστικούς φορείς. Καθιερώνεται το ενιαίο και πάγιο σύστηµα κατάρτισης το καταλόγου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων.
Οι πληρωµές εργαζοµένου και εργοδότη διεκπεραιώνονται
πλέον από το τραπεζικό σύστηµα, κατοχυρώνοντας και τα δύο
µέρη. ∆ηµιουργείται ενιαίο κέντρο ελέγχου και πληρωµής συντάξεων για να εξαλειφθούν φαινόµενα πληρωµής συντάξεων σε
αποβιώσαντες συνταξιούχους.
Σπουδαίο επίσης µέτρο είναι η απαγόρευση της χρηµατοδότησης από τα ασφαλιστικά ταµεία των προγραµµάτων εθελούσιας εξόδου µε παχυλές συντάξεις, που επιβάρυνε τα ταµεία
υπέρµετρα. Επίσης, αλλάζει ο τρόπος πληρωµής και ασφάλισης
για τους εργαζόµενους που ασχολούνται κατ’ οίκον για τη φύλαξη των γερόντων και των παιδιών, για τους ασχολούµενους σε
µικροεπισκευαστικές εργασίες.
Κύριε Υπουργέ, όλες τις παραπάνω ρυθµίσεις τις θεωρώ σωστές και λογικές και είναι ένα στοίχηµα για εσάς και για το
ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα οποία καθιερώνονται να λειτουργήσουν.
Αλλά βεβαίως, το στοίχηµα είναι να πάει καλά η οικονοµία µας,
για να µπορέσουµε να δώσουµε παραπάνω συντάξεις στους ανθρώπους που σήµερα πλήττονται.
Πρέπει όµως, να δηµιουργήσουµε κύριε Υπουργέ, ένα δίχτυ
προστασίας για τις µητέρες, δηµιουργώντας παιδικούς σταθµούς, ολοήµερα σχολεία, προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας.
Για τις νέες εργαζόµενες, τους άνεργους -γιατί έχουµε µεγάλα
ποσοστά ανεργίας- τους γέροντες και τους κοινωνικά αποκλεισµένους είναι επιβεβληµένο αυτό να γίνει, στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, που σήµερα βιώνουν όλες αυτές οι τάξεις
περισσότερο απ’ όλους τους άλλους.
Κύριε Υπουργέ, ψηφίζω το νοµοσχέδιο που καταθέσατε για
τον εξορθολογισµό και τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος και εύχοµαι όλα να πάνε καλά και να µη βρεθούµε µετά
από µερικά χρόνια στην ίδια και σε χειρότερη θέση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, είχαµε προαναγγείλει ότι στη µία η ώρα µετά τα µεσάνυχτα, θα
ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ήδη είναι µία. Για να δώσω το λόγο
στους συναδέλφους, τρεις είστε, θα πρέπει να δεσµευτείτε ότι
στο πεντάλεπτο θα ολοκληρώσετε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Περιµένουµε από τις έξι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ∆εν γίνεται αλλιώς.
Εκτός αν θέλετε να µιλήσετε αύριο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τελευταίος είναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Οι εργαζόµενοι δεν µπορούν να µείνουν µέχρι τις µία και µισή.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα, είναι τελευταίος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): ∆εν µπορώ να κάνω
εξαίρεση σε εσάς, κύριε Γεωργιάδη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι τελευταίος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, δεν µπορείτε να λέτε είναι τελευταίος. Θα µε βοηθήσετε να ολοκληρώσουµε τη διαδικασία στο πεντάλεπτο. ∆εν µπορούν να
περιµένουν οι εργαζόµενοι µέχρι τις µία και µισή. Σας παρακαλώ!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆ηλαδή τα πέντε και τα επτά λεπτά
είναι το θέµα;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα πάµε µιάµιση ώρα.
Σας παρακαλώ, είναι ο κ. Τζηκαλάγιας και ο κ. Κουτσούκος.
Αν θέλετε µπορείτε να µιλήσετε αύριο. Παρακαλώ πολύ για
ένα πεντάλεπτο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να µιλήσω στο πεντάλεπτο στο µέτρο
του δυνατού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ ιδιαιτέρως.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Εγώ ξέρετε δεν υπερβαίνω το χρόνο µου, αλλά είναι λίγο περίεργο να περιµένω να µιλήσω από τις έξι η ώρα, να έχουν µεσολαβήσει όλα τα ενδιάµεσα
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και να φτάσει η σειρά µου και να πρέπει να κοπεί η οµιλία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είστε καλός οµιλητής,
θα τα πείτε και στο πεντάλεπτο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Εν πάση περιπτώσει µην
αντιδικούµε και χάνουµε χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ και λόγω της συµπιέσεως του χρόνου, θα πρέπει να αναπροσαρµόσω λίγο την οµιλία µου.
Θέλω να σας εξηγήσω και θα ήθελα -επειδή ξέρετε ότι σας
εκτιµώ- να πω, για να καταγραφεί στα Πρακτικά, ότι θεωρώ πολύ
µεγάλη σας επιτυχία ότι υπερψηφίστηκε αυτό το νοµοσχέδιο, µε
τόσες λίγες αντιδράσεις. Είµαι απολύτως βέβαιος, ότι αν ήταν
οποιοσδήποτε άλλος Υπουργός στη θέση σας και κυρίως ένας
Υπουργός συγκρουσιακός θα είχε γίνει χαµός στην Ελλάδα. Το
ότι το καταφέρατε, παρά τα όσα έγραφαν οι διάφορες γραφίδες
για το ύφος των τηλεοπτικών σας παρεµβάσεων και των κοινοβουλευτικών σας παρεµβάσεων, οφείλω να πω ότι µου δηµιουργεί πολύ µεγάλο θαυµασµό, δηλαδή ότι καταφέρατε να περάσει
µε αυτές τις αντιδράσεις αυτό το νοµοσχέδιο. Γιατί ήµουν εδώ σ’
αυτή τη Βουλή, όταν για το νοµοσχέδιο της κ. Φάνης Πάλλη-Πετραλιά, κατά πολύ ηπιότερο του δικού σας, είχε γίνει ο χαµός
στην Ελλάδα. Άρα αυτό το πιστώνεται ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος,
όσο µπορεί κάποιος να πει «πιστώνεται αυτό το νοµοσχέδιο».
Θέλω όµως να σας εξηγήσω -και θα σας µιλήσω µε πολύ µεγάλη ειλικρίνεια- για το δικό µου «όχι», το οποίο δεν ήταν εύκολο.
Γιατί εµένα δεν µου αρέσει ο εύκολος λαϊκισµός, ούτε εύκολα
µπαίνω στη λογική της κλάψας. Εµένα µε ενδιαφέρει η ουσία. Τι
είναι σωστό για την πατρίδα. Και θέλω να σας πω γιατί είπα «όχι»
σ’ αυτό το νοµοσχέδιο. ∆ε θα µπω σε λεπτοµέρειες γιατί δεν προλαβαίνω. Είχα να πω πολλά και για τις γυναίκες και πολλά ακόµα,
αλλά δεν προλαβαίνω. Γιατί, κύριε Υπουργέ, το µείζον σε έναν
πολιτικό και σε µία κυβέρνηση, όταν έχει µάλιστα να αντιµετωπίσει µία τόσο δύσκολη συγκυρία, είναι να πείσει τον πολίτη ότι του
λέει την αλήθεια.
Και ξέρετε πολύ απογοητεύτηκα όταν άκουσα και εσάς, αλλά
και πολλούς Βουλευτές της Συµπολιτεύσεως, να ανεβαίνουν σ’
αυτό το Βήµα και να κατηγορούν µόνο τη Νέα ∆ηµοκρατία. ∆είχνουµε ότι δεν έχουµε καταλάβει τίποτα. Και έχουµε φθάσει στο
χείλος της αβύσσου και δεν έχουµε καταλάβει ακόµα γιατί φτάσαµε στο χείλος της αβύσσου, δεν θα ξεφύγουµε.
Και έρχοµαι να γίνω συγκεκριµένος. Σας προκαλώ, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και κύριε Υπουργέ, να πάρετε τα Πρακτικά
–εγώ το έκανα- της οµιλίας στη Βουλή, όταν ήταν Υπουργός ο κ.
Ρέππας και να δείτε τι έλεγε ο κ. Ρέππας και τι απαντούσε τότε
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ο κ.
Ρέππας έλεγε «λύνουµε το ασφαλιστικό και δίνουµε µάχη για τη
βιωσιµότητα του ασφαλιστικού», η Νέα ∆ηµοκρατία κατέθετε ένα
σωρό ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας, για το ότι πλήττονται
τα λαϊκά στρώµατα.
Μετά από λίγα χρόνια ήρθε η κ. Φάνη Πάλλη Πετραλιά σ’
αυτήν την Αίθουσα, στη δική σας καρέκλα. Άλλαξαν οι ρόλοι.
Τότε η κ. Φάνη Πάλλη Πετραλιά µιλούσε για τη βιωσιµότητα του
ασφαλιστικού και την ανάγκη να λυθεί το ασφαλιστικό και να πάρουν σύνταξη οι επόµενες γενιές και εσείς -και προσωπικά νοµίζω εσείς αλλά και το ΠΑΣΟΚ- κάνετε ενστάσεις
αντισυνταγµατικότητας µε τα ίδια ακριβώς επιχειρήµατα που
έλεγε τότε ο κ. Παυλόπουλος, λέγοντας «µα το Σύνταγµα, µα το
ένα, µα το άλλο». Πέρασε ο χρόνος και γίνατε εσείς Υπουργός
και ο κ. Παυλόπουλος, που πριν από δύο χρόνια έλεγε τα ακριβώς αντίστροφα, χθες είπε τα ακριβώς ανάποδα. Και εσείς που
λέγατε πριν από δύο χρόνια τα ακριβώς ανάποδα, λέτε τα ανάποδα.
Με συγχωρείτε, αλλά έτσι δεν θα πάει η Ελλάδα µπροστά
ποτέ. ∆ίνουµε την εικόνα στον ιστορικό του µέλλοντος, ότι είµαστε οι πιο γελοίοι πολιτικοί που έχουν υπάρξει στην ιστορία. Και
αν δεν το καταλαβαίνουµε αυτό την ώρα που είµαστε στο χείλος
της αβύσσου, είµαστε άξιοι της µοίρας µας.
Εγώ θα περίµενα από τον Ανδρέα Λοβέρδο –και προσωπικά,
γιατί σας τιµώ- αλλά κυρίως από την Κυβέρνηση να σηκωθεί και
να πει το εξής: «Τα κάναµε θάλασσα. Τα κάναµε θάλασσα από
κοινού. Τα κάναµε θάλασσα αυτοί που κυβερνήσαµε, διότι φοβηθήκαµε το πολιτικό κόστος, διότι θέλαµε να διορίσουµε τους
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δικούς µας, διότι θέλαµε να παίρνουµε εύκολα ψήφους και φθάσαµε ως εδώ. Τώρα όµως καταλάβαµε και τώρα είµαστε έτοιµοι
να πάµε παρακάτω και ζητάµε τη χείρα της βοηθείας όλων των
Ελλήνων για να πάµε παρακάτω».
Αυτή θα ήταν έντιµη, ειλικρινής, θαρραλέα, γενναία πολιτική
στάση που θα µπορούσε να πείσει και τον πλέον κακόπιστο ότι
έχουµε καταλάβει γιατί φθάσαµε ως εδώ. ∆υστυχώς, δεν το
έχουµε καταλάβει. Και εσείς κύριοι του ΠΑΣΟΚ, κάνατε εκλογές
λέγοντας «λεφτά υπάρχουν». Κάνατε εκλογές υποσχόµενοι
στους πάντες τα πάντα, ενώ όλοι γνωρίζαµε αυτό που παραδέχτηκε ο κ. Λοβέρδος λίγο µετά την εκλογή του ότι δεν υπήρχε
σάλιο. Και είναι ντροπή σε όλους µας, να µην τολµούµε να κοιτάξουµε τους πολίτες και να τους πούµε την αλήθεια.
Όταν τους πούµε την αλήθεια, τότε θα µας εµπιστευθούν. Και
να είστε βέβαιοι –και κλείνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε- ότι ο Έλλην
παραµένει φιλόπατρις και αν πειστεί για την ανάγκη θυσιών, είναι
έτοιµος να δώσει τα πάντα για την πατρίδα. Αρκεί να πειστεί ότι
θυσίες θα κάνουν όλοι και όχι τα λίγα κορόιδα και οι άλλοι θα
τρώνε µε χρυσά κουτάλια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ τον
κ. Γεωργιάδη για την κατανόησή του και για την τήρηση του χρόνου.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε Γεωργιάδη, θέλω µε δυο λέξεις να σας πω
τα εξής.
Από την πρώτη µέρα του κοινωνικού διαλόγου για το ασφαλιστικό και απευθυνόµενος στους κοινωνικούς εταίρους, είπα, ότι
επί δεκαετίες δεν τολµήσαµε, φοβηθήκαµε το πολιτικό κόστος,
αναδιπλωθήκαµε όταν δεν έπρεπε να αναδιπλωθούµε και γεµίσαµε το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µε πληγές και µε πελατειακές παρεµβάσεις.
Έδινα ιδιαίτερη έµφαση στην τελευταία εξαετία της Νέας ∆ηµοκρατίας για πολλούς και διάφορους λόγους. Όµως, κάνοντας
µια αναδροµή στη Μεταπολίτευση, σ’ αυτά τα χρόνια της ευδαιµονίας του Έλληνα που, όπως είπα και στην οµιλία µου, µε το
ένα χέρι σήκωνε το γροθιά απαιτώντας και µε το άλλο ζητούσε
δανεικά, έκανα αυτοκριτική, κύριε συνάδελφε. ∆ιότι, το να σηκώνεις το δάχτυλο και να λες «φταις εσύ», όταν και εσύ έχεις διαπράξει τα σφάλµατά σου, είναι άδικο και δείχνει, ότι δεν έχεις
επίγνωση της ιστορικής στιγµής.
Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα δεν επιτρέπει µικροκοµµατικές πολιτικές περιαυτολογίας. Αντιθέτως, επιβάλλει
µετριοπάθεια και αναζήτηση κοινών λύσεων.
Έχετε δίκιο στην παρατήρησή σας και σας λέω –δεν είστε υποχρεωµένος να µε ακούτε κάθε φορά που µιλάω- ότι αυτό το πολιτικό συµπέρασµα ήταν µόνιµο σε όλες µου τις παρεµβάσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Καστοριάς της Νέας ∆ηµοκρατίας
κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας για πέντε λεπτά.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, αν κάνουµε µια σύντοµη αναδροµή στα τελευταία είκοσι χρόνια που τα
δύο µεγάλα κόµµατα, η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, εναλλάχθηκαν στο ρόλο της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, θα
δούµε ότι από τη µια µεριά η Νέα ∆ηµοκρατία όταν ήταν στην
κυβέρνηση έφερε τρεις σηµαντικούς ασφαλιστικούς νόµους και
όταν είναι στην Αντιπολίτευση, όπως σήµερα, βλέπουµε µε πόση
σοβαρότητα και υπευθυνότητα πολιτεύεται και από την άλλη
µεριά, το ΠΑΣΟΚ όταν είναι στην Κυβέρνηση, όπως για παράδειγµα σήµερα, συµπεριφέρεται µε χαρακτηριστικά κοινωνικής
αναλγησίας και όταν είναι στην αντιπολίτευση, αποχωρεί από τη
Βουλή και λέει σε όλα «δεν» και έχει σε όλα άρνηση.
Πιο ανεξίτηλα χαραγµένη στη µνήµη του κόσµου είναι η εικόνα
του σηµερινού Πρωθυπουργού, ένα χρόνο πριν, να κρατά το
πανό της ΓΣΕΕ έξω από τη Βουλή και από την άλλη µεριά, το
κόµµα του ΠΑΣΟΚ που τότε ήταν στην αντιπολίτευση να προτρέπει τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, να καταψηφίσει το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.
Το σχέδιο νόµου είναι η µεγαλύτερη κοινωνική ανατροπή. Κα-
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ταργείται ο δηµόσιος καθολικός κοινωνικός χαρακτήρας της
ασφάλισης. Το κράτος για πρώτη φορά δραπετεύει από την εγγύηση για τις συντάξεις.
Και όσον αφορά, κύριε Υπουργέ, την προσθήκη που φέρατε
στο άρθρο 1, θεωρώ ότι αυτό αποτελεί επιεικώς έναν εµπαιγµό
προς την κοινωνία. Όπως και σε άλλα ζητήµατα, συµπεριφέρεστε
και σήµερα σαν κόµµα του ΠΑΣΟΚ και σαν Κυβέρνηση πιο πολύ,
µε υποκρισία και εµπαιγµό.
Ακούσαµε και τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής που µίλησε για
τη διαφωνία του για τη διαιτησία, ακούσαµε και τον έµπειρο κοινοβουλευτικό κ. Γείτονα να έχει κάποιες διαφωνίες σήµερα µε τη
σειρά των οµιλητών.
Εγώ πιστεύω, όπως και εσείς είπατε, ότι θα φέρετε αύριο το
πρωί κάποιες προσθήκες και κάποιες τροπολογίες, κάποιες τροποποιήσεις. Όλα αυτά στοχεύουν στο να µπορέσετε να καταλαγιάσετε τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην Κοινοβουλευτική
σας Οµάδα. Όµως, οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αποφασίσουν αν αυτό που θέλουν να εκφράσουν θα είναι µε την κοινωνία ή θα είναι µε τη σκληρή και ανάλγητη κυβερνητική
πολιτική.
Το σχέδιο νόµου είναι πολύπλοκο, ασύνδετο, χωρίς επαρκή
τεκµηρίωση. Η αναλογιστική µελέτη είναι εκτίµηση. Είναι µια προκαταρκτική έκθεση. Πλήττει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Η κοινωνική ασφάλιση µεταβάλλεται σε µια καταβολή
προνοιακών επιδοµάτων. Κάνατε πολλούς µήνες διαβούλευση
µε υποµονή, αλλά κύριο χαρακτηριστικό ήταν και οι όροι της επικοινωνιακής προσέγγισης. Και αυτό φαίνεται στην αναστάτωση
και τον πανικό που προκλήθηκε σε χιλιάδες εργαζοµένους, οι
οποίοι αποχώρησαν νωρίτερα από την εργασία τους.
Το σχέδιο νόµου αποτελεί ένα µηχανισµό µείωσης των συντάξεων µε σαρωτικό και βίαιο τρόπο. Αποτελεί και φέρνει κατάργηση ώριµων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων. ∆εν θα αποδώσει η
εξαγορά πλασµατικών χρόνων. Είναι αντιφατικό, γιατί από τη µία
µεριά δίνετε οικονοµικά κίνητρα παραµονής στην εργασία και
από την άλλη µεριά επαναφέρετε το ΛΑΦΚΑ.
Κύριε Υπουργέ, το σχέδιο νόµου θα δηµιουργήσει µια νέα
γενιά φτωχών εργαζοµένων. Γι’ αυτό και η Νέα ∆ηµοκρατία δικαιώνεται που οδηγήθηκε στη µη ψήφιση του µνηµονίου. Είναι
ένα σχέδιο νόµου πρόχειρο και αποσπασµατικό. Το Ελεγκτικό
Συνέδριο, ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας λέει χαρακτηριστικά
επί λέξει ότι οι µισθοί, οι αµοιβές κάτω από 1000 ευρώ είναι
πείνα, είναι δυστυχία. Το χαρακτηρίζει ουσιαστικά σε πολλά σηµεία αντισυνταγµατικό και αόριστο. Λέει ότι οι συντάξεις κάτω
από 900 ευρώ δεν θα έπρεπε να πειραχθούν καθόλου και ότι για
τις συντάξεις από 900 ευρώ έως 2.500 ευρώ η µείωση να είναι
10% και για τις συντάξεις πάνω από 2.500 ευρώ η µείωση να είναι
στο 20%.
Όσον αφορά τις µητέρες ανηλίκων, θα έπρεπε να έβγαιναν στη
σύνταξη το πολύ στα πενήντα πέντε χρόνια, γιατί αποτελεί συνταγµατική υποχρέωση της πολιτείας η προστασία των παιδιών,
της µητέρας και της οικογένειας.
Φέρατε πάνω από σαράντα τροπολογίες. Παραπέµπετε σε
τριάντα προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις. Πουθενά δεν αναφέρετε για το ΕΚΑΣ και πουθενά δεν αναφέρετε ότι
τα ταµεία είναι τρία.
Το σχέδιο νόµου σας είναι κοινωνικά άδικο. Ένα θα αναφέρω,
κύριε Υπουργέ και σας παρακαλώ να το δείτε έστω και την τελευταία στιγµή, όσον αφορά τους πριν από το 1983 ασφαλισµένους, οι οποίοι ήξεραν ότι µε τριάντα επτά χρόνια εργασίας
κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα ανεξαρτήτως ηλικίας.
∆εν µπορεί ένας που ασφαλίστηκε στα δεκαοκτώ του χρόνια να
είναι πολύ κοντά στο να φτάσει στη σύνταξη και να του λέτε να
πάει στα εξήντα χρόνια. Και κυρίως είναι άδικο γιατί καταργεί τη
θεµελιώδη επιταγή του Συντάγµατος για ισονοµία και ισοπολιτεία, όταν είναι δύο µέτρα και δύο σταθµά, όσον αφορά τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Να κάνετε το ίδιο
και για τον ιδιωτικό τοµέα και να διατηρήσετε τα τριάντα επτά
χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Όσον αφορά το δηµογραφικό, ουσιαστικά τιµωρείτε την τεκνοποιία. Οδηγείτε τη χώρα στον αφανισµό. Το 1950 η αναλογία
εργαζοµένων-συνταξιούχων ήταν τέσσερα προς ένα. Το 2010,
σήµερα, είναι 1,7 προς ένα.
Η Νέα ∆ηµοκρατία πήρε σηµαντικά µέτρα για τους πολύτεκνους, ακόµα και για τους τρίτεκνους. Όχι όσα έπρεπε, αλλά
έκανε πολλά σηµαντικά πράγµατα.
Όµως, εσείς, το ΠΑΣΟΚ γενικά, η Κυβέρνησή σας, αντιµετωπίζετε τους Έλληνες πολίτες σαν κατοίκους της χώρας και όχι
σαν πολίτες. Αν θέλαµε να έχουµε ανάπτυξη, αν θέλαµε να
έχουµε προοπτική, θα έπρεπε ουσιαστικά η πολιτεία να υιοθετήσει το τρίτο παιδί. Είναι αποδεδειγµένο από πολλές µελέτες ότι
η πολιτεία θα έπρεπε να «αγκαλιάζει» την οικογένεια που έχει
τρίτο παιδί και αυτή να παίρνει σαν αµοιβή έστω το µισθό του
ανειδίκευτου εργάτη, όταν έχει τρίτο παιδί.
Η Νέα ∆ηµοκρατία θα αποκαταστήσει την εγγύηση του κράτους. Θέλει µια σύνταξη και όχι δύο βασικές και αναλογικές. ∆ώσαµε προτάσεις, τα είκοσι τρία σηµεία που είχαµε ανακοινώσει.
Θέλουµε να γίνει περιστολή των δαπανών υγείας. Σας δώσαµε τα
νοµοθετικά πλαίσια. Εφαρµόστε τα. Σας δώσαµε την ηλεκτρονική διασταύρωση των συνταγών, τον ΑΜΚΑ και τον Η∆ΙΚΑ, να
κάνετε τον έλεγχο και την πάταξη της φοροδιαφυγής µε τα µικτά
κλιµάκια, που τα προβλέψαµε νοµοθετικά. Εφαρµόστε τα, λοιπόν, δραστικά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Να επαναφέρετε µε ηµεροµηνία λήξης
τη δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη, όπως και να καταργήσετε το ΛΑΦΚΑ µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης.
Τέλος, έχετε το νοµοθετικό πλαίσιο και επιτέλους πρέπει να
αξιοποιηθεί η δηµόσια περιουσία όλων των φορέων του δηµοσίου, των ασφαλιστικών ταµείων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο τελευταίος οµιλητής για σήµερα επί των άρθρων και των τροπολογιών του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου κ.
Κουτσούκος, Βουλευτής Ηλείας.
Κύριε Κουτσούκο, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε φορά που γίνεται συζήτηση για το ασφαλιστικό, αυτή η συζήτηση είναι φορτισµένη ιδεολογικά και πολιτικά, γιατί το ασφαλιστικό σύστηµα µιας χώρας
καθορίζει το χαρακτήρα της κοινωνίας, προσδιορίζει το µέλλον
της νέας γενιάς και δηµιουργεί τους όρους και τις προϋποθέσεις, ώστε οι εργαζόµενοι και η κοινωνία να έχουν το αίσθηµα
της ασφάλειας.
Και είναι αλήθεια ότι εδώ σ’ αυτή τη χώρα –και απευθύνοµαι
στους αµνήµονες- όταν οι άλλες δηµοκρατίες έχτιζαν ασφαλιστικά συστήµατα, εµείς είχαµε εµφυλίους, δικτατορίες και ανώµαλες καταστάσεις.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Το ’50 ξεκίνησε. Είχε τελειώσει ο εµφύλιος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Και θέλω να σας θυµίσω ότι µέχρι
το 1982 η µισή και παραπάνω Ελλάδα ήταν ανασφάλιστη. Άρα, η
οικοδόµηση του ασφαλιστικού συστήµατος και του κράτους πρόνοιας στη χώρα µας συνδέεται µε τη δηµοκρατική παράταξη και
το ΠΑΣΟΚ.
Γι’ αυτό και εµείς, που είµαστε κοµµάτι αυτής της παράταξης,
µιλάµε κάθε φορά και αναφερόµαστε στο ασφαλιστικό, όχι µόνο
µε αίσθηµα ευθύνης, αλλά µε συναίσθηµα, µε πόνο ψυχής. Γιατί
εκφράζουµε τις αγωνίες ενός κόσµου, που µε τη συµβολή του
οικοδοµήσαµε ό,τι οικοδοµήσαµε και που φυσικά, κάτω από την
κρίση και τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα, έφτασε στα όριά του.
Και είναι βέβαιο ότι για να επιβιώσει το ασφαλιστικό σύστηµα
κάτω από τη δηµογραφική εξέλιξη, την εξέλιξη στους τρόπους
της παραγωγής, ήθελε προσαρµογές, ήθελε αλλαγές. Και το
κόµµα µας, το ΠΑΣΟΚ, επεξεργάστηκε ένα πλαίσιο διαρθρωτικών αλλαγών, το οποίο αδικείται, γιατί έρχεται να εφαρµοστεί σε
ένα περιβάλλον δηµοσιονοµικής κρίσης, σε ένα περιβάλλον όπου
υπάρχουν επιβολές στη χώρα µας για αντιµετώπιση µε ένα βίαιο

9822

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τρόπο των δηµοσιονοµικών προβληµάτων και τις οποίες τις αποδεχόµαστε ως όρο, για να µη χρεοκοπήσει η Ελλάδα, για να µπορούµε αύριο να πληρώσουµε µισθούς και συντάξεις.
Πρέπει όµως, να κάνουµε µια βασική παραδοχή. Ότι το πολιτικό σύστηµα στη χώρα µας έχει ευθύνες για το γεγονός ότι οδηγηθήκαµε εδώ. Και δεν αναφέροµαι µόνο στις ευθύνες της
πενταετίας της Νέας ∆ηµοκρατίας. Αναφέροµαι και στις ευθύνες του απώτερου παρελθόντος, διότι δεν οικοδοµήσαµε µε τον
τρόπο που θα έπρεπε το ασφαλιστικό σύστηµα, ώστε να έχει
αποθεµατικά. Τα σπαταλήσαµε είτε για την ανάπτυξη της χώρας
είτε για να ευνοήσουµε µεγάλες οµάδες συµφερόντων, βιοµήχανους, τραπεζίτες και οι οποίοι, βεβαίως, τώρα δεν καλούνται
να πληρώσουν το τίµηµα, αλλά το τίµηµα το φορτώνουµε σε αυτούς που δεν ευθύνονται. Καλούµε, δηλαδή να πληρώσουν τους
ίδιους, αυτούς που από τις εισφορές τους ευνοήθηκαν οι συγκεκριµένοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάτω απ’ αυτό το πρίσµα τοποθετήθηκα στο δηµόσιο διάλογο και έθεσα τα ζητήµατα, που αφορούσαν το χαρακτήρα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος.
∆ιότι θεωρώ ότι και κάτω από αυτές τις συνθήκες, όταν οικοδοµείς το ασφαλιστικό σύστηµα του µέλλοντος, οφείλεις να διαχωρίζεις τις δηµοσιονοµικές προσαρµογές από το οικοδόµηµα
που θα αφορά τη µέλλουσα γενιά. Γι’ αυτό έθεσα το ζήτηµα της
εγγύησης του κράτους στη σύνταξη, το ζήτηµα των επικουρικών
ταµείων και βεβαίως, τις βίαιες προσαρµογές των ορίων και την
κατάργηση της δέκατης τρίτης και της δέκατης τέταρτης σύνταξης.
Ο δηµόσιος διάλογος, νοµίζω, ωφέλησε το ασφαλιστικό σύστηµα, διότι είναι οι διορθώσεις που έκανε εδώ ο κύριος Υπουργός, ο κ. Λοβέρδος, την πρώτη ηµέρα της συζήτησης, είναι η
παρέµβαση του Πρωθυπουργού νωρίτερα, που έδωσε µια προοπτική και µια άλλη διάσταση, που συνδέεται µε τη βελτίωση του
ασφαλιστικού, όταν τα δηµοσιονοµικά της χώρας θα το επιτρέψουν.
Οφείλω, όµως, να σηµειώσω, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε
Υπουργέ, ότι τα επιχειρήµατά µου για τη διατήρηση της δέκατης
τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης είναι σε απόλυτη συνάφεια µε τα δικά σας επιχειρήµατα, µε τα οποία πείσατε τους δανειστές µας να κρατήσουµε το δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο
µισθό, γιατί επ’ αυτού καταβάλλεται εισφορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και βεβαίως, η προσπάθεια να βελτιώσουµε –µισό λεπτό, κύριε
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Πρόεδρε, σας παρακαλώ- το επίδοµα που δίνεται ως αντιπαροχή
για την κατάργηση της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης και να το συνδέσουµε µε τις µελλοντικές εξελίξεις στην
οικονοµία, τη θεωρώ ένα σηµαντικό βήµα. Όµως, εκείνο που έχει
σηµασία είναι πώς θα µετεξελίξουµε αυτό το επίδοµα σε ένα
θεσµό, που θα έχει να κάνει µε το πώς δεν παραδίδουµε στη νέα
γενιά λιγότερα δικαιώµατα απ’ ό,τι είχαµε εµείς.
Και τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σηµειώσω ότι η τελευταία παρέµβαση του κύριου Υπουργού, σε σχέση µε το ζήτηµα της διαπραγµάτευσης των κοινωνικών συνοµιλητών, είναι
µια θετική αναµφίβολα εξέλιξη. Και δικαιώνει όλους εµάς που
επιµείναµε ότι ήταν λάθος από την πλευρά της Κυβέρνησης να
εξαγγείλει το πάγωµα µισθών, την ώρα που η συλλογική διαπραγµάτευση βρισκόταν σε εξέλιξη.
Γιατί οφείλουµε, ως πολιτικό σύστηµα και ως κυβερνητική παράταξη, να διασφαλίσουµε ότι ως κοινωνία δεν θα πάµε µπροστά µε αλλεπάλληλες συγκρούσεις, όλοι εναντίον όλων. Πρέπει
να διασφαλίσουµε ένα επίπεδο συνεννόησης, που θα δώσει τη
δυνατότητα να αντιµετωπίσουµε τα µεγάλα δηµοσιονοµικά και
αναπτυξιακά προβλήµατα, ώστε να αποδώσουµε το πλεόνασµα
σ’ αυτούς που αφαιρούµε εισοδήµατα και δικαιώµατα.
Γιατί αλήθεια είναι, αγαπητοί συνάδελφοι -και κλείνω, κύριε
Πρόεδρε- ότι µετατίθεται το σηµείο της κοινωνικής ισορροπίας
σε βάρος των εργαζοµένων και έχουµε ένα χρέος και είναι δικό
µας στοίχηµα να αποδώσουµε αυτά τα δικαιώµατα, όταν οι συνθήκες θα το επιτρέψουν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των οµιλητών για την απογευµατινή και
ήδη µεταµεσονύχτια συνεδρίασή µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να
λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 01.20’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα ηµέρα Πέµπτη 8 Ιουλίου 2010 και ώρα 09.30’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης: «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞ’ - 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)
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