ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΑ’
Πέµπτη 8 Ιουλίου 2010

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. ∆ήλωση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι θα συµµετέχουν µόνο στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σελ.9843
2. Αναφορά στην απεργία των υπαλλήλων της Βουλής και της λειτουργία της µε προσωπικό ασφαλείας, σελ.9836, 9842, 9843, 9844, 9845
3. Ανακοινώνεται η συγκρότηση δεκατριαµελούς Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το
άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επόµενα
του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών», για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων από
τους πρώην Υπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό, Γεώργιο Βουλγαράκη, Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον πρώην Υφυπουργό
Πέτρο ∆ούκα σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου, σελ.9861
4. Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας
(ΓΣΕΕ) και η Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α∆Ε∆Υ)
κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στο
ασφαλιστικό σύστηµα, τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και το ρόλο
του Οργανισµού Μεσολάβησης ∆ιαιτησίας, σελ.9868
5. Πρόταση για σύσταση Μόνιµης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το
ασφαλιστικό σύστηµα µε αντικείµενο: την παρακολούθηση της εξέλιξης
για την εγγύηση της βιωσιµότητας του συστήµατος, για την επισήµανση
πιθανών ανισοτήτων και αδικιών που πρέπει να διορθωθούν, σελ.9907
6. Επί του Κανονισµού, σελ.9873
7. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ.9836, 9853, 9910, 9911, 9967
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 9823
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ. 9824-9835
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
Προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
i. σχετικά µε την απασχόληση των κρατικών ασθενοφόρων σε διακοµιδές ασθενών ιδιωτικών κλινικών κ.λπ., σελ.9837
ii. σχετικά µε την αξιοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του παλαιού νοσοκοµείου Καβάλας κ.λπ., σελ.9838
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις. Ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις»,
σελ.9840
2. Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: α) των Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας που αφορά στα άρθρα 2, 3, 4, 10, 38, 52
και 75, σελ.9909
β) των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας που αφορά
στα άρθρα 2, 3, 10, 11, 15, 17, 38, 43, 67, 73 και 75, σελ. 9909
γ) του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού που αφορά στα άρθρα 2, 3, 4,
10, 11, 27, 37, 38 και 75 και η οποία απορρίπτεται λόγω µη απαιτούµενου αριθµού υπογραφών, σελ. 9910
3. Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 10, 11, 15, 17, 37, 38, 43, 52,
67, 73, και 75 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σελ. 9910
4. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, σελ. 9923-9924
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της αναφοράς στην απεργία των υπαλλήλων της Βουλής:
∆ΡΙΤΣΑΣ Θ.,
σελ. 9836
ΖΗΣΗ Ρ.,
σελ. 9842, 9843, 9844
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π.,
σελ. 9843, 9845
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
σελ. 9842, 9846, 9847
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χ.,
σελ. 9844, 9845
ΠΑΦΙΛΗΣ Α.,
σελ. 9844
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α.,
σελ. 9845
Β. Επί της πρότασης για σύσταση Μόνιµης Κοινοβουλευτικής Επι-

τροπής:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α.,
σελ. 9907, 9908
σελ. 9907
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χ.,
σελ. 9907
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ.,
σελ. 9907
Γ. Επί του Κανονισµού:
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.,
σελ. 9873
σελ. 9873
ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ Β.,
∆. Επί διαδικαστικού θέµατος:
σελ. 9853
ΑΡΓΥΡΗΣ Ε.,
∆ΡΙΤΣΑΣ Θ.,
σελ. 9836
ΖΗΣΗ Ρ.,
σελ. 9842
σελ. 9911
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α.,
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ.,
σελ. 9967
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ.,
σελ. 9910, 9911
ΣΙΟΥΦΑΣ ∆.,
σελ. 9911
Ε. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
σελ. 9837
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.,
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ., σελ. 9837, 9838, 9839
σελ. 9838
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆.,
ΣΤ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
ΑΛΕΥΡΑΣ Α.,
σελ. 9889
σελ. 9842
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Σ.,
ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ ∆.,
σελ. 9846, 9847
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ Ε.,
σελ. 9888
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β.,
σελ. 9899, 9900
ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ O.,
σελ. 9903
ΒΟΥΡΟΣ Ι.,
σελ. 9896
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι.,
σελ. 9854, 9856
ΓΑΛΗΝΟΣ Σ.,
σελ. 9847
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ.,
σελ. 9884
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ.,
σελ. 9853
∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.,
σελ. 9877
∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., σελ. 9892
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α.,
σελ. 9911
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θ.,
σελ. 9872, 9873
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Γ.,
σελ. 9882
ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κ.,
σελ. 9850
ΚΑΤΡΙΝΗΣ Μ.,
σελ. 9874
ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ Χ.,
σελ. 9882
ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ Κ.,
σελ. 9905
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.,
σελ. 9873
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ.,
σελ. 9894
ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ Ε.,
σελ. 9876
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Γ.,
σελ. 9879, 9902, 9906
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ∆.,
σελ. 9890
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Ε.,
σελ. 9887
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο., σελ. 9893, 9894
ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ Α.,
σελ. 9843, 9853, 9856, 9857, 9892,
9898, 9899, 9908
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
σελ. 9842, 9843, 9846, 9847, 9865
ΜΙΧΟΣ Λ.,
σελ. 9851
ΜΠΟΥΡΑΣ Α.,
σελ. 9891
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Μ.,
σελ. 9885
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ.,
σελ. 9908
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆.,
σελ. 9848
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χ.,
σελ. 9845, 9866, 9907
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Φ.,
σελ. 9852
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.,
σελ. 9897, 9898
ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ Η.,
σελ. 9895, 9896
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ.,
σελ. 9901
ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ Ο.,
σελ. 9883
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α.,
σελ. 9846, 9867, 9868, 9876, 9905
ΣΑΛΜΑΣ Μ.,
σελ. 9904
ΣΙΟΥΦΑΣ ∆.,
σελ. 9906
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆.,
σελ. 9878, 9879
ΤΖΙΜΑΣ Μ.,
σελ. 9886
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν.,
σελ. 9840
ΧΑΪ∆ΟΣ Χ.,
σελ. 9840

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΑ’
Πέµπτη 8 Ιουλίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 8 Ιουλίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.32’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής κ. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου, Βουλευτή Μεσσηνίας, τα
ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλαδική Οµοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών διαµαρτύρεται για
καθυστέρηση των οφειλοµένων ποσών που αφορούν στη δωρεάν
ή µε µειωµένο κατά 50% εισιτήριο των ατόµων µε αναπηρία
(ΑΜΕΑ) καθώς και για τη µη εξόφληση των οφειλοµένων ποσών
βάσει τιµολογίων του 2009.
2) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Πολιτικών Συνταξιούχων Νοµού Ιωαννίνων αιτείται να παρουσιαστούν στις
θέσεις τους οι ιατροί που έχουν προσληφθεί για να θεωρούν βιβλιάρια στα γραφεία του ΟΠΑ∆ στη Νοµαρχία Ιωαννίνων.
3) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Αγροτικών
Συλλόγων Ν.Πέλλας και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας αιτούνται την άµεση λήψη µέτρων για τη δίκαιη τιµολόγηση του
βιοµηχανικού ροδάκινου.
4) Οι Βουλευτές Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποµάκων Νοµού
Ξάνθης αιτείται την ίδρυση δηµόσιων µη µειονοτικών σχολείων
σε όλα τα ποµακοχώρια.
5) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η διοικούσα επιτροπή των
ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε∆Ε του ΕΤΑΑ διαµαρτύρεται για την
καθυστέρηση οφειλών του δηµοσίου προς τους µετόχους του
ταµείου τους.

6) Οι Βουλευτές Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ιερά Σύνοδος ΓΟΧ Ελλάδος, Αυτοκέφαλη
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Αµερικής και Αυστραλίας, Ιερά
Μητρόπολις Αυστραλίας και Πάσης Ωκεανίας αιτείται την επίλυση του προβλήµατος της µη αναγνώρισης των θρησκευτικών
Μυστηρίων των ΓΟΧ.
7) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Παναιτωλοακαρνανική Συνοµοσπονδία (ΠΑΝΣΥ) αιτείται µια σειρά µέτρων που
θα συµβάλλουν στην οικονοµική και πολιτισµική ανάπτυξη του
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.
8) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
και Α’ Πειραιώς κ. ΒΑΪΤΣΗΣ (ΒΑΗΣ) ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία το Κέντρο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας
«ΦΑΡΟΣ» Νοµού Σάµου αιτείται τη δηµιουργία παραρτήµατός
του στην Ικαρία.
9) Οι Βουλευτές Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
και Α’ Πειραιώς κ. ΒΑΪΤΣΗΣ (ΒΑΗΣ) ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ κατέθεσαν
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ατόµων µε Κινητικά Προβλήµατα του Νοµού Ξάνθης αιτείται την οικονοµική του ενίσχυση
και την επίλυση µιας σειράς άλλων θεµάτων που αφορούν στην
εφαρµογή ίσης µεταχείρισης των µελών του σε σχέση µε τους
άλλους πολίτες .
10) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Ενώσεων
Μηχανικών
∆ηµοσίων
Υπαλλήλων
∆ιπλωµατούχων Ανώτατων Σχολών ζητεί την παράταση της
προθεσµίας για την υποβολή αιτήσεων από τους υπαλλήλους
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερειών της
χώρας, για τη µετάταξή τους στους νέους δήµους, τις αιρετές
περιφέρειες και τις περιφερειακές διοικήσεις .
11) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Λευτέρης Τσικανδηλάκης
αιτείται την αύξηση του προϋπολογισµού στο εµπόριο για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Ελληνικής
Σερβικής Ουκρανικής Φιλίας και Συνεργασίας «Οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχαι & Κύριλλος και Μεθόδιος» διαµαρτύρονται για την τα-
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λαιπωρία που υπόκεινται τα µέλη του από το Ελληνικό Προξενείο στο Κίεβο στην προσπάθειά τους να επισκεφτούν την Ελλάδα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και Θυµάτων Πολέµου.

13) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία διαµαρτύρεται για έλλειψη ενηµέρωσης των πολιτών όσον αφορά την αναστολή των
µεταµεσονύκτιων δροµολογίων του ΗΣΑΠ.

24) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Σωµατείων Πολιτικής
Αεροπορίας καταγγέλλει καθυστέρηση στην καταβολή της νόµιµης αποζηµίωσης από τον ΟΑΕ∆, επτά µήνες µετά την απόλυσή των εργαζοµένων από τις εταιρείες του οµίλου της
Ολυµπιακής Αεροπορίας.

14) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται την ανανέωση των συµβάσεων
που καλύπτουν τις δαπάνες των εισιτηρίων των ΑΜΕΑ µε το
ΚΤΕΛ Μανγησίας.

25) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ.Μπέζας Αθανάσιος, διευθύνων
σύµβουλος της εταιρείας «AGROCOM S.A.» αιτείται την επιστροφή οφειλοµένων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο .

15) Ο Βουλευτής Ηµαθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην κακή οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται η εταιρεία «ΕΛΒΙΖ» ( Ελληνική
Βιοµηχανία Ζωοτροφών Α.Ε.) καθώς και στην πρόθεση που
υπάρχει να πωληθεί η παραπάνω επιχείρηση.

26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ζαχαρίας Καψαλάκης αιρετός της ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης και ο κ. Γιάννης Αστρινάκης αιρετός
της ΑΠΥΣ∆Ε Κρήτης αιτούνται τη στελέχωση του Παραρτήµατος ΑΣΠΑΙΤΕ Κρήτης µε ικανό αριθµό εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια λειτουργία
τού.

16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας αναφέρεται στην πρόθεση των κατοίκων της Κ.Αλισσού να καταγγείλλουν την κατασκευάστρια εταιρεία για κακοτεχνίες στο φράγµα Πείρου-Παραπείρου.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας αναφέρεται στην ελεύθερη δράση των
κυκλωµάτων λαθρεµπορίας ναυτιλιακών καυσίµων καθώς παραµένουν αναξιοποίητα τα δύο υπερσύγχρονα αντιλαθρεµπορικά σκάφη .
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας αναφέρεται σε αίτηµα των νοσοκοµειακών γιατρών για πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων διαπλοκής και δωροδοκίας καθώς και την άµεση θεσµοθέτηση του
«πόθεν έσχες» για όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης στο Σύστηµα
Υγείας.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας αναφέρεται στο θέµα της διάβρωσης
των ακτών της δυτικής Αχαϊας (από Ροϊτικα µέχρι Βραχνέικα)
και στις προτάσεις της κ.Λένας Καλεντζώτη για αντιµετώπιση
του προβλήµατος και αναβάθµιση του θαλασσίου µετώπου του
νοµού.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας αναφέρεται στην αδιαφορία των
αρχών έναντι επεισοδίων βίας που προκαλούν οι αλλοδαποί στην
Πάτρα.
21) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος Σηπιάδος του Νοµού
Μαγνησίας αιτείται την ενίσχυση της δύναµης του Αστυνοµικού
Τµήµατος και του Πυροσβεστικού Σταθµού Αργαλαστής.
22) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Επιµελητηριακός Όµιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών -ΕΟΑΕΝ αιτείται την κατάργηση των
κρατήσεων υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και την εφαρµογή µεσαίου συντελεστή
ΦΠΑ στα εισιτήρια των επιβατών και τροχοφόρων.
23) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Βαρέως Αναπήρων Πολέµου 1940-41 και εντεύθεν αιτείται να του γνωστοποιηθεί οριστική απόφαση σχετικά µε τον έλεγχο που διεξήχθη,
ύστερα από καταγγελλίες, για παρανοµίες στους χειρισµούς
της διοίκησης της Εθνικής Γενικής Συνοµοσπονδίας Αναπήρων

27) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
αποτυχία του προγράµµατος ΤΕΜΠΜΕ στις «µικρές» επιχειρήσεις.
28) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την εξαίρεση των προέδρων των σχολικών επιτροπών από επιβολές προστίµων του
ΙΚΑ.
29) Ο Βουλευτής Ζακύνθου κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι κάτοικοι του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Βασιλικού ∆ήµου Ζακύνθου
αιτούνται να
πληροφορηθούν κατά πόσο είναι νόµιµες οι εργασίες που ξεκίνησαν στην περιοχή «Λόγγος», του ∆ηµοτικού τους ∆ιαµερίσµατος.
30) Ο Βουλευτής Ζακύνθου κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Επιµελητηριακός Όµιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών
αιτείται την κατάργηση των
κρατήσεων υπέρ τρίτων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
31) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ζηµιωθέντων από
την «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» αιτείται την απόδοση δικαιοσύνης στους
κατόχους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που παραµένουν σε
εκκρεµότητα εννέα µήνες µετά την ανάκληση της άδειας της εν
λόγω εταιρείας .
32) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ιστορική και Λαογραφική
Εταιρεία Ρεθύµνης αιτείται την οικονοµική της ενίσχυση.
33) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα µέλη του 3ου ΚΑΠΗ ∆ήµου Ιωαννίνων αιτούνται την κατάργηση της απόφασης του ΙΚΑ να
απαγορέψει τη συνταγογράφηση φαρµάκων σε ασθενείς µε
ασφάλεια ΙΚΑ στα ΚΑΠΗ.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 10550/25-05-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ αριθµ. 34215/18-062010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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9826

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 10581/25-05-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνα - Άδωνη και Πλεύρη Αθανασίου
δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ/ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./991/18-06-2010 έγ-

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)

9827

γραφο από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη
απάντηση:

9828

3. Στην µε αριθµό 10603/26-05-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικόλαου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ∆121080951

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΞ 2010/18-06-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 10633/26-05-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Λαφαζάνη Παναγιώτη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1081031/1927/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

18-06-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 10665/26-05-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Τσούρα Αθανάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 23004/ΨΣ44511/

9831

18-06-2010 έγγραφο από την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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6. Στην µε αριθµό 10778/28-05-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Τσίπρα Αλέξιου, Αµµανατίδου - Πασχαλίδου Ευαγγελίας
(Λίτσας), ∆ιώτη Ηρώ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1678 Β/18-06-2010

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 10928/02-06-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Λεβέντη Αθανάσιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1699Β/18-06-2010

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)

9835

έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

9836

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Γιαννακοπούλου.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη θα ήθελα το λόγο για να µιλήσω σχετικά µε τη διαδικασία
σας παρακαλώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ κύριε ∆ρίτσα,
έχετε το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Είχαµε την ελπίδα µετά τη διατύπωση της έκκλησης και από
άλλες πλευρές και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι σήµερα η Κοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία θα εναρµονιστεί µε τη γενικότερη
κοινωνική κινητοποίηση αλλά και των εργαζοµένων της Βουλής
και θα µεταθέσει τη λειτουργία τού τόσο σοβαρού νοµοσχεδίου
για το ασφαλιστικό την επόµενη µέρα.
∆εν εισακουστήκαµε. Μάλιστα, πολύ βιαστικά χθες το βράδυ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συνεχίστηκε η επί των άρθρων συζήτηση, χωρίς καν αυτό να είναι
σαφές και εκ των προτέρων να έχουν ενηµερωθεί οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε ένα σαφή τρόπο γι’ αυτήν τη διαδικασία.
Κυρία Πρόεδρε, την ύστατη στιγµή, επαναλαµβάνουµε την έκκλησή µας και καταθέτουµε τη γνώµη µας ότι αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να συµβεί. Θα είναι µια πράξη εναρµόνισης της
Βουλής µε το κοινωνικό και λαϊκό αίσθηµα. Εµείς δεν µπορούµε
να συνεχίσουµε σήµερα να συµµετέχουµε σε οποιαδήποτε διαδικασία που διεξάγεται παρά µόνο στη διαδικασία που θα τεθεί
για την ονοµαστική ψηφοφορία στην κατ’ άρθρον επιλογή του
Σώµατος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστούµε, κύριε
∆ρίτσα, για τη δήλωσή σας.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 1016/5-7-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αικατερίνης Περλεπέ-Σηφουνάκη προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσσαπίας Ν. Ευβοίας κ.λπ.,
δεν συζητείται λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 1019/5-7-2010 επίκαιρη ερώτηση του
τέως Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµητρίου Σιούφα προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τον υδροηλεκτρικό σταθµό της ∆ΕΗ στη Μεσοχώρα Τρικάλων κ.λπ., δεν συζητείται λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Η Τρίτη µε αριθµό 1024/5-7-2004 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ∆ΑΠ) του ∆ήµου Αγρινίου κ.λπ., δεν
συζητείται και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 1028/5-7-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελου Κολοκοτρώνη προς την Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απασχόληση των κρατικών ασθενοφόρων σε διακοµιδές ασθενών ιδιωτικών κλινικών
κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Κολοκοτρώνη έχει ως εξής:
«Παρά τις σαφείς οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας, που προβλέπουν ότι οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει να χρησιµοποιούν δικά
τους ασθενοφόρα, για την εξυπηρέτηση των ασθενών τους και
µάλιστα χωρίς είσπραξη κοµίστρου (Εφ. Κυβ. τεύχος δεύτερο 66-2005 αρ. φύλλου 754) αυτές συνεχίζουν να µην τα χρησιµοποιούν και όταν τα χρησιµοποιούν αποκοµίζουν κόµιστρο,
σύµφωνα µε καταγγελίες, ενώ απευθύνονται στο ΕΚΑΒ καθηµερινά προκειµένου να εξυπηρετήσουν πάγιες και προγραµµατισµένες µεταφορές ασθενών τους.
Αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής είναι η αδυναµία από µέρους του ΕΚΑΒ να εκπληρώσει το σκοπό του που είναι η αντιµετώπιση των επειγόντων περιστατικών, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές
συνανθρώπων µας και παράλληλα µετακυλίετε το κόστος µεταφοράς από τις ιδιωτικές κλινικές στο δηµόσιο που σύµφωνα µε
υπολογισµούς της ΠΟΠ-ΕΚΑΒ µόνο για το νοµό Θεσσαλονίκης
ανέρχεται στο 1,5 εκατοµµύριο ετησίως.
Ερωτάσθε κυρία Υπουργέ:
Προτίθεστε να υποχρεώσετε τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και κλινικές να κατέχουν και να εξυπηρετούν τους ασθενείς τους αποκλειστικά µε δικά τους ασθενοφόρα, ώστε να µην επιβαρύνεται
οικονοµικά το δηµόσιο;
Πώς διασφαλίζεται η εύρυθµη επιχειρησιακή λειτουργικότητα
του ΕΚΑΒ ώστε να µπορεί να παράσχει ανεµπόδιστα το πολύτιµο
έργο του και παράλληλα να µην αποσπάται και καταπονείται το
εξειδικευµένο προσωπικό του σε δευτερογενείς απλές διακοµιδές;».
Στον ερωτώντα Βουλευτή κ. Άγγελο Κολοκοτρώνη θα απαντήσει η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, το θέµα, όπως το αναδεικνύετε, είναι
αλήθεια ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία όταν µια ιδιωτική κλινική έχει ασθενοφόρο υποχρεούται η ίδια να καλύπτει την
ανάγκη διακοµιδής των ασθενών.
Το ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα εµπλέκεται στο βαθµό που υπάρχει
ανάγκη να µεταφερθεί ο ασθενής σε µια µονάδα εντατικής θεραπείας σε δηµόσιο νοσοκοµείο, σ’ αυτές τις περιπτώσεις όντως.
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Φυσικά, αν µια ιδιωτική κλινική δεν έχει ασθενοφόρο σ’ αυτές τις
περιπτώσεις, επίσης, το ΕΚΑΒ µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Υπάρχουν αυτά τα προβλήµατα που αναδεικνύετε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα στη βόρειο Ελλάδα. Γι’
αυτόν το λόγο και η νέα διοίκηση του ΕΚΑΒ έχει ήδη κινηθεί και
νοµικά προς ιδιωτικές κλινικές που αποδεδειγµένα έχουν ασθενοφόρα –και µάλιστα έχει κάνει και σχετική αναφορά στη δικαιοσύνη- προκειµένου να τηρούν τις υποχρεώσεις τους.
Παρ’ όλα αυτά και µε ένα αίσθηµα ευθύνης απέναντι στα ζητήµατα υγείας, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν περιπτώσεις που µπορεί
να κινδυνεύσει η υγεία ασθενούς ή όσον αφορά τη µεταφορά νεφροπαθών που είναι σηµαντικό ζήτηµα, συνεχίζει και δίνει αυτήν
την προσφορά.
Όµως, συµφωνούµε απόλυτα µαζί σας -και είναι ένα θέµα προτεραιότητας για µας- ότι οι ιδιωτικές κλινικές που έχουν ασθενοφόρα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους και σε αυτήν
την κατεύθυνση εστιάζεται και η δική µας προσπάθεια και πρωτοβουλία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κυρία
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Κολοκοτρώνης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, δεν αµφισβήτησα ποτέ τις πολύ καλές σας
προθέσεις και µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις η ανταπόκρισή
σας απέναντι στα προβλήµατα υπήρξε θεαµατικά γρήγορη.
Εκείνο που µένει ως απορία από εµένα είναι πώς είναι δυνατόν,
ενώ εσείς, ήδη έχετε πράξει το χρέος σας –και µάλιστα έχω το
τελευταία έγγραφό σας µε ηµεροµηνία 28 Απριλίου 2010 που
αναφέρεται στο ζήτηµα αυτό, της χρησιµοποίησής, δηλαδή, οχηµάτων του ΕΚΑΒ από ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες αποδεδειγµένα
έχουν δικά τους ασθενοφόρα- και παρά τις σαφείς οδηγίες που
έχει δώσει το Υπουργείο που προβλέπουν ότι οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει να χρησιµοποιούν τα δικά τους ασθενοφόρα για την
εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων πελατών τους -και µάλιστα
χωρίς άµεση έµµεση είσπραξη κοµίστρου- αυτές συνεχίζουν να
µην τα χρησιµοποιούν. Και όταν τα χρησιµοποιούν αποκοµίζουν
κόµιστρο. Η, δε, µεταφορά σ’ αυτές γίνεται µε ασθενοφόρα του
ΕΚΑΒ.
Η απορία µου, λοιπόν, είναι πώς είναι δυνατόν να αγνοείται µια
υπουργική απόφαση, την οποία έχω µπροστά µου και την οποία
καλοπίστως θέλω να αποδώσω στην ανάλγητη γραφειοκρατία
που υπάρχει και ταλανίζει τον κρατικό τοµέα σε όλα τα επίπεδα.
Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να µην
αγνοούνται µε τέτοιον προκλητικό τρόπο οι υπουργικές αποφάσεις ή αν θέλατε θα µπορούσε να τεθεί και ένα όριο για την εφαρµογή των αποφάσεων αυτών, ώστε να µην βρίσκουν κάθε φορά
ένα παραθυράκι οι όποιοι ενδιαφερόµενοι και να παρακάµπτουν
ή να αγνοούν τις αποφάσεις αυτές.
Επικοινώνησα πριν από λίγη ώρα µε την Πανελλήνια Οµοσπονδία Προσωπικού ΕΚΑΒ και µε ικανοποίηση µε πληροφόρησαν ότι έχει αντιµετωπιστεί από εσάς το ζήτηµα που υπάρχει
στον άξονα Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών σε σχέση µε τους
ήδη προσληφθέντες διασώστες.
Αυτό είναι πολύ σηµαντικό υπό την έννοια ότι -όπως γνωρίζετε καλά- αυτή την περίοδο κυρίως την καλοκαιρινή υπάρχουν
πολλά περιστατικά που πρέπει να αντιµετωπιστούν στη Χαλκιδική γενικότερα και στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να επιβεβαιώσετε
ότι, πράγµατι, έχουν διατεθεί διασώστες στον άξονα αυτό, όπως
έχω την πληροφορία.
Επίσης, θα ήθελα να επαναλάβω ότι θεωρώ αναγκαίο -και µάλιστα τόσο αναγκαίο, ώστε να µη φθάνουµε στα όρια της πρόκλησης- να τηρούνται οι υπουργικές αποφάσεις. Για το λόγο
αυτό θα πρέπει να βρούµε έναν τρόπο τήρησής τους, θέτοντας
ίσως ένα χρονικό διάστηµα µέχρι την εφαρµογή τους.
∆ιότι, δεν είναι δυνατόν να εκδίδετε εσείς υπουργικές αποφάσεις και να αγνοούνται οι αποφάσεις αυτές από οποιονδήποτε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κολοκοτρώνη.
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Το λόγο έχει η κυρία Υπουργός για να απαντήσει.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, είναι αλήθεια, όπως λέτε –και χαίροµαι
που το αναγνωρίζετε- ότι κάνουµε συστηµατική προσπάθεια να
στηρίξουµε το ΕΚΑΒ. Γι’ αυτόν το λόγο µεριµνήσαµε προκειµένου να υπάρχει ενίσχυση του ΕΚΑΒ συνολικά στη βόρειο Ελλάδα,
όπου γνωρίζετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα. Και φυσικά, σε περιοχές µε ιδιαίτερη τουριστική κίνηση, όπως είναι η
Χαλκιδική, υπάρχει η πραγµατική αναγκαιότητα κατά τους θερινούς µήνες να υπάρχει αυτή η ενίσχυση. Όπως βλέπετε κάνουµε
αυτήν την προσπάθεια. Πιστεύω ότι θα µπορέσουµε να ανταποκριθούµε σ’ αυτές τις ανάγκες.
Όσον αφορά την υπουργική απόφαση, δείχνει ακριβώς την
αποφασιστικότητά µας. Γι’ αυτό σας ανέφερα ότι γίνονται όλοι οι
απαραίτητοι έλεγχοι. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και οι αντίστοιχες οδηγίες έχουν δοθεί στα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου προκειµένου όπου δεν υπάρχει συµµόρφωση να υπάρχουν
οι αντίστοιχες συνέπειες. Γι’ αυτό σας είπα ότι και η νέα διοίκηση
του ΕΚΑΒ έχει κινηθεί και νοµικά.
Ταυτόχρονα βέβαια αναγνωρίζετε και εσείς ότι υπάρχει και ένα
θέµα υγείας. ∆ηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις αναγκαζόµαστε
και το ΕΚΑΒ έρχεται να συνεισφέρει καµµιά φορά ξεπερνώντας
και το τυπικό γράµµα των κανονισµών προκειµένου να αντιµετωπιστούν επείγουσες περιπτώσεις.
Είµαστε αποφασισµένοι όµως, να βάλουµε τάξη σε αυτά τα
θέµατα. Επιτέλους και ο ιδιωτικός χώρος της υγείας πρέπει να
αναλάβει τις ευθύνες του σε όλο το πεδίο των υποχρεώσεών του
και φυσικά και όσον αφορά την αξιοποίηση των ασθενοφόρων
που αποδεδειγµένα έχουν οι ιδιωτικές κλινικές που αναφέρατε.
Άρα, λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω –και σας ευχαριστώ για την
ευκαιρία που µου δίνετε- ότι εµείς αυτήν την εποπτεία την
ασκούµε και θα κινηθούµε µε όλα τα µέσα που µας δίνει η νοµοθεσία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε κυρία
Υπουργέ.
Η Πέµπτη µε αριθµό 1020/5-7-2010 επίκαιρη ερώτηση του Ζ’
Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστάσιου Κουράκη προς την Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χάραξη ειδικής κρατικής πολιτικής για τα κληρονοµικά µεταβολικά νοσήµατα
κ.λπ. δεν συζητείται και διαγράφεται.
Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Συζητείται η πρώτη µε αριθµό 1025/5-7-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. ∆ηµητρίου Παπουτσή προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση των κτηριακών
εγκαταστάσεων του παλαιού Νοσοκοµείου Καβάλας κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Παπουτσή έχει ως εξής:
«Τις τελευταίες ηµέρες υλοποιείται µε πολύ ικανοποιητικό
τρόπο η µετεγκατάσταση του Νοσοκοµείου Καβάλας από τα παλαιά κτήρια στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στο ύψωµα «Βασιλάκη» στην περιοχή του Αγίου Σίλα.
Ολοκληρώνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα ώριµο και πάγιο αίτηµα των πολιτών του Νοµού Καβάλας για καλύτερες, αποτελεσµατικότερες και πιο σύγχρονες υπηρεσίες υγείας. Σοβαρά
ερωτήµατα, ωστόσο, τίθενται αναφορικά µε την τύχη των παλαιών κτηρίων, τόσο αυτού του παλαιού Σανατορίου, όσο και
αυτού στην περιοχή του παραδοσιακού ναυπηγείου. Αυτό συµβαίνει επειδή δεν φαίνεται να υπάρχει ακόµη ούτε σαφές σχέδιο
αξιοποίησής τους ούτε τα απαραίτητα κονδύλια για τις αρχικές
µελέτες σκοπιµότητας βιωσιµότητας.
∆εδοµένης της εύλογης και αυτονόητης ανάγκης για την
πλήρη αξιοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων επ’ ωφελεία
των τοπικών κοινωνιών,
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Με αφορµή το παραπάνω γεγονός ποια είναι η πολιτική του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά µε
την τελική χρήση αλλά και την αξιοποίηση των δύο παλαιών νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων;».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στον ερωτώντα Βουλευτή κ. ∆ηµήτρη Παπουτσή θα απαντήσει η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου.
Κυρία Υπουργέ, έχετε την τιµητική σας σήµερα.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να είστε καλά, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι τα θέµατα της υγείας είναι πάντοτε στην καρδιά
της αγωνίας και του προβληµατισµού όλων των συναδέλφων.
Είναι αλήθεια -όπως ο αγαπητός συνάδελφος ο κ. Παπουτσής
ανέφερε- ότι από την πρώτη στιγµή καταβάλαµε µια πολύ µεγάλη
προσπάθεια να γίνει εγκαίρως η µετεγκατάσταση.
Ξέρετε ότι έχουµε παραλάβει ένα νοσοκοµείο µε παρά πολλές
εκκρεµότητες σε όλα τα επίπεδα –οικονοµικές, νοµικές, τεχνολογικές- δώσαµε όµως προτεραιότητα και χαίροµαι που αυτήν
τη στιγµή έχει ξεκινήσει η µετεγκατάσταση και έτσι η Καβάλα και
οι γύρω περιοχές θα έχουν πραγµατικά ένα σύγχρονο νοσοκοµείο για το οποίο και εσείς όλοι έχετε παλέψει στην περιοχή της
Καβάλας.
Όσον αφορά τώρα τα δύο θέµατα που αναφέρετε, θα ήθελα
κατ’ αρχάς να επισηµάνω ότι υφίσταται αυτήν τη στιγµή δικαστική διαδικασία µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και του σωµατείου «Ιατρική Εταιρεία Καβάλας» που ακόµη δεν έχει εκδικαστεί.
Η αγωγή κατατέθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 2009 και αφορά το
πρώτο Σανατόριο «ΕΛΠΙΣ».
Άρα, λοιπόν, είναι µια διαδικασία σε εξέλιξη. Εµείς από την
πλευρά του ελληνικού δηµοσίου παρακολουθούµε και θα συµβάλλουµε προκειµένου να υπάρχει η αντίστοιχη ενίσχυση των
επιχειρηµάτων του δηµοσίου.
Όσον αφορά το παραλιακό συγκρότηµα υπάρχει και εκεί αντιδικία µε το ∆ήµο Καβάλας, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς
και µάλιστα σε σχέση µε τα ποσοστά της συνιδιοκτησίας. Άρα
και αυτό είναι ένα θέµα ανοιχτό.
Όπως καταλαβαίνετε αυτά τα δύο θέµατα δεν µας επιτρέπουν
να κάνουµε αυτή τη στιγµή έναν πλήρη σχεδιασµό γύρω απ’ αυτά
τα ζητήµατα.
Σε κάθε περίπτωση εµείς για την περιοχή και για την Ξάνθη,
την Καβάλα και τη ∆ράµα, θέλουµε να αναπτύξουµε ένα πρόγραµµα αποκατάστασης χρονίως πασχόντων και να δούµε πως
µπορεί να υπάρχει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δοµών
αυτών, η αναβάθµισή τους και φυσικά και η συµπληρωµατικότητά τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κυρία
Υπουργό.
Παρακαλώ τον κ. Παπουτσή να αναπτύξει την ερώτησή του.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση µου
για την τόσο άµεση ανταπόκρισή σας, αλλά και για την παρουσία
σας στη Βουλή για ένα θέµα, το οποίο εύλογα απασχολεί τόσο
τους φορείς, όσο και τους κατοίκους στην περιφέρεια την οποία
εκλέγοµαι, δηλαδή το Νοµό Καβάλας.
Πρέπει να συγχαρώ αυτήν τη στιγµή -και νιώθω την ανάγκη να
το κάνω- εσάς, κυρία Υπουργέ, την ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας όσο και τη διοίκηση του Νοσοκοµείου Καβάλας αλλά και
το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό για την επιτυχία της µετεγκατάστασης στο νέο κτήριο.
Τώρα, ως προς το θέµα της επίκαιρης ερώτησης, η οποία αναφέρεται στην τύχη των παλαιών εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου Καβάλας στις δύο περιοχές, τόσο της Αγίας Βαρβάρας,
όσο και σε αυτή του σανατορίου, µε τη µετεγκατάσταση των κλινικών και των διοικητικών υπηρεσιών στο νέο σύγχρονο κτίριο
στην περιοχή του Αγίου Σίλα. Είναι γνωστό ότι όσον αφορά την
αξιοποίηση των παλιών κτηρίων, το πρώην σανατόριο, λόγο
ασφαλώς θα έχει, εν προκειµένω, και στο πλαίσιο της δικαστικής
διένεξης και η «Ιατρική Εταιρεία Καβάλας». Ενώ για το κτήριο
στο Καρνάγιο στην παραλιακή περιοχή, βασικό λόγο προφανώς
θα έχει -και µε βάση τα ποσοστά του- ο ∆ήµος Καβάλας και συγκεκριµένα η δηµοτική κοινωφελής επιχείρηση «∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».
Πιστεύω, όµως, ότι πρωταρχικό ωστόσο λόγο στην έναρξη του
διαλόγου και στην οργάνωσή του, θα πρέπει να έχει και η νέα διοίκηση του Νοσοκοµείου Καβάλας, της οποίας οι προτάσεις και
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οι αποφάσεις πρέπει να παίξουν πρωταρχικό ρόλο στη λήψη
οποιασδήποτε απόφασης. Ήδη ο κύκλος των συζητήσεων σχετικά µε την αξιοποίηση έχει ανοίξει και προ µηνών παρουσιάστηκαν από τη «∆ΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» σε συνεργασία µε εξωτερικό
συνεργάτη του ∆ήµου Καβάλας σενάρια αξιοποίησης των κτηρίων του κάτω νοσοκοµείου. Ένα από αυτά αφορά σε αυτό που
είπατε προηγουµένως, στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων υγείας
και πρόνοιας, όπως ενδεικτικά γηροκοµείο ή θεραπευτήριο χρονιών πασχόντων, και φαίνεται να είναι πιο κοντά σε αυτά για τα
οποία πιθανόν µπορείτε και εσείς να δεσµευθείτε, ηγούµενη
αυτής της συνολικής προσπάθειας.
Ίσως, επειδή θα έπρεπε να δούµε συλλογικά και το αίτηµα του
συλλόγου του ∆ιοικητικού Προσωπικού του ΙΚΑ -εν προκειµένω
ένα ζήτηµα που δεν ανάγεται άµεσα στις αρµοδιότητές σαςαλλά έχει να κάνει πιθανόν µε την περίπτωση διερεύνησης πρότασης, ώστε να µετεγκατασταθούν εκεί το σύνολο των ιατρικών
υπηρεσιών που παρέχονται από το ΙΚΑ, στο πρωτοβάθµιο αυτό
επίπεδο στο όπου παρέχονται, όπως επίσης και οι λοιπές διοικητικές υπηρεσίες, για τις οποίες επίσης υπάρχουν προσφερόµενες εγκαταστάσεις. Αυτό θα συµβάλει στην εξοικονόµηση σε
µηνιαία βάση ενός ποσού περίπου 13.500 ευρώ.
Καλό πιστεύω ότι θα ήταν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, όπως
ο ∆ήµος Καβάλας, η δηµοτική επιχείρηση, η διοίκηση του Νοσοκοµείου Καβάλας, αλλά και η «Ιατρική Εταιρεία Καβάλας», να τεθούν υπό την καθοδήγηση –πιθανόν- του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτσι ώστε οι όποιες προτάσεις πρέπει
να κατατεθούν σε αυτή την περίπτωση, να συντονιστούν, εν τέλει,
από σας και υπό τη δική σας µέριµνα και καθοδήγηση. Άλλωστε,
θεωρώ ότι οποιαδήποτε λύση µέσα σε αυτές που ανέφερα ενδεικτικά προηγουµένως, ακολουθηθεί, θα αποτελέσει την καλύτερη λύση, από την απλή εγκατάλειψη αυτών των κτηρίων,
επειδή υπάρχει ο κίνδυνος περιερχόµενα σε αχρηστία ουσιαστικά να καταστραφεί και το σύνολο των κτηριακών και λοιπών
υποδοµών.
Θεωρείστε, λοιπόν, εκ των προτέρων ότι θα συνταχθούµε όλοι
οι τοπικοί φορείς της Καβάλας µε οποιαδήποτε πρωτοβουλία
εσείς κρίνετε ως προσφορότερη. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για την ευαισθησία σας γι’ αυτό, κυρία Υπουργέ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παπουτσή.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, κατ’ αρχάς συµµερίζοµαι τη διαπίστωσή
σας ότι αυτό που χρειάζεται σήµερα είναι ο διάλογος. Φυσικά,
αυτό είναι το εφικτό και θέλω και εγώ να δεσµευθώ από αυτό το
Βήµα απέναντί σας ότι και η ίδια θα επιδιώξω να έρθω πολύ γρήγορα στην Καβάλα, γιατί θέλω να δω και από κοντά την πορεία
της µετεγκατάστασης, που ξέρω ότι µε πολύ άξιο και αποτελεσµατικό τρόπο η νέα διοίκηση του νοσοκοµείου φέρνει σε πέρας,
αλλά και µε τη στήριξη πιστεύω όλων των παραγόντων της τοπικής κοινωνίας.
Ίσως αυτό να είναι µια ευκαιρία να οργανώσουµε και ένα τραπέζι διαλόγου, να είναι και οι εκπρόσωποι του δήµου, του ιατρικού συλλόγου, των φορέων, που έχουν ενδιαφέρον, για να

9839

βρούµε την καλύτερη λύση. Σίγουρα, η δικαστική αντιδικία είναι
το έσχατο µέσο. Το δηµόσιο οφείλει να εξασφαλίζει τα συµφέροντά του, αλλά νοµίζω ότι αυτό που όλοι επιδιώκουµε είναι να
υπάρχει µια λύση τελικά µέσα από το διάλογο και όλη η τοπική
κοινωνία να νιώθει ότι έρχεται να καλύψει τις ανάγκες.
Θα ήθελα να προσθέσω δύο θέµατα. Είµαστε ανοικτοί σε όλες
τις προτάσεις. Εγώ ενδεικτικά ανέφερα το θέµα των χρονίως πασχόντων. Είπατε για το θέµα του Γηροκοµείου, αναφέρατε µια
ενδιαφέρουσα πρόταση για το ΙΚΑ και πρέπει να σας πω ότι αυτό
έχει και µια επικαιρότητα µε την έννοια ότι στο ασφαλιστικό, που
σήµερα ολοκληρώνεται η συζήτηση, γίνεται η µεγάλη τοµή, ότι
πλέον οι υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ, περνούν κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, σε µια λογική ενοποίησης του
χώρου της υγείας και ιδιαίτερα της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας.
Στην προοπτική, λοιπόν, αυτή, είµαστε και εκεί ανοικτοί και στο
βαθµό, που όπως κι εσείς αναφέρετε, µπορεί να υπάρχει µια σοβαρή εξοικονόµηση. ∆ηλαδή, να εξετάσουµε και αυτό το σενάριο, να ενοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες µιας που ούτως ή
άλλως εντός της διετίας ο πρωτοβάθµιος χώρος υγείας θα έχει
την ενιαία εποπτεία του Υπουργείο Υγείας. Είµαστε ανοικτοί σε
όλα, λοιπόν.
Θα ήθελα µε αυτήν την ευκαιρία να πω ότι έχει και επικαιρότητα η ερώτησή σας σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου που καταθέτουµε για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας ακριβώς γιατί για µας η
διαβούλευση και η λογοδοσία είναι το πρώτο θέµα. Ερχόµαστε
και θεσπίζουµε πλέον δηµοτικό συµβούλιο διαβούλευσης για τα
θέµατα υγείας και πρόνοιας, που θα συµµετέχουν οι διοικήσεις
των αντίστοιχων φορέων µαζί µε τους Βουλευτές, το δήµαρχο,
τους επιστηµονικούς παράγοντες, τους συνδικαλιστικούς, τους
κοινωνικούς, γιατί ακριβώς η υγεία πρέπει να είναι πρώτα απ’ όλα
θέµα της τοπικής κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κυρία
Υπουργό.
Η δεύτερη µε αριθµό 1029/5-7-2010 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς
την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία του Κηφισού και
την εύρυθµη λειτουργία του Φορέα ∆ιαχείρισής του κ.λπ.., δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 1023/5-7-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην
επιχείρηση «Ε∆ΡΑΣΗ» Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ στο Κορωπί κ.λπ., δεν
συζητείται και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 1021/5-7-2010 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, σχετικά µε τις νέες εργασιακές σχέσεις κ.λπ., δεν
συζητείται και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε
η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφής διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
Στη χθεσινή µας συνεδρίαση άρχισε η συζήτηση επί των άρθρων του νοµοσχεδίου. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συνεχιστεί
και θα ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νοµού Τρικάλων κ. Χρήστος Χάιδος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΪ∆ΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουµε ότι το ασφαλιστικό σύστηµα
και το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων που έχουµε οικοδοµήθηκε τα τελευταία τριάντα χρόνια κυρίως από τις κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ όλοι γνωρίζουµε επίσης και παραδεχόµαστε ότι αυτό
το σύστηµα, αυτό το πλαίσιο σήµερα παρουσιάζει µεγάλα και
οξυµένα προβλήµατα. Τους λόγους θα τους αναφέρω αργότερα.
∆εχόµαστε, επίσης, ότι χρειάζεται ουσιαστική µεταρρύθµιση για
να εξασφαλιστεί η συνέχειά του και η συνέχεια της δυνατότητας
της εργασίας και της χορήγησης συντάξεων στο µέλλον για
όλους.
Υπενθυµίζω την αύξηση του αριθµού των συνταξιούχων σε
σχέση µε τους εργαζόµενους, την αύξηση του χρόνου χορήγησης σύνταξης. Επισηµαίνω τις ανισότητες, τις αδικίες και τις
στρεβλώσεις που δηµιουργήθηκαν, όπως οι τεράστιες διαφορές
στις παροχές και στις συντάξεις, ακόµα και σε πενηντάρηδες µε
την εγγύηση και τη χρηµατοδότηση των λεγόµενων ευγενών ταµείων από το κράτος. Στηλιτεύουν τη σπατάλη και τη διαφθορά
µε την υπέρογκη φαρµακευτική δαπάνη την κατάχρηση εξετάσεων και υλικών, την καταβολή συντάξεων σε δεκάδες πεθαµένους και τα σκάνδαλα, όπως αυτά των οµολόγων.
Αν σε όλα αυτά προστεθεί η γενικότερη κρίση, η δύσκολη οικονοµική κατάσταση της χώρας µας, η εισφοροδιαφυγή και τα
µεγάλα ελλείµµατα των ταµείων, καταλαβαίνει και αποδέχεται
κανείς την ανάγκη γενναίων αποφάσεων και άµεσων αλλαγών.
Αυτό κάνει και η σηµερινή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε το σχέδιο
νόµου που συζητούµε, αλλά και µε το ασφαλιστικό του δηµοσίου
που συζητείται τώρα στην αρµόδια επιτροπή.
Από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και από συναδέλφους
Βουλευτές ακούγονται απόψεις και τίθενται ερωτηµατικά του
τύπου ότι είναι επιβολή των δανειστών, επιταγή του µνηµονίου ή
ακόµη ότι είναι κυβερνητικές αποφάσεις καθ’ υπέρβαση του µνηµονίου.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά µεµονωµένα. Η συντριπτική πλειοψηφία των άρθρων του είναι κυβερνητικές αποφάσεις για να σωθεί και να είναι βιώσιµο το ασφαλιστικό
σύστηµα ενώ κάποια άλλα, λιγότερα άρθρα, όπως η εξίσωση των
ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών απορρέουν αποδεσµεύσεις
απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους διεθνείς οικονοµικούς οργανισµούς.
Άλλοι διατείνονται ότι έρχεται σε αντίθεση µε το προεκλογικό
πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ. Ψέµατα. Εκεί δεν αναφέρεται η θέσπιση
της βασικής και αναλογικής σύνταξης; Εκεί δεν µιλάµε για το
στόχο της δηµιουργίας τριών ταµείων και για ένα ενιαίο ταµείο µισθωτών; Εκεί δεν µιλάµε για διατήρηση των γενικών ορίων ηλικίας, κάτι που δεν αλλάζει;
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, κύριοι συνάδελφοι, δεν κινείται µέσα
στο πλαίσιο των προγραµµατικών δεσµεύσεων, αλλά προσαρµόζεται στην ανάγκη του σήµερα για να αποφευχθεί η κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήµατος και να σωθεί η χώρα από
τη χρεοκοπία. Αν κανένας µπορεί να αποδείξει πόσο προοδευτικό είναι να χρεοκοπήσει η χώρα και να δίνονται συντάξεις, τότε
είµαστε πρόθυµοι όλοι να το δεχθούµε. ∆υστυχώς, δεν υπάρχει
τέτοια συνταγή.
Άλλοι το χαρακτηρίζουν κοινωνικά άδικο και µη αναδιανεµητικό. Και αυτό επίσης, δεν είναι αλήθεια, αφού παρά τη δύσκολη

κατάσταση και τις οδυνηρές περικοπές που για κάποιες δαπάνες προβλέπει, το παρόν σχέδιο νόµου, οι χαµηλές συντάξεις,
όχι µόνο δεν χάνονται, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ενισχύονται. Ενώ θίγονται οι υψηλές συντάξεις. Υπενθυµίζω ότι πάνω
από το 60% των συνταξιούχων, σήµερα, λαµβάνει σύνταξη κάτω
από 600 ευρώ. Όχι µόνο δεν θίγονται αυτοί, αλλά δεν θίγεται
ούτε το 90% των εργαζοµένων και των συνταξιούχων αύριο.
Η µεγαλύτερη, όµως, ανακρίβεια που ακούγεται τον τελευταίο
καιρό είναι ότι δεν προηγήθηκε ο απαραίτητος διάλογος για το
νοµοθέτηµα που συζητούµε σήµερα. Ουδέν ψευδέστερον αυτού.
Υπενθυµίζω ότι οι συζητήσεις µε τους φορείς ήταν πολλές και
διήρκεσαν µήνες. Η διαβούλευση ήταν επίσης πολύµηνη και εξαντλητική, καθώς επίσης και η συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή
της Βουλής, που διήρκησε πάνω από τριάντα ώρες σε πέντε συνεδριάσεις, όπου κατέθεσαν τις απόψεις τους πάνω από δεκαπέντε φορείς, ενώ ο Κανονισµός προβλέπει το ανώτερο έξι.
Έγιναν δεκτές από τον Υπουργό πολλές βελτιωτικές προτάσεις
όσες τουλάχιστον επέτρεπε η συγκυρία, και οι δεσµεύσεις απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους µας.
Αναφέρω την εγγύηση από το κράτος των συντάξεων πέραν
της βασικής, τη µείωση του κόστους εξαγοράς των πλασµατικών
χρόνων καθώς επίσης, και κάποιες µεταβολές προς το καλύτερο
για τα µεταβατικά όρια συνταξιοδότησης για κάποιες κατηγορίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου για το ασφαλιστικό επιτυγχάνει στο µέτρο του δυνατού στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία το καλύτερο για τη συνέχιση της ύπαρξης ενός
καθολικού, δηµόσιου, δίκαιου ανταποδοτικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Για να είναι, όµως, αυτό αποτελεσµατικό και
βιώσιµο πρέπει να λειτουργεί µε διαφάνεια, να είναι εξορθολογισµένο, να περιορίζει τη εισφοροδιαφυγή και τη σπατάλη και να
προσαρµόζεται στα σύγχρονα δεδοµένα, έστω και αν υποχρεώνεται σε κάποιες οδυνηρές ρυθµίσεις κάποιους προς όφελος
όµως των πολλών, των αδυνάτων και των επόµενων γενεών.
Επισηµαίνω, την απόδοση έως και επτά πλασµατικών χρόνων
ασφάλισης, τη θετική παρέµβαση για τη διαδοχική ασφάλιση, τη
πρόβλεψη για το διαχωρισµό των κλάδων υγείας των ταµείων και
των ενιαίο τοµέα πρωτοβάθµιας υγείας, την ανάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος του ρόλου του θεµατοφύλακα των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων, των ενιαίο µηχανισµό
καταβολής εισφορών, τον ενιαίο φορέα πιστοποίησης αναπηρίας, το ενιαίο κέντρο ελέγχου πληρωµής συντάξεων, για τη σύλληψη των συντάξεων «µαϊµού» και των παράτυπα
διπλοσυνταξιούχων, την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων για
πάνω από 1400 ευρώ σύνταξη και σε ύψος 3% έως 10% για τις
υψηλές συντάξεις κλιµακωτά και πολλά άλλα.
Αν σε αυτά προσθέσουµε και τα µέτρα για τη µείωση της υπέρογκης φαρµακευτικής δαπάνης και της ανεξέλεγκτης δαπάνης
γενικότερα στο χώρο της υγείας, που ήδη έχουν θετικά αποτελέσµατα και στο ασφαλιστικό σύστηµα, πρέπει να δεχθούµε ότι
και το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, που συζητούµε σήµερα, ήταν η
καλύτερη δυνατή επιλογή για τα σηµερινά δεδοµένα, για να µην
καταρρεύσει το ασφαλιστικό σύστηµα, για να συνεχίσουν να
παίρνουν και τώρα και στο µέλλον αξιοπρεπείς συντάξεις όλοι οι
συµπατριώτες µας και κυρίως οι πολλοί και αδύναµοι που τις
έχουν ανάγκη. Γι’ αυτό το υπερψηφίζω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Χρήστο Χάιδο.
Το λόγο έχει ο ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εκ µέρους του νέου κόµµατος µας, της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, ο συνάδελφός µου κ. Θανάσης Λεβέντης ανέπτυξε επαρκέστατα θεωρώ τη γενική µας άποψη σε σχέση µε το παρόν
νοµοσχέδιο. Αναγκαστικά εγώ θα περιοριστώ σε µια απλή αναφορά επί των άρθρων.
Όσον αφορά το άρθρο 2, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε αναφανδόν κατά, θεωρώντας ότι η βασική σύνταξη πρέπει
να δίνετε επί ίσοις όροις σε όλους. Το σύστηµα που προτείνετε
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είναι ξένο στην έννοια της βασικής σύνταξης. Πρέπει να διαχωρίζεται από την αναλογική σύνταξη. Επιπλέον, θεωρούµε τα 360
ευρώ, ως βάση εκκίνησης ,πολύ λίγα. Είναι αυτό που υπογραµµίσαµε στην αρχική µας οµιλία. Μια τέτοια τοµή έπρεπε να έχει
γίνει χρόνια τώρα, δεν τολµούσε, όµως, κανένας. Τώρα κάτω από
τη δαµόκλεια σπάθη της τρόικας προσπαθείτε, κύριε Υπουργέ,
να δείξετε πόσο σπουδαία δουλειά κάνετε µε το να εµφανίσετε
ότι τελικά αυξάνεται το έλλειµµα µόνο κατά 3%, ενώ σας ζητούν
2,5%. Και η στέρηση της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης
σύνταξης αποτελεί το µεγάλο ολίσθηµά σας.
Στο άρθρο 3 είµαστε, επίσης, κατά. Τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι πολύ µικρά. Επιπλέον, θα θέλαµε να κάνουµε µια ερώτηση, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Επειδή ο πίνακας είναι
γραµµένος, σαν αυτόν της φορολογικής κλίµακας, θα θέλαµε να
µας διευκρινίσετε γιατί δεν γίνεται απόλυτα κατανοητό, αν παραδείγµατος χάριν το ποσοστό 1,5% στην τελευταία κλίµακα
αφορά όλον τον ασφαλιστικό βίο ή υπολογίζεται µόνο για τα ηµεροµίσθια ασφάλισης από έντεκα χιλιάδες επτακόσια έως δεκαπέντε χιλιάδες αν, δηλαδή, στα σαράντα χρόνια ο εργαζόµενος
λαµβάνει το 60% του µισθού του.
Στο άρθρο 4, είµαστε κατά.
Στο άρθρο 5, είµαστε κατά.
Στα άρθρα 6, 7, 8 και 9 ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ». Τόσα χρόνια γίνεται ένα µεγάλο πάρτι, πράγµατι, µε τις αναπηρικές συντάξεις,
όπου άνθρωποι που έχουν πραγµατική αναπηρία δυσκολεύονται
να βγάλουν συντάξεις, ενώ χιλιάδες άλλοι απολάµβαναν τις συντάξεις χωρίς να τις δικαιούνται. Είµαστε υπέρ ενός µέτρου αναπηρίας, αλλά αυτό είναι κάτι που έχουµε ακούσει ουκ ολίγες
φορές.
Όσον αφορά το άρθρο 10 είµαστε κατά. ∆εν µπορούµε να το
ψηφίσουµε γιατί αντιτίθεται στην πρότασή µας: βασική σύνταξη
σε µια συγκεκριµένη ηλικία και πλήρως ανταποδοτική αναλογική
σύνταξη, οπότε ο καθένας αποφασίζει πότε θα συνταξιοδοτηθεί.
Στη Σουηδία, παραδείγµατος χάριν, αυτή η δυνατότητα δίνεται
από τα πενήντα πέντε έως τα εβδοµήντα. ∆εν γίνεται να του επιβάλει το κράτος πότε θα συνταξιοδοτηθεί.
Στο άρθρο 11 είµαστε κατά. Και εδώ µάλιστα, όσον αφορά τις
αναπροσαρµογές συντάξεων και ορίων ηλικίας είναι ένα αίτηµα
που έχει τεθεί, υπάρχει ένα πρόβληµα για αυξήσεις των συντάξεων, που πέραν του δείκτη τιµών καταναλωτή θα λαµβάνει υπ’
όψιν την αύξηση του ΑΕΠ, το εφαρµόζεται µόνο για τη µείωσή
του. ∆ηλαδή µε απόλυτη λογική προσαρµογής και κάτι παραπάνω στην συγκυρία. Αυξάνεται στην ουσία λιγότερο από τον
πληθωρισµό. Είναι αυτό κοινωνική δικαιοσύνη;
Στα άρθρα 12 και 13 ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
Στο άρθρο 14 υπέρ. Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις
κατά. Πρέπει να αποδεσµευτούν αυτές από τις κρατικές χορηγήσεις.
Στο άρθρο 16 κατά.
Στο άρθρο 17 για τον πίνακα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, όντως υπάρχουν αδικίες και για τους εντός και για
τους εκτός και θα έπρεπε να υπάρχει ήδη ένας καθορισµός και
όχι να γίνεται κοινή υπουργική απόφαση.
Στο άρθρο 18 ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
Στο άρθρο 19, για τις ρυθµίσεις ΟΓΑ, είµαστε κατά.
Και στο άρθρο 20 υπάρχει µια ειδική αναφορά κύριε Υπουργέ.
Σε αυτά τα άρθρα όντως εφαρµόζετε την καινοτοµία µε το εργόσηµο. Μέχρι τώρα όντως ήταν εξαιρετικά δύσκολο, λόγω γραφειοκρατικών λόγων, να ασφαλίσει ακόµα και κάποιος που ήθελε
το κατ’ οίκον απασχολούµενο προσωπικό και τους απασχολούµενους της γης. Αλλά µε αυτόν τον τρόπο που το κάνετε, ο
οποίος είναι αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας, οι όροι ασφάλισης γίνονται εξαιρετικά ευνοϊκοί ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ίση
µεταχείριση. Οι εισφορές εργοδότη και εργαζόµενου ανέρχονται
µε αυτόν τον τρόπο στο 20% αντί του 36% που ισχύει για όλους.
Επιπλέον, διπλασιάζει και τις ηµέρες ασφάλισης, έτσι µπορεί
µε το άρθρο αυτό και τη ρύθµιση να ανοίξει µια φάµπρικα πλαστών ενσήµων. Η σωστή γραµµή είναι ένα πιλοτικό πρόγραµµα
µε ίση µεταχείριση και χωρίς πριµοδότηση. Ακόµα χρειάζεται
νόµος που να διευκρινίζει επ’ ακριβώς ποιοι καλύπτονται από
αυτή τη ρύθµιση.
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Στο κεφάλαιο 5, στο άρθρο 25 είµαστε κατά.
Στο άρθρο 26 «Προγράµµατα εθελούσιας εξόδου» ψηφίζουµε
«ΠΑΡΩΝ».
Όσον αφορά, το άρθρο 27 «Εντάξεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» είµαστε
κατά.
Στο άρθρο 28 ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» και θα τοποθετηθούµε
στην ψηφοφορία επί των άρθρων.
Όσον αφορά, τα άρθρα 31 και 32 είπατε στην επιτροπή ότι
συµφωνείτε δηλαδή, υπέρ του ενιαίου Συστήµατος Υπηρεσιών
Υγείας, µιας και είναι πάγιο αίτηµα µας η σύσταση ενιαίου φορέα
υγείας. Ακόµα δεν έχει διευκρινιστεί, δεν µας έχετε απαντήσει,
κύριε Υπουργέ, όσον αφορά αυτό το θέµα.
Όσον αφορά το άρθρο 33, θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε,
δηλαδή, για τα µεικτά κλιµάκια, για την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ». Θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε, αλλά χρόνια τώρα ακούµε για την καταπολέµηση
της φοροδιαφυγής µε δηµιουργία µεικτών κλιµακίων, µε την ενίσχυση των ελέγχων, αλλά όλα αυτά χωρίς αποτέλεσµα. Είναι
αναγκαία η γενναία αύξηση του προσωπικού, η οργάνωση του
ως σώµα, κίνητρα οικονοµικά, αλλά προπάντων απαιτούνται οι
συστηµατικοί έλεγχοι, ώστε να αλλάξει η εργοδοτική αλλά και η
εργατική κουλτούρα.
Στο άρθρο 34 είµαστε υπέρ, δηλαδή σε σύσταση κέντρου πληροφόρησης, αρκεί να λειτουργήσει και να µην πρόκειται για
άλλον ένα γραφειοκρατικό µηχανισµό.
Στο άρθρο 35 ψηφίζουµε κατά.
Στο άρθρο 36 ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
Στο άρθρο 37 «Χρηµατοδότηση συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης», δεν αναφέρετε τίποτα για την χρηµατοδότηση των ταµείων. Στην ουσία το κράτος εγγυάται µόνο τη βασική σύνταξη.
Από κει και πέρα για την αναλογική σύνταξη, απουσιάζει ο όρος
εγγύηση.
Στο άρθρο 38 «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων», που
αφορά το ΛΑΦΚΑ, ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» επειδή το σύστηµα ευνοεί τις υψηλές συντάξεις. Όπως έχουνε εξελιχθεί τα πράγµατα,
στο ασφαλιστικό σύστηµα θα µπορούσε να εκφράζετε η αλληλεγγύη, θα προτείναµε η κλιµάκωση να άρχιζε στα 1700 ευρώ
και όχι στα 1400 ευρώ. Σε ένα όµως, ανταποδοτικό σύστηµα, που
εµείς προτείνουµε, κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να ισχύει.
Στο άρθρο 39 ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
Στο άρθρο 40 ψηφίζουµε υπέρ «Συναλλαγές µέσω τραπεζικού
συστήµατος», αρκεί να υπάρχει ένας τρόπος διευκόλυνσης για
τους κατοίκους των αποµακρυσµένων περιοχών.
Συνεχίζουµε, στο άρθρο 44 «Οικονοµικά και οργανωτικά θέµατα ΦΚΑ». Το άρθρο αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης, το θεωρούµε απαράδεκτο. ∆εν µπορούµε να καταλάβουµε γιατί
επιδοτούνται διάφορα ταµεία -παραδείγµατος χάριν, στην παράγραφο 2 στον Τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής, του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλειας και Πρόνοιας
Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας- από το 5% επί του
αντιτίµου των εισιτηρίων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, κ.λπ..
Πρέπει να υπάρχει ενοποίηση των ταµείων. Συνεχίζει το κράτος,
τις χαριστικές ρυθµίσεις.
Στα άρθρα 45-52, ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
Συνεχίζουµε και στο Κεφάλαιο 9 «Ενιαίο Σύστηµα Ρύθµισης
Οφειλών», στο οποίο γενικά είµαστε κατά αυτών των άρθρων για
τη ρύθµιση των οφειλόµενων εισφορών και ιδιαίτερα από τη
στιγµή που το µεγαλύτερο µέγεθος, προέρχεται από επιχειρήσεις που, σκοπίµως, αποφεύγουν να αποδώσουν εισφορές,
λόγω της συνήθειας του κράτους να προβαίνει συνεχώς σε ανάλογες ρυθµίσεις στην προσπάθεια, για να εισπράξει έστω και
κάτι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να αναφερθώ στα άρθρα για τις ρυθµίσεις στα εργασιακά θέµατα, για τις ανάγκες εφαρµογής Προγράµµατος Σταθερότητας της ελληνικής οικονοµίας. Κύριε Υπουργέ, κρατάµε
µια επιφύλαξη σε σχέση µε τη ρύθµιση, που αναφέρατε εχθές,
όσον αφορά τη διαµεσολάβηση. Περιµένουµε να δούµε τη ρύθµιση - τουλάχιστον, αλλά εγώ δεν την έχω πάρει ακόµα- ούτως

9842

ώστε να τοποθετηθούµε. Γενικώς, όµως, είµαστε κατά των άρθρων αυτών, για λόγους που αναφέρθηκε και ο κ. Αθανάσιος Λεβέντης, στη εισήγηση του. Περιµένουµε όπως σας είπα τη
ρύθµιση αυτή, για να µπορέσουµε να τοποθετηθούµε, συγκεκριµένα και επί αυτού του άρθρου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσούκαλη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σάββας
Αναστασιάδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε θα ήθελα
να κάνω µια δήλωση, παρακαλώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ το συνάδελφο, αλλά θέλω να κάνω µια δήλωση για δύο λεπτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η
Ολοµέλεια της Βουλής, η δηµοκρατία δηλαδή, λειτουργεί µε
προσωπικό ασφαλείας. Είναι ειλικρινά λυπηρό, είναι πρωτοφανές, νοµίζω στα ιστορικά άλλη µια φορά αναφέρετε µόνο αυτό.
Αντιλαµβάνοµαι ότι η δηµοκρατία πρέπει να προχωρήσει και ο
διάλογος σε αυτή την Αίθουσα, αλλά όταν η δηµοκρατία λειτουργεί µε προσωπικό ασφαλείας, σηµαίνει ότι η ανασφάλεια
των πολιτών βρίσκεται στο απόγειο.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι αυτό είναι κατόρθωµα όχι της
Βουλής, αλλά της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση έχει οδηγήσει την
κοινωνία, η Κυβέρνηση έχει παραλύσει τη χώρα, η Κυβέρνηση
έχει δηµιουργήσει την ανασφάλεια και τα τεράστια διλήµµατα.
Θέλω επίσης, να δηλώσω ότι επί του θέµατος αυτού του φαινοµένου της Βουλής -του γεγονότος, δηλαδή, ότι λειτουργούµε
µε προσωπικό ασφαλείας- θα επιθυµούσα να ακούσω την άποψη
των κοµµάτων, για το πώς το βλέπουν αυτό. ∆εν είναι απλό. ∆εν
είναι απλοϊκό. ∆εν είναι τυπικό. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό. Και
θέλω επίσης, να δηλώσω ότι έξω µεταξύ των υπαλλήλων της
Βουλής, γίνεται µια ευρεία συζήτηση για πιέσεις, οι οποίες υπήρχαν εχθές, για να µην εκδηλωθεί αυτή η απεργία.
Θέλω να πιστεύω -και το απευθύνω προς το Προεδρείο- ότι
µπορεί να είναι υπερβολές, οι οποίες αναπτύσσονται µέσα από
το αγωνιστικό φρόνηµα των ανθρώπων, όταν διεκδικούν κάτι. ∆εν
θέλω να πιστέψω δηλαδή, ότι εχθές πιέστηκαν, για να πάρουν
πίσω τη δηµοκρατική τους απόφαση. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά
που ακούγονται έξω, εν πάση περιπτώσει, είναι διογκωµένα.
Σε κάθε περίπτωση, θέλουµε να δηλώσουµε τη βαθιά µας
λύπη και τον προβληµατισµό µας, γι’ αυτήν την εικόνα, η οποία
υπάρχει εδώ σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, τον κ.
Μαρκόπουλο.
Σε ό,τι αφορά το Προεδρείο, ακούσατε εχθές και από τον
αξιότιµο Πρόεδρο της Βουλής, ότι υπήρξε ένας διάλογος και
καµµία ψυχολογική πίεση ή οτιδήποτε άλλο. Το ακούσατε αυτό,
από τον Πρόεδρο της Βουλής.
Ο διάλογος όµως, πρέπει να προχωρήσει, η Βουλή πρέπει να
λειτουργήσει, η δηµοκρατία πρέπει να είναι σθεναρή, ζωντανή,
καθηµερινή και βεβαίως, µε το διάλογο και µε τα δικαιώµατα
όλων σε αυτό το διάλογο και σε αυτή τη διεκδίκηση. ∆εν ξέρω αν
η Κυβέρνηση, έχει να απαντήσει κάτι σε αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε να κάνετε κάποια τοποθέτηση, σε ότι
αφορά σε αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι προφανές ότι γίνεται
αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ωραία, σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σάββας
Αναστασιάδης.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελ-
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φοι, ένα από τα σπουδαιότερα νοµοσχέδια, το οποίο θα καθορίσει τη ζωή και των σηµερινών και των επόµενων γενεών. Ένα
νοµοσχέδιο που µε όσα περιλαµβάνει, αφήνει άναυδους, φοβισµένους, προβληµατισµένους και ανήσυχους για το µέλλον τους
και για το µέλλον των παιδιών τους, όλους τους Έλληνες. Ένα
νοµοσχέδιο δυσνόητο, νοµοτεχνικά ασαφές, αόριστο, µε διατάξεις στα όρια της νοµιµότητας, νεοφιλελεύθερης έµπνευσης, που
δεν καλύπτει ούτε και τις στοιχειώδεις ανάγκες µιας αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους συνταξιούχους.
Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις σας, για τα τρία «δεν», που
στη συνέχεια έγιναν «µπορεί», το νοµοσχέδιο αυτό ήρθε χωρίς
κανένα «δεν» ή «µπορεί» προβλέποντας δραµατικές, βίαιες και
απότοµες ανατροπές στα όρια ηλικίας των εργαζοµένων, των ανδρών, των γυναικών, των µητέρων µε ανήλικα παιδιά και των εργαζοµένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Μειώνει
δραµατικά τις συντάξεις, που φτάνουν µέχρι και το 50%, καταργεί τη δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη και επαναφέρει
ξανά, το γνωστό ΛΑΦΚΑ. Ξεζουµίζετε έτσι, κύριε Υπουργέ, τον
ελληνικό λαό αναζητώντας άλλοθι -άλλοτε στο µνηµόνιο και άλλοτε ως «Μεσσίες»- στη σωτηρία της χώρας.
Αν φτιάχνατε από την αρχή ένα σύστηµα µέσα στο οποίο να
µπουν και οι εργαζόµενοι στα ασφαλιστικά ταµεία, θα είχατε από
τον πρώτο χρόνο αποτελέσµατα, που τα περιµένετε εσείς µετά
από είκοσι χρόνια. Αυτά έλεγε το Μάρτιο του 2008, ο τότε Πρόεδρος των εργαζοµένων στα ασφαλιστικά Ταµεία και σηµερινός
Υφυπουργός, κ. Κουτρουµάνης, κατά τη συζήτηση του ασφαλιστικού.
Γιατί, δεν τα κάνετε εσείς αυτά, κύριε Υφυπουργέ; Γιατί αυτά
που υποστηρίζατε τότε, δεν προσπαθείτε να τα εφαρµόσετε σήµερα, πριν πάρετε αυτά τα επώδυνα µέτρα για τους εργαζόµενους; Αλλά, αποδεικνύεται ότι αυτά που λέγατε, δεν τα
πιστεύατε. Τα λέγατε, γιατί εφαρµόζατε µια ισοπεδωτική, µια µηδενιστική αντιπολιτευτική λογική και δραπετεύατε, βέβαια και
από την σχετική συζήτηση, συµµετέχοντας στις απεργίες µε τον
τότε Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και σηµερινό Πρωθυπουργό, τον κ. Παπανδρέου, εδώ στην πλατεία Συντάγµατος,
ζητώντας απόσυρση του νοµοσχεδίου και δηµοψήφισµα.
Γιατί, δεν το κάνετε εσείς, σήµερα και καταφεύγετε στην εύκολη λύση της περικοπής των συντάξεων και της δραµατικής αύξησης των ορίων ηλικίας; Τολµάτε, να πάτε σε δηµοψήφισµα; Και
όλα αυτά, τι µας λέτε; Ότι τα επιβάλει το µνηµόνιο. Και πανηγυρίζατε, όταν το ψηφίζατε χωρίς να ερωτηθείτε! Και περηφανεύεστε κιόλας, γιατί παραδώσατε τη χώρα να κυβερνάτε από
ξένους. Εσείς, απλώς, αρχίστε να εκτελείτε τις εντολές τους. Και
τι µας λέτε επίσης, µε περισσή υποκρισία; Ότι αυτά τα µέτρα,
δεν ταιριάζουν σε εσάς. ∆εν ταιριάζουν στην φιλοσοφία σας και
στην ιδεολογία σας, αλλά είστε αναγκασµένοι να τα πάρετε. Και
πιστεύετε ότι µε αυτά τα ψεύτικα διλήµµατα, θα πείσετε τον ελληνικό λαό, ότι θα πρέπει να τον ξεζουµίσετε.
Η τρόικα, κύριε Υπουργέ, αντιµετωπίζει το ασφαλιστικό σαν
δηµοσιονοµικό ζήτηµα και όχι σαν κοινωνικό και πολιτικό, µε δηµοσιονοµικές διαστάσεις. Και αυτήν την άποψη την επέβαλε και
σε εσάς και την δέχεστε οι Σοσιαλιστές. Αν το θέµα το αντιµετωπίζατε ως κοινωνικό, θα µπορούσατε να βρείτε τρόπο να εξοικονοµήσετε τα τριακόσια εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο, που
ευελπιστείτε να εξοικονοµήσετε από την εφαρµογή του νέου
νόµου µέχρι το 2060. Άλλωστε δεν αξίζει, ούτε στον Έλληνα εργαζόµενο, ούτε στο ίδιο σύστηµα, αυτή η εξαθλίωση για εξοικονόµηση τριακόσιων εκατοµµύριων ευρώ το χρόνο.
Με την ψήφιση του µνηµονίου, πριν από µερικούς µήνες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, και την ψήφιση
του ασφαλιστικού σήµερα, ψηφίζετε και την ιδεολογική σας διάλυση. Είστε σκληρότεροι από τους νεοφιλελεύθερους της Θάτσερ, στα µέτρα που παίρνετε. Με το νέο ασφαλιστικό
νοµοσχέδιο κατεδαφίζετε κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Χτυπήστε την εισφοροδιαφυγή και τη µαύρη εργασία, για να
ανακουφίσετε το ασφαλιστικό. Κάνετε περικοπές στις υπέρογκες
δαπάνες υγείας των ταµείων ασφάλισης. Αξιοποιήστε την κινητή
και ακίνητη περιουσία των ταµείων. Και µετά να δούµε, τι µέτρα
χρειάζεται να πάρετε για να λύσουµε το ασφαλιστικό.
Για όλα αυτά που αναφέρουµε παραπάνω, κυρίες και κύριοι
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συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, παραλάβατε έτοιµα θεσµικά πλαίσια
και νοµοθεσία από την προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. ∆εν τα αξιοποιήσατε, όµως!
Τώρα επί των άρθρων, γιατί η συζήτηση µας είναι µεικτή. Βεβαίως, δεν συµφωνούµε µε τα άρθρα που αναφέρονται στη δραµατική αύξηση των ορίων ηλικίας, κυρίως των εργαζοµένων
µητέρων µε ανήλικα παιδιά, στα άρθρο 10.
∆εν συµφωνούµε µε τα άρθρα 3 και 4, που καθιερώνουν ποσοστά επί των συντάξιµων αποδοχών και αδικούν κυρίως στους
συνταξιούχους.
∆ε συµφωνούµε µε το άρθρο 146, που καταργεί το 20% των
επικουρικών συντάξεων.
∆ε συµφωνούµε µε το άρθρο 38 όπου επιβάλει το ΛΑΦΚΑ και
µια σειρά άλλων άρθρων τα οποία θα αναφερθούν αναλυτικά αργότερα -γιατί δεν έχουµε τον ανάλογο χρόνο- από τον εισηγητή
µας.
Εκείνο, που θέλω να σταθώ ιδιαίτερα είναι τα άρθρα αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Αφού
καταργείτε την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3586 του 2007,
περί συνάψεως συµβάσεων δηµοσίων έργων, αναθέτετε χωρίς
κανόνες και διαδικασία τη διαχείριση της περιουσίας των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης σε µια χρηµατιστηριακή εταιρεία την Ε∆Ε,
η οποία χωρίς ουσιαστικές, επίσης, διαδικασίες, χωρίς εκτιµήσεις από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών, όπως προέβλεπε ο προηγούµενος νόµος, χωρίς κανόνες δεοντολογίας και διαφάνειας,
τα διαχειρίζεται, όπως θέλει, κατά το δοκούν, την περιουσία των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Ο τρόπος που επιχειρείτε κύριε Υπουργέ, να αξιοποιήσετε την
περιουσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, εγείρει πολύ σοβαρά ερωτηµατικά για τη διαφάνεια, την αποτελεσµατικότητα και
τη νοµιµότητα των αποφάσεων. Και να είστε σίγουροι ότι θα το
παρακολουθούµε από κοντά, εάν δεν αναπροσαρµόσετε αυτές
σας τις απόψεις.
Το νοµοσχέδιο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χτυπά οριζόντια τους συνταξιούχους κυρίως όµως της µικρής και µεσαίας
τάξης, οι οποίοι µετά από πολλά χρόνια δουλειάς, έφταναν να
έχουν µια αξιοπρεπή σύνταξη. Τώρα ξαναγυρίζετε αυτούς τους
ανθρώπους στην πείνα. Αυτό το νοµοσχέδιο θα παραδώσετε
στους τριαντάρηδες, στους σαραντάρηδες. Αυτό το νοµοσχέδιο
θα παραδώσετε στη νέα γενιά και στα παιδιά µας.
Στη δική σας αδυναµία να συµφωνήσετε, στη δική σας αδυναµία να κυβερνήσετε και να δώσετε λύσεις στα προβλήµατα, αναζητείτε πάντα δικαιολογίες, ενόχους και άλλοθι, πέρα από τη δική
σας ανυπαρξία και τα δικά σας λάθη.
Προς το παρόν ο κόσµος συγκρατεί την οργή και το θυµό του
και βυθίζεται σε κατάθλιψη. Είναι βέβαιο ότι το επόµενο διάστηµα
θα ξεσπάσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αναστασιάδη.
Σε αυτό το σηµείο έχει ζητήσει να µιλήσει για ένα λεπτό ο κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ.
Πιστεύω κύριε Λαφαζάνη, ότι έχετε κάτι να προσθέσετε διότι
έγινε δήλωση εκ µέρους του κόµµατος σας από τον κ. ∆ρίτσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Όπως είναι γνωστό, νοµίζω ότι το έχουν πληροφορηθεί όλοι
οι συνάδελφοι, ο κ. Θοδωρής ∆ρίτσας, εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστερας, έκανε µια δήλωση µε την οποία τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα
συµµετάσχει στις σηµερινές εργασίες της Βουλής, συµπαραστεκόµενος στο γενικότερο αγώνα των εργαζοµένων σήµερα σε
όλη την Ελλάδα, τη µεγάλη αυτή απεργιακή τους κινητοποίηση
αλλά ειδικότερα συµπαραστεκόµενος στον αγώνα που κάνουν οι
εργαζόµενοι της Βουλή,ς για τα δικά τους ιδιαίτερα δικαιώµατα
στο πλαίσιο του γενικότερου αγώνα των εργαζοµένων.
Τονίσαµε βεβαίως, ότι εφόσον γίνουν σήµερα ονοµαστικές ψηφοφορίες –και µόνο ονοµαστικές ψηφοφορίες- για συγκεκριµένα
άρθρα τότε βεβαίως για να εκδηλώσουµε την αποδοκιµασία µας,
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και στα συγκεκριµένα άρθρα, θα
έρθουµε να ψηφίσουµε στην ονοµαστική ψηφοφορία.
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Θα ήθελα, όµως, κυρία Πρόεδρε, να πω και στο Προεδρείο,
αλλά κυρίως στην Κυβέρνηση και θα ήθελα να µε ακούσετε µε
προσοχή, κύριε Υφυπουργέ, διότι ήσασταν συνδικαλιστής επί
πολλά χρόνια και ξέρετε τι σηµαίνει απεργιακή κινητοποίηση και
απεργιακό δικαίωµα των εργαζοµένων. ∆εν θεωρούµε σωστό η
Βουλή την ώρα που το προσωπικό που τη στηρίζει, οι εργαζόµενοι δηλαδή της Βουλής µε οµόφωνη, καθολική απόφασή τους
συµµετέχουν σε έναν απεργιακό αγώνα, η Βουλή να επιµένει να
λειτουργεί.
Αυτό δεν είναι καλό µήνυµα για όλη την κοινωνία. Και βεβαίως
κατ’ εξοχήν υπεύθυνοι γι’ αυτή τη λειτουργία θεωρούµε την Κυβέρνηση, η οποία θέλει µε διαδικασίες εξπρές να περάσει ένα
πραξικοπηµατικό νοµοσχέδιο, αγνοώντας τη θέληση του ελληνικού λαού, αγνοώντας την πρόταση µας για δηµοψήφισµα. Και τη
στιγµή που γίνονται καθολικές κινητοποιήσεις και όταν το ίδιο το
προσωπικό –µε αυτοθυσία πολλές φορές- στηρίζει τις εργασίες
της Βουλής εδώ και δεκαετίες θα λέγαµε που λειτουργεί σωστά,
όταν το ίδιο το προσωπικό, λοιπόν, βρίσκεται σε απεργιακό
αγώνα, έπρεπε η Κυβέρνηση να δείξει έναν σεβασµό απέναντί
του. Να πάρει την πρωτοβουλία και να αναβάλει τη σηµερινή συζήτηση, για τις επόµενες ηµέρες. ∆ε χάθηκε ο κόσµος αν αυτό το
τερατούργηµα το περάσετε, µερικές ηµέρες µετά. ∆εν θα χαθεί
ο κόσµος!
Εν πάση περιπτώσει, κάνω αυτή την έκκληση στην Κυβέρνηση
και φυσικά και στο Προεδρείο της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι θα ήταν µια πράξη δηµοκρατίας, µια πράξη η οποία
θα συµβάδιζε µε το κλίµα και το πνεύµα και την αγωνιστική διάθεση των εργαζοµένων. Και εν πάση περιπτώσει, θα έδειχνε ένα
σεβασµό στο ιερό συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα των εργαζοµένων, στον απεργιακό αγώνα.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ, κύριε Λαφαζάνη.
Σε ό,τι αφορά το Προεδρείο έχω ήδη απαντήσει εγώ, έχει ήδη
απαντήσει και ο Πρόεδρος της Βουλής. Σαφώς, η συνεννόηση,
η κατανόηση, ο διάλογος, ο σεβασµός στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, και όλου του κόσµου, είναι ένα αναφαίρετο δικαίωµα
όλων και η λειτουργία της Βουλής, βεβαίως, είναι µεγάλο χρέος
και µεγάλη ευθύνη της ίδιας της δηµοκρατίας.
Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε ζητήσει το λόγο κι εσείς.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να ανακοινώσω, επειδή άκουσα το συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η
Νέα ∆ηµοκρατία θα καταθέσει εντός ολίγου αίτηµα ονοµαστικής
ψηφοφορίας για συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου. Μαζεύονται υπογραφές και θα σας πούµε ποια άρθρα είναι αυτά. Αυτό
είναι το πρώτο.
Ο στόχος της ονοµαστικής ψηφοφορίας, την οποία θα ζητήσουµε, είναι να διευκρινιστεί για τον καθένα Βουλευτή χωριστά
αλλά και για τα κόµµατα της Βουλής η θέση τους για συγκεκριµένα άρθρα, αφ’ ενός µεν για να είναι σαφές ποιοι ψηφίζουν τι
και αφ’ ετέρου για να φανεί και αυτοί οι οποίοι συνάδελφοι -µε
απόλυτο σεβασµό στην άποψή τους- που ψήφισαν το µνηµόνιο
σε όποιο κόµµα και αν ανήκουν, αν θα ψηφίσουν σήµερα τα
άρθρα εκείνα τα οποία φωτογραφίζουν, ακριβώς όπως ήταν
µέσα στο µνηµόνιο, συγκεκριµένες απόψεις που αφορούν το
ασφαλιστικό σύστηµα και που βρέθηκαν σήµερα στο σχέδιο
νόµου της σηµερινής Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Λοβέρδος.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Ενηµέρωσα προσωπικά το συνάδελφο όπως ενηµέρωσα και τον κ. Μαρκόπουλο. Και πριν µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Παπουτσής θέλω να κάνω
την εξής διευκρίνιση.
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Κυρία Πρόεδρε, δεν ξέρω αν ήσασταν εσείς χθες το βράδυ ή
ο κ. Νιώτης, όταν ανακοίνωσα ότι υπήρξε τελικώς συµφωνία ανάµεσα στους κοινωνικούς εταίρους για τα θέµατα της διαιτησίας.
Όπως είχαµε πει από το Μάιο, εάν υπήρχε τέτοια συµφωνία, θα
παίρναµε πίσω τις κανονιστικές ή νοµοθετικές µας πρωτοβουλίες για το θέµα της διαιτησίας και θα βάζαµε στη θέση τους το
προϊόν της συµφωνίας των κοινωνικών εταίρων.
Χθες το µεσηµέρι, κυρία Πρόεδρε, είχε φανεί ότι, πράγµατι,
µπορούν να συµπέσουν στο θέµα της διαιτησίας οι κοινωνικοί
εταίροι. Το απόγευµα αυτό είχε ξεκαθαριστεί, εξ ου και ο Πρωθυπουργός στην οµιλία του έκανε λόγο για φως και ελπίδα συµφωνίας. Γύρω στις 8 η ώρα το βράδυ, η συµφωνία αυτή
διατυπώθηκε και µε συγκεκριµένο τρόπο. Υπό την έννοια της
συµφωνίας αυτής την οποία εµείς οπωσδήποτε αποδεχόµαστε
και θα περιβάλλουµε µε τον τύπο διάταξης νόµου στο σηµερινό
µας νόµο.
Υπό το φως αυτής της συµφωνίας, λοιπόν, πρέπει να πάµε σε
µια από την αρχή επίλυσης του θεσµού της µεσολάβησης και της
διαιτησίας. Έχω συντάξει τη σχετική νοµοθετική διάταξη µε την
οποία αντικαθίστανται τα άρθρα 73 και 74 του σχεδίου νόµου.
Το λέω στον κ. Μαρκόπουλο, µήπως θα ήθελε κι εκεί να κάνει κάποια αίτηση µε ονοµαστική ψηφοφορία.
Και για να δώσω µια εντύπωση του περιεχοµένου πριν την καταθέσω, γιατί σε λίγο θα την αναγνώσω στο Σώµα, υπάρχει συµφωνία των εταίρων και εµείς προβλέπουµε στη ρύθµιση ότι µέσα
σε τρεις µήνες και πάντως το αργότερο µέχρι το ∆εκέµβριο, θα
έχει εκδοθεί σχετικό µε τη διαιτησία και τη µεσολάβηση προεδρικό διάταγµα. Οι εταίροι θα συµφωνήσουν σε όλα τα θέµατα,
δηλαδή ποιοι είναι οι µεσολαβητές, ποιοι είναι οι διαιτητές, πώς
επιλέγονται αυτοί.
Εδώ θα επαναλάβουµε τη ρύθµιση που είχαµε κάνει και για την
οποία είναι όλοι σύµφωνοι. Θα προβλέπεται πώς γίνεται η προσφυγή στη διαιτησία και µετά τη διαιτησία στα πολιτικά δικαστήρια. Θα προβλέπονται όλα τα θέµατα που αφορούν τον
ΟΜΕ∆ από την αρχή, τρόπος διορισµού διοίκησης, µελών κ.λπ.
Θα προβλέπεται κάθε θέµα που σχετίζεται µε την περιουσία του,
δηλαδή θα επανακαθοριστεί από την αρχή όλος ο θεσµός.
Οι κοινωνικοί εταίροι θα κάνουν διάλογο επ’ αυτού. Εµείς δεν
θα παρέµβουµε καθόλου ως εκτελεστική εξουσία και το προϊόν
της τελικής τους συµφωνίας θα το περιβάλουµε µε την ισχύ του
προεδρικού διατάγµατος κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 73,
όπως αυτό θα διαµορφωθεί.
Σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω την τεχνική απόδοση όλων
αυτών που σας είπα. Σε δέκα λεπτά θα αναγνώσω τη διάταξη.
Ευχαριστώ, κύριε Παπουτσή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούµε πολύ.
Νοµίζω ότι µε αυτή τη δήλωσή σας δώσατε µια ανάσα οξυγόνου στη σηµερινή µέρα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύρια Πρόεδρε.
Θέλω κι εγώ να χαιρετίσω τη δήλωση του κυρίου Υπουργού
και χαίροµαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι επετεύχθη µια συµφωνία ανάµεσα στους κοινωνικούς εταίρους. Εποµένως, είναι προφανές ότι και η Νέα ∆ηµοκρατία και τα άλλα κόµµατα θα το
λάβουν υπ’ όψιν τους όσον αφορά την επεξεργασία των άρθρων
και την κατάθεση των αιτήσεων για ονοµαστικές ψηφοφορίες.
Ζήτησα, όµως, κυρία Πρόεδρε, το λόγο για να κάνω ένα σχόλιο σχετικά µε την ευαισθησία, την οποία επέδειξε τόσο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο κ.
Μαρκόπουλος, όσο και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε την απεργία των εργαζοµένων στη Βουλή.
Θέλω µε κάθε σαφήνεια να πω ότι σεβόµαστε απολύτως το δικαίωµα των εργαζοµένων για απεργία. Σεβόµαστε απολύτως τις
αγωνίες και το ενδιαφέρον των υπαλλήλων για τη ζωή τους σε
µια περίοδο, που όλοι οι εργαζόµενοι σε ολόκληρη τη χώρα βιώνουν αλλαγές. Αλλαγές στον τρόπο ζωής, αλλαγές στη λειτουργία της οικονοµίας µας, αλλαγές στο σύστηµα της κοινωνικής
ασφάλισης και της κοινωνικής πρόνοιας.
Εκείνο το όποιο, όµως, έχει σηµασία όσον αφορά το αίτηµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κυρίως του κ. Λαφαζάνη, αλλά από ότι κατάλαβα συµφωνεί και ο
κ. Μαρκόπουλος στο πνεύµα για τη διακοπή των εργασιών της
Βουλής…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είπα κάτι τέτοιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Τότε µένω, λοιπόν, στο σχόλιο του κ.
Λαφαζάνη. Πολύ ωραία, χαίροµαι για τη διευκρίνιση.
Θέλω να πω, κυρία Πρόεδρε, και να επισηµάνω και να υπενθυµίσω σε όλους ότι η δηµοκρατία δεν απεργεί και ιδιαίτερα η
Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία δεν απεργεί ποτέ. Γι’ αυτό και ο
ναός της δηµοκρατίας, το Κοινοβούλιο λειτουργεί διαρκώς ακριβώς για να εγγυάται και να υπερασπίζεται το δικαίωµα των εργαζόµενων να απεργούν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε Παπουτσή.
Το λόγο έχει ο κ. Παφίλης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σήµερα είναι µια µέρα γενικής απεργίας. Σήµερα η Κυβέρνηση
ενταφιάζει οριστικά ό,τι είχε αποµείνει από κατακτήσεις δεκαετιών, κατακτήσεις σφραγισµένες µε αίµα, ποτάµια αίµατος. Γυρίζει τους εργαζόµενους εκατό χρόνια πίσω. Τώρα η δήλωση του
κυρίου Υπουργού σε ό,τι αφορά τη διαιτησία, να µε συγχωρήσετε, κυρία Πρόεδρε, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό µπροστά
στο τερατούργηµα το οποίο πραγµατοποιείται σήµερα.
Σε αυτή, λοιπόν, τη µέρα της γενικής απεργίας θέλουµε και
εµείς να χαιρετήσουµε και να εκφράσουµε τη συµπαράσταση
στους εργαζόµενους της Βουλής που οµόφωνα συµµετέχουν
στην απεργία. Θέσαµε θέµα κι εµείς ότι θα έπρεπε να µη λειτουργεί µια µέρα µε ευθύνη της Κυβέρνησης. Και ας αφήσουµε
τις µεγάλες και βαρύγδουπες διακηρύξεις ότι δεν λειτουργεί η
δηµοκρατία.
Αλίµονο εάν η δηµοκρατία ήταν µόνο µέσα στη Βουλή. Όταν
ένας λαός ολόκληρος βρίσκεται στο δρόµο και απαιτεί να παρθεί πίσω αυτό το νοµοσχέδιο, για ποια δηµοκρατία µιλάµε; Όταν
συντριπτική πλειοψηφία εργαζοµένων απορρίπτει αυτό το νοµοσχέδιο, ποια δηµοκρατία είναι αυτή; Επειδή είµαστε µέσα στη
Βουλή και συζητάµε;
Θα µπορούσε και µε ευθύνη της Κυβέρνησης να αναβληθεί µια
µέρα η συνεδρίαση -δεν χάλαγε ο κόσµος- και να δοθεί η δυνατότητα να συζητηθούν και τα άρθρα και να υπάρχει και περισσότερος χρόνος για να τοποθετηθούν όσοι ήθελαν να
τοποθετηθούν. Αυτό δεν το έκανε δεκτό η Κυβέρνηση.
Εµείς δηλώσαµε, επίσης, ότι στις επιτροπές δεν συµµετέχουµε
σήµερα. Ζητάµε να αναβληθούν όλες. Το θεωρούµε απαράδεκτο και για τις επιτροπές. Η απάντηση ήταν ότι όπου υπάρχει νοµοθετικό έργο, δεν µπορούµε να πάµε πίσω.
∆εν συµφωνούµε και µε αυτό. ∆ηλώσαµε εξετάζοντας την κατάσταση ότι θα καταθέσουµε ονοµαστική ψηφοφορία και θα το
κάνουµε. Είµαστε έτοιµοι σε ορισµένα άρθρα. Την έχω εδώ και
θα την καταθέσω αυτή τη στιγµή, εκ µέρους του ΚΚΕ, για να µην
θεωρηθεί ότι δεν κάναµε τα πάντα, αν και είναι µάταια από ότι
φαίνεται, για να παρθούν έστω κάποια άρθρα του νοµοσχεδίου
και από αυτή την άποψη, θα σας την καταθέσω τώρα, κυρία Πρόεδρε. Θα συµµετέχουµε µόνο στην ονοµαστική ψηφοφορία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θυµίζω αυτό που είπε και
ο κ. Παπουτσής ότι είµαστε εδώ ακριβώς για να έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει η δηµοκρατία, είµαστε εδώ για να συζητήσουµε για τα άρθρα να πούµε τις διαφορετικές απόψεις. Έτσι
γίνεται στην Κοινοβουλευτική µας ∆ηµοκρατία. Και επίσης, είµαστε εδώ για να την περιφρουρήσουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θέλω ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Με συγχωρείτε µιλάω,
κύριε Λαφαζάνη. ∆εν θέλετε να µε ακούσετε γιατί µιλούσαµε για
σεβασµό, για δηµοκρατία, για διάλογο. Έχω δώσει τρεις φορές
το λόγο στο κόµµα σας. Αφήστε και εµένα να κάνω ένα σχόλιο,
αν µπορώ, µέρα ιερή που είναι σήµερα.
Είµαστε εδώ για να περιφρουρήσουµε ακριβώς το δικαίωµα
αυτό, κύριε Παφίλη, κύριε Λαφαζάνη, να απεργούν και οι υπάλληλοι της Βουλής, να απεργεί και ο εργαζόµενος και ο ασφαλι-
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σµένος της χώρας. Είµαστε εδώ µε πολύ σεβασµό στα δικαιώµατά τους, µε πολύ σεβασµό στο χρέος που έχουµε αναλάβει
απέναντι στη δηµοκρατία µας και στους θεσµούς.
Θέλω να δώσω το λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού τον κ. Ροντούλη, ο οποίος τον
έχει ζητήσει και υποµονετικά περιµένει.
Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Πρώτον πρέπει να ειπωθεί µε κάθε ενάργεια ότι ανεξαρτήτων
των προνοιών του µνηµονίου ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός,
µήνες πριν, είχε καταθέσει τη δική του οπτική, τη δική του φιλοσοφία για µια ριζική φορολογική µεταρρύθµιση που θα επέλυε
άπαξ και διά παντός το ασφαλιστικό ζήτηµα της χώρας. Θεωρούµε λοιπόν ότι πλην της άλλης κριτικής που ασκήσαµε στο νοµοσχέδιο του κ. Λοβέρδου, είναι ένα εµβαλωµατικής φύσεως
νοµοσχέδιο. Το ασφαλιστικό µετά από τρία, τέσσερα χρόνια θα
µας απασχολήσει και πάλι, αγαπητοί συνάδελφοι.
Αυτό µας δίνει το ηθικό και το πολιτικό έρεισµα να καταθέσουµε και τη δική µας αίτηση, αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Όπως, όµως, εξηγήσαµε και χθες –και το λέω αυτό για να το
ακούσει και το Προεδρείο- Βουλευτής του Λαϊκού Ορθοδόξου
Συναγερµού βρίσκεται στο Όσλο προκειµένου να συνδράµει την
προσπάθεια που γίνεται από τον κ. Ευθυµίου, από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο ενός άλλου κόµµατος, δηλαδή, για την
προεδρία του ΟΑΣΕ.
Τουτέστιν, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, εµείς θα υποβάλλουµε
αυτό το αίτηµα υπογεγραµµένο από δεκαπέντε Βουλευτές, διότι
ήδη είχαν προηγηθεί οι υπογραφές των Βουλευτών µας, αλλά
όπως κατανοείτε κατά την ανάγνωση των ονοµάτων θα λείπει
ένας Βουλευτής από την πλευρά του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού.
Εµείς θεωρούµε ότι κινούµαστε µε αίσθηµα εθνικής και πατριωτικής ευθύνης ανεξαρτήτως κοµµατικών ή άλλων τοποθετήσεων και όταν η πατρίδα δίνει έναν αγώνα σε ένα διεθνές
φόρουµ, θέλουµε να δηλώνουµε παρόντες και όχι απόντες. Ένα
είναι αυτό.
Όσον αφορά την απεργία των υπαλλήλων της Βουλής, θέλω
να πω δύο πράγµατα. Έχουν αναφαίρετο συνταγµατικό δικαίωµα
να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους σε σχεδιασµούς που θεωρούν
ότι στρέφονται εναντίον των κοινωνικών και των επαγγελµατικών
τους συµφερόντων και δικαιωµάτων.
Πρέπει εµείς εδώ όλοι να συνοµολογήσουµε δύο πράγµατα.
Ότι οι άνθρωποι αυτοί ήδη, όπως όλοι οι άλλοι εργαζόµενοι,
έχουν υποστεί δραµατικές µειώσεις του εισοδήµατός τους και
δεύτερον και το κυριότερο, διότι πολύ σπέκουλα πέφτει αυτές
τις µέρες, να οµολογήσουµε ότι ένας υπάλληλος της Βουλής
µπορεί να έρχεται από τις 8:00’ και να φεύγει στις 2:00’ το βράδυ.
Είµαι µάρτυρας αλλεπαλλήλων τέτοιων καταστάσεων και συνθηκών που βιώνουν οι υπάλληλοι της Βουλής. Αυτό το λέω προς
άρση κάποιων παρεξηγήσεων που κάποιοι θέλουν να εµπεδώσουν στην κοινή γνώµη.
Άκουσα µε ενδιαφέρον και είναι απολύτως σεβαστή η άποψη
που διατυπώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, κ. Λαφαζάνη. Βάζω εντός εισαγωγικών τη λέξη «απεργία» του Βουλευτή. Βάζω εντός εισαγωγικών τη λέξη γιατί είπατε ότι θα αποχωρήσετε και θα έρθετε
µόνο για τις ονοµαστικές ψηφοφορίες. Σεβόµαστε απολύτως
αυτή σας τη θέση, αλλά πρέπει να σας πω ότι η δική µας θέση
είναι η εξής. Ο Βουλευτής είναι ο εκφραστής της λαϊκής βούλησης. Όταν ο Βουλευτής «απεργεί» και δεν παρίσταται στην Αίθουσα αυτή, είναι σαν να φιµώνεται ο ελληνικός λαός εκείνη τη
στιγµή.
Άρα όταν ο Βουλευτής είναι ο ιµάντας της µεταφοράς της λαϊκής βούλησης και άποψης, θεωρούµε ότι το πρώτιστο µέληµα
και καθήκον του είναι να παρευρίσκεται µέσα σ’ αυτή εδώ την Αίθουσα και να δίνει το δικό του προσωπικό του αγώνα, αλλά και
τον αγώνα του κόµµατός του για να πληροφορείται ή να µαθαίνει και ο πολίτης µια άλλη οπτική των πραγµάτων.
Συνεπώς ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, κυρία Πρόεδρε,
θα είναι παρών καθ’ όλη τη διάρκεια των σηµερινών εργασιών
της Βουλής. Και όσο αφορά και την τελευταία εξέλιξη, κύριε
Υπουργέ, που για µας είναι ελπιδοφόρα –νοµίζω για όλους είναι
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ελπιδοφόρο- ότι υπήρξε µια, κατ’ αρχάς να το πω έτσι, συµφωνία για τη διαιτησία µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών, που θα
τύχει πληρέστερης επεξεργασίας, να σας πω ότι στο σχέδιό µας
εµείς θέλαµε το άρθρο 73 να το βάλουµε σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Όµως, µετά τις εξελίξεις αυτές το έχουµε αποσύρει και δεν
συµπεριλαµβάνεται στα άρθρα, τα οποία έχουµε εντάξει στο αίτηµα που έχουµε υποβάλλει για ονοµαστική ψηφοφορία.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Ροντούλη.
Το λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μια πρόταση θέλω να πω. Θα
ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η δηµοκρατία δεν απεργεί. Προσπάθησε να απαντήσει προφανώς στη
θέση που προβάλαµε και καταθέσαµε από αυτό το Βήµα. Η δηµοκρατία που δεν απεργεί, πρέπει να σέβεται το απεργιακό δικαίωµα των εργαζοµένων. Και να το σέβεται όχι στα λόγια, αλλά
στην πράξη. Και ο έµπρακτος σεβασµός στο απεργιακό δικαίωµα
των εργαζοµένων είναι η Βουλή να µη λειτουργήσει, όταν το προσωπικό που την στηρίζει απεργεί σύσσωµο και καθολικό πέρα
από παρατάξεις, διεκδικώντας αναφαίρετα δικαιώµατά του.
Και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας το εξής απλό, µιας και µιλάµε για τη δηµοκρατία. Και είπα κάτι και στον Υπουργό Εργασίας για την άµεση δηµοκρατία, την οποία µας είπε πως ως
εισηγητής του δηµοψηφίσµατος προχθές. Του είπα το εξής:
«Μιας και µιλάµε για δηµοκρατία, εµείς κάναµε µια πρόταση για
δηµοψήφισµα του παρόντος νοµοσχεδίου εφόσον αυτό γίνει
νόµος. Και αυτή η πρότασή µας στηρίζεται στο Σύνταγµα και σε
συνταγµατική επιταγή».
Θα ήθελα, λοιπόν, µια συγκεκριµένη τοποθέτηση για τη δηµοκρατία. ∆ηµοψήφισµα εδώ και τώρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Στο ενάµισι λεπτό έγινε
σαφές αυτό που είπατε και πριν, ότι ζητάτε δηµοψήφισµα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρήστος Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Προφανώς δεν θέλω να ξεκινήσουµε σήµερα τη συζήτηση για
το χαρακτήρα της δηµοκρατίας και για τον τρόπο µε τον οποίο
το κάθε πολιτικό κόµµα αντιλαµβάνεται την έννοια της δηµοκρατίας.
Ωστόσο, όµως, είµαι απολύτως βέβαιος ότι όλοι συµφωνούµε
-και γι’ αυτό παίρνω το λόγο, γιατί προφανώς ο κ. Λαφαζάνης δεν
αντελήφθη την έννοια της δικής µου παρέµβασης- ότι η Βουλή
στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας είναι ο χώρος
όπου υπάρχει η υπέρτατη εγγύηση για την λειτουργία του πολιτεύµατος, ακριβώς για να κατοχυρώνει το δικαίωµα των εργαζοµένων να απεργούν.
∆εύτερο σχόλιο. Αντιλαµβάνοµαι πλήρως και χαιρετίζω την ευαισθησία όλων των συναδέλφων όλων των πτερύγων, όσον
αφορά την απεργία των εργαζοµένων στη Βουλή. Σεβόµαστε κι
εµείς, όπως και όλοι οι συνάδελφοι, το αίτηµα των εργαζοµένων
για να µην υπάρξουν βίαιες αλλαγές στη ζωή τους. Αλλά δεν
µπορώ παρά να σηµειώσω και κάτι άλλο, ότι δεν άκουσα την ίδια
ευαισθησία όλη την προηγούµενη περίοδο όταν εβάλλοντο οι εργαζόµενοι της Βουλής πανταχόθεν, από όλες τις πλευρές διά του
Τύπου και διαφόρων άλλων, δεν θέλω να χρησιµοποιήσω ονόµατα, οι οποίοι µε κάθε τρόπο προσπαθούν να απαξιώσουν τους
ίδιους τους εργαζόµενους ακριβώς εντάσσοντάς τους στη γενικότερη επιδίωξη για την απαξίωση του κοινοβουλευτισµού, της
δηµοκρατίας και βεβαίως της Βουλής.
Και, τρίτον, όσον αφορά τις ονοµαστικές ψηφοφορίες. Προφανώς, όλα τα κόµµατα, που έχουν την κοινοβουλευτική δύναµη,
έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ονοµαστικές ψηφοφορίες.
Είναι καλοδεχούµενες όλες. Είναι δικαίωµα από τον Κανονισµό
της Βουλής. Και, βεβαίως, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, το Προεδρείο από την ώρα που κατατίθενται οι προτάσεις,
µπορεί να ανακοινώσει τα ονόµατα, να εξακριβώσει αν, πράγ-
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µατι, είναι οι παρόντες εδώ Βουλευτές. Απ’ ότι βλέπω, βέβαια,
στην Αίθουσα, δεν είναι παρόντες οι συνάδελφοι, οι οποίοι υποβάλλουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν έρθει η ώρα, είµαι βέβαιος ότι θα ανακοινώσετε.
Βεβαίως και πρέπει να προχωρήσουµε, όµως, στη συζήτηση
επί των άρθρων, γιατί αυτό επιβάλλει ο Κανονισµός και η ουσία
της συζήτησης.
Ένα σχόλιο µόνο -και τελειώνω- όσον αφορά την πρόταση του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Αντιλαµβάνοµαι πλήρως την
πρόθεση του κόµµατος του κ. Καρατζαφέρη, να ζητήσει από τη
Βουλή ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε τον αριθµό των δεκαπέντε Βουλευτών που υπογράφουν. Άκουσα, όµως, χθες -και
σήµερα πάλι ο κ. Ροντούλης το επανέλαβε- ότι ένας εκ των συναδέλφων βρίσκεται στο Όσλο στον ΟΑΣΕ, όπου ο κ. Ευθυµίου
δίνει τη µάχη για την προεδρία του ΟΑΣΕ, του σώµατος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης και από την άποψη αυτή, θέλω κι εγώ
να ευχαριστήσω τη συνεισφορά του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Ωστόσο, όµως, µου γεννάται µία απορία. Το αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία, στο οποίο δεν ξέρω αν συµπεριλαµβάνεται
ο κ. Βορίδης, ο οποίος δίνει τη µάχη στο πλευρό του κ. Ευθυµίου…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έχει υπογράψει, αλλά δεν θα είναι
παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ναι, ναι. Απλώς, µου δηµιουργείται
µία απορία πολιτικού περιεχοµένου. Ο κ. Βορίδης επανειληµµένα
στο δηµόσιο λόγο του έχει εκφραστεί υπέρ του ασφαλιστικού.
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, απ’ ότι αντιλαµβάνοµαι, δηλώνει εναντίον του νοµοσχεδίου. Το ερώτηµά µου είναι τι ακριβώς θα περιλαµβάνει η επιστολική ψήφος του κ. Βορίδη, η οποία
θα κατατεθεί στο τέλος της συνεδρίασης. Αυτό είναι το ερώτηµά
µου.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παπουτσή.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα µπορούσα να έχω το λόγο, κυρία
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ναι, κύριε Ροντούλη. Για
ένα λεπτό, σας παρακαλώ, γιατί σας είχα δώσει το λόγο. Έχετε
κάποιο πρόβληµα, αλλά περιµένουν οι συνάδελφοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω ζητήσει κι εγώ το
λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θυµίζω απλώς στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους ότι οι Βουλευτές περιµένουν να
µιλήσουν, γιατί –όπως είπαµε- η συζήτηση είναι σηµαντική αλλά
και η ουσία της συζήτησης. Οι Βουλευτές περιµένουν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να περιοριστείτε στο ένα λεπτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Παπουτσή, να απαντήσω στην απορία σας. Ο κ. Βορίδης είναι πλήρως συντεταγµένος µε την άποψη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού για το ασφαλιστικό. Εάν υπήρξαν
δηλώσεις του ή εµφανίσεις του κατά το παρελθόν, που µε πτυχές του ασφαλιστικού µπορεί να συµφωνούσε, αυτό δεν σηµαίνει ότι συµφωνεί µε την ολότητα της φιλοσοφίας του
νοµοσχεδίου.
Άλλωστε, εµείς κάποια άρθρα θα τα υπερψηφίσουµε. Θα το
δείτε αυτό. Συνεπώς το αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας που
υποβάλλουµε, έτσι όπως το υποβάλλουµε, θα αφορά συγκεκριµένα άρθρα. Συνεπώς δεν βλέπω κάποια αντίφαση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Αυτά που είπε ο κ. Λαφαζάνης περί δηµοψηφίσµατος, τα ακούσαµε και χθες από τον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας, τον κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας απηύθυνε και µία πρόσκληση-πρόκληση προς τα άλλα κόµµατα του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Χθες, λοιπόν, σας θυµίζω, κύριε Λαφαζάνη –µπήκε και ο κ. Τσίπρας στην Αίθουσα να τα ακούσει- ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ξεκάθαρα δήλωσε ότι βρίσκουµε άκρως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ενδιαφέρουσα την πρόταση που κατετέθη περί δηµοψηφίσµατος από το ΣΥΡΙΖΑ που, άλλωστε, εδράζεται επί συγκεκριµένων
συνταγµατικών προνοιών, αλλά απευθύνουµε κι εµείς µε τη σειρά
µας µία πρόσκληση-πρόκληση προς το ΣΥΡΙΖΑ: Θα κινηθείτε στη
λογική των a la carte δηµοψηφισµάτων; Παραδείγµατος χάριν,
για την ονοµασία του σκοπιανού κρατιδίου, θα συνταχθείτε στο
αίτηµα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού περί δηµοψηφίσµατος; Ή θα ακολουθήσουµε στην πληρότητά της τη συλλογιστική
αυτή ή το να ζητάµε δηµοψηφίσµατα a la carte και όπως µας συµφέρει, νοµίζω ότι εξασθενεί την ουσία της προτάσεως που κάνουµε.
Άρα, λοιπόν, εµείς απευθύνουµε τώρα πρόκληση στον κ. Τσίπρα να απαντήσει, όπως απήντησε ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού χθες.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε το λόγο;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Όχι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): ∆εν θέλετε. Καλώς!
Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε το λόγο. Θα ολοκληρώσουµε σε ένα
λεπτό και θα συνεχίσουµε τον κατάλογο των οµιλητών.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ: Τα ίδια και τα ίδια
ανακατεύετε συνεχώς. Η ίδια ιστορία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είκοσι
τέσσερις ώρες, εκατό Βουλευτές µίλησαν. ∆εν θα φύγουµε ποτέ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχετε δίκιο, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ: Τι είπατε τόση ώρα;
Για να καταλάβουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν δεν καταλάβατε,
κύριε Ανδρουλάκη -αν έχω το λόγο- σας λέω, λοιπόν, και σας
ενηµερώνω ότι η Βουλή δουλεύει µε προσωπικό ασφαλείας.
Εάν αυτό δεν σας συγκινεί, εµένα µε συγκινεί και συγκινεί και
το Κόµµα µου. Και σας λέω ότι δεν είναι κατόρθωµα της Βουλής,
αλλά κατόρθωµα της Κυβέρνησης. Εάν εσείς, λοιπόν, επιθυµείτε,
χωρίς καµµία συζήτηση µεταξύ των κοµµάτων, να πείτε την
άποψή σας για το ασφαλιστικό, όταν οι υπάλληλοι της Βουλής
µετά από πάρα πολλά χρόνια είναι έξω, µε συγχωρείτε πάρα
πολύ, αλλά ακυρώνετε την ιστορία σας.
∆εν ήρθα εδώ να διακόψω καµµία συζήτηση προσωπικά, αλλά
ήρθα, όµως, να πω δύο πράγµατα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, απαντώ ακριβώς, όπως µε διακόψατε.
Έχω το λόγο, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ναι, κύριε Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ δεν γίνεται συζήτηση, κυρία Πρόεδρε, διαπραγµάτευσης µεταξύ των κοµµάτων
για το ποιος θα δώσει δηµοψήφισµα στον άλλον. Εδώ συζητάµε
για το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο της χώρας.
Μιλάµε, δηλαδή, για µία πολύ µεγάλη αλλαγή, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ, βίαιη αλλαγή, όπως ακριβώς την έχετε πει, για την οποία λυπάται το Κόµµα σας, αλλά την
έφερε στη Βουλή.
Εδώ, λοιπόν, εκτός από την ονοµαστική ψηφοφορία, η οποία
θα γίνει, πρέπει να ξέρουµε και σε τι περιβάλλον µιλάµε. Πρέπει,
δηλαδή, να γνωρίζουµε ότι όταν η ανασφάλεια των πολιτών βρίσκεται απογειωµένη, η δηµοκρατία δεν λειτουργεί µε προσωπικό
ασφαλείας. ∆εν έχει καµµία σηµασία. ∆εν καταλύεται η δηµοκρατία αν λειτουργήσει ή δεν λειτουργήσει η Βουλή.
Εγώ προσωπικά διαφωνώ µε την αποχώρηση των κοµµάτων,
διότι η κοινωνία περιµένει να ακούσει τις απόψεις µας εδώ, του
καθενός χωριστά από εµάς, αλλά και των κοµµάτων. Αλλά, τη σέβοµαι.
Η Νέα ∆ηµοκρατία, όµως, θα παραµείνει στη συζήτηση για να
καταδείξει: Πρώτον, την απόλυτη διαφωνία της στην απόλυτη καταστρατήγηση του κοινωνικού κράτους. ∆εύτερον, να καταδείξει τον άλλο δρόµο. Και, τρίτον, σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους
της Βουλής, είπατε, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, πού
ήταν αυτοί να τους υπερασπιστούν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: ∆εν σας είδα πουθενά.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς δεν διαβάζετε
τις δηλώσεις µου.
Σας δηλώνω, λοιπόν, ότι η κατασυκοφάντηση των υπαλλήλων
της Βουλής αφέθηκε, ακόµα και από εµάς όλους και το Προεδρείο της Βουλής, ως βορά και ως αντάλλαγµα πολλές φορές
όλων των µεγάλων αλλαγών.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Όχι όλους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ δεν είναι ναός ρουσφετολογίας. Εδώ είναι ναός της δηµοκρατίας.
Να µην το θυµόµαστε, λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά την Κυβέρνηση και σε ό,τι αφορά το κυβερνών κόµµα, όταν οι υπάλληλοι
της Βουλής απεφάσισαν µετά από πολλά χρόνια να κάνουν απεργία. Να το θυµόµαστε όταν µιλούµε για πελατειακό κράτος, όταν
αποκαλύπτεται ποιοι, τα παιδία ποιων και µε ποιον τρόπο µπήκαν στη Βουλή και γιατί µπήκαν, διότι η κοινωνία αυτά συζητάει
έξω.
Ας δούµε, λοιπόν, από εδώ και πέρα τη λειτουργία µας, τη λειτουργία της ίδιας της Βουλής, τη λειτουργία των κοµµάτων και
την πραγµατική υπεράσπιση της δηµοκρατίας και της αξιοκρατίας σε όλους τους χώρους.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και δεν θα διακόψω ξανά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ, πάρα πολύ.
Ελάτε, λοιπόν, να στηρίξουµε τη δηµοκρατία και τη λειτουργία, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε και να συζητήσουµε.
Το λόγο έχει ο κ. Σπύρος Γαληνός, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, επί των άρθρων του νέου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο βάζουµε το χέρι και βγάζουµε τα λεφτά από την τσέπη του συνταξιούχου. Του στερούµε το δικαίωµα σε αξιοπρεπή γηρατειά. Του
στερούµε τα προς το ζην. Είναι ανάλγητο, είναι ανήθικο και
ακόµη χειρότερα, είναι αναποτελεσµατικό.
Για άλλη µία φορά, φέρνετε ένα νοµοσχέδιο που συρρικνώνει
την κατανάλωση των νοικοκυριών, που συρρικνώνει τη ζήτηση,
που στραγγαλίζει την οικονοµία.
Για να έχουµε συνταξιούχους αύριο, πρέπει να έχουµε εργαζόµενους σήµερα. Αν δεν έχουµε εργαζόµενους σήµερα, δεν θα
έχουµε συνταξιούχους αύριο. Πώς θα συνταξιοδοτηθεί αυτός
που δεν βρίσκει δουλειά, που δεν µπορεί να δουλέψει; Να, τελικά, ένας ενδιαφέρον τρόπος που χρησιµοποιείτε για να λύσετε
το ασφαλιστικό!
Και επί τη ευκαιρία, να σας συγχαρώ για το «κολπάκι» µε την
αναλογική σύνταξη. Ήταν έξυπνο και επικοινωνιακό. Μπράβο
σας! ∆ηµιουργείτε προσδοκίες για ωφέλειες που, εκ των πραγµάτων, δεν µπορεί να επιτύχει ο εργαζόµενος. Έτσι, του «χρυσώνετε» το χάπι. Προσδοκά και δεν εξεγείρεται. Προσδοκά αυτό
που, εκ των πραγµάτων, δεν µπορεί να πετύχει.
Το κείµενο που φέρατε για ψήφιση, µπορεί ως νοµοσχέδιο να
µη λέει πολλά πράγµατα, αλλά ως συµπίληµα ευφηµισµών, ρητορικών τρικ και προπαγανδιστικών τεχνασµάτων, είναι πραγµατικά µνηµειώδες.
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, πάντως, σας δίνει
ψυχρά. Παραθέτω: «Το να φτάσει κανείς σε ένα υψηλότερο και
καλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης, αυξάνοντας τα χρόνια ασφάλισής του, θα είναι ολοένα και πιο δύσκολο, διότι θα υπάρχει –
όπως και σήµερα εξάλλου- δυσκολία έως και αδυναµία
εξεύρεσης απασχόλησης για είκοσι, τριάντα και σαράντα χρόνια».
Ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ένα πακέτο
µέτρων που δεν έχουν εσωτερική συνοχή, που αφαιρούν πόρους
από το σύστηµα µε τυφλό τρόπο. Έχουµε διαδικασίες αυστηροποίησης των όρων που αντιµετωπίζουν τον εργαζόµενο και τον
συνταξιούχο ως υποζύγια.
Οι δοµικές παράµετροι του ασφαλιστικού προβλήµατος, το τεράστιο κόστος διαχείρισης του ασφαλιστικού συστήµατος, η ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης δεν αντιµετωπίζονται
ουσιαστικά και αποτελεσµατικά.
Αλήθεια, για ποια ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης, για
ποια αξιοπιστία της κοινωνικής ασφάλισης και για ποια αξιοπιστία στις σχέσεις πολιτείας-πολίτη µιλάµε, όταν πλήττονται µε
τόσο βάναυσο τρόπο ώριµα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, όταν η
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αρχή της ίσης µεταχείρισης µετατρέπεται σε αρχή της ισοπέδωσης; Με ποια ανταποδοτικότητα ασφαλιστικών εισφορών θα
αναπτυχθεί η ασφαλιστική συνείδηση;
Πώς περιµένετε να συµβεί αυτό, όταν η εισφοροδιαφυγή γίνεται η ορθολογική επιλογή, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της
ασφάλισης ατόµων µε χαµηλές αποδοχές;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ )
Η άλλη όψη του ασφαλιστικού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι το δηµογραφικό. Το προφανές είναι ότι δεν µπορεί να υπάρξει ένα υγιές ασφαλιστικό σύστηµα σε µία χώρα, όπως η Ελλάδα,
που µαστίζεται από α-παιδεία και υπογεννητικότητα. Αλλά, για
το δηµογραφικό κανένα θετικό µέτρο.
Οι εργαζόµενες µητέρες –όπως οι περισσότεροι συµφωνήσαµε- στοιχεία ούτως ή άλλως, ηρωικά στη σηµερινή κοινωνία
µας, µε το παρόν νοµοσχέδιο αίρουν κυριολεκτικά το σταυρό του
µαρτυρίου. Εργαζόµενη γυναίκα που τόλµησε να κάνει παιδί; Τιµωρείται µε µία δεκαετία καταναγκαστικών έργων. Λίγο απέχουµε από το να ποινικοποιήσουµε τη µητρότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να εξοικονοµήσουµε σήµερα λίγες δεκάρες παραπάνω, αύριο κινδυνεύουµε να έχουµε
µία Ελλάδα χωρίς Έλληνες, εκτός κι αν αυτό είναι το ζητούµενο
από την παρούσα Κυβέρνηση και αφελώς εγώ δεν το έχω αντιληφθεί.
Παρακολουθούµε και από τα µέσα, πόσο πολύ σας απασχολεί η επαπειλούµενη συνοχή του κυβερνώντος κόµµατος, εν όψει
της ψήφισης του ασφαλιστικού και των άρθρων. Είναι εύλογο,
κατανοητό, αλλά ταυτόχρονα κι εξόχως µυωπικό ως αντιµετώπιση.
Το διακύβευµα, βέβαια, δεν είναι η κοµµατική συνοχή. Το διακύβευµα, το πραγµατικό διακύβευµα, το µεγάλο διακύβευµα
είναι η κοινωνική συνοχή.
∆εν χρειάζεται να είναι κανείς µάντης για να αντιληφθεί ότι το
παρόν νοµοσχέδιο θα οδηγήσει στην πλήρη, ραγδαία –και πολύ
φοβούµαι- αµετάκλητη κατάρρευση της κοινωνικής συναίνεσης.
Και εάν, ή µάλλον και όταν η κοινωνική συναίνεση καταρρεύσει, τότε ούτε η κυβερνητική συνοχή, ούτε η κοµµατική συνοχή,
ούτε η οιασδήποτε µορφής πολιτική συνοχή θα µπορέσει να σταθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζοντας –ψηφίσατε ήδη επί
της αρχής το παρόν νοµοσχέδιο- το παρόν νοµοσχέδιο, τιµωρούµε τους συνταξιούχους. Γιατί; Για λάθη που έχουν γίνει σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα; Για την ατολµία που επιδείχθηκε να ληφθούν τα σωστά µέτρα την κατάλληλη στιγµή;
Και το ΠΑΣΟΚ, πριν αρχίσει για άλλη µία φορά, να υποδύεται
την «άσπιλη παρθένα», ας αναλογιστεί τι έκανε και τι δεν έκανε,
πόσες φορές υπονόµευσε και πόσες τρικλοποδιές έβαλε, πού θα
ήταν η χώρα, αν είχε λειτουργήσει ως συνετή κυβέρνηση και ως
υπεύθυνη αντιπολίτευση.
Είναι γεγονός ότι το ασφαλιστικό χρειάζεται πραγµατικές, βαθιές τοµές. Η χώρα χρειάζεται την άσκηση µίας νέας οικονοµικής
και κοινωνικής πολιτικής, σύµφωνα µε τις ανάγκες της και τις δυνατότητές της. Το σίγουρο είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται αυτό
το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Μίµης Ανδρουλάκης.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ: Έφυγε ο κ. Μαρκόπουλος. Ήθελα να του πω ότι στο ασφαλιστικό, µε παραµύθια
και αερολογίες επί πολλά χρόνια, χτίστηκαν πολύ µεγάλες καριέρες, πολιτικές, δηµοσιογραφικές, µεγαλοδικηγορικές. Τουλάχιστον στη δική µου ιστορία, παρά την προέλευσή µου, δεν
υπάρχει στο ασφαλιστικό τέτοιο ενδεχόµενο.
Κύριοι συνάδελφοι, είτε φοράµε µαύρα γυαλιά σ’ αυτήν την
Αίθουσα είτε γκρίζα, είτε ροζ, για το µέλλον του ασφαλιστικού
συστήµατος, διαχέεται µία αυταπάτη, ότι το τι θα συµβεί στο
ασφαλιστικό –ας πούµε- τα επόµενα τριάντα χρόνια, θα καθοριστεί αποκλειστικά ή κυρίως από το νοµοσχέδιο που θα ψηφίσουµε σήµερα.
Ήθελα να πω ότι –βεβαίως, οι περισσότεροι το ξέρετε αυτό
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που θα πω, αλλά να το τονίσω- ότι το µεσοµακροπρόθεσµο µυστικό του ασφαλιστικού βρίσκεται πέρα από τη δικαιοδοσία του
Λοβέρδου-Κουτρουµάνη, δηλαδή του Υπουργείου Εργασίας,
πέρα από το στενό του πυρήνα που συζητάµε σήµερα, δηλαδή,
τα όρια ηλικίας και τις συντάξεις. Άλλωστε, µε τα όρια ηλικίας,
ξέρετε πολύ καλά ότι έχουµε µεταβολές µέσα στην ιστορία.
Όταν ο Βίσµαρκ επέβαλε τα εξήντα πέντε χρόνια, το προσδόκιµο ζωής ήταν 39,6 χρόνια. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
Ήθελα να πω ότι τρεις θεµελιώδεις παράγοντες θα καθορίσουν το ασφαλιστικό τα επόµενα χρόνια.
Ο πρώτος είναι η δυνητική παραγωγή κοινωνικού πλούτου,
ώστε να φθάσει για όλες τις γενιές και να επιβάλλουµε, βεβαίως
και τη δικαιότερη κατανοµή του. Ο δυνητικός προσδιορισµός του
κοινωνικού πλούτου προέρχεται από τρεις αριθµούς. Ένας
απλός πολλαπλασιασµός είναι στην περίπτωση αυτή. ∆εν χρειαζόµαστε ανάλογες µελέτες. Πολλαπλασιάστε τον αριθµό των εργαζοµένων επί το συνολικό όγκο της εργασίας διά βίου επί τη
µέση παραγωγικότητα της εργασίας –ας πούµε- για είκοσι χρόνια.
Στα δύο πρώτα νούµερα, δηλαδή αριθµός εργαζοµένων-ώρες
εργασίας, οριακά µπορούµε να επηρεάσουµε. Παραδείγµατος
χάριν, να αυξήσουµε το ποσοστό απασχόλησης των νέων, των
γυναικών, των άνω των πενήντα. Κάτι έχουµε εδώ, µία µικρή εφεδρεία. Αλλά, στους δύο αυτούς αριθµούς δεν έχουµε µεγάλη
εφεδρεία.
Το βασικό κριτήριο για την επιτυχία ενός ασφαλιστικού συστήµατος είναι η ολική παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία
καθορίζεται από την γνώση, την τεχνολογία, την επιχειρηµατικότητα, την αποτελεσµατική αγορά εργασίας, δηλαδή, από τη δυνατότητά µας σαν κοινωνία τα επόµενα χρόνια να
επανατοποθετήσουµε τους σπάνιους πόρους, δηλαδή τα κεφάλαια, την εργασία και την τεχνολογία από τοµείς που φθίνουν,
χαµηλής απόδοσης και χαµηλής ανταγωνιστικότητας, σε δυναµικούς ανατέλλοντες τοµείς.
Άρα, λοιπόν, το µυστικό του ασφαλιστικού δεν βρίσκεται στο
Υπουργείο Εργασίας κυρίως. Περισσότερο βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, των Υποδοµών ή αλλού ή στην περιρρέουσα κοινωνική και πολιτική ατµόσφαιρα, αν, πράγµατι, ευνοεί ή όχι την
αποδοτική εργασία.
Να φέρετε και το Λένιν να τον βάλετε στη θέση του Λοβέρδου.
Να κάνετε οποιαδήποτε αναδιανοµή. Εάν δεν έχετε παραγωγικότητα της εργασίας, τα επόµενα χρόνια η µιζέρια θα υπάρχει.
Επειδή έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπα τον Τσάβες να βάλουµε, διότι
η πιθανότητα χρεοκοπίας της Βενεζουέλας, παρά το πετρέλαιο,
είναι τρεις φορές πάνω από την Ελλάδα. Είναι δεύτερη η Ελλάδα.
∆εύτερος παράγοντας, κύριοι συνάδελφοι, του ασφαλιστικού
είναι η αποκλιµάκωση του δηµόσιου χρέους.
Εγκληµατούµε σε βάρος των νέων γενεών και του ασφαλιστικού, όταν κλιµακώσαµε, κύριοι συνάδελφοι, τη δυναµική του χρέους µε αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο τα χρόνια αυτά, όταν ειδικά
έχουµε µία γερασµένη κοινωνία.
Το τρίτο είναι το αποθεµατικό. ∆εν υπάρχει αποθεµατικό, κύριοι. Το ασφαλιστικό µόνο τυπική χρεοκοπία δεν έχει κηρύξει.
∆εν υφίσταται αποθεµατικό αυτήν τη στιγµή. Από το 2000, όταν
είχαµε την υπόθεση «Γιαννίτση», είπα ότι πρέπει να πάµε στο
εθνικό κεφάλαιο δηλαδή, ένα συµπληρωµατικό αποθεµατικό που
θα ήταν ένα επενδυτικό, κρατικό, fund κεφάλαιο.
Το ενεργητικό του θα το αποτελούσαν όλα τα µια και έξω
έσοδα -one off που λένε- έσοδα του δηµοσίου, όπως είναι οι δηµοπρασίες τηλεοπτικών σταθµών, οι άδειες κινητής τηλεφωνίας,
ενδεχόµενες αποκρατικοποιήσεις, η ακίνητη περιουσία του δηµοσίου, το οποίο θα είχε αποδώσει και θα στήριζε το ασφαλιστικό στη δυσκολότερη καµπή του, στη µετάβασή του προς ένα
νέο σύστηµα ώστε να µοιράσουµε δικαιότερα. Αυτό δεν έγινε
παρά µόνο µε µία καρικατούρα της κ. Πετραλιά, που βεβαίως δεν
λύνει αυτό το πρόβληµα.
Τώρα, κύριοι συνάδελφοι, είναι βιώσιµο το υπάρχον σύστηµα,
το οποίο υποστηρίζουν ορισµένοι µε πάθος; Για δίκαιο δεν συζητώ, κύριοι συνάδελφοι. Το υπάρχον σύστηµα, µε ευθύνη όλων
των πτερύγων της Βουλής είναι µία άθλια συµπαιγνία σε βάρος
των νέων γενεών και σε βάρος των χαµηλοσυνταξιούχων, την
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οποία την είχαµε προγραµµατίσει µε ανάλγητο τρόπο να σκάει
στα χέρια των παιδιών µας. Αλλά έγκληµα και τιµωρία επέσπευσε
αυτή την καταστροφή, η δηµοσιονοµική εκτροπή και τώρα σκάζει και στα δικά µας χέρια και τα σκάγια παίρνουν όλες τις γενιές, κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν την Αίθουσα.
Το αν είναι βιώσιµο είναι ανέκδοτο. Το 2015 µέχρι το 2019,
όταν ο µεγάλος όγκος της δικιάς µου γενιάς θα συνταξιοδοτηθεί,
ανατρέπεται βίαια η ισορροπία και βεβαίως έχουµε την πλέον
προβλέψιµη στην ανθρώπινη ιστορία –όχι µόνο στην Ελλάδα
αλλά και σε άλλες χώρες- οικονοµική και κοινωνική κρίση.
Τώρα, κύριοι συνάδελφοι, είναι βιώσιµο το σχέδιο που θα ψηφίσουµε σήµερα; Εγώ, ως ασχολούµενος µε τα αναλογιστικά µαθηµατικά, ήθελα κύριοι συνάδελφοι, να σας πω να έχουµε
περισσότερη σχετικότητα στις κρίσεις µας. Αυτά είναι µοντέλα
προσοµοίωσης ό,τι τους βάλουµε βγάζουνε, µπορεί µε µία αλλαγή των δεδοµένων να βγάλουν ένα διαφορετικό αποτέλεσµα.
Είναι µία ικανοποιητική ένδειξη αλλά είναι ένδειξη.
Θέλω να σας πω, όσο ασχολούµαι µε τα σενάρια και µε τα µαθηµατικά της αβεβαιότητας, πως εάν πάνε καλά τα πράγµατα
όπως πρέπει να αγωνιστούµε όλες οι πτέρυγες της Βουλής, δηλαδή εάν βγούµε φυσιολογικά στις αγορές σε τρία χρόνια, αν ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης στη χώρα, είναι βιώσιµα τα
πράγµατα, έχουµε µία µεγάλη ανάσα, κερδίζουµε χρόνο και µπορούµε να στερεώσουµε το ασφαλιστικό σε βάθος χρόνου.
Εάν είναι µία από τα ίδια και το ασφαλιστικό θα είναι µεταξύ
φθοράς και αφθαρσίας τα επόµενα χρόνια. Εάν επικρατήσει το
χειρότερο σενάριο, κύριοι συνάδελφοι, τότε είναι που θα πρέπει
να αγωνιστούµε οι πάντες να µη συµβεί. Θα έχουµε κατάρρευση
του ασφαλιστικού, κατάρρευση των συστηµάτων υγείας και βεβαίως αφελληνισµό των τραπεζών, όπως είπα πριν.
Γι’ αυτό, κύριοι συνάδελφοι, όσοι επενδύουν –και εγώ πιστεύω
ότι κανείς δεν επενδύει, άλλο η ρητορική που έχουµε εδώ µέσα
και λέµε διάφορα- στο όσο χειρότερα, τόσο το καλύτερο πρέπει
να ξέρουν ότι θα είναι µόνο χειρότερα για τους εργαζόµενους. Το
καλύτερο για ποιους θα είναι; Οι κοµµατικοί είναι δυνατόν να
πάνε µία µονάδα παραπάνω, µία µονάδα παρακάτω.
Και επειδή έφυγε η αριστερή πτέρυγα, ήθελα να πω, όπου είχαµε χρεοκοπίες, πουθενά δεν κέρδισε η Αριστερά και µάλιστα
η Κοµµουνιστική Αριστερά και αυτό πρέπει να το βάλουν καλά
στο µυαλό τους. Έχουµε το κακό, ότι ξεχνάµε το χειρότερο που
έχει γίνει ποτέ.
Τώρα, κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο έχει ορισµένες σηµαντικές καινοτοµίες, που επισκιάζονται, όµως, από αυτή την
απότοµη προσαρµογή των ορίων, τουλάχιστον στις γυναίκες ή
από τη δέκατη τρίτη, δέκατη τέταρτη .
Καθένας από εµάς έχει απόψεις. Προσωπικά -και ενδεχοµένως δεν ξέρω εάν έχω δίκιο- µπορεί να ακολουθούσα άλλη διαδικασία, άλλη αρχιτεκτονική, ειδικά στον προσδιορισµό της
ανταποδοτικής σύνταξης που χρόνια δουλέψαµε, θα ήθελα αυτή
να µην εξαρτάται από αποφάσεις Υπουργών, ούτε από τις αποδόσεις των ασφαλιστικών ταµείων -αστεία υπόθεση- ούτε από τις
αγορές, ούτε από τις επενδυτικές στρατηγικές τάχα των αποθεµατικών των ταµείων, αλλά να προσδιοριστεί –και έχουµε χρόνο
γι’ αυτό- τουλάχιστον γι’ αυτούς που θα µπούνε µε µηδέν εντελώς στο καινούργιο σύστηµα, µε αντικειµενικό συντελεστή. ∆εν
είναι η ώρα να κάνουµε αυτή τη συζήτηση, έχουµε χρόνο γι’
αυτό.
Τέλος, κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να σας πω ότι εναλλακτικές
λύσεις έχω πολλές στο µυαλό µου. Μία δεν έχω, εναλλακτική
πηγή δανεισµού αύριο το πρωί. Αυτήν δεν έχω. Και θα ψήφιζα
«όχι» και για το µνηµόνιο και για το ασφαλιστικό, εάν µπορούσα
να σας απαντήσω πού θα βρω αύριο το πρωί λεφτά να πληρώσω
τις συντάξεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Καβάλας κ. ∆ηµήτριος Παπουτσής.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
να διαδέχοµαι στο Βήµα τον µόλις πριν οµιλούντα κ. Μίµη Ανδρουλάκη, αντιλαµβάνεστε πως και µου περιποιεί τιµή, αλλά ταυτόχρονα µε φέρει στην ικανοποιητική θέση να συµφωνήσω µε
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τον πυρήνα της ιδεολογικής και πολιτικής του προσέγγισης. Και
η οποία αφορά το θεµελιώδες ζήτηµα του ασφαλιστικού συστήµατος στη χώρα µας.
Σε αναφορά µε τα όσα -µε υψηλή δόση υποκρισίας περί δηµοκρατικής ευαισθησίας- ειπώθηκαν προηγουµένως στην Αίθουσα από πτέρυγες της Βουλής, απέναντι στο αυτονόητο
υπέρτατο δηµοκρατικό δικαίωµα της απεργίας, το και συνταγµατικά, κατοχυρωµένο, έχω να πω, πως το ΠΑΣΟΚ δεν δέχεται
τέτοιου είδους υποκριτικής µαθήµατα δηµοκρατικής ευαισθησίας. Θα πρέπει να δώσουν άλλοι εξηγήσεις για το βεβαρηµένο,
ιστορικά παρελθόν τους, όπου αγωνίστηκαν φιλότιµα είτε για να
καταπνίξουν το απεργιακό αυτό αυτονόητο δικαίωµα σχετικές
απεργιακές κινητοποιήσεις του απώτερου ιστορικού και πρόσφατου παρελθόντος.
Τώρα, σε αναφορά µε το θέµα µας. Το 2009 ήταν το έτος κατά
το οποίο η περίοδος της ευµάρειας ή των ψευδαισθήσεών της,
που τόσα χρόνια απολαµβάναµε όλοι µας ως κοινωνία, έφτασε
στο τέλος της. Οι δανειστές της χώρας, όπως προειπώθηκε,
έκλεισαν τη στρόφιγγα των κεφαλαίων µε τα οποία για πολλά
χρόνια χρηµατοδοτήθηκαν οι ανάγκες µας, πραγµατικές ή µη,
αλλά και οι ίδιες οι ψευδαισθήσεις µας. Ψευδαισθήσεις ότι µπορούσαµε να καταναλώνουµε σαν ∆υτικοευρωπαίοι αλλά να παράγουµε σαν χώρα του τρίτου κόσµου. Ψευδαισθήσεις ότι
µπορούσαµε να συνταξιοδοτηθούµε σε πολλές περιπτώσεις,
µετά από 15,20,25 µετά βίας 30 χρόνια εργασίας, µε συντάξεις
που σε ορισµένες περιπτώσεις είναι µεγαλύτερες από τους µισθούς µας, µετακυλώντας έτσι το όποιο κόστος των διαρθρωτικών αναγκών στις επόµενες γενιές, στα ίδια τα παιδιά µας, τα
παιδιά του λαού µας.
Οι ενδείξεις ωστόσο ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στο χώρο της
οικονοµίας, στο χώρο της εργασίας, στο χώρο των επιχειρήσεων,
στο χώρο των συντάξεων, προφανώς πύκνωσαν τα τελευταία
χρόνια. Σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη στιγµή εκείνη την περίοδο, την
περίοδο, δηλαδή, διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία, θυµίζω ότι ξέσπασε και το σκάνδαλο των δοµηµένων οµολόγων, επίκαιρο ως προς την περίπτωση διερεύνησής του από
την εξεταστική επιτροπή της Βουλής αυτές τις ηµέρες.
Αποκαλύφθηκε τότε, ότι τα κεφάλαια των ασφαλιστικών ταµείων, οι εισφορές των εργαζοµένων για ξένοιαστα, υποτίθεται,
γεράµατα, ακολουθούσαν περίεργες διαδροµές στις διεθνείς
αγορές, για να καταλήξουν και πάλι µειωµένα στην Ελλάδα, επιβαρύνοντας έτσι και άλλο το ήδη και διαρκώς διογκούµενο χρέος
της κοινωνικής ασφάλισης.
Κατά την ίδια αυτή περίοδο επίσης, αλώθηκαν κοµµατικά από
κουµπάρους και κάθε λογής ευνοούµενους και εγκάθετους, οι
ηγεσίες των ασφαλιστικών ταµείων.
Στη συνέχεια ξέσπασε η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση,
φέροντας το ασφαλιστικό σύστηµα, αλλά και την οικονοµία της
χώρας σε οριακό επίπεδο, στο χείλος του γκρεµού. Ήταν η
εποχή που τα αποθεµατικά των ταµείων επενδυµένα σε οµόλογα
και µετοχές µε τον πιο αδιαφανή τρόπο, άρχισαν να κατακρηµνίζονται µαζί µε τους δείκτες των αγορών.
Η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας τότε, επέλεξε για µία
ακόµη φορά τον στρουθοκαµηλισµό ως πολιτική τακτική. Ο τότε
Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί του µας διαβεβαίωναν επανειληµµένα όλους, λίγους µήνες δηλαδή πριν τις εκλογές του 2009,
ότι η οικονοµία και κατ’ επέκταση µεταξύ άλλων και το ασφαλιστικό σύστηµα των συντάξεων δηλαδή, ήταν θωρακισµένα και
ισχυρά, ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβληµα, ότι το «πάρτι» δηλαδή,
τελικά θα συνεχιζόταν όπως και πριν.
Αυτά και µέσα στις ηµέρες, όπου πανηγυρικά ψήφιζε η τότε
Κυβέρνηση τον προϋπολογισµό του 2009, τα Χριστούγεννα, δηλαδή, του 2008. Κάποιοι, δηλαδή, ευνοηµένοι, υψηλών καλύψεων
συνταξιούχοι, θα µπορούσαν να συνεχίζουν να ζουν πλουσιοπάροχα και οι πληβείοι, δηλαδή, οι χαµηλοσυνταξιούχοι και οι άποροι, γενικότερα, θα υπέφεραν ως όνα φειλαν, δηλαδή, να
υποφέρουν.
Η Κυβέρνηση ωστόσο της Νέας ∆ηµοκρατίας γνώριζε την αλήθεια. Αυτή, δηλαδή, που απέκρυπτε µέχρι και την ηµέρα των
εκλογών από όλους τους άλλους. Και αυτό αποδεικνύεται και
από το γεγονός ότι εγκατέλειψε την εξουσία, φυγοµαχώντας
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στην πιο οριακή και επικίνδυνη όπως αντιλαµβάνεσθε όλοι
στιγµή, αφήνοντας όλες τις κρίσιµες και πολιτικά δαπανηρές κοινωνικά, πολιτικά κοστοβόρες και σκληρές αποφάσεις στην νεοεκλεγείσα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως, δηλαδή, και αυτή που
αφορά στην αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος, την
οποία προωθούµε µε το παρόν σχέδιο νόµου.
Ωστόσο, εµείς δεν πτοηθήκαµε όταν αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας πριν από εννέα µήνες, όπως και σήµερα, βεβαίως, δεν πτοούµαστε απέναντι σε αυτήν την τόσο σηµαντική,
για την πορεία της χώρας απόφαση. Είµαστε διατεθειµένοι, λοιπόν, για ρήξεις και αλλαγές, οι οποίες θα δώσουν παράταση
ζωής σε αυτό το µεγάλο κοινωνικό αλλά και συνταγµατικό κεκτηµένο, το οποίο επιτεύχθηκε µε µεγάλους αγώνες, τόσο κοινωνικούς όσο και κοινοβουλευτικούς, δηλαδή την κοινωνική
ασφάλιση για όλους. Την προσδοκία για όλους τους πολίτες ότι
δεν τελειώνει και η ζωή µετά από τον εργασιακό βίο. Γιατί εµάς
ως ΠΑΣΟΚ δεν µας ενδιαφέρει η εξουσία αυτή καθεαυτή. ∆εν
µας ενδιαφέρει η εξουσία, όταν δεν µπορεί να εξορθολογήσει τα
κακώς κείµενα και τις εξαιρέσεις που είχαν γίνει δυστυχώς κανόνας στη χώρα. ∆εν µας ενδιαφέρει η εξουσία, όταν δεν µπορεί
να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, όταν ευνοεί την εξαίρεση
υπέρ των ολίγων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµοθετούµε σήµερα µε κύριο
γνώµονά µας τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος,
χωρίς µετέωρα βήµατα. Μεριµνούµε για την προοδευτικότητα
αυτού του συστήµατος, εξασφαλίζοντας ότι οι χαµηλόµισθοι θα
οδηγηθούν σε σχετικά µεγαλύτερες συντάξεις -ναι σε µεγαλύτερες συντάξεις- αναφορικά µε τις εισφορές που κατέβαλαν
κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Τα υπόλοιπα είναι
µία φθηνή σπέκουλα ισοπεδωτική και µηδενιστική απέναντι στο
αυτονόητο και στην αλήθεια.
Προωθούµε παραπέρα την αναδιανεµητική λογική του συστήµατος και µε κατεύθυνση από τα υψηλά εισοδήµατα προς τα χαµηλά. Οι συντάξιµες αποδοχές αυξάνονται από 6% έως και 44%
για περιπτώσεις συντάξεων έως 1800 ευρώ, ενώ οι πολύ υψηλές
συντάξεις, παραδείγµατος χάριν, 3.500 ευρώ κατά µήνα, µειώνονται από 5% έως και 26%. Έχετε καµία αντίρρηση, µήπως για
την πραγµατικότητα των στοιχείων που επικαλούµαστε;
Θεσπίζουµε επίσης, αντικίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότηση. Προφανώς, το φαινόµενο αυτό όπου νέοι άνθρωποι στην
ηλικία των 50 ετών, δηλαδή, στην πιο ώριµη στιγµή του εργασιακού τους βίου είχαν κιόλας συνταξιοδοτηθεί, δεν ήταν λογικό
να διατηρηθεί και να συνεχίζουµε εµείς, να σφυρίζουµε αδιάφορα. Αποτελούσε άλλωστε πρόκληση για τους εργαζόµενους
εκείνους που δεν είχαν την ευχέρεια αυτή, όπως, επίσης, προκαλούσε µεγάλη µερίδα ανέργων από την νέα γενιά, η οποία αναζητούσε µάταια µία θέση εργασίας.
Σηµαντικό είναι, επίσης, το ότι συνδέουµε πλέον το ασφαλιστικό σύστηµα µε τις αυξοµειώσεις του προσδόκιµου ζωής.
Άλλες οι εποχές και το προσδόκιµο ζωής τη δεκαετία του 1970
και άλλες σήµερα ή άλλες θα είναι µετά από δέκα ή είκοσι χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να αποφύγουµε, όπως προανέφερα το όνειδος αυτών των δοµηµένων οµολόγων, διασφαλίζουµε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος γίνεται πλέον ο
θεµατοφύλακας αυτών των οµολόγων, στα οποία έχουν επενδύσει οι φορείς της κοινωνικής ασφάλισης, εν τέλει οι ίδιοι οι εργαζόµενοι και οι ασφαλισµένοι.
Με τον καλύτερο έλεγχο, λοιπόν, της κινητής αλλά και της ακίνητης περιουσίας των ανωτέρω φορέων εξορθολογίζουµε και
εξυγιαίνουµε το αδιαφανές καθεστώς, το οποίο επικρατούσε στα
ασφαλιστικά ταµεία και εµπόδιζε τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακος.
Από την άλλη πλευρά πρέπει, κύριε Υπουργέ, και το οφείλουµε
στην ελληνική κοινωνία που µας τίµησε µε το να µας επιλέξει να
κυβερνήσουµε τον τόπο, να παραδεχθούµε ότι κάποιες από τις
συγκεκριµένες ρυθµίσεις ίσως να είναι, πράγµατι σκληρές. Κάποια από τα επιµέρους µέτρα, τα οποία περιορίζουν ορισµένα
από τα εργασιακά δικαιώµατα, θα πρέπει αµέσως µόλις αλλάξουν οι οικονοµικοί συσχετισµοί να αποσυρθούν. Και αυτό να
γίνει από την πλευρά µας θέτοντας σαφές χρονικό διάγραµµα.
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Αυτό αντιλαµβανόµαστε όλοι πως είναι και δική σας δέσµευση,
αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος µόλις χθες δεσµεύθηκε προοπτικά γι’ αυτήν τη θέση.
Οφείλουµε να δεσµευθούµε ότι η περίοδος θα είναι καθαρά
µεταβατική και ότι αποτελεί λύση ανάγκης για τις συνθήκες µέσα
στις οποίες κληθήκαµε να κυβερνήσουµε. Να διατηρήσουµε τις
ελπίδες των εργαζοµένων, για ακόµη ασφαλέστερα γηρατειά,
όπου το αγαθό της κοινωνικής ασφάλισης θα συνεχίσει να υπάρχει µε ακόµη καλύτερους όρους από αυτούς τους οποίους νοµοθετούµε σήµερα. Το οφείλουµε στους Έλληνες πολίτες, που
µας επέλεξαν µε βάση την ιδεολογική και ιστορική µας πορεία.
Νοµοθετούµε, λοιπόν, σήµερα για τις έκτακτες ανάγκες του
παρόντος, έχοντας ωστόσο στο νου µας αυτούς τους λόγους
ανωτέρας βίας αλλά ταυτόχρονα και τις δυνατότητες που θα
υπάρξουν στο µέλλον για µια πιο φιλολαϊκή πολιτική στον τοµέα
των συντάξεων και της κοινωνικής ασφάλισης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όλους αυτούς τους λόγους
υπερψηφίζω το παρόν σχέδιο νόµου και σας καλώ να γίνεται όλοι
λίγο πιο ειλικρινείς, εσάς που ακόµη διαφωνείτε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Μαγνησίας κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Υπουργέ, πολλοί συνάδελφοι πολύ ορθά έθεσαν το ασφαλιστικό που συζητάµε αυτές τις ηµέρες στη Βουλή ως συνάρτηση και ως προϋπόθεση ενός δίκαιου κοινωνικού κράτους, γιατί
δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι οι φίλοι µας στο εξωτερικό
προτιµούν να βλέπουν τους Έλληνες πολίτες ως αριθµούς και
πιστεύουν πολλές φορές ότι αξίζει τον κόπο να σκοτώσεις τα
άλογα όταν γεράσουν.
Αλλά, πίσω από τους αριθµούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
υπάρχουν οι πολίτες. Υπάρχουν άνθρωποι µε δεξιότητες, µε φιλοδοξίες, µε προσδοκίες, µε προοπτικές, άνθρωποι που πρέπει
να στηρίξουµε µέσα από µία ιδιαίτερη κοινωνική πολιτική, που
καταφέρνει και ξεπερνά τις δυσκολίες τις οικονοµικές που υπάρχουν στο περιβάλλον, που διαµορφώνεται σήµερα στη χώρα µας.
Και πίσω από τους πολίτες της τρίτης ηλικίας, υπάρχουν µεγάλες αγωνίες. ∆εν υπάρχει χειρότερο πράγµα από έναν άνθρωπο που είναι στην τρίτη ηλικία να του δίνεις ανασφάλεια. Να
γνωρίζει ότι χάνει ένα µέρος της σύνταξής του, ένα µέρος που
δούλεψε µε πολύ έντονο τρόπο τα προηγούµενα χρόνια. Και
επάνω σε αυτές τις δύο πολύ κεντρικές προκλήσεις, πρέπει να
απαντήσουµε µε πολύ καθαρό τρόπο και να απαντήσουµε µε ειλικρίνεια στον Έλληνα πολίτη που µας παρακολουθεί µε µεγάλη
προσοχή και θέλει να ξέρει γιατί ή γιατί όχι ψηφίζουµε ή δεν ψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και τα υπόλοιπα νοµοσχέδια της Κυβέρνησης.
Το νοµοσχέδιο όπως ειπώθηκε και από προηγούµενους οµιλητές έχει πολλές θετικές πρόνοιες. Η πρώτη πρόνοια είναι ότι
καταργεί τις εθελούσιες εξόδους, αυτούς τους περίφηµους εισοδηµατίες του δηµοσίου που βγαίνουν έξω και καταφέρνουν
µετά από πολύ λίγα χρόνια δουλειάς να εισπράττουν για πολλά
χρόνια τη σύνταξη. Αυτοί που επιβαρύνουν το κοινωνικό σύστηµα, το ασφαλιστικό σύστηµα και δηµιουργούν ασφυκτικές
συνθήκες για τις νέες γενιές.
Έχει τη θετική πρόνοια της βασικής σύνταξης που την κατοχυρώνει. Έχει µία εξαιρετικά θετική πρόνοια, που δεν συζητήθηκε επαρκώς στη Βουλή. Το διαχωρισµό των ιατρικών και
προνοιακών υπηρεσιών, την ενοποίηση του πρωτοβάθµιου συστήµατος υγείας µε το ΕΣΥ, ένα πρόγραµµα το οποίο βοηθά τον
εξορθολογισµό και την ενίσχυση και του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας.
Μιλάει για ένα νέο πλαίσιο αναπηρικών συντάξεων, αλλά, κύριε
Υπουργέ, να προσέξουµε, γιατί σε όλες τις σηµειώσεις και σε
όλα τα σχετικά σηµειώµατα βλέπουµε ότι µεταφράζεται κυρίως
σε ποσά τα οποία θα περικοπούν. Μία αναπηρική σύνταξη θα
πρέπει να εξεταστεί µε τη µεγαλύτερη, δυνατή λογική και τη µεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία, για να είµαστε σίγουροι ότι ένας
πολίτης που έχει αυτό το πρόβληµα, αυτή την αναπηρία, δεν θα
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βρεθεί στο περιθώριο της ζωής.
Αναφέρθηκε προηγουµένως ο συνάδελφος κ. Μίµης Ανδρουλάκης, για το εάν είναι βιώσιµο το σηµερινό ασφαλιστικό σύστηµα. Προφανώς και δεν είναι. Και όποιος λέει το αντίθετο, λέει
ψέµατα στον Έλληνα πολίτη και να είµαστε σίγουροι γι’ αυτό. Το
ερώτηµα είναι εάν είναι βιώσιµο και αυτό που ψηφίζουµε σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται µεγάλη σοφία,
ούτε πολλές και βαθιές οικονοµικές γνώσεις για να ξέρεις ότι το
ασφαλιστικό δεν είναι θέµα παροχών αλλά είναι θέµα εισροών.
Όσο οι εισροές υπολείπονται των παροχών ή τουλάχιστον δεν
είναι ίσες, το σύστηµα δεν µπορεί ποτέ να είναι βιώσιµο. Και για
να µπορέσουν οι εισροές να αυξηθούν πρέπει να µειωθεί η αδήλωτη εργασία, πρέπει να περιοριστεί η εισφοροδιαφυγή και πρέπει να τύχουν σωστής διαχείρισης τα ασφαλιστικά έσοδα των
ταµείων.
Κύριε Υπουργέ, το ζητήσαµε από την επιτροπή, το ζητάµε και
τώρα. ∆ώστε στη δηµοσιότητα τις µεγάλες εκείνες επιχειρήσεις,
δεν σας µιλώ για έναν περιπτερά ή για ένα µικρό κατάστηµα ρούχων, αλλά τις µεγάλες επιχειρήσεις και τις εισφορές τους στο
ΙΚΑ σε σχέση µε τις εισφορές των εργαζοµένων, για να µπορέσουµε να αποτυπώσουµε µε καθαρό τρόπο τη συνευθύνη που
υπάρχει. ∆ιότι, υπάρχει ευθύνη στο πολιτικό σύστηµα, υπάρχει
όµως ευθύνη και στον επιχειρηµατικό κόσµο. Και αυτή την ευθύνη πρέπει να την αποτυπώσουµε, γιατί εάν δεν την αποτυπώσουµε δεν θα την αντιµετωπίσουµε ποτέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν τµήµατα της κοινωνίας που γκετοποιούνται και νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να δουλέψουµε πολύ γρήγορα ένα ενιαίο πρόγραµµα συγκεκριµένων
παροχών για τους πολίτες που βρίσκονται στο περιθώριο. Να
φροντίσουµε ότι οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστηµίων θα
έχουν επαγγελµατικά δικαιώµατα, γιατί κανένα νέο δεν µπορείς
να τον πείσεις ότι ταχύτερα εκδόθηκαν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων των κολλεγίων. Και σήµερα, υπάρχουν
τουλάχιστον τριάντα σχολές σε ελληνικά πανεπιστήµια χωρίς
επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Ταχύτερα θα πρέπει να λύσουµε το ζήτηµα των ταµείων όπου
πηγαίνουν οι Έλληνες συµπολίτες µας νεφροπαθείς και δεν βρίσκουν τις εγκυκλίους να έχουν εκδοθεί µε αποτέλεσµα να µην
µπορούν να πάρουν τα φάρµακα.
Να µπορέσετε κύριε Υπουργέ, να λύσετε το θέµα των αγροτικών συνεταιρισµών γυναικών, που είναι στοιχείο κοινωνικής συνοχής στην ύπαιθρο, αλλά σήµερα καλούνται να εγγραφούν στον
ΟΑΕ∆, αντί να είναι στον ΟΓΑ να έχουν και ένα δεύτερο ταµείο.
Να τους εξοντώσουµε δηλαδή, να σπάσουµε την κοινωνική συνοχή, τους αρµούς της περιφερειακής ανάπτυξης.
Και φυσικά, να µιλήσουµε µε έναν καθαρό τρόπο για όλους
αυτούς τους νέους που µπήκαν φέτος στα ελληνικά πανεπιστήµια. Ακούω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σε µία εποχή κρίσης που τα νοικοκυριά πιέζονται, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή
έσοδα, ακούω ότι σκεφτόµαστε να µειώσουµε στο 30% της µεταγραφής των τριτέκνων στα ελληνικά πανεπιστήµια. Σε µία χρονιά που θα έπρεπε να έχουµε ένα ειδικό σχέδιο ανάγκης, να
βοηθήσουµε την συνυπηρέτηση οικογενειών για να µη διασπώνται οι οικογένειες και να έχουν περισσότερα έσοδα, να βοηθήσουµε την –αν θέλετε- συνδιαµονή φοιτητών στον ίδιο τόπο αν
είναι αδέλφια, να βοηθήσουµε τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Αυτή θα ήταν η προτεραιότητά µας τώρα.
Αυτή θα ήταν η προτεραιότητά µας τώρα.
Κι εµείς, επειδή ακούσαµε τους δηµάρχους και καταργήσαµε
τη βάση του δέκα και έχουµε φέτος δεκατέσσερις χιλιάδες παραπάνω φοιτητές και σπουδαστές, θα πρέπει σήµερα να καταργήσουµε λοιπόν και το προνόµιο της µεταγραφής σε ένα παιδί
τρίτεκνης οικογένειας και να δώσουµε παραπάνω βάρος σε µια
οικογένεια που θα πρέπει να συντηρήσει ένα, δύο, τρία, τέσσερα
νοικοκυριά, αν µάλιστα, οι δύο γονείς είναι ο ένας εδώ και ο
άλλος εκεί λόγω των επαγγελµάτων τους.
Αυτές τις αλλαγές πρέπει να δροµολογήσουµε, για να πείσουµε την κοινωνία ότι προχωρούµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα
που έχει και σκληρά µέτρα, αλλά έχει και πρόνοιες για τον απλό
πολίτη στην καθηµερινότητα του. Και η καθηµερινότητα είναι δύσκολη και είναι και πολύ απαιτητική.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλοί το είπατε, το είπε και ο
Πρωθυπουργός της χώρας και νοµίζω, κύριε Υπουργέ, αυτή είναι
η βασική µας υποχρέωση σήµερα, να πούµε ότι υπάρχουν µέτρα
τα οποία είναι σκληρά και µέτρα τα οποία είναι άδικα και τα οποία
αναγκαζόµαστε να πάρουµε λόγω της οικονοµικής κρίσης και
του γεγονότος ότι δεν υπάρχει κανένας έξω στην αγορά που δανείζει δωρεάν και δεν δανείζει αν δεν ασφαλίσει το ρίσκο του.
Αλλά θα πρέπει αυτά τα άδικα µέτρα να τα καταγράψουµε.
Γιατί ένα άδικο µέτρο δεν µπορεί παρά να είναι προσωρινό. ∆εν
µπορεί ένα άδικο µέτρο να είναι µόνιµο. Αν το συµφωνήσουµε,
λοιπόν, αυτό ας καταγράψουµε τα άδικα µέτρα: την κατάργηση,
τον περιορισµό της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης, τη βίαιη προσαρµογή των ορίων ηλικίας για τις µητέρες
ανηλίκων, το γεγονός ότι αυξάνεται από δύο σε έξι ο αριθµός
των απολύσεων ανά µήνα σε επιχειρήσεις µέχρι εκατόν πενήντα
άτοµα.
Και κάνοντας έναν απλό υπολογισµό, κύριε Υπουργέ, βλέπουµε ότι αυτή η επιχείρηση των εκατόν πενήντα ατόµων όταν θα
απολύσει έξι άτοµα, αντί για δύο το µήνα, κερδίζει το χρόνο
100.000 ευρώ. Αυτό είναι το κέρδος; Αυτό θα σώσει την επιχείρηση; Αυτό θα δηµιουργήσει βιωσιµότητα σε µια επιχείρηση εκατόν πενήντα ατόµων; Ή η ανάπτυξη που δεν έρχεται; Ή η
ανάπτυξη που έχει αγκυλώσεις; Ή ο επενδυτικός νόµος που δεν
υπάρχει; Ή ο τοπικός πλούτος που δεν παράγεται; Ή οι αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας;
Ελάτε, λοιπόν, να καταγράψουµε τα άδικα µέτρα και να συµφωνήσουµε ότι είναι προσωρινά και να δεσµευτούµε όλοι εδώ
εµείς στη Βουλή, τουλάχιστον οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ότι θα
καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, µε τις οικονοµικές δυνατότητες που θα µας δώσει
η νέα πορεία της χώρας, για να τα αµβλύνουµε, να τα ανακουφίσουµε, να τα ανατρέψουµε.
Και τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούω αυτές τις
µέρες πολλές φωνές να ακούγονται δεξιά και αριστερά, περί κοµµατικής πειθαρχίας, σε ένα σύστηµα πολιτικό που βάλλεται από
παντού, που οι περισσότεροι θεωρούν ότι είµαστε απλώς µαριονέτες µέσα σε ένα σύστηµα, που ακούµε και δεν µιλάµε, που δεν
έχουµε γνώµη και δεν µπορούµε να επηρεάσουµε και τίποτα. ∆εν
υπάρχει πιο παρακµιακή λογική από την κοµµατική πειθαρχία.
Και αν δεν συµφωνήσουµε ότι ψηφίζουµε κατά συνείδηση και
αν αυτό δεν είναι η πράξη την οποία κάνουµε στην καθηµερινή
µας κοινοβουλευτική παρουσία, δεν θα έχουµε καµµία εµπιστοσύνη από τον πολίτη, που περιµένει όταν µας ψηφίζει και µας
τιµά µε την παρουσία µας στη Βουλή ότι θα λέµε την αλήθεια. Η
κοµµατική πειθαρχία είναι ένα πολύ µεγάλο λάθος να υπάρχει
και κακώς θα έρχεται στο προσκήνιο, από όποιον έρχεται στο
προσκήνιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι ξεκινά µια νέα πορεία στη χώρα µε συγκεκριµένες συµφωνίες, συµφωνίες για τον
εξορθολογισµό –αν θέλετε- παρατυπιών, λάθος πρακτικών, µικροκοµµατικών συµπεριφορών του παρελθόντος, αλλά και µια
συµφωνία για µια καλύτερη Ελλάδα, αλλά και µια τελευταία συµφωνία, κύριε Υπουργέ -περιµένουµε να σας ακούσουµε και επί
των άρθρων- για τα άδικα µέτρα που καταγράφουµε, τα επισηµαίνουµε και δεσµευόµαστε ότι θα τα αµβλύνουµε στο µέλλον,
µε τη βελτίωση των οικονοµικών δυνατοτήτων της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Λάµπρος Μίχος.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε συνθήκες τέτοιας µεγάλης κρίσης, πολυεπίπεδης κρίσης, το καλό είναι –υπό την έννοια ουδέν κακό αµιγές καλού, που
λέµε- ότι µπορεί να γίνουν µεγάλες µεταρρυθµιστικές αλλαγές,
που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα ήταν πρόσφορες ή δεν θα ήταν
ανεκτές.
Επίσης, σε τέτοιες συνθήκες µεγάλης κρίσης, πολυεπίπεδης,
πολυσήµαντης κρίσης, µπορεί να αλλάξει η συλλογική αντίληψη
για την πολιτική. Να διαµορφώσουµε, δηλαδή, µια νέα κουλτούρα για την πολιτική, απολύτως απαραίτητη σε συνθήκες, µάλιστα, που απαξιώνονται και τα πρόσωπα και οι πολιτικές. Και,
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ταυτόχρονα, είναι κατάλληλο απολύτως το έδαφος να διαµορφωθούν απαιτήσεις από τους πολίτες προς τους πολιτικούς. Να
διαµορφωθεί, δηλαδή, ένα άλλο προφίλ των πολιτικών, στο οποίο
έµφαση να δίνεται στην ηθική της εργασίας και να πρυτανεύει
στην αξιολόγηση το δηµόσιο και το κοινωνικό συµφέρον.
Υπ’ αυτή την έννοια, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, νοµίζω ότι πρέπει να τοποθετούµαστε όλοι δηµόσια, για να
µη γινόµαστε εύκολα θύµατα της γενίκευσης και των µέσων
όρων.
Γι’ αυτόν το λόγο, λοιπόν, δεν µπορώ να αποφύγω τον πειρασµό, να µη σχολιάσω, δηλαδή, τη θέση που εξέφρασε λίγο πριν
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι, δηλαδή, πρέπει να κλείσει η Βουλή εις ένδειξη συµπαράστασης και αλληλεγγύης προς τους απεργούντες υπαλλήλους της Βουλής. Αυτό
κατά την άποψή µου υποδηλώνει ή υποκρύπτει µια εκλεκτική
σχέση ή µια σχέση επιρροής των υπαλλήλων και των Βουλευτών,
που µπορεί αυτό να υπάρχει σε ένα ανθρώπινο συναισθηµατικό
πεδίο, αλλά δεν µπορεί να αποτελεί πολιτική θέση.
∆ιότι αν θα έπρεπε να κλείσει η Βουλή εις ένδειξη συµπαράστασης και αλληλεγγύης προς τους απεργούντες υπαλλήλους
της Βουλής, θα έπρεπε σχεδόν όλο το χρόνο να είναι κλειστό το
Κοινοβούλιο, σε ένδειξη συµπαράστασης και αλληλεγγύης προς
τόσους και τόσους χειµαζόµενους κλάδους που διεκδικούν.
Αλλά η άποψη να είναι σχεδόν συνεχώς κλειστή η Βουλή εις ένδειξη αλληλεγγύης και συµπαράστασης προς τους απεργούντες,
διεκδικούντες εργαζόµενους, είναι µια σχέση όχι µόνο βαθιά
αντιδηµοκρατική, αλλά νοµίζω και επικίνδυνη και στην οποία πρέπει να διαχωρίσουµε απολύτως τη θέση µας.
Η παρουσία χθες του Πρωθυπουργού, η πειστική και απολύτως υπεύθυνη θέση του, νοµίζω, ανέδειξε τον πυρήνα της αναγκαιότητας της µεταρρυθµιστικής αυτής αλλαγής που
συζητούµε σήµερα. Αλλά και οι εµβριθείς αναλύσεις τόσο του
κυρίου Υπουργού, του Υφυπουργού, αλλά και των Γενικών Γραµµατέων ακόµα -είδα µαχόµενη τη Γενική Γραµµατέα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων- µε υψηλής πιστότητας και επιπέδου επιχειρήµατα
να αναλύουν την αναγκαιότητα αυτής της µεγάλης µεταρρύθµισης.
Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι εδώ δεν ήταν επίπεδη αυτή η αλλαγή. Γίνεται, όµως –σωστά επισηµάνθηκε- υπό το κράτος του
µεγάλου δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, του κινδύνου κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήµατος και βεβαίως, υπό την πίεση,
υπό την σπάθη της τρόικας.
Αλλά αυτό που έµεινε σε όλους µας ως συµπέρασµα-πρόβλεψη είναι ότι σε πενήντα χρόνια –ας πούµε- θα έχουµε τις ίδιες
ή λιγότερες δαπάνες για συντάξεις, αλλά θα έχουµε διπλάσιους
συνταξιούχους. Αυτό τι σηµαίνει; Μπορεί αυτό να αντιµετωπισθεί
χωρίς να αυξηθούν τα όρια ηλικίας, χωρίς να αυξηθεί ο εργάσιµος βίος, χωρίς να αυξηθούν οι εισφορές, χωρίς να µειωθούν οι
συντάξεις; Είναι φύση αδύνατον να συµβεί. Τι γίνεται στην προκειµένη περίπτωση; Παραµένουν άθικτες οι χαµηλές συντάξεις,
περιορίζονται οι µεσαίες συντάξεις και περικόπτονται, πράγµατι,
οι µεγαλύτερες συντάξεις.
Αυτό, όµως, που είναι το ζητούµενο για όλους µας και πρέπει
να επιδιωχθεί, είναι αυτό που αναφέρθηκε χθες από τον κύριο
Πρωθυπουργό. Ότι, δηλαδή, πρέπει να έχουµε µία βασική σύνταξη για όλους, αλλά στην ουσία σύνταξη µε την οποία οι άνθρωποι να µπορούν να ζουν αξιοπρεπώς. Και είπε ο κύριος
Πρωθυπουργός χθες ότι δυστυχώς κλείσαµε την ψαλίδα προς
τα κάτω. Μακάρι να µπορούσαµε να την κλείσουµε περισσότερο
προς τα πάνω.
Αυτό, όµως, υπό ορισµένες προϋποθέσεις και µπορεί βραχυµεσοπρόθεσµα να συµβεί, αλλά µπορεί να αποτελέσει την αρχή
εφαρµογής της εγκαθίδρυσης ενός αναδιανεµητικού ανταποδοτικού συστήµατος. Και οι προϋποθέσεις, νοµίζω, είναι απολύτως
σαφείς και συγκεκριµένες -δεν κοµίζω γλαύκα αν τις αναφέρω,
αλλά εµφατικώς θα το κάνω, πέραν των όσων ήδη, µε το χάρισµά
τους, οι συνάδελφοί µου τις περιέγραψαν- είναι το θέµα που σχετίζεται µε την εισφοροαποφυγή και την εισφοροδιαφυγή, µε τον
έλεγχο και την πάταξη της εισφοροδιαφυγής.
Είναι, δηλαδή, ασφαλιστέα εργασία που διαφεύγει, είναι λιγότερες µέρες ασφάλισης από τις πραγµατικές ηµέρες εργασίας,
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είναι η µαύρη εργασία και πολλές άλλες περιπτώσεις που συνιστούν αυτό που λέµε φοροδιαφυγή ή εισφοροαποφυγή ή εισφοροδιαφυγή, που µε την πάταξή της θα εισέρρεαν έσοδα που
θα µπορούσαν να βελτιώσουν το σύστηµα και να µεγαλώσουν
τις βασικές συντάξεις, ώστε πράγµατι να υπάρχει αξιοπρεπής
σύνταξη για όλους.
Είναι πέραν αυτών τα µέτρα και οι πολιτικές υποστήριξης της
απασχόλησης, διότι όπως είναι γνωστό, οι στρατιές των κατατρεγµένων ανέργων συνεχώς µεγαλώνουν. Και αυτή θα είναι η
πολύ µεγάλη κρίση του συστήµατος, όχι µόνο του ασφαλιστικού
συστήµατος, αλλά και των θεσµών και της δηµοκρατίας.
Γιατί όπως είναι απολύτως βέβαιο, κύριε Υπουργέ, είναι ότι ο
άνεργος δεν είναι ένας φτωχός µε λιγότερα λεφτά. Ο άνεργος
είναι ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος αµφισβητεί και τις κατεστηµένες αξίες, αλλά αµφισβητεί κυρίως και τους θεσµούς και τη
δηµοκρατία και µπορεί να δηµιουργηθούν ρήγµατα κοινωνικά,
των οποίων το βάθος θα είναι απροσµέτρητο. Και έτσι εκκολάπτεται -για να συνηγορήσω µε προηγούµενη τοποθέτηση- το
αυγό του φιδιού. ∆εν ενισχύονται οι αριστερές πολιτικές, αλλά
έτσι, µε τέτοιες πολιτικές, εκκολάπτεται το αυγό του φιδιού.
Και, βεβαίως, είναι το περίφηµο θέµα –για να τελειώσω µε
αυτό, χωρίς να καταχραστώ του χρόνου άλλων συναδέλφων- των
χρυσών ταµείων, των ευγενών ταµείων, των ευγενών συντάξεων,
των ευγενών διακρίσεων, των ευγενών µισθών. Γι’ αυτό από
αυτές τις διακρίσεις, καταλήξαµε αντί να έχουµε κράτος πρόνοιας, να έχουµε νησίδες προνοµίων σε ένα πέλαγος ανεπάρκειας.
Και αν έχουν λάθρα εµφιλοχωρήσει τέτοιες εξαιρέσεις ή διακρίσεις, κύριε Υπουργέ, δηλαδή διαφορά αντιµετώπισης συνταξιούχων του ΙΚΑ σε σχέση µε ευγενών ταµείων, εξαιρέστε τις
εξαιρέσεις για να µη συνεχιστεί αυτό το καθεστώς, για να εγκαθιδρύσουµε, πράγµατι, αρχής γενοµένης από αυτή την µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία σας, µια νέα αναδιανεµητική, ανταποδοτική
πολιτική.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, άκουσα ότι θα τοποθετηθεί ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας, οπότε θα πάρω το λόγο µετά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Άρα συνεχίζουµε τον
κατάλογο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Ναι, βεβαίως.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Φραγκίσκος Παρασύρης.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα από τα µείζονα
ζητήµατα της ελληνικής κοινωνίας και της οικονοµίας και παρακολουθούµε όλοι την εξέλιξη, όλους αυτούς τους µήνες, της δηµόσιας κουβέντας και του διαλόγου που γίνεται συχνά και κυρίως
µε δηµαγωγικές και συντεχνιακές προσεγγίσεις, που εστιάζει στα
αρνητικά µηνύµατα και που εµπεδώνει την απαισιοδοξία και το
φόβο στο λαό.
∆υστυχώς, µέσα σε αυτό το κλίµα αδυνατούµε να διατυπώσουµε ή να ακούσουµε αλήθειες και πρώτα απ’ όλα εµείς στην
Εθνική Αντιπροσωπεία, που χρειάζεται αυτές τις ώρες µε αίσθηµα ευθύνης να ανταποκριθούµε στο ρόλο µας, να σταθούµε
εποικοδοµητικά, για να ανατάξουµε το χαµένο κύρος της πολιτικής, για να δώσουµε ελπίδα στον κόσµο.
Μήπως, όλοι σε αυτήν την Αίθουσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν γνωρίζουµε ότι το υπάρχον ασφαλιστικό έχει εξαντλήσει τα όρια του και ήδη από τον Οκτώβριο χρειάστηκε 2,4
δισεκατοµµύρια ευρώ για να δώσει συντάξεις; Μήπως δεν ξέρουµε, όλοι εδώ µέσα, ότι το σύστηµα αυτό, µέχρι το 2015 θα
καταρρεύσει ολοκληρωτικά; Μήπως δεν ξέρουµε τη σπατάλη
που γίνεται στον κλάδο της υγείας, που το 2009 ξεπέρασε κάθε
προηγούµενο; Και σας τα λέει αυτά ένας φαρµακοποιός. ∆εν
γνωρίζουµε µήπως την πολυφαρµακεία που ανταποκρίνεται σε
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τριάντα εκατοµµύρια πληθυσµό; ∆εν ξέρουµε την εισφοροδιαφυγή, τη µη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ταµείων,
τη στρεβλή απονοµή αναπηρικών συντάξεων; ∆εν γνωρίζουµε τις
εθελούσιες εξόδους, που µε γαλαντοµία υποστήριξαν όλα τα
κόµµατα της Βουλής και η Αριστερά, αγνοώντας τη ζηµιά που
επιφέρουµε στα ασφαλιστικά ταµεία και ασελγώντας, ουσιαστικά, στο σώµα της Ελλάδας;
Συµφωνείτε να συνεχίσουµε έτσι, να υπάρχουν στις παρούσες
συνθήκες άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν σύνταξη στα σαράντα
τρία ή σαράντα πέντε τους χρόνια; Νοµίζετε ότι έχουµε ακόµα τις
αντοχές;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαός πρέπει να µάθει ότι το
προηγούµενο ασφαλιστικό ήταν ασύµµετρα δοµηµένο, άδικο,
ανορθολογικό, εξυπηρετούσε κυρίως κάποιες ευνοηµένες µειοψηφίες και κατοχύρωνε προνόµια σε λίγους εις βάρος των πολλών.
Η ανάγκη για ασφαλιστική µεταρρύθµιση ήταν και είναι αδήριτη, µε ή χωρίς το µνηµόνιο. Και πρέπει να αναγνωρίσουµε την
εργώδη προσπάθεια του Υπουργού να εκλογικεύσει το σύστηµα,
να κάνει τις περικοπές, τις απαραίτητες -ιδιαίτερα στον κλάδο
υγείας- να αξιοποιήσει τα αποθεµατικά των ταµείων και να φτιάξει ένα ασφαλιστικό σύστηµα µε όσο γίνεται δικαιότερους όρους.
Και δεν κατανοώ, πέρα από τη σηµερινή συνεδρίαση, στις
προηγούµενες συνεδριάσεις της Βουλής, γιατί προσπεράστηκε
µε τέτοια ευκολία η προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο για την
περιστολή του 1,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τη φαρµακευτική
δαπάνη, γιατί ξεπεράστηκε µε τέτοια ευκολία η ενοποίηση των
ταµείων και δεν ακούγεται όσο πρέπει σε αυτή την Αίθουσα, γιατί
το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης, που εξορθολογίζεται,
δεν το αναφέρουµε, γιατί δεν µιλάµε για το τέλος που βάζει το
νοµοσχέδιο στις εθελούσιες εξόδους, οι οποίες στοιχίζουν
500.000.000 ευρώ µόνο στο ΙΚΑ και γιατί δεν µιλάµε για το πάγιο
ζήτηµα, όπως αυτό της διάκρισης του κλάδου υγείας και του κλάδου συντάξεων, για τα κίνητρα παραµονής στην εργασία, για το
εργόσηµο που δίνει λύσεις στην καθηµερινότητα του ελληνικού
νοικοκυριού και αυξάνει τις εισφορές.
Αν όλα αυτά, τα οποία στοχεύουν στη βιωσιµότητα του συστήµατος, φαντάζουν σε όλους αυτονόητα και γι’ αυτό δεν τα
οµολογεί κανείς, τότε γιατί δεν έγιναν µέχρι σήµερα; Όλα αυτά
υποδηλώνουν µια ειλικρινή προσπάθεια για την επιβίωση του συστήµατος. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο βαθµό αυτό,
γιατί στο παρελθόν όλες οι πολιτικές δυνάµεις που κυβέρνησαν
έκαναν το ακριβώς αντίθετο, αναπαράγοντας στρεβλώσεις, προνόµια και συναλλαγή.
Παρ’ όλα αυτά είναι βέβαιο ότι από µόνο του το νοµοσχέδιο
δεν δίνει τη βιωσιµότητα που απαιτείται στο σύστηµα, αν δεν συνοδευτεί από µια σειρά πολιτικών παρεµβάσεων, για την ανάκαµψη της οικονοµίας και για να ξεµπλοκάρει ο οικονοµικός
κύκλος στη χώρα µας, προκειµένου να αποφέρει πλούτο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζουµε όλοι ότι η προσπάθεια για εξορθολογισµό, για πραγµατική µεταρρύθµιση, γίνεται σε ένα χρονικό σηµείο που διασταυρώνονται όλες οι
δυσοίωνες και αρνητικές παράµετροι για τη χώρα µας. Θα πρέπει, όµως, να ξεπεράσουµε και µια παραδοξότητα που διατρέχει
όλους µας, ότι δηλαδή η σύνταξη και το ασφαλιστικό σύστηµα
είναι ικανά να υποκαταστήσουν το κοινωνικό κράτος.
Κύριε Υπουργέ, -και µετά τις δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού
χθες, σε αυτήν την Αίθουσα- εδώ χρειάζονται οριζόντιες πολιτικές δράσεις, αντισταθµιστικές, κοινωνικές και ευρύτερα δηµόσιες πολιτικές, έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε ένα ασφαλές δίχτυ
προστασίας σε όσους πλήττονται από την κρίση και αντιµετωπίζουν την απόγνωση του περιθωρίου.
Και πρώτοι, οι οποίοι πλήττονται, παρά τις γενναίες προσπάθειες για να εξασφαλίσουµε µέσα από το ασφαλιστικό τη διαγενεακή αλληλεγγύη, είναι οι νέοι άνθρωποι. Είναι η νέα γενιά, η
οποία καταγράφει ποσοστό ανεργίας 32% και αποστερεί 2,3 δισεκατοµµύρια εισφορών από τα ασφαλιστικά ταµεία, οι νέοι οι
οποίοι σήµερα ακούν τη συζήτηση που κάνουµε και θεωρούν ότι
κινείται µεταξύ ύβρεως και ειρωνείας. ∆ιότι εντάσσονται πολύ
αργά στην εργασία και η σύνταξη µοιάζει µε άπιαστο όνειρο σε
ένα ανασφαλές και διαρκώς µεταβαλλόµενο εργασιακό περι-
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βάλλον.
Αντιλαµβάνεστε, εποµένως, την αναγκαιότητα για αναπτυξιακές πολιτικές παρεµβάσεις που θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας, αλλά και την αναγκαιότητα άµεσων µέτρων για τη γρήγορη
ένταξη των νέων στην εργασία, ώστε να ανακουφιστούν τα ασφαλιστικά ταµεία.
Πέρα από τις όποιες οικονοµικές παρεµβάσεις, χρειάζονται
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και θεσµικές αλλαγές, όπως
η µεταρρύθµιση και ο εκσυγχρονισµός του ΑΕΠ, ώστε να επεξεργάζεται, επιτέλους, ατοµικά, πλέον, σχέδια ένταξης των νέων
στην εργασία, όπως συµβαίνει σε όλες τις προηγµένες χώρες.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να ξεχνάµε
ότι σηµαντικός παράγοντας, ο οποίος ναρκοθετεί τη βιωσιµότητα
του συστήµατος, είναι το δηµογραφικό. Και παρά τις όποιες προσπάθειες, τη θετική συµβολή των θεσµικών παρεµβάσεων που
κάνει το νοµοσχέδιο, της οικονοµίας κλίµακος που πετυχαίνει, ο
παράγοντας υπογεννητικότητα παραµένει αµείλικτος και σε λίγα
χρόνια ικανός να τινάξει την οικονοµία στον αέρα.
Θα ήταν σκόπιµο, ενδεχοµένως, να προσεγγιστούν µε µια άλλη
λογική οι µητέρες ανήλικων τέκνων, οι οποίες εκ των πραγµάτων
υποβάλλονται σε διπλό εργασιακό βίο. Η απότοµη µεταβολή του
συστήµατος δηµιουργεί αδικίες. Σε ό,τι αφορά τις µητέρες υπόκεινται αυτήν την αδικία, καθώς µέσα σε µια τριετία φορτώνονται δεκαπέντε χρόνια, επιπλέον, δουλειάς.
Θεωρώ, επιπρόσθετα, αναγκαίο να ακούσουµε περισσότερο
τις πολύτεκνες και τις τρίτεκνες οικογένειες. Αν δεν µπορεί, έστω
να αλλάξει κάτι µέσα στο ασφαλιστικό το οποίο ψηφίσαµε,
θεωρώ ότι έχουν δικαίωµα σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο
εργασιακό, τουλάχιστον, βίο. Είναι αδιανόητο για παράδειγµα η
πολύτεκνη νοσηλεύτρια να εξοµοιώνεται στον συνταξιοδοτικό
κλάδο και στον εργασιακό να συνεχίζει να εργάζεται µε την ίδια
ένταση που εργάζεται η άγαµη, µε τις ίδιες εργασιακές βάρδιες,
τα νυχτερινά, τις εφηµερίες κ.λπ..
Τα λέω αυτά, διότι ο τρόπος µε τον οποίο µια σύγχρονη πολιτεία µεταχειρίζεται το θεσµό της µάνας από τα δικαιώµατα και τα
κίνητρα που της παρέχει, αντανακλά την προσπάθεια της πολιτείας για συλλογικό όφελος, για µακρόπνοες πολιτικές στοχεύσεις, αντανακλά µια πολιτική µε ουσιαστικό περιεχόµενο.
Κύριε Υπουργέ, αναγνωρίζω και ξέρω τις προσπάθειες που κάνετε εδώ και εννέα µήνες, όµως στο ζήτηµα των µητέρων ηττηθήκαµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµφίβολα χρειάζεται ένα µνηµόνιο µε τον λαό, ένα µνηµόνιο µε την κοινωνία. Χρειάζεται η
προσπάθεια όλων µας να ξεφύγουµε από τον φαύλο κύκλο της
απαισιοδοξίας, να δώσουµε φως στο δηµιουργικό πληθυσµό της
χώρας, να διαφύγουµε της συλλογικής κατάθλιψης που συστηµατικά καλλιεργείτε εδώ και µήνες και υπονοµεύει την αξιοπιστία
και την απόδοση των πολιτικών αποφάσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, πορευόµαστε µε τη λογική του µείζονος
αγαθού. Ψήφισα το παρόν νοµοσχέδιο, παρ’ ότι γνωρίζω ότι θα
δυσαρεστήσω πολλούς συµπολίτες µου. Το ψήφισα, όµως, όχι
µόνο για τον εξορθολογισµό που επιχειρεί, αλλά γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει η χώρα µας να µεταρρυθµίσει το
ασφαλιστικό και να συνεχίσει να υπάρχει και να αποδίδει συντάξεις και στη δική µου γενιά.
Απέναντι σε αυτό το ιστορικό δίληµµα για αλληλεγγύη στη
γενιά που έρχεται προτιµώ να επιλέξω σήµερα, να επιλέξω τώρα
την αλλαγή για να µην καταρρεύσει στα χέρια της γενιάς µου το
σύστηµα, για να µην καταρρεύσει στα χέρια των παιδιών σας και
µάλιστα εις βάρος των πιο αδύναµων από αυτά.
Είναι εκπλήρωση χρέους, είναι ανάληψη ευθύνης απέναντι σε
αυτούς που έρχονται. Είναι η πρώτη φορά που µια γενιά αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις της και δεν τις µετακυλίει στις επόµενες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Θα ήθελα να κάνω µια παρέµβαση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μάλιστα, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
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Ασφάλισης): Σας ζητώ το λόγο γιατί είναι σχετικώς επείγον.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε παρακάλεσε η κ. ∆ιαµαντοπούλου, η Υπουργός Παιδείας, να κάνω µια διευκρίνιση, γιατί
ήδη, µια τοποθέτηση συναδέλφου µας έχει προκαλέσει µια αναστάτωση στο Υπουργείο Παιδείας.
Ειπώθηκε από του Βήµατος, από συνάδελφο της Συµπολίτευσης ότι υπάρχει δήθεν µια τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας
που αφορά τις µετεγγραφές …
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μετεγγραφές τρίτεκνων.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): … τρίτεκνων, κ.λπ.. Καµµία τέτοια τροπολογία δεν
υφίσταται. Καµµία παρέµβαση δεν υπάρχει. Πάλι ακόµη ένας αδικαιολόγητος θόρυβος, που προκαλεί ανησυχίες στους ανθρώπους που έχουν τέτοια θέµατα σε εξέλιξη.
∆ιαψεύδω κατηγορηµατικά εκ µέρους της Υπουργού Παιδείας.
Ο συνάδελφος, προφανώς, είχε παρεξηγήσει όσα ανέφερε προηγουµένως.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): ∆εν είπα για σας. Της Συµπολιτεύσεως είπα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εντάξει.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί του συγκεκριµένου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έκανε µια διευκρίνιση
ο Υπουργός και τώρα θα κάνουµε κύκλο συζητήσεων;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μίλησε ο Υπουργός…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν έχετε το λόγο,
κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Υπουργός έκανε µια διευκρίνιση για
ένα θέµα.
Θέλω να πω το εξής: Eίναι δύσκολο κάθε φορά να λες στο συνάδελφο στα οκτώ λεπτά να σταµατάει. Να υπάρχει ανοχή,
επειδή, όµως, είναι πενήντα οι οµιλητές και πρέπει να γίνει και η
ψηφοφορία και θα είναι δύσκολες οι ψηφοφορίες θα παρακαλούσα µε τη συναίνεση του Σώµατος να πάµε στα επτά λεπτά και
να υπάρχει ανοχή και να κλείνετε στα οκτώ.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ OI ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Οµόφωνα το Σώµα
συµφωνεί µε την παραπάνω πρόταση.
Το λόγο έχει τώρα η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κα Νάντια Γιαννακοπούλου.
Κυρία Γιαννακοπούλου, εκφράζοντας τη νέα γενιά, να τηρήσετε και τον χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι το νοµοσχέδιο
για το νέο ασφαλιστικό έχει ξεσηκώσει τόσο µεγάλη θύελλα αντιδράσεων όσο καµµία άλλη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης έως τώρα.
Ένα νοµοσχέδιο, το οποίο δέχτηκε και συνεχίζει να δέχεται
πολλές πολιτικές και νοµικές ενστάσεις και επικρίσεις, χωρίς,
όµως, αυτοί οι οποίοι το επικρίνουν να προτείνουν καµµία βιώσιµη και εναλλακτική πρόταση. ∆ηλαδή, για ακόµη µια φορά δείχνουµε να µην αντιλαµβανόµαστε τη σοβαρότητα που απαιτούν
οι περιστάσεις, την ιδιαιτερότητα αυτών, αλλά και την κρίσιµη
κατάσταση που έχει περιέλθει το ασφαλιστικό µας σύστηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το διάστηµα κρίνεται το
µέλλον του τόπου, όχι µόνο στον ασφαλιστικό τοµέα αλλά γενικότερα. Το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, όντως, περιέχει ρυθµίσεις που είναι άδικες. Επιφέρει ανατροπές σε ασφαλιστικά
δικαιώµατα, αλλά και σε εργασιακά προνόµια και κεκτηµένα. Για
πολλές οµάδες εργαζοµένων που δεν ευθύνονται για την κατάσταση που έχουµε περιέλθει, δεν είναι όσο θα έπρεπε ανταποδοτικό και για άλλες είναι, ίσως, περισσότερο γενναιόδωρο από
ό,τι θα έπρεπε.
∆ιατάξεις, όπως αυτές οι οποίες αφορούν τα νέα όρια ηλικίας
και τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης των ασφαλισµένων πριν από
το 1983 στις ∆ΕΚΟ, σε τράπεζες, στα ταµεία του Τύπου και σε
άλλες κοινωνικές οµάδες, ανεξαρτήτως του πότε προσελήφθησαν, ενώ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, διαιωνίζουν τις σηµερινές ανισότητες και διακρίσεις.
Το ερώτηµα είναι γιατί; γιατί πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική
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των εξαιρέσεων, των πατρικίων και των πληβείων; Αφού κάνετε,
κύριε Υπουργέ, αυτήν την πραγµατικά πολύ µεγάλη τοµή γιατί
προχωράτε σε απαράδεκτες διακρίσεις και σε αποκλεισµούς των
άλλων εργαζοµένων; Γιατί γνωρίζετε παρά πολύ καλά ότι οι εξαιρέσεις και οι χάρες εξαγριώνουν περισσότερο από τις ίδιες τις
καταργήσεις των ασφαλιστικών δικαιωµάτων.
Είναι, επίσης, γεγονός ότι για την κατάργηση της δέκατης τρίτης και της, δέκατης τέταρτης σύνταξης και την αυστηροποίηση
των ορίων ηλικίας, ο καθένας µπορεί να ασκήσει κριτική και να
βάλει πάρα πολλούς αστερίσκους.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να τονίσω και εγώ µε τη σειρά µου
το πρόβληµα το οποίο έχει ανακύψει µε τις γυναίκες µε τα ανήλικα τέκνα. Γιατί πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, είναι παρά µα πάρα
πολύ άδικο. ∆ίνουµε ουσιαστικά µια προθεσµία τριών ετών και
επιβαρύνουµε τις γυναίκες µε τα ανήλικα τέκνα µέχρι και δεκαπέντε χρόνια.
∆εν ισχυρίζοµαι ότι για το συγκεκριµένο θέµα δεν έχετε δώσει
αγώνες και µάλιστα πολύ σκληρούς και παρά πολύ δυνατούς.
Έπρεπε όµως και πρέπει έστω και τελευταία στιγµή να µπορέσει να βρεθεί µια λύση στα πλαίσια της λογικής. Έτσι και αλλιώς
κατά τη γνώµη µου οι γυναίκες δεν µπορούν να σέρνονται επί
της ουσίας ως τα εξήντα πέντε τους στην εργασία τους ιδιαίτερα
όταν αυτές έχουν ανήλικα τέκνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ωστόσο κατά τη γνώµη
µου αδήριτη ανάγκη να θέσουµε τις προτεραιότητές µας µε αυτό
το νοµοσχέδιο. Τι δηλαδή θέλουµε να επιτύχουµε. Η αντιµετώπιση του ασφαλιστικού προβλήµατος είναι τόσο σύνθετη, ώστε
είναι πραγµατικά αδύνατο να υπάρχει µια λύση η οποία να ικανοποιεί τους πάντες και να επιτυγχάνει όλους τους στόχους.
Κανένας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί να έχει την
αποκλειστικότητα στο προνόµιο της κοινωνικής ευαισθησίας! Κανένας µα κανένας δεν µπορεί να αµφισβητήσει την ανάγκη διάσωσης του ασφαλιστικού µας συστήµατος, έτσι ώστε αυτό να
είναι µεν αυστηρό, αλλά να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο
δίκαιο και το σηµαντικότερο να είναι βιώσιµο.
Είναι ευθύνη της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να ασχοληθεί µε τα
πολύ σηµαντικά προβλήµατα των ταµείων, να τα εξυγιάνει και να
τα βοηθήσει να ισορροπήσουν οικονοµικά µε τη διασφάλιση των
πόρων τους για να µπορούν, λοιπόν, να παίρνουν συντάξεις οι
ασφαλισµένοι.
Ζούµε µια πρωτόγνωρη κατάσταση και ο στόχος είναι µε γρήγορους ρυθµούς να µπορέσουµε επιτέλους να αντιµετωπίσουµε
τα τεράστια ελλείµµατα τα οποία αντιµετωπίζουν τα ταµεία. Η
ανάγκη για µεταρρύθµιση δεν µπορεί να αµφισβητηθεί σοβαρά
από κανέναν.
Πολιτική µας επιλογή είναι η προώθηση µιας συγκεκριµένης
τοµής, η οποία θα βοηθάει στην εξοικονόµηση δαπανών και στον
εξορθολογισµό του συστήµατος, γιατί διαφορετικά το σύστηµα
θα καταρρεύσει και τότε «γαία πυρί µειχθήτω», κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Είναι αλήθεια ότι όλες οι αναλογιστικές µελέτες δείχνουν ότι οι δαπάνες για τις συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ θα
διπλασιαστούν σχεδόν στα επόµενα σαράντα µε πενήντα χρόνια.
Καµµία κοινωνία δεν µπορεί να αντέξει ένα τέτοιο βάρος!
Ιδιαίτερα µια κοινωνία όπως είναι η δική µας, µε τεράστια υστέρηση στις πολιτικές για την καταπολέµηση της φτώχειας, µε τεράστια υστέρηση στις πολιτικές για την προστασία των ανέργων
και µε τεράστια υστέρηση στις πολιτικές για την προώθηση της
απασχόλησης, στις πολιτικές για την υποστήριξη των οικογενειών µε πολλά παιδιά, στις πολιτικές κατοικίας και ενίσχυσης
της στεγαστικής αυτονοµίας των νέων, στις πολιτικές κοινωνικής
φροντίδας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χρηµατοδότηση ενός σύγχρονου συστήµατος κοινωνικής προστασίας, για να µην αναφερθούµε στη χρηµατοδότηση της υγείας, της παιδείας, της
έρευνας κ.λπ., συνεπάγεται ότι η δαπάνη για τις συντάξεις δεν
µπορεί να αυξάνεται µε τρόπο ανεξέλεγκτο. Επιπλέον, το ισχύον
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης είναι άδικο, είναι πελατειακό και
είναι κατακερµατισµένο. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι!
Ένα ασφαλιστικό σύστηµα, παραδείγµατος χάριν µε τόσα
πολλά ταµεία που δεν συνιστούν ένα ενιαίο, αλλά πολλά συντα-
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ξιοδοτικά συστήµατα µε διαφορετικούς και ετερόκλητους κανόνες, πάσχει από έντονες ανισορροπίες µεταξύ των ασφαλισµένων και των ταµείων. Κύρια συνέπεια αυτού είναι ότι άτοµα µε
ίδια κατά τα άλλα χαρακτηριστικά έχουν εντελώς διαφορετικά
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα.
Είναι τεράστιες οι διαφορές ανάµεσα στο καθεστώς της µεγάλης πλειοψηφίας του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, του ΤΕΒΕ και άλλων και
στο καθεστώς των «ευγενών ταµείων», είτε αυτά ασφαλίζουν
τµήµα της µισθωτής εργασίας, όπως το δηµόσιο, η ∆ΕΚΟ, οι τράπεζες, είτε ισχυρές κοινωνικές οµάδες που αγωνίζονται για να
διατηρήσουν τα κεκτηµένα τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις όποιες ατέλειες, µε το
νοµοσχέδιο αυτό αποκαθίσταται σε µεγάλο βαθµό η κοινωνική
αδικία που επικρατεί στο ισχύον ασφαλιστικό µας σύστηµα.
ακόµη σηµαντικότερα δε χωρίς να ξεχνάµε επιµέρους ελλείψεις
ή παραλείψεις, εξασφαλίζει τη διάσωση της εθνικής µας οικονοµίας µε τη συγκράτηση των δαπανών για τις συντάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σύστηµα συντάξεων που
έχουµε µέχρι τώρα πράγµατι αναδιανέµει πόρους και δικαιώµατα, αλλά στην αντίθετη, από τη σωστή, κατεύθυνση. Ευνοεί
τους πλούσιους σε βάρος των φτωχών, ορισµένους εργαζόµενους του δηµοσίου σε βάρος αυτών του ιδιωτικού τοµέα, εκείνους οι οποίοι πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση σε βάρος των
νέων ασφαλισµένων και κυρίως ευνοεί τη σηµερινή γενιά φορτώνοντας δυσβάσταχτα βάρη στις επόµενες.
Γι’ αυτό, όσοι υπερασπίζονται το σηµερινό άδικο κοινωνικά και
χρεοκοπηµένο οικονοµικό σύστηµα συντάξεων παρέχουν κάκιστες υπηρεσίες στους εργαζόµενους, στους σηµερινούς και
στους αυριανούς.
Ωστόσο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για εµένα προσωπικά
το πιο απογοητευτικό συµπέρασµα αφορά οπωσδήποτε τη στόχευση τόσο του δηµόσιου, όσο και του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Αντί να συζητάµε για τη βιωσιµότητα του συστήµατος,
δηλαδή το εάν και πώς τα παιδιά µας θα µπορέσουν να πάρουν
συντάξεις, ολόκληρη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τις
µεταβατικές διατάξεις που αφορούν την ταχύτητα µετάβασης
από το σηµερινό σύστηµα στο νέο.
Είναι αλήθεια ότι η αναγκαία προσαρµογή που προβλέπει το
νοµοσχέδιο, λόγω του µνηµονίου είναι απότοµη, είναι βίαιη σε
αρκετά σηµεία µε συνέπεια να ανατρέπει τα σχέδια της ζωής για
τους άµεσα ενδιαφερόµενους. Αυτό δεν είναι σωστό και σίγουρα
αδικεί πολλούς. ∆υστυχώς, όµως, είναι αναπόφευκτο. ∆υστυχώς
είναι αναγκαίο. ∆εν γίνεται αλλιώς, γιατί έχουµε καθυστερήσει
πολύ.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να επισηµάνω το εξής: Κανείς, µα κανείς δεν είναι ευτυχισµένος και ευτυχής όταν παίρνει δυσάρεστα µέτρα για το λαό. Όµως, είναι
ιστορικό µας χρέος απέναντι στις γενιές που έρχονται να τους
παραδώσουµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα βιώσιµο, καλύτερο και
δικαιότερο από το σηµερινό. Αυτό κάνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρασύρεται και η νέα
γενιά και γίνεται ίδια µε την παλιά, µιλάει πολύ.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ιωάννης
Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαχρονικά αν είναι κάτι που µε εντυπωσιάζει στο ΠΑΣΟΚ, -το οποίο
είναι ένας ζωντανός πολιτικός οργανισµός, όπως πολλές φορές
ισχυρίστηκε και στη διαδικασία αυτή και ο κύριος Υπουργόςείναι η δυνατότητα που έχει να µεταλλάσσεται.
Είναι αυτό που λέγεται πολιτική µετάλλαξη. Αν κάποιος, σήµερα, προσπαθήσει να βρει και επιχειρήµατα γιατί είµαστε αναξιόπιστοι στην κοινωνία, γιατί η κοινωνία βλέπει γενικά το πολιτικό
σύστηµα µέσα από µια γωνία που δεν έπρεπε να το βλέπει, πιστεύω ότι οι πολιτικές µεταλλάξεις που διέπουν τα κόµµατα, τον
πολιτικό τους λόγο, τη συµπεριφορά τους όταν είναι αντιπολίτευση και όταν γίνονται κυβέρνηση είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο.
Το λέω αυτό γιατί χωρίς να θέλω να αµφισβητήσω τον επιστηµονικά και πολιτικά έγκριτο κ. Ανδρουλάκη, που άκουσα πριν από
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λίγο την πολύ ορθολογική τοποθέτησή του και θα τολµούσα ποτέ
να έχω αντίρρηση, µπαίνει ένα ερώτηµα.
Το ερώτηµα έχει να κάνει µε το ότι αυτές οι παρατηρήσεις που
ακούγονται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ότι σήµερα το σύστηµα
καταρρέει, ότι ο τρόπος υπολογισµού των συντάξεων είναι πλέον
απαρχαιωµένος, ότι πρέπει να πάµε σε µια µεταρρύθµιση που
θα δώσει βιωσιµότητα, ότι τα ταµεία έχουν ελλείµµατα δεν υπήρχαν πριν από δυο χρόνια; Σήµερα το ανακαλύψαµε;
Σήµερα ερχόµαστε να πείσουµε την κοινωνία ότι ξαφνικά από
τις 4 Μαρτίου ή όπως γίνεται µε το Υπουργείο και το διάλογο που
ακολουθήσατε, κύριε Υπουργέ, από το Μάρτιο µήνα και τον Απρίλιο ξαφνικά είδαµε ότι δεν υπάρχει σάλιο; Τώρα το είδαµε;
Όµως, αυτά προϋπήρχαν.
∆εν θέλω να επαναφέρω τη συζήτηση σε αυτό που ως εισηγητής έκανα επί της αρχής, που µίλησα για τον τρόπο συµπεριφοράς του ΠΑΣΟΚ πριν δυο χρόνια στο νόµο της Νέας
∆ηµοκρατίας. Αυτά είναι που µας φέρνουν πίσω, κύριε Υπουργέ.
Αυτά είναι που δηµιουργούν αναξιοπιστία στο πολιτικό σύστηµα.
Αν τότε –αυτό µόνο θα πω και θα κλείσω- η πολιτική συµπεριφορά του ΠΑΣΟΚ ήταν σε ένα πλαίσιο που έλεγε «ναι» αναγνωρίζω το πρόβληµα, «ναι» η αύξηση των ορίων ηλικίας που πήγε να
επιχειρήσει η κ. Πετραλιά -που ήταν πολύ πιο ήπια η Νέα ∆ηµοκρατία ως κυβέρνηση- είχε την αποδοχή σας, σήµερα θα ήµασταν σε µια πολύ καλύτερη πολιτική στιγµή για το Κοινοβούλιο.
Πιθανόν να είχαν υπάρξει ακόµα κάποια δράµια αξιοπιστίας απέναντι στην κοινωνία για το πολιτικό σύστηµα.
Όσον αφορά τώρα αυτήν την προσπάθεια που κάνετε, επιτρέψτε µου να σας πω ότι δεν µπορείτε να πείσετε την κοινωνία.
Φτάνουµε, πλέον, στο τέλος της διαδικασίας, κύριε Υπουργέ, και
αυτό που διαπιστώνω, γιατί τα είπαµε και αρχικά, είναι ότι αυτός
ο επικοινωνιακός τακτικισµός, ο οποίος µόνο ως µοναδικός µπορεί να χαρακτηριστεί για την υποστήριξη του νοµοσχεδίου, δηµιούργησε οργή, πανικό και σύγχυση στον κόσµο µε αποτέλεσµα
χιλιάδες εργαζόµενοι να έχουν εξέλθει του εργασιακού βίου µε
επιβάρυνση των ταµείων.
Πρέπει να σας πω ότι δεν πείσατε γιατί αναδείχθηκε ένα κορυφαίο ζήτηµα. Καλά, να πάµε σε µια ασφαλιστική µεταρρύθµιση. Πιθανόν να πρέπει να προσαρµοστούµε και σε µία άλλη
αντίληψη κάποιων συντάξεων που θα είναι πιο προσγειωµένες,
πιθανόν και µειωµένες, όµως το πολιτικό σύστηµα εξάντλησε τις
δυνατότητες που είχε για εξορθολογισµό;
Παραδείγµατος χάριν πριν έρθει και κάνει αυτό που θα έκανε
ένα παιδάκι της έκτης δηµοτικού, να κόψει τις συντάξεις, να βάλει
φόρο στις συντάξεις, όπως είναι ο ΛΑΦΚΑ προσέγγισε, επιχείρησε πολιτικά να αγγίξει το ζήτηµα που λέγεται, να µειώσω τη
δαπάνη για την υγεία, να δω τη µηχανογράφηση, να δω ζητήµατα, τα οποία έχουν να κάνουν µε την οργάνωση του συστήµατος, να το εξορθολογήσω, µε την εφαρµογή του νόµου -που ο κ.
Κουτρουµάνης που είναι δίπλα σας και ο Υπουργός σήµερα ξέρουν ότι ο νόµος του ασφαλιστικού, οι νόµοι καταστρατηγούνται.
Αυτές είναι από τις κύριες αιτίες που έχουµε αυτά τα αποτελέσµατα.
Όχι, δεν έγινε τίποτα από αυτά, κύριε Υπουργέ. Ήρθατε και
ταυτόχρονα κάνετε µια διπλή προσπάθεια. Η µια είναι οι προσπάθειες που καταγράφονται στο νοµοσχέδιο για τον εξορθολογισµό του συστήµατος και η άλλη είναι –το εύκολο, αυτό που
θα έκανε οποιοσδήποτε- να κόψεις συντάξεις άδικα, να κόψεις
συντάξεις οριζόντια, να κόψεις συντάξεις και να επιχειρούν για
πέντε-έξι µήνες τώρα ο Υπουργός και η Κυβέρνηση να πείσουν
ότι αυτό είναι το σωστό. Ας προσπαθούσατε τουλάχιστον τον
άλλο δρόµο, τον πρώτο, και εκεί αν δεν είχε αποτελέσµατα, να µιλήσουµε για τον δεύτερο.
Το νοµοσχέδιο, το οποίο επαναλαµβάνω βρίσκεται στη διαδικασία των άρθρων, είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο το έχω χαρακτηρίσει ως ένα µηχανισµό µείωσης των συντάξεων. Σήµερα,
επιτρέψτε µου µετά την πολιτική αυτή κοινοβουλευτική διαδικασία να το ονοµάσω ασφαλιστικό µωσαϊκό. Γιατί; Έχει πάνω από
εξήντα τροπολογίες.
Είναι δυνατόν ένα νοµοσχέδιο αυτού του ειδικού βάρους να
έρχεται και να µεταχειρίζεται απέναντι σε αυτήν τη διαδικασία µε
τόσες δεκάδες τροπολογίες η Κυβέρνηση; Με τροπολογίες οι
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οποίες η µία αναιρεί την άλλη και όχι σε απλά ζητήµατα, όχι σε
ζητήµατα ήσσονος σηµασίας.
Προσέξτε. Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας. Είναι αποτέλεσµα
ισορροπίας, είναι αποτέλεσµα συµβιβασµού ότι µπήκατε στο Κοινοβούλιο, κύριε Υπουργέ -στην Ολοµέλεια µάλιστα- και φέρατε
τροπολογία για το άρθρο 1 για να εγγυηθείτε τη βιωσιµότητα και
την αξιοπρεπή σύνταξη. Είναι δυνατόν να έχει σοβαρότητα ένα
τέτοιο νοµοσχέδιο, όταν το κορυφαίο ζήτηµα το φέρνετε µε τροπολογία; Ποιον θα πείσετε;
Είναι δυνατόν να φέρνετε στο άρθρο 37, το κορυφαίο άρθρο
που εγγυάται τη χρηµατοδότηση του συστήµατος –και θέλω λίγο
την προσοχή σας, κύριε Υπουργέ- µε τροπολογία τη χρηµατοδότησή του;
Επειδή είναι ένα πολύπλοκο νοµοσχέδιο µε εξειδικευµένη ορολογία, πρέπει να σας πω ότι φέρατε τη διάταξη τη συγκεκριµένη
για τη χρηµατοδότηση του συστήµατος για την οποία και στην
πρωτολογία µου αναγκάζοµαι να κάνω αναφορά εκεί. Κατέθεσα
κάποια έγγραφα γιατί το άρθρο 37 πριν ένα µήνα το είχατε τελείως διαφορετικά µε τρεις σελίδες, µε αναφορά για το ΙΚΑ, τον
ΟΑΕΕ, για κάθε ταµείο, τι θα πάρουν από τον προϋπολογισµό
και σήµερα φέρνετε το νοµοσχέδιο, εγγυώµενοι µόνο τη βασική
σύνταξη.
Και µπαίνετε στην Ολοµέλεια και φέρνετε ένα άρθρο το οποίο
λέει «η Κυβέρνηση –το Υπουργείο συγκεκριµένα- µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία εγγυάται τις συντάξεις». Μέχρι εδώ, για την
ενηµέρωση των συναδέλφων, να ξέρετε ότι αυτό από µόνο του
θα έκλεινε το θέµα.
∆ιαπίστωσα όµως, κύριε Υπουργέ, ότι συνεχίζετε από κάτω και
λέτε «τηρουµένων των στόχων του Προγράµµατος Σταθερότητας και Μηχανισµού Στήριξης» του µνηµονίου, δηλαδή. Με άλλα
λόγια αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ, αναιρεί και αντιφάσκει το
ίδιο το άρθρο. Η χρηµατοδότηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης προσκρούει στο µνηµόνιο.
Η πρώτη ερώτηση είναι αν το ξέρει ο κ. Παπακωνσταντίνου.
∆εύτερον, υπάρχει ποσοτικός περιορισµός για την κάλυψη των
ελλειµµάτων, κύριε Υπουργέ; Εγώ χθες κατέθεσα µία ερώτηση,
την οποία καταθέτω και στα Πρακτικά και ζητάω συγκεκριµένες
απαντήσεις, γιατί, κύριε Υπουργέ µου, απαντήσεις δεν παίρνω,
δεν παίρνουµε σε σηµαντικά ζητήµατα, όπως είναι αυτό για τα
οικονοµικά της κοινωνικής ασφάλισης. Θυµάµαι χαρακτηριστικά
που µε διακόψατε και είπατε ότι θα δώσετε απαντήσεις. Όµως,
δεν έχετε απαντήσει µέχρι τώρα για τον τρόπο µε τον οποίο σκέπτεστε να δώσετε έµµεσα σε µια εταιρεία τις κινητές αξίες της
αξιοποίησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Περιµένω την
απάντησή σας µέχρι το τέλος της διαδικασίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με αδικείτε και αδικείτε και τον εαυτό σας όταν χθες στην τοποθέτησής σας είπατε ότι η Νέα ∆ηµοκρατία δεν αναγνωρίζει
την αναλογιστική µελέτη. Κανείς δεν είπε ότι δεν θέλει να αναγνωρίσει επιστηµονικές προσπάθειες. ∆υστυχώς, κύριε Υπουργέ,
η πραγµατικότητα είναι αυτή.
Το νοµοσχέδιο το τόσο κορυφαίο και το τόσο σηµαντικό έρχεται ατεκµηρίωτο επιστηµονικά. Η αναλογιστική µελέτη η οποία
δώσατε είχε άλλες παραδοχές. Πώς να το κάνουµε; Το αποδέχεται και η ίδια. Λέει µέσα τον όρο «φύση προκαταρκτικά». Να
αλλάξουµε, δηλαδή, τη µελέτη που πήρατε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή εµείς; Η ίδια η µελέτη το λέει. Όλες οι πτέρυγες
της Βουλής, όλα τα µέσα ενηµέρωσης αυτήν την άποψη έχουν.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω
επειδή βρισκόµαστε στη διαδικασία των άρθρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ώστε µου σας παρακαλώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Θέλω
να καταθέσω άλλο ένα έγγραφο το οποίο θεωρώ πολύ σηµαντικό.
Στο άρθρο 75 -για το οποίο το βράδυ η Νέα ∆ηµοκρατία θα
εγείρει και ονοµαστική ψηφοφορία και για µια σειρά από άλλαείναι το ζήτηµα στο οποίο παραβιάζεται η Εθνική Γενική Συλλο-
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γική Σύµβασης Εργασίας. Ως Νέα ∆ηµοκρατία έχουµε έντονες
αντιρρήσεις να παραβιαστεί γιατί θεωρούµε κερκόπορτα για την
παραβίαση του κατώτατου µισθού των 730 ευρώ για τους νέους
ανθρώπους, αυτή που λέγεται Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβασης και είναι πυλώνας ενός κοινωνικού κράτους. Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά, κύριε Υπουργέ, για ενηµέρωσή σας και της
Κυβέρνησης σας.
Χθες µόλις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κ. Πουπάκης, Ευρωβουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας µου έστειλε την Έκθεση
Πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, το Σοσιαλιστικό Κόµµα ψήφισαν µε συντριπτική πλειοψηφία µια έκθεση, η οποία λέει «προσπαθούν να
καταπολεµήσουν τις διακρίσεις απέναντι στους νέους στην
αγορά εργασίας, σε συµβόλαια πρώτης απασχόλησης, ρυθµίσεις αµοιβής κατώτερης της κατώτατης προβλεπόµενης και την
ενίσχυση της µαθητείας, άσκησης και πρακτικής σε εκπαιδευτικό
πλαίσιο και επί πληρωµή που να διασφαλίζει µια αξιοπρεπή διαβίωση».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και το καταθέτω για να ενηµερωθείτε µήπως και αλλάξατε
αυτήν την άποψη που έχετε για τους νέους ανθρώπους της πατρίδας µας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Βρίσκοµαι στο σηµαντικό, κύριε Πρόεδρε, για να τοποθετηθεί η Νέα
∆ηµοκρατία. Θα µε ακούσετε και αναλυτικά αλλά µιλώ για τα
άρθρα.
Είχε πει ο κύριος Υπουργός ότι η Νέα ∆ηµοκρατία ήταν απροετοίµαστη. Πιστεύω ότι πάλι αδικούσε τη Νέα ∆ηµοκρατία στη
διαδικασία των κοινωνικών υποθέσεων.
Η Νέα ∆ηµοκρατία είναι έτοιµη, κύριε Υπουργέ, ήταν έτοιµη
από τότε, όµως πολύ σωστά κράτησε τις επιφυλάξεις της για την
Ολοµέλεια και αποδείχθηκε σωστή γιατί φέρατε σωρεία τροπολογιών µετά την τοποθέτηση τη δική µου.
Είµαστε, λοιπόν, έτοιµοι. Σας ενηµερώνω ότι και η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει ένα επαρκές πλαίσιο,
ένα κείµενο µε πλήρη τεκµηρίωση, τι ψηφίζουµε και τι δεν ψηφίζουµε. Εµείς ενσωµατώσαµε απόψεις µέσα από µια διαδικασία
και κοινοβουλευτική και στελεχική στο κόµµα µας και η κατάληξη
είναι ότι θα ψηφίσουµε αρκετά άρθρα. Τον αριθµό θα τον αντιληφθείτε όταν θα φτάσουµε στο διά ταύτα.
Οφείλω όµως να δώσω δύο εξηγήσεις: Πρώτον, ούτε όλα τα
άρθρα είναι ισοδύναµα ούτε όλα τα άρθρα έχουν το ίδιο ειδικό
βάρος. Υπάρχουν άρθρα τυπικού χαρακτήρα, υπάρχουν άρθρα
τα οποία είναι εξαγγελίες. Εµείς ερχόµαστε και ψηφίζουµε ακόµα
και τις εξαγγελίες για να σας δείξουµε ότι είµαστε υπέρ αυτής
της προσπάθειας που πρέπει να γίνει για τον εξορθολογισµό του
συστήµατος. ∆εν µπορούµε, όµως, να ταυτιστούµε ούτε µε τη
βίαιη ανατροπή των ορίων ηλικίας ούτε µε το νέο τρόπο υπολογισµού της σύνταξης. Η Νέα ∆ηµοκρατία είναι αντίθετη και έχει
άλλη άποψη. ∆εν είµαστε υπέρ του διαµελισµού της σύνταξης.
Από εκεί και πέρα η εκτίµησή µας είναι ότι αυτό το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πολύ σύντοµα –και θα το δείτε- θα χρήζει βελτίωσης, θα χρήζει τροποποιήσεων. Εδώ είµαστε και θα το αντιµετωπίσουµε.
Εµείς όµως, αυτό που λέµε είναι ότι θα συνεχίσουµε µε συνέπεια και ευθύνη να προτείνουµε και να διεκδικούµε και να αγωνιζόµαστε για ένα βιώσιµο, ένα κοινωνικά δίκαιο και
αποτελεσµατικό ασφαλιστικό σύστηµα. Γιατί αυτό το νοµοσχέδιο το µονό που δεν θα είναι, είναι αποτελεσµατικό. ∆εν θα µπορέσει το ΙΚΑ και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης να
εναρµονιστούν µε τις δυσκολίες και την πολυπλοκότητα αυτού
του νοµοσχεδίου.
Είτε εµείς ως κυβέρνηση είτε εσείς πολύ σύντοµα, κύριε
Υπουργέ, θα κληθείτε να το αλλάξετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Θα σας φτάσουν δέκα λεπτά, κύριε Υπουργέ;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Θα σας παρακαλέσω για κάτι περισσότερο, κύριε
Πρόεδρε. Αν δεν προλάβω θα κάνω και δεύτερη παρέµβαση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Υπάρχει ανοχή, αλλά
να µην το αφήνουµε στην τύχη.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαδικασία έτσι
όπως εξελίσσεται έχει κοινοβουλευτικές ιδιαιτερότητες. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος δήλωσε ότι θα απέχει. Στη συνέχεια
κάτι το έκανε να διαφοροποιηθεί και να συµµετάσχει. Η Νέα ∆ηµοκρατία σκεφτόταν να µην κάνει ονοµαστικές. Τελικώς θα κάνει.
Η Αριστερά που θα συµµετάσχει στις ονοµαστικές δεν συµµετέχει στη συζήτηση. Εµείς πρέπει να συζητήσουµε κατ’ άρθρον
αλλά συζητάµε και επί της αρχής. Όλα αυτά συγκροτούν µια ιδιαιτερότητα, η οποία δηµιουργεί δυσκολίες, σε ό,τι αφορά την
ανάγκη µου να παρασχεθούν συγκεκριµένες εξηγήσεις για ογδόντα περίπου άρθρα ενός σχεδίου νόµου, ορισµένα από τα οποία
είναι πάρα πολύ κρίσιµα για το µέλλον του θεσµού της κοινωνικής ασφάλισης και ορισµένα από αυτά είναι και ιδιαιτέρως
σκληρά και γι’ αυτά τα σκληρά άρθρα του σχεδίου νόµου προσαρµογές στο µνηµόνιο. Όµως, το ελάχιστο του σχεδίου νόµου
είναι αυτά. Το µεγαλύτερο µέρος του –ξαναλέω- είναι προϊόν πολιτικής παρέµβασης για µια πολύ σηµαντική και µεγάλη διαρθρωτική αλλαγή. Γι’ αυτά όµως, τα λίγα αλλά ιδιαιτέρως απότοµα
άρθρα µε τις απότοµες ρυθµίσεις θα έπρεπε να έχουµε αυτοτελώς χρόνο για να συζητήσουµε.
∆ίνω µια διευκρίνιση για την παρέµβασή µου προ δύο ετών.
Είχα εκφράσει τότε το ΠΑΣΟΚ την Κοινοβουλευτική του Οµάδα,
στη διαδικασία της πρότασής µας για δηµοψήφισµα.
Και στις προτάσεις µας για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος
-που ως Αντιπολίτευση είχαµε διατυπώσει- και όπου βρίσκαµε
την ευκαιρία –σας θυµίζω τη Συνθήκη της Λισαβόνας- εµείς κάναµε παρεµβάσεις προτείνοντας δηµοψήφισµα. Είχα την τιµή να
εκφράσω σε όλες εκείνες τις θεσµικές στιγµές την παράταξη του
ΠΑΣΟΚ προτείνοντας δηµοψήφισµα και έχω ασχοληθεί και τότε
στην οµάδα του ΠΑΣΟΚ για τα συνταγµατικά µε την πρόταση
αναθεώρησης του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
Εµµένω σε αυτές µου τις απόψεις. Μάλιστα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, όποιος έχει διάθεση του ζητώ να δει και τις
παρεµβάσεις εκείνες, διότι είναι µια µορφή παρεµβάσεων για τα
θέµατα του δηµοψηφίσµατος, καίρια και σηµαντικά, σε µια χώρα,
η οποία στη σύγχρονη ιστορία της έχει χρησιµοποιήσει το θεσµό
του δηµοψηφίσµατος έξι µόνο φορές και µόνο για να φέρνει ή
για να διώχνει βασιλιάδες. Ποτέ για να ζητήσει τη γνώµη του ελληνικού λαού. Αυτά σε ό,τι αφορά το παρελθόν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Με ρώτησε χθες ο Συνασπισµός, ο κ. Λαφαζάνης, γιατί δεν υιοθετώ αυτές τις παρεµβάσεις µας αποδεχόµενος ή εισηγούµενος ως Κυβέρνηση ένα δηµοψήφισµα για το ασφαλιστικό.
Εγώ πιστεύω ότι αυτή η παρέµβαση που µπορεί να έχει µια πολιτική αιχµή – και σε ό,τι µε αφορά έχει- µαζί µε όλες τις υπόλοιπες παρεµβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν µια µορφή παρέµβασης
στα σύγχρονα πολιτικά πράγµατα της χώρας που είναι έξω από
τις ανάγκες της, έξω από κάθε λογική.
Αυτή τη στιγµή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επειδή ίσως καταβάλαµε τη δόση της 19ης Μαΐου που προέκυψε µέσα από το
Μηχανισµό Στήριξης που συγκροτήθηκε στην Ευρώπη για να διασωθεί η χώρα -όχι από την ελεύθερη αγορά, όχι από τις αγορέςκαι επειδή η επόµενη δόση είναι στις 30 Αυγούστου, ίσως πάθαµε απώλεια πρόσφατης µνήµης -τουλάχιστον κάποιοι- και θεωρούµε ότι ο χρόνος µέχρι το τέλος Αυγούστου είναι πάρα
πολύς, ότι έχουµε απόλυτο περιθώριο να ξαναγυρίσουµε στην
ευδαίµονα στάση της µεταπολιτευτικής περιόδου επί τριάντα
πέντε χρόνια που πρωταθλητισµό κάναµε όλοι, πως έχουµε τάχα
τη δυνατότητα να ξαναγυρίσουµε στα κλισέ της περιόδου προ
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του 2009, πως έχουµε τάχα τη δυνατότητα να γυρίσουµε πριν
από τη συντελεσθείσα περίπου πτώχευση της χώρας, όταν στα
τέλη Νοεµβρίου όλοι οι διεθνείς οίκου υποβίβαζαν την πιστοληπτική µας ικανότητα. Νοµίζουν κάποιοι ότι µπορούν να ξαναγυρίσουν στην παλιά φωτογραφία της µεταπολιτευτικής περιόδου
του Έλληνα -το είπα χθες και θα το επαναλαµβάνω- που µε το
ένα χέρι διεκδικούσε υψωµένο σε γροθιά και µε το άλλο ταυτοχρόνως ζητούσε δανεικά για να ικανοποιήσει τις διεκδικήσεις
του.
Αυτή η απώλεια αυτής της µνήµης σ’ αυτή τη συγκυρία είναι
επικίνδυνος σύµβουλος. Όποιοι δεν καταλαβαίνουν τις τραγικές
δυσκολίες που έχει η χώρα είναι έξω από τη λογική των υποχρεώσεών της, είναι έξω από αυτό που εγώ αποκαλώ εθνικό συµβιβασµό σωτηρίας που είναι το µνηµόνιο και δίνει διέξοδο και που
για να υπερβούµε τις πολύ σκληρές και κακές του στιγµές πρέπει να το εφαρµόσουµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Όποιος υπερασπίζεται την άποψη της πτώχευσης της χώρας
ως θετικότερη εκδοχή να βγει να το πει. Όποιος απευθυνόµενος
στον ελληνικό λαό του λέει να χάσει το µισό των συντάξεών του,
το µισό του µισθού του, να χάσει το 50% της αξίας της περιουσίας, χάριν της οποίας δανείστηκε και να διατηρήσει αυτούσια τα
χρέη του προς τις τράπεζες, όποιος πιστεύει –από αυτούς µάλιστα που λένε ότι είναι και οικονοµολόγοι- ότι η επαναφορά στη
δραχµή θα βοηθούσε τη χώρα, όποιος δεν βλέπει ότι αυτοί –και
ειδικά όταν απευθύνονται σε µικροµεσαίους κυρίως επιχειρηµατίες που αγωνιούν για το µέλλον τους- έχουν και ψευδοεπιρροή,
όποιος µπορεί να υπερασπιστεί το επιχείρηµα ότι δήθεν θα φθηνύνει το χρήµα, αν κάτι τέτοιο συµβεί και δεν θα αυξηθούν τα
επιτόκια, όποιος έχει επιχειρήµατα να βγει να τα πει. Αν δεν βγαίνει, όµως, να τα πει δεν νοµιµοποιείται να ψευτοαριστερίζει.
∆εν αναφέροµαι στην κοινοβουλευτική Αριστερά και στα δυο
της κόµµατα. Αναφέροµαι στα κακέκτυπά της, της µεταπολιτευτικής επιρροής, αυτής της Αριστεράς που δεν µας αφήνει να ορθοποδήσουµε και που µας έκανε να βλέπουµε µε πόνο και να
αντιδρούµε µε τον πιο δυνατό τρόπο στη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Και είναι τιµή µας ότι κρατάµε τη
µνήµη αυτού του παιδιού ζωντανή. Αλλά να ξεχνάµε σε µια µέρα
τους τρεις καµένους ανθρώπους στην οδό Σταδίου και να σκεφτόµαστε αν είχε πυροσβεστήρα, αν είναι απεργοσπάστης µια
µάνα που κάηκε µε ένα παιδί στην κοιλιά της;
Γι’ αυτό δεν υπάρχει λόγος, δεν συγκινείται κανείς. Γιατί όπως
στη µετεµφυλιακή Ελλάδα η ζωή των αριστερών δεν είχε αξία,
έτσι στην παρούσα Ελλάδα της Μεταπολίτευσης δεν έχει αξία η
ζωή ενός ανθρώπου αν τον σκοτώνει ακροαριστερός. Θα αλλάξουµε νοοτροπία; Θα βοηθήσουµε να συγκροτηθεί η χώρα; Είµαστε άξιοι να είµαστε αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού; Αυτό
κρίνεται αυτή τη στιγµή.
Τα λέω αυτά για να πω ότι έχουµε την υποχρέωση, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, ακόµα και στις σκληρές πτυχές που έχει αυτός
ο εθνικός συµβιβασµός σωτηρίας. Και συµφωνώ µε όλες και
όλους τους συναδέλφους που έκαναν ειδική αναφορά στις µητέρες.
Κυρία Μπακογιάννη, το λέω σε εσάς, γιατί εσείς έχετε κάνει
µια υπέρβαση µε τη στήριξη αυτής της εθνικής προσπάθειας.
Αναφέροµαι στην κ. Γιαννακοπούλου. Το είπε σήµερα. Αναφέροµαι στον κ. Κουρουµπλή που το είπε χθες βράδυ. Αναφέροµαι
σε δεκάδες συναδέλφους µας που το είπαν εδώ.
∆εκάδες συναδέλφους µας που θέλω να υπογραµµίσω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι στην τεράστια πλειοψηφία
τους ήταν Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Βουλευτές δηλαδή που δήθεν
δεν θα έπαιρναν το λόγο και που δεν θα στήριζαν αυτή την προσπάθεια της µεγάλης διαρθρωτικής αλλαγής και που θα κρύβονταν. Όχι οι συνάδελφοι θα είναι εδώ. Εβδοµήντα αγορητές είχε
το ΠΑΣΟΚ σ’ αυτή την ιστορική στιγµή.
Και δεν αντιστοιχεί στην αντιπολιτική αυτή διάθεση του εισηγητή της ο αριθµός των συναδέλφων της Νέας ∆ηµοκρατίας που
πήραν το λόγο, αγαπητέ συνάδελφε κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ: Το ίδιο κάνατε λάθος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εσείς τους επιστρατεύσατε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
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Ασφάλισης): Για υπολογίστε και τα µέλη της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δείτε ποια είναι η αναλογία. Είχατε κινδυνολογήσει και σας αποδεικνύουµε ότι έχουµε τη
δυνατότητα. Και αυτό είναι ένα καλό σύµπτωµα, είναι µια καλή
ένδειξη -δεν θέλω να πω απόδειξη ακόµη- ότι το ελληνικό πολιτικό σύστηµα µπορεί να προσαρµοστεί στις υποχρεώσεις των
καιρών.
Εµείς καταφέραµε µέσα από διαδικασίες εβδοµάδων να επιτύχουµε σύνθεση και να έχουν συµβάλει σ’ αυτό όλοι: Οι επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας στη Βουλή, µέλη της
Κυβέρνησης, Βουλευτές που πήραν πρωτοβουλία µόνοι τους να
συζητήσουµε και στη συνέχεια στη ∆ιαρκή Επιτροπή να ακούσουµε και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να ακούσουµε επίσης, να πάρουµε τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
να πάρουµε τη γνώµη της κεντρικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, να πάρουµε τη γνώµη της ∆ιεύθυνσης Επιστηµονικών
Μελετών της Βουλής και κάτι να τις κάνουµε, κύριοι συνάδελφοι.
Εγώ έχω υπογραµµίσει τη στάση σας, πόσο θετική ήταν σε ορισµένα σηµεία. ∆εν ντρέποµαι να το κάνω ούτε τσιγκουνεύοµαι
να το κάνω. Όµως, θέλω και εσείς να πείτε µε τη σειρά σας ότι
ακούσαµε. Και αν οι προσθήκες και οι διορθώσεις ήταν πολλές
ήταν γι’ αυτόν το λόγο. ∆ιότι, δεν ήρθαµε εδώ να κάνουµε µια
επίδειξη κοινοβουλευτικής δύναµης τσιµεντοποιηµένης. Ήρθαµε
να συνθέσουµε. Εξ ου και η λέξη πειθαρχία δεν µας ταιριάζει.
Εµείς συνθέτουµε και προσπαθούµε να συνθέσουµε και απόψεις
δικές σας, γιατί κάθε Βουλευτής εκφράζει κάτι, κάθε πολιτικό
κόµµα -ειδικά ένα ιστορικό όπως το δικό σας- κάτι έχει να πει.
Εµείς ακούµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σας δηλώνω εντίµως ότι για τις
τέσσερις πολύ σκληρές και απότοµες στιγµές του σχεδίου νόµου
–και αναφέροµαι σ’ αυτό που είπαν οι συνάδελφοι που ανέφερα
προηγουµένως- στην απότοµη προσαρµογή των µητέρων µε
ανήλικα, δυο χρόνια τον πρώτο χρόνο, τρία χρόνια τον δεύτερο
χρόνο, αντί ενός και ενός που προέβλεπε ο νόµος και δέκα τον
τρίτο. Γιατί πήγαµε οπισθοβαρώς;
Πήγαµε οπισθοβαρώς γιατί ελπίζουµε ότι θα µπορέσουµε αυτό
να το προσαρµόσουµε. Και αυτό δεν σας το λέω τυχαία. Ούτε
τυχαία ο Πρωθυπουργός εχθές έδωσε εντολή στους συναρµόδιους Υπουργούς –σε εµένα και στον κ. Παπακωνσταντίνου- να
αναζητήσουµε τις καλύτερες δυνατές λύσεις στο άµεσο µέλλον.
Πότε, όµως; Όταν θα έχουµε εφαρµόσει το µνηµόνιο και θα
έχουµε αποδώσει αποτελέσµατα.
Και η ρήτρα που έχουµε στο άρθρο 11 παράγραφος 2, αγαπητέ Μίµη Ανδρουλάκη, είναι σε επίπεδο κορυφαίο του σχεδίου
νόµου αυτή η πολιτική απόπειρα.
∆ηλαδή, πολύ σωστά λέτε, κύριε Ανδρουλάκη, ότι µια αναλογιστική µελέτη συντάσσεται µε βάση κάποιες παραδοχές. Ένα
παιχνίδι στις παραδοχές -δηλαδή στα σενάρια- µεταβάλλει και
τα αποτελέσµατα.
Εµείς έχουµε τη µελέτη –και αναφέροµαι στον κ. Μαρκόπουλο,
τώρα, διευκρινίζοντας- των δεδοµένων που µόνοι µας σχεδιάσαµε για την ασφαλιστική αλλαγή και πρέπει να µελετήσουµε και
τα δεδοµένα του µνηµονίου που είναι πολύ πιο αυστηρά. Άρα θα
έχουµε πολύ καλύτερο αποτέλεσµα. ∆εν φτάνει αυτό.
Το ασφαλιστικό θέλει διαρκή πλοήγηση. ∆εν κάνεις µια ρύθµιση για το 2060. Πρέπει διαρκώς να το µετράς και να το προσαρµόζεις. Αν συµµαζέψουµε τις περιφερειακές του πληγές και
τις επουλώσουµε, εάν –ας πούµε- για τα φάρµακα, αυτό που
έγινε στο ΙΚΑ το Μάιο παγιωθεί σε όλα, 0,7% πτώση, χωρίς να
συνυπολογίσουµε τη ρύθµιση της κ. Κατσέλη για την υποκοστολόγηση, όσο αυτά πραγµατώνονται, έχει πρόσωπο να πεις ότι
αυτό θέλω να το διορθώσω.
Και υπογραµµίζω εντίµως, ότι το θέµα αυτής της απότοµης
ηλικιακής προσαρµογής στις µητέρες µε ανήλικα παιδιά, είναι
στο στόχαστρο µας. Και η εµπιστοσύνη που ζητάµε για αυτή τη
ρύθµιση είναι εµπιστοσύνη του παρόντος, άλλα και άµεσης προοπτικής.
Κατά δεύτερο λόγο αναφέροµαι στο άρθρο 67, στο επίδοµα
που δίνουµε αντί της δέκατης τρίτης και της δέκατης τέταρτης
σύνταξης. Στον κ. Καρατζαφέρη εγώ το είπα και τον ευχαριστώ
ιδιαιτέρως, που το θυµήθηκε εδώ από το Βήµα και είπε «800,
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µπορείτε να το αυξήσετε;» Είχαµε από τότε, κύριε συνάδελφε,
κύριε Ροντούλη, την παρέµβαση έτοιµη και η συνεννόησή µας
είχε όχι αρνητική την άλλη πλευρά, αλλά είχε το λογικό επιχείρηµα της άλλης πλευράς ότι «έχετε κάνει τα απαραίτητα βήµατα
εκείνα, που σας δίνουν το πλεονέκτηµα να κάνετε µια απόπειρα
εξισορρόπησης των απωλειών;». ∆εν λέει ο άλλος όχι, σου λέει,
όµως: «Ποιο δρόµο διήνυσες για να µπορέσεις;»
Εµείς βάλαµε στο άρθρο 67 τη ρήτρα επιδοµατικής προσαρµογής και θα χαρούµε πάρα πολύ αν στο τρέχον έτος καταφέρουµε να βγούµε και να πούµε «ναι, επειδή διανύσαµε αυτούς
τους µήνες αυτή την κοπιώδη προσπάθεια µε επιτυχία, προσαρµόζουµε και αυτό».
Τρίτον, σε ότι αφορά την περικοπή της δέκατης τρίτης και τη
δέκατης τέταρτης σύνταξης, δεν το στοχεύαµε, δεν το θέλαµε,
δεν το είχαµε. Και ξέρετε ότι αρνηθήκαµε να περικοπεί ο δέκατος τρίτος και ο δέκατος τέταρτος µισθός. Τι επιχείρηµα είχαµε
εκεί ατράνταχτο; Το δηµοσιονοµικό, την απώλεια εισφορών. Εδώ
είχαµε αδυναµία πειθούς. Ενώ στο δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο πείσαµε, στην 13η και στην 14η σύνταξη δεν πείσαµε. Σου
έλεγε ο άλλος ότι υπόσχεσαι µείωση φαρµακευτικής δαπάνης
και αύξηση εισφορών, όχι της τιµής των εισφορών αλλά της απόδοσης των εισφορών από τους οφειλέτες.
Είπε ο κ. Καρτάλης σήµερα ότι πρέπει κάποια στιγµή να γίνει
γνωστό στη Βουλή ποιος χρωστάει. Ναι! Κύριε Καρτάλη, όµως,
χρωστάνε 800.000 άνθρωποι. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα τέµπο
εισφοροδιαφυγής, όπως υπάρχει και ένα τέµπο φοροδιαφυγής
δεκαετιών και δεν πρέπει κανείς να αγνοεί ότι ο πρώτος που διδάσκει αυτή την τέχνη, ή τουλάχιστον η δίδασκε, είναι το κράτος. Το κράτος δεν καταβάλλει εισφορές, έχει το sui generis
Ταµείο του Γενικού Λογιστηρίου, κάτι που σταµατάµε από
1/1/2011.
Κυρίες και κύριοι, να τα δώσω ευχαρίστως σε κοινοβουλευτικό
έλεγχο, αλλά εγώ χαρτιά µε τα ονόµατα των ανθρώπων δεν µοιράζω, ούτε διαρροές έκανα ποτέ στη ζωή µου ούτε θα κάνω. Εγώ
δεν είµαι συκοφάντης και σπιούνος, είµαι πολιτικός. Όποιος θέλει
να του δώσω τα ονόµατα των µεγάλων οφειλετών να του τα
δώσω. Θα δει και κρατικές εταιρείες εκεί µέσα, όµως, που χρωστάνε εκατοµµύρια. Καταθέστε µια αίτηση κατάθεσης εγγράφου
και να σας τα δώσω, όχι αγορεύσεις από εδώ. Είπα θα τα δώσω
και το έχω πει στην επιτροπή δεκάδες φορές. Και εµείς στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων επειδή πάµε πολύ συχνά, έχουµε
διαµορφώσει ένα mondus vivedi. Ζούµε ανταλλάσοντας σκέψεις.
Έχω πει δεκάδες φορές: καταθέστε µου αίτηση και θα σας δώσω
τα σχετικά στοιχεία.
Το ίδιο ισχύει και για τους ασφαλισµένους προ του 1983 του
ιδιωτικού τοµέα. Θα κάνουµε ειδική αναφορά στη συνέχεια της
ηµέρας, όπου και εδώ θα παλέψουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, για
κάποιες παρεµβάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής µας επιτυχίας
για τους υπόλοιπους στόχους του µνηµονίου, αλλά άκοπα, αβάδιστα, έτσι επειδή θεωρούµε, ότι ο µεταπολιτευτικός «µάγκας»
θα συνεχίσει να κάνει τις διεθνείς του πιρουέτες, έτσι δεν προχωράει η χώρα. Έχουµε την ευθύνη να την βγάλουµε από αυτή
την τραγική περίσταση και θα το επιτύχουµε.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε µία διευκρίνιση που αφορά θέµα
ισότητας. Το άκουσα από δω. Κρατάµε το ταµείο των δηµοσιογράφων και το ταµείο των ελευθέρων επαγγελµατιών, δικηγόρων, γιατρών, µηχανικών. ∆εν κρατάµε το ταµείο των υπαλλήλων
της Τράπεζας της Ελλάδος. ∆ιαλύεται αυτό το ταµείο, έχει ενταχθεί στο ΙΚΑ από το ν. 3655/2008, αλλά θυµάστε τον αείµνηστο
Γιώργο Παπαδηµητρίου, από αυτό το Βήµα να παρακαλεί την κ.
Πετραλιά, καταθέτοντας επιστολή του Τρισέ και λέγοντάς της
ότι οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες των κρατών-µελών αναλαµβάνουν οι ίδιες την ασφάλιση των υπαλλήλων τους χωρίς ταµείο. Και εµάς µας έδινε µια περιουσία η Τράπεζα της Ελλάδος,
380 εκατοµµυρίων ευρώ. Αλλά θα την εξαντλούσαµε σε κάποια
χρόνια και µετά θα πληρώναµε και αυτούς. Τους αφήνουµε, λοιπόν, στην Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς ταµείο και γλιτώνουµε µια
ετήσια κατραπακιά των 30-40 εκατοµµυρίων ευρώ. Όποιος τα θεωρεί λίγα να µας τα δώσει. «∆εν κοστίζει πολύ! Εκατό εκατοµµύρια ευρώ κοστίζει.» αυτού του είδους οι πολιτικές ανοησίες
που ήταν πολύ επίκαιρες επί τριάντα πέντε χρόνια και τις έχουµε
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αρθρώσει όλοι, δεν περνάνε πια γιατί δεν έχουµε τα λεφτά αυτά.
Η λύση αυτή δεν είναι λύση εξαίρεσης υπέρ προνοµιούχων, είναι
λύση συµφέρουσα. Η άλλη δε λύση για τα δύο ταµεία, των δηµοσιογράφων και των ελευθέρων επαγγελµατιών, στηρίζονται
στη ρύθµιση, ότι θα πληρώνουν αυτά τα ταµεία τη βασική σύνταξη από τον κοινωνικό τους πόρο και όχι ο κρατικός προϋπολογισµός. Για 7,5% των ασφαλισµένων δεν θα πληρώνει βασική
σύνταξη το κράτος. Θα το πληρώνουν οι ίδιοι από τους κοινωνικούς πόρους που έχουν. ∆εν είναι διακριτική µεταχείριση, είναι
αποφυγή δαπάνης.
Τέλος, ανέβηκα στο Βήµα όχι για όλα τα προηγούµενα, γιατί τα
προηγούµενα θα τα έλεγα κάποια στιγµή στη διάρκεια της
µέρας.
Κύριε Βρούτση, επειδή µιλήσατε και στην επιτροπή και πάντα
σας παρακολουθώ και σας ακούω και σας διαβάζω, για την κρατική εγγύηση στις συντάξεις. Σχετικά µε την κρατική εγγύηση
στις συντάξεις µπορεί ο καθένας να καταλαβαίνει ό,τι θέλει,
υπάρχει όµως σταθερή νοµολογία του ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και υπάρχει και σταθερή νοµολογία του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Τι είναι όλα αυτά; Σας παρακαλώ
πάρα πολύ, συνάδελφοι, επειδή η απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας που καταθέτω είναι συµπυκνωτική µιας νοµολογίας
διαµορφωµένης επί δεκαετίες, είναι η 1975/1991 αντί δεκάδων.
Εγώ την καταθέτω. Ούτε θέλω να κάνω τον έξυπνο, ούτε θέλω να
κάνω σε κανέναν το δάσκαλο, αλλά την καταθέτω γιατί εγώ αυτή
διαβάζω ή άλλες παρόµοιες, προκειµένου αυτό που λέω να έχει
και νοµικά τύχη να ευδοκιµήσει.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε την εξής διευκρίνιση:
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επί περίπου ένα µήνα στοχοποιήθηκα µε τους χειρότερους δυνατούς όρους και όχι µόνο πολιτικά, γιατί το ν. 3845/2010, που ψηφίσαµε το Μάιο, επιχείρησα
να τον εφαρµόσω αναλαµβάνοντας εγώ τις ευθύνες µου, όπως
ο νόµος αυτός επέβαλε. Να τα καταθέσω τις νοµικές εκείνες
πράξεις, διάταγµα είχατε ψηφίσει να έχει ο Υπουργός των Οικονοµικών αρµοδιότητα να προωθήσει για θέµατα που αφορούν τα
εργασιακά. Μάλιστα, ο ν. 3845, ο νόµος του Μαΐου, απαριθµούσε
τι ακριβώς θα έπρεπε να κάνω. Σταθµίζοντας τα πράγµατα έκανα
τα εξής:
Ζήτησα από τους κοινωνικούς εταίρους να κάνουν διαβούλευση. ∆ιαβούλευση δεν έγινε. Την ηµέρα που είχα ορίσει δεν
ήρθε η ΓΣΕΕ, συνεπώς ακυρώθηκε επί τόπου η διαβούλευση. ∆ι’
επιστολών µου παρεκάλεσα να συζητήσουν µόνοι τους φορείς
χωρίς το Υπουργείο. ∆εν είναι το Υπουργείο Εργασίας παρελθουσών δεκαετιών. Είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό Υπουργείο,
το οποίο δεν θέλει να κάνει τον έξυπνο, ούτε να παρεµβαίνει στον
κοινωνικό διάλογο. Είπα, λοιπόν, βρείτε τα µόνοι σας, εµείς θα
τσεκάρουµε απλώς αν αυτά που θα πείτε, συµφωνούν µε το µνηµόνιο. ∆εν έγινε. ∆εν ήθελε ο φορέας των εργαζοµένων. Τους
παρακάλεσα δι’ επιστολής να καταθέσουν γραπτώς τις απόψεις
τους. ∆εν το έκανε η µία πλευρά. Καταθέσαµε το προσχέδιο του
προεδρικού διατάγµατος. Αυτό το κάναµε νόµο. Μετά επειδή ειπώθηκε ότι για λόγους πονηρίας και αποφυγής του νοµοθετικού
Σώµατος έκανα εκείνη την ενέργεια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εγώ µαθήµατα δέχοµαι από οποιονδήποτε. Είµαι υποχρεωµένος ως άνθρωπος να παίρνω µαθήµατα από ανθρώπους και από περιστάσεις, αλλά µαθήµατα
δηµοκρατίας δεν δέχοµαι από κανένα. Είµαι διαµορφωµένος από
µικρό παιδί στο κίνηµα, ήµουν στο πολυτεχνείο όταν άλλοι κοίταζαν απ’ έξω, είµαι συνταγµατολόγος όσο µπορώ και όσο ακόµα
µπορώ να διατηρήσω τέτοιες γνώσεις, δηλαδή, σέβοµαι το πολίτευµά µας και σε µένα αυτά δεν µπορεί κάποιος να τα λέει εύκολα. Πρέπει να έχει τα τεκµήριά του.
Όταν, λοιπόν, ειπώθηκε αυτό είπα αµέσως στη Βουλή: Η
Βουλή ας πάρει τις ευθύνες της αντί να τις πάρω µόνος µου εγώ,
αφού η µοµφή είναι ότι δεν διαλέγω δηµοκρατικό δρόµο.
Παράλληλα, όµως, έλεγα και το έλεγε και ο Πρωθυπουργός
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ότι οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν να βρουν λύσεις. Έδειξε η συζήτηση στη ∆ιαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, που ήταν
συζήτηση πέντε ωρών µε δεκατέσσερις φορείς, ότι µπορεί να
υπάρξει µια συµφωνία στη διαιτησία. Ο Πρωθυπουργός πήρε
αυτή τη σταθερά. ∆ηλαδή, όταν εκφράζεται το σύνολο των φορέων ή έστω οι τρεις από τους τέσσερις µείζονες φορείς, ότι κάτι
µπορεί να γίνει εδώ αυτό επιτρέπει µία πρωτοβουλία που µπορεί
να ευδοκιµήσει και ο Πρωθυπουργός άνοιξε το παιχνίδι. Είπε ότι
εµείς έχουµε κατατεθειµένη διάταξη στο σχέδιο νόµου αλλά
όποιος εταίρος συµφωνήσει και µας φέρει το προϊόν της συµφωνίας του µε τον άλλο εταίρο εδώ, εµείς θα αλλάξουµε τις διατάξεις µας.
Εχθές, στη Βουλή ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει ελπίδα.
∆εν το έλεγε τυχαία. Γιατί από το µεσηµέρι, κύριοι Βουλευτές,
είχε υπάρξει ένδειξη που κατέστη απόδειξη ότι τα βρίσκουν οι
κοινωνικοί εταίροι στα θέµατα της διαιτησίας. Αυτό το ανακοίνωσα σαν δεδοµένο στη µία τη νύχτα εδώ και το επανέλαβα σήµερα το πρωί και η συµφωνία των εταίρων που επιτρέπει να
αποσύρουµε τα άρθρα 73 και 74 του σχεδίου νόµου και να τα
αντικαταστήσουµε από το προϊόν της συµφωνίας τους, όπως το
µεταφέραµε σε διάταξη νόµου. Έτσι, λέµε το εξής: όποιος σκεφτόταν να κάνει πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας γι’ αυτό ας
τα δει τα κείµενα για να αποφύγει αν αυτό το προϊόν της συµφωνίας θα συµπίπτει µε τις απόψεις του.
«Αν οι διαπραγµατεύσεις εργοδοτών και εργαζοµένων µε
σκοπό την επίλυση συλλογικών διαφορών ή συµφερόντων αποτύχουν, τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να ζητήσουν τις υπηρεσίες µεσολάβησης ή να προσφύγουν στη διαιτησία.
Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (ΟΜΕ∆) που έχει συσταθεί
µε το άρθρο 17 του ν. 1876/1990 εξακολουθεί να λειτουργεί υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις.
Με Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται εντός τριών µηνών από
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τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ύστερα από πρόταση των
Υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας και γνώµη της ∆ιεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας ειδικότερα του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν: α. τον τρόπο επίλυσης
των συλλογικών διαφορών µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων
µε βάση τις αρχές της ορθής κρίσης της αντικειµενικότητας και
της αµεροληψίας, β. τη δυνατότητα, τον τρόπο και τις περιπτώσεις προσφυγής των ενδιαφεροµένων µερών, στη µεσολάβηση
και τη διαιτησία µε βάση την αρχή της ίσης µεταχείρισης των
µερών, γ. τον καθορισµό ξεχωριστών σωµάτων µεσολαβητών και
διαιτητών µε την οµόφωνη γνώµη των Προέδρων της ΓΣΕΕ, του
ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ ή από αυτούς οριζοµένων, νοµίµων αντικαταστατών τους, δ. τον καθορισµό των προσόντων των
µεσολαβητών και των διαιτητών, τον τρόπο διορισµού τους και
της τυχόν ανανέωσης της θητείας τους, ε. τον τρόπο επιλογής
των διαιτητών σε περίπτωση συµφωνίας ή ασυµφωνίας των ενδιαφεροµένων µερών, στ. τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκδιδόµενη διαιτητική απόφαση θα προσβάλλεται ενώπιον των
αρµόδιων πολιτικών δικαστηρίων, ζ. το σκοπό , την οργάνωση,
τη διοίκηση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την περιουσία του
ΟΜΕ∆ κάθε ζήτηµα σχετικό µε τη λειτουργία του καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.
Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και το αργότερο ως την 31-12-2010
εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 14,15,16, και 17 του ν.
1876/1990 και τα οποία ακολούθως καταργούνται».
Αυτό είναι η αποτύπωση σε νόµο της συµφωνίας των εταίρων
όπως σε αυτήν κατέληξαν εχθές και την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές τροποποιήσεις, που έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ειπώθηκε από πάρα
πολύ υπεύθυνα χείλη στην Αίθουσα αυτή, από έναν σηµαντικό
άνθρωπο τον οποίο ιδιαιτέρως συµπαθώ και σέβοµαι, ότι η απόφαση της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας της Επιτροπής Συνδικαλιστικής Ελευθερίας του 2003, που τη δική µας αναγκαστική
διαιτησία του ν. 1876 και µια πλευρά της προσφυγής στη διαιτησία από το ν. 1876 είναι αναγκαστική. Αυτή η διαιτησία αντίκειται
σε δύο συµβάσεις τις ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
∆ιαιτησία σηµαίνει αµεροληψία. ∆ιαιτησία σηµαίνει προαιρετικότητα σε ό,τι αφορά την προσφυγή σε αυτή. ∆ιαιτησία δεν είναι
να πηγαίνουµε µαζί σε έναν διαιτητή για να δικαιώσει οπωσδήποτε τον έναν. ∆ιαιτησία αναγκαστική λέει η ∆ιεθνής Οργάνωση
Εργασίας χωρεί µόνον όταν πρόκειται για αναγκαίες αποφάσεις
που αφορούν θέµατα έκτακτης ανάγκης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, οργανώστε το χρόνο σας και καταλήξτε.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Θέλω να απαντήσω σε αυτή την παρατήρηση που
έγινε χθες, όχι µε επιχειρήµατα αλλά καταθέτοντας την απόφαση
της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2003, η οποία είναι ένα
κείµενο πολύ ζωντανό που επιτρέπει σε κάθε συνάδελφο, να καταλάβει από όποια πτέρυγα της Βουλής και αν προέρχεται, ό,τι
και αν υπήρξε στον προηγούµενο βίο του τι σηµαίνει διαιτησία
κατά τους διεθνούς όρους και σε ποια βάση πρέπει και εµείς να
προσαρµοστούµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα τα πούµε και άλλες φορές
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στη διάρκεια της ηµέρας. Η µέρα είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Θέλω να σας πω ένα πράγµα που είπα και χθες. Η εµπειρία µου
από την κυβέρνηση Σηµίτη στην οποία ήµουν µέλος, ήταν η
εµπειρία µιας Ελλάδας που ήκµαζε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της. Είµαι στην Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου και συνεργάζοµαι και προσπαθώ να είµαι χρήσιµος σε έναν
Πρωθυπουργό που θα βγάλει τη χώρα από αυτήν την κρίση, την
οποία βρίσκεται. Σας το λέω µετά βεβαιώσεως. Πιστεύουµε, ότι
ο Πρωθυπουργός της χώρας θα οδηγήσει την πατρίδα και πάλι
στο δρόµο της αξιοπιστίας και της ευηµερίας και τους πολίτες
και πάλι στο δρόµο της ευηµερίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, φτάνουµε στο τέλος µιας προσπάθειας. Εµείς στο ΠΑΣΟΚ δείξαµε τη δυνατότητα να συνθέτουµε, σήµερα θα κάνουµε άλλο ένα βήµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Αναγνωρίζοντας την ωφελιµότητα της παρεµβάσεώς του, επέδειξε το Προεδρείο ανοχή από δέκα λεπτά στα τριάντα ένα
λεπτά.
Πριν δώσω το λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας ∆ηµοκρατίας τον κ. Μαρκόπουλο θέλω να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι σε εκτέλεση της από 28 Ιουνίου 2010 απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ’ αριθµ. 10324/6948/8-7-2010
απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτείται δεκατριαµελής ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του
Συντάγµατος, τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των
Υπουργών», για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων από τους
πρώην Υπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό, Γεώργιο Βουλγαράκη, Θεόδωρο Ρουσόπουλο, και τον πρώην Υφυπουργό Πέτρο ∆ούκα, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής
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Βατοπεδίου.
Η απόφαση θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και θα κοινοποιηθεί στους αναφεροµένους Βουλευτές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό η προαναφερθείσα απόφαση κατατίθεται
στα Πρακτικά και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο κ. Μαρκόπουλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχει το
λόγο για οκτώ λεπτά, µε τη σχετική ανοχή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Λοβέρδος που εισηγείται το νοµοσχέδιο, µας εζήτησε εµπιστοσύνη.
Κύριε Υπουργέ, για να έχετε την εµπιστοσύνη του Σώµατος,
έτσι νιώθω, θα έπρεπε να έχετε, τουλάχιστον, ενηµερώσει το
Σώµα για τρία, τέσσερα µείζονα ζητήµατα, τα οποία αφορούν τη
βιωσιµότητα του σχεδίου του οποίου εισηγείστε.
Πρώτο ζήτηµα. Πόσο τοις εκατό του ΑΕΠ, κύριε Υπουργέ, πιστεύετε, έχει αποφασίσει η Κυβέρνησή σας, αισθάνεστε εσείς,
ότι µπορεί να φτάσει η δαπάνη για τη χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας το οποίο χρειάζεται βοήθεια;
∆εν υπάρχει πουθενά, ούτε στην εισηγητική έκθεση ούτε στο
σχέδιο νόµου και δεν έχετε και αναλογιστική έκθεση στην οποία
να λέει ότι αυτά που εισηγείστε θα φτάσουν σε αυτό το επίπεδο
χρηµατοδότησης. Άρα εισηγείστε ένα σχέδιο νόµου το οποίο
στην πραγµατικότητα δεν δίνει στην Ελληνική Αντιπροσωπεία,
εκείνον τον αριθµό τον οποίο εµείς ζητούµε, για να καταλάβουµε
τι περιλαµβάνει το σχέδιο.
Θα µου κάνετε µεγάλη χάρη, κύριε Υπουργέ, αν µε ακούγατε
γιατί θα ζητήσω απαντήσεις. Αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη των συναδέλφων αλλά βάζω ερωτήµατα.
∆εύτερον θέµα. Για να έχετε εµπιστοσύνη, κύριε Υπουργέ, θα
έπρεπε να έχετε πει στην Ελληνική Αντιπροσωπεία τι προσπάθειες έχετε κάνει γι’ αυτό το οκτάµηνο, για την εισφοροδιαφυγή
και την εισφοροδιαφυγή; Τι έχετε κάνει; ∆εν σας ζητούµε να λύσετε το µείζον θέµα, αλλά πείτε µας τι έχετε κάνει; Επι µάταιο
προσπαθώ να αντιληφθώ ποια είναι η προσπάθεια του Υπουργείου. Καταλαβαίνω ότι έχετε αποφασίσει να κόψετε αυτά τα
οποία εισηγείστε.
Πείτε µας όµως, να πιαστούµε από κάπου, τι έχετε κάνει για
το άλλο µεγάλο ζήτηµα, αυτό για το οποίο το 2008 και εσείς,
αλλά και ο σηµερινός Πρωθυπουργός ως Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έλεγε, ότι το θέµα του ασφαλιστικού στην
Ελλάδα δεν είναι οι αυξηµένες παροχές, είναι οι µειωµένες είσοδοι χρήµατος στο ασφαλιστικό σύστηµα. Γι’ αυτό τι κάνατε,
για να έχετε την εµπιστοσύνη µας; Φοβούµαι, τίποτα.
Είπατε πριν, ότι δεν είστε καταδότης, για να δώσετε ονόµατα.
∆εν είναι συκοφαντία. Όταν εµείς τα µέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου καταθέτουµε τα «πόθεν έσχες» µας, τα περιουσιακά µας
στοιχεία, γινόµαστε καθηµερινά βορά σύγκρισης και κρίσης, δεν
είναι συκοφαντία να πούµε ποιοι είναι αυτοί που χρωστάνε το
πρώτο δισεκατοµµύριο, το πρώτο δισεκατοµµύριο, οι έντεκα
πρώτοι.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε συνάδελφε, να το κάνω επισήµως, όχι να τα
κάνω και χωρίς τον Τύπο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να το κάνετε επισήµως.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Το είπα. Έχετε δίκιο να το κάνω επισήµως είπα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορούσατε να τα έχετε
φέρει.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Να µου τα ζητήσει κάποιος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας τα ζητήσω, κύριε
Υπουργέ, εγώ; Πρέπει να τα ζητήσω για να τα πει ο Υπουργός
εδώ; Εγώ, λοιπόν, σας λέω ότι στους πρώτους έντεκα που χρωστάνε το ένα δισεκατοµµύριο είναι τρεις κρατικές επιχειρήσεις
υπό εκκαθάριση, οκτώ οι οποίες λειτουργούν αυτήν την ώρα. Τα
έχω µπροστά µου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Αφού τα έχετε µπροστά σας, γιατί
δεν το κάνετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τα οποία λειτουργούν, µεταξύ των οποίων είναι ένας δήµος, ένας αγροτικός συνεταιρισµός µε πάνω από 20 εκατοµµύρια, το Ταµείο Συντάξεως
Αυτοκινητιστών, το οποίο χρωστάει στο ΙΚΑ. Και δεν τα λέµε, το
ίδιο το κράτος είναι αυτό, το οποίο δεν έχει πληρώσει το ασφαλιστικό σύστηµα.
Το κράτος όµως σήµερα, µέσα από το ασφαλιστικό µνηµόνιο
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θα πάρει 110 δισεκατοµµύρια στην τριετία, το µνηµόνιο το οποίο
εσείς εισηγηθήκατε και ψηφίσατε τη Βουλή, υποθέτω για να καλύψει τις «µαύρες» και τις «άσπρες» τρύπες. Και εσείς αυτή την
ώρα εισηγείστε, η Κυβέρνησή σας δηλαδή, το κόψιµο των συντάξεων, το κόψιµο της υγειονοµικής περίθαλψης που έρχεται, η
καταδίκη των µανάδων µε απόλυτο τρόπο και απόλυτα αιφνιδιαστικό και βαρύ -το οποίο και εσείς το αποδέχεστε- χωρίς να έχετε
λύσει το µείζον, για το οποίο δεν υπάρχει τίποτα. Πείτε µου µια
µετάταξη στο Σώµα Επιθεωρητών. Το έχουµε ξανασυζητήσει σε
αυτήν την Αίθουσα, δεν υπάρχει.
Πώς, λοιπόν, θα το λύσετε αυτό; θα έρθετε µετά από ένα
χρόνο, δύο ή τρία έτη και θα ξανασυζητήσουµε και θα χαίρεστε
-ακόµα και αν δεν είστε σε αυτή τη θέση- όταν θα συζητάµε για
τη νέα αποτυχία του ασφαλιστικού συστήµατος; Όταν οι συντάξεις των 700 ευρώ, έχουν γίνει 500 ευρώ;
∆εν µπορείτε να το κάνετε αυτό και δεν µπορούµε να σας δώσουµε εµπιστοσύνη στο να το κάνετε. Να γιατί δεν το ψηφίζουµε.
∆εν έχουµε καµµία λαϊκίστικη συµπεριφορά απέναντί σας ούτε
προς την Κυβέρνησή σας. Σας καταδεικνύουµε ότι το σχέδιο δεν
στηρίζεται σε πόδια. Χτίζεται στην άµµο!
Είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, να χρωστάει ένας δήµος 22 εκατοµµύρια και ένας συνεταιρισµός άλλα 15 εκατοµµύρια, έτσι εκ
των πρώτων, για να µην προχωρήσω στα άλλα. Είναι δυνατόν σήµερα οι ∆ΕΚΟ να χρωστάνε πάνω από 500 εκατοµµύρια στο σύστηµα, οι ∆ΕΚΟ οι αποτυχηµένες, αυτές για τις οποίες αµύνεστε
ότι πρέπει να τις κρατήσετε, για τις οποίες αµύνεστε ότι δεν
έχετε αυτή την ώρα έναν τρόπο να τις εξυγιάνετε, για τις οποίες
ακυρώσατε το εξυγιαντικό σύστηµα µε πρώτον τον ΟΣΕ και την
ΕΘΕΛ; Ο κ. Ρέππας προχθές σας σήκωσε το δάχτυλο. Τριάντα
εκατοµµύρια ευρώ χρωστάει. Έχει τέσσερις µήνες να βάλει 1
ευρώ στον κουµπαρά του ΙΚΑ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Το επιβεβαιώνουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το ξέρω ότι επιβεβαιώνετε, µα είναι προφανές.
Θα συνεχίσετε έτσι; ∆ηλαδή, θα συνεχίσετε µέσα στην Κυβέρνησή σας ο ένας να παλεύει τον άλλο και εδώ όλοι µαζί να ψηφίζετε το ίδιο; Μας παρακολουθεί ο ελληνικός λαός µε αγωνία,
κύριε Υπουργέ -δεν είναι προσωπικό το ζήτηµα, κύριε Υπουργέέχουν ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις για το ασφαλιστικό σύστηµα.
Και η δική µας η κυβέρνηση και η προηγούµενη δική σας κυβέρνηση και η προπροηγούµενη, έγιναν όµως προσπάθειες κατά τις
οποίες εµείς ήµασταν παρόντες, το κόµµα σας ήταν απόν. Ο κ.
Σιούφας είναι εδώ. Η κ. Πετραλιά δεν είναι εδώ αλλά είναι σαν να
είναι παρούσα. Τότε λοιπόν λέγατε, ο ίδιος προσωπικά -και νοµίζω ότι µπορείτε να αντιληφθείτε γιατί το διαβάζω- «Το πρόβληµα των µεγάλων παροχών προς τους ασφαλισµένους και το
πρόβληµα των δήθεν µεγάλων συντάξεων δεν είναι το πρόβληµα
του ασφαλιστικού συστήµατος. Είναι οι εισφορές». Άνθρακες,
λοιπόν, ο θησαυρός περί αυτού.
Τρίτον ζήτηµα λοιπόν, το οποίο θα έπρεπε να σας δώσουµε
εµπιστοσύνη αλλά αδυνατούµε. Σας ρώτησε και ο κ. Βρούτσης
ο εισηγητής µας. Κάνατε µια πρόσθεση στο άρθρο 37 το οποίο
έλεγε ότι εγγυάται το κράτος τη βασική σύνταξη, για το οποίο
διαφωνούµε βέβαια γιατί εµείς δεν πιστεύουµε στις δύο συντάξεις αλλά αυτό έχει αποφασίσει η Κυβέρνηση. Και λέτε εδώ, ότι
η χρηµατοδότηση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του
ΝΑΤ είναι µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία -και ειδικά για τα έτη
2010-2013- τηρουµένων των στόχων Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας.
∆ηλαδή, τι εννοείτε; Ότι υπάρχει περίπτωση –και αυτό είναι
ερώτηµα το οποίο θέλει απάντηση- κύριε Υπουργέ, να µην µπορέσει να εγγυηθεί το κράτος, ούτε τη βασική σύνταξη; Επ’ αυτού
πρόσεξα πολύ καλά την οµιλία σας, δεν πήραµε καµµία απάντηση. Είναι πολύ σοβαρό το θέµα αυτό, κύριε Υπουργέ, οι αναλυτές οι οικονοµικοί λένε, ότι ο µηχανισµός στήριξης µπορεί να
χρειαστεί, έτσι όπως πάει το πράγµα, άλλα τρία χρόνια. Και η
έξοδος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της τρόικας από
τη χώρα, αντί το 2013, να πάει το 2016. Και τότε αντιλαµβάνεται
κανείς ότι τα πράγµατα θα συµβούν έτσι, επειδή τα αποτελέ-
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σµατα, τα οποία είναι στο µνηµόνιο δεν θα επιτευχθούν. Ερωτώ,
λοιπόν, υπάρχει περίπτωση αυτό να σηµαίνει τη µη εγγύηση,
ακόµα και των ελαχίστων; ∆εν θέλω να το πιστέψω.
Με αυτά και αυτά, κύριε Υπουργέ, αντιλαµβάνεστε ότι δεν
υπάρχει εµπιστοσύνη, όχι στο πρόσωπό σας, αλλά στο σχεδιασµό της Κυβέρνησης. Καµµία εµπιστοσύνη! Αντιλαµβάνοµαι τη
δυσκολία να πείσετε και τους δανειστές µας. Εσείς αποφασίσατε
το δανεισµό αυτόν, ως Κυβέρνηση. Εσείς δεν διαπραγµατευτήκατε όταν έπρεπε. Και έρχεστε εδώ και λέτε ότι δεν µπορέσαµε
να σώσουµε το δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο µισθό της σύνταξης, θα δώσουµε αυτό το επίδοµα, αλλά σώσαµε στον ιδιωτικό τοµέα. Και µετά αφού σώσατε το δέκατο τρίτο και το δέκατο
τέταρτο στον ιδιωτικό τοµέα, φέρατε τα εργασιακά, µε τη µείωση των αποζηµιώσεων, την αποζηµίωση µε δόσεις και των µειωµένων µισθών µε 80% στους νεοεισερχόµενους.
Ήρθε χθες ο αξιότιµος Πρωθυπουργός και είπε ότι εµείς «το
υπόλοιπο 20%», γιατί όλοι θα παίρνουν τα ίδια, γιατί βεβαίως θα
ήταν αντισυνταγµατικό απολύτως και το ξέρετε να παίρνουν άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά, λόγω διαφορετικής ηλικίας,
διαφορετικά χρήµατα, «τα υπόλοιπα θα τα βάλει ο ΟΑΕ∆».
Ωραία, πείτε µας λοιπόν, ως αρµόδιος Υπουργός Εργασίας,
πόσα χρήµατα έχει ο ΟΑΕ∆, για πόσες θέσεις, σε ποιες επιχειρήσεις, µε ποιον τρόπο; Αν αυτά δεν µπορείτε να τα πείτε, αν
αυτά δεν τα έχετε καταγεγραµµένα σε αυτό το νοµοσχέδιο, τότε
λυπάµαι πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, αλλά στροβιλίζεστε στον
αέρα και εσείς και η Κυβέρνησή σας, χωρίς τίποτα στα χέρια για
τον ελληνικό λαό. ∆ιότι, αυτή είναι η πραγµατικότητα και το κάνετε αυτό -δηλαδή, το διαχωρισµό των εργαζόµενων σε νεότερους και παλαιότερους και ακριβότερους, για την ίδια δουλειάόταν δεν έχετε διασφαλίσει δύο πράγµατα. Πρώτον, τι θα κάνετε
για τους πενηνταπεντάρηδες που θα βγουν στην ανεργία αύριο
το πρωί και δεν θα έχουν δικαίωµα να πάρουν σύνταξη µε το δικό
σας νόµο; ∆ιότι, αυτό θα συµβεί. ∆ιότι, ο κάθε επιχειρηµατίας θα
κάνει απόσβεση της αποζηµίωσης µε ένα νέο εργαζόµενο σε ενάµιση χρόνο. Τί θα τους κάνετε, στην επερχόµενη ανεργία του
ενάµισι εκατοµµυρίου; Τους στέλνετε αυτούς και τις οικογένειές
τους σε απόλυτη δυστυχία.
Και πότε το κάνετε αυτό; Το κάνετε όταν εχθές σύµφωνα µε
την εισήγηση, πάει για ψήφισµα στο ευρωκοινοβούλιο, σας το
είπε ο κ. Βρούτσης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων- το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει µήνυµα στις
εθνικές νοµοθεσίες, να µην κάνουν διαχωρισµούς µεταξύ νέων εισερχοµένων στη δουλειά εργαζόµενων και παλαιότερων.
Όταν λοιπόν, η Ευρώπη κτίζει, εσείς γκρεµίζετε και οπισθοχωρείτε! Πώς το κάνετε αυτό; ∆εν ξέρετε που πάει η Ευρώπη;
Το ίδιο το Σοσιαλιστικό κόµµα το ψήφισε. Εκεί, δεν θα συµµετέχετε; Πώς τα κάνετε αυτά τα πράγµατα;
Πώς να σας δείξουµε λοιπόν εµπιστοσύνη και να σας στηρίξουµε; ∆εν µπορούµε και γι’ αυτό δεν το στηρίζουµε, γιατί το
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο είναι η ταφόπλακα του κοινωνικού κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πάρα πολύ, για την
ανοχή.
Είναι η απόλυτη υποδούλωση των ελπίδων ενός λαού την ώρα
που έχετε προαποφασίσει 40% εσωτερική υποτίµηση σε βάθος
τριετίας. Το κάνετε µε όλους τους τρόπους, µε έµµεσους φόρους, µε άµεσους φόρους, µε µείωση µισθών, µε µείωση συντάξεων, µε αύξηση του πληθωρισµού, µε στάσιµο πληθωρισµό, µε
απόλυτη ανεργία. Σαράντα της εκατό εσωτερική υποτίµηση και
την ίδια ώρα υποτίµηση µισθών και µείωση συντάξεων. Αυτό είναι
το πόρισµα το δικό σας, για την έξοδο από την κρίση, που σηµαίνει απόλυτη καταβύθιση του κράτους σε οικονοµικό σκοταδισµό.
Γι’ αυτόν το λόγο η ευθύνη της Νέας ∆ηµοκρατίας και οι προτάσεις -που θα ακούσετε στην προ ηµερησίας συζήτηση- για την
έξοδο από την κρίση και την ανάπτυξη, είναι το µόνο βάλσαµο
σε αυτό το λαό, ο οποίος αντιλαµβάνεται αργά αλλά σταθερά,
κύριε Υπουργέ, και λειτουργώντας σήµερα -σας το ξαναλέω, υπό
καθεστώς προσωπικού ασφαλείας στην Ελληνική ∆ηµοκρατία-
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αντιλαµβάνεται ότι η είσοδος της σήραγγος στην οποία έχουµε
µπει είναι τυφλή, είναι χωρίς έξοδο, µε εσάς. Χωρίς εσάς υπάρχει λύση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ.
Χρήστος Παπουτσής.
Ορίστε, κύριε Παπουτσή, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περίµενα να ακούσω πολλά από τον κ. Μαρκόπουλο, άκουσα λιγότερα από όσα περίµενα. ∆ιαψεύσατε τις προσδοκίες µου, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Λυπούµαι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Θέλω να είµαι όµως συγκεκριµένος
σε αυτά τα οποία θέσατε και εσείς.
Πρώτον, µεγαλοοφειλέτες στο σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης. Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή τον συνάδελφο κ. Καρτάλη, άκουσα τον κύριο Υπουργό και θέλω να σας πω ότι και τη
δική µου υπογραφή θα έχουν οι συνάδελφοι, οι οποίοι θα ζητήσουν την κατάθεση των εγγράφων.
Κύριε Υπουργέ, να είστε βέβαιος ότι εµείς θα ζητήσουµε την
κατάθεση των εγγράφων και τα ονόµατα των µεγαλοοφειλετών,
γιατί αυτή η ιστορία, να διακινεί ο κ. Μαρκόπουλος καταστάσεις
στις οποίες αναφέρεται -γενικώς και αορίστως- για κάποιους οι
οποίοι χρωστούν, για κάποιους άλλους που δεν χρωστούν ή να
αποσιωπά εκείνους, που δεν θέλει να ονοµατίσει…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ; Με προσβάλλετε,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: ∆ιαβάστε λοιπόν, όλους τους ιδιωτικούς φορείς. Τότε, γιατί αναφερθήκατε µόνο στο κράτος; Γιατί
αναφερθήκατε, µόνο στους δηµόσιους;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Με προσβάλετε και µάλιστα µε τρόπο, εξαιρετικά, λαϊκίστικο. Εδώ είναι ο κύριος Υπουργός. Να πει τα ονόµατα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Τότε, µε συγχωρείτε. ∆εν µας είπατε,
ότι εδώ έχετε τον κατάλογο µπροστά σας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Καλέστε τον κύριο
Υπουργό, να τα πει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Έχετε µπροστά σας τον κατάλογο ή
όχι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε τα αυτά. Κυβερνάτε τον τόπο.
Ας έρθει εδώ ο Υπουργός να τα πει. Εγώ, τα έχω µπροστά µου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ο Υπουργός δεσµεύτηκε και χαιρέτησα για τη δέσµευσή του να καταθέσει επισήµως τα ονόµατα.
Σας ρωτώ, λοιπόν! Είπατε -κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσατε και εσείς και εγώ τον κ. Μαρκόπουλο- πριν από λίγο να λέει,
ότι έχω εδώ όλα τα ονόµατα και όλους τους οργανισµούς; Αναφερθήκατε στους οργανισµούς του κράτους; Ναι, ή όχι; Σας
ρωτώ, λοιπόν, γιατί αποκρύπτετε τα ονόµατα των ιδιωτικών φορέων; Γιατί λαϊκίζετε, κύριε Μαρκόπουλε, γι’ αυτόν το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ λαϊκίζω, τι λέτε, κύριε
Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Γι’ αυτόν το λόγο, λοιπόν µε τις υπογραφές των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ κατάθεση εγγράφων. Και
παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, το ταχύτερο δυνατό να τα δώσετε
στη δηµοσιότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
∆εύτερον, θέλω να σηµειώσω µε ιδιαίτερη ικανοποίηση την
πολύ σαφή, την πολύ καθαρή δήλωση του κυρίου Υπουργού,
όσον αφορά τον αγώνα, που έδωσε και θέλω να σας διαβεβαιώσω -γιατί έτυχε µέσα από τη συνεργασία µας να γνωρίσω την
ευαισθησία του, την αγωνία του και τον αγώνα που έδωσε- για να
µην κοπεί ο δέκατος τρίτος και ο δέκατος τέταρτος µισθός στον
ιδιωτικό τοµέα. Αγώνας πολύ ισχυρός. Αλλά δέχοµαι όµως, µε
πολύ µεγάλη ικανοποίηση τη δέσµευσή του, ότι αυτό το οποίο
επιχειρούµε σήµερα, κύριε Πρόεδρε, για καθαρά δηµοσιονοµικούς λόγους όσον αφορά την περικοπή της δέκατης τρίτης και
της δέκατης τέταρτης σύνταξης, είναι µέτρο µεταβατικού χαρα-
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κτήρα. Όπως ακριβώς δεσµεύεται η Κυβέρνηση, όπως ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ δεσµεύτηκε για αλλαγές, που θα έρθουν αµέσως µόλις ξανά ορθοποδήσει η οικονοµία στα πόδια
της. Όταν σταθούµε ξανά στα πόδια µας. Ελπίζω, µε την προσπάθεια όλων των κοινωνικών φορέων, στις αξιολογήσεις που
έχουµε στο τέλος του Σεπτέµβρη και του ∆εκέµβρη να είµαστε
σε θέση -ακόµα και στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισµού- να
βρούµε µέτρα που θα δίνουν µεγαλύτερη ανάσα στο κοινωνικό
σύνολο.
Όσον αφορά τη µείωση των αποζηµιώσεων απόλυσης -ακούω
διάφορους συναδέλφους, ιδιαίτερα από τη Νέα ∆ηµοκρατία και
από τα άλλα κόµµατα της Αριστεράς- πρόκειται για ένα µύθο.
Ένα µύθο πάνω στον οποίο, επιχειρούν να οχυρωθούν όλοι οι
επικριτές του νοµοσχεδίου, οι οποίοι –βεβαίως- ούτε διάβασαν,
ούτε είδαν ούτε παρακολούθησαν τη σωρεία των θετικών διατάξεων, που περιλαµβάνει αυτό το νοµοσχέδιο, που είναι καθαρά
προοδευτικές διατάξεις και αναφέρονται στη µείωση των αποζηµιώσεων απόλυσης.
Παρά το γεγονός ότι το µνηµόνιο προβλέπει τέτοια ρύθµιση,
καµµία µα καµµία πραγµατική µείωση δεν υφίστανται οι αποζηµιώσεις απολύσεως. Αυτή, είναι η ουσία. Εκείνο, το οποίο συµβαίνει είναι ότι τροποποιήθηκε το υφιστάµενο πλαίσιο, ως προς
το χρόνο καταγγελίας της εργασιακής σύµβασης. Ένα πλαίσιο,
το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά, ότι ήταν απαρχαιωµένο και εκτός
τόπου και χρόνου, όσον αφορά την εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων, που έχει επέλθει κατά τα τελευταία δέκα χρόνια.
Γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι καµµία, µα καµµία επιχείρηση δεν δύναται να ειδοποιεί τον εργαζόµενο, πλέον,
σε χρόνους όπως είκοσι τέσσερις µήνες, πριν από την απόλυση.
Αν είναι δυνατόν να επικρίνουµε, λοιπόν, την Κυβέρνηση επειδή
απαλείφει ανεφάρµοστη, πρακτικά, νοµοθεσία –ε, πείτε µουείναι παρέµβαση αυτή; Επικρίνουµε την Κυβέρνηση γιατί εκσυγχρονίζει ένα νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο ακριβώς λειτουργεί
ούτως ή άλλως στην πράξη; Πείτε µας, λοιπόν, όσοι κόπτεστε γι’
αυτό, µια επιχείρηση -που µέχρι τώρα- να έχει ειδοποιήσει τον
εργαζόµενο, ότι πρέπει να απολυθεί σε δύο χρόνια. Αν την φέρετε, θα δεχθώ ότι πράγµατι, ενδιαφέρεστε για τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων.
Αφήστε, λοιπόν, τη δηµαγωγία και ελάτε να δούµε εάν και κατά
πόσο οι νέοι χρόνοι προειδοποίησης της απόλυσης είναι εντός
της λογικής και της ταχύτητας µε την οποία τρέχουν οι εξελίξεις
στην σύγχρονη οικονοµία, στην αγορά, στις σύγχρονες οικονοµικές σχέσεις.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι από αυτό το πρίσµα, µπορούµε να συµφωνήσουµε όλοι, ότι οι ταχύτατες εξελίξεις στην αγορά, επιβάλλουν την αναθεώρηση αυτού του πλαισίου. Και αυτή η ρύθµιση
ταυτόχρονα είναι και πρακτική διέξοδος -για όσους ενδιαφέρονται τόσο πολύ- από το µνηµόνιο, χωρίς να θίγεται στην πραγµατικότητα το ύψος της αποζηµίωσης. Για να φωτίζουµε όλες τις
πλευρές των θεµάτων.
Όσον αφορά, τώρα τις διατάξεις για τις οµαδικές απολύσεις.
Γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, πολύ καλά ότι η µικρή αλλαγή του
ορίου για να θεωρηθεί η απόλυση ως οµαδική, καµµία επίδραση
δεν έχει στην πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, που είναι
πολύ µικρές, παραδοσιακές, οικογενειακές επιχειρήσεις.
Αλλά και για τις άλλες επιχειρήσεις, που έχουν πάνω από είκοσι εργαζοµένους, αµφιβάλλει κανείς ότι το νοµοσχέδιο είναι
κατ’αρχάς εντός των προβλεπόµενων από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία; Αµφιβάλλει κανείς ότι τα όρια που τίθενται στις οµαδικές
απολύσεις για ευαίσθητες ηλικιακά κατηγορίες λειτουργούν ευεργετικά για όλους τους ανθρώπους;
Για τους νεοπροσλαµβανόµενους -για τους οποίους άκουσα
πάλι τον κ. Μαρκόπουλο να επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία
προηγουµένως- και τις συµβάσεις µαθητείας επιµένετε να εθελοτυφλείτε. Φωνάζετε ότι µειώνει το νοµοσχέδιο τη νόµιµη
αµοιβή, αλλά αποσιωπάτε την αµείλικτη αλήθεια ότι οι ηλικίες
έως είκοσι πέντε ετών µαστίζονται από την ανεργία. Είναι στην
πραγµατικότητα εγκλωβισµένοι σε µια αγορά, η οποία είναι απολύτως απρόσιτη για τους νέους ανθρώπους.
Αυτή την πλευρά, λοιπόν, του φεγγαριού, δεν οφείλουµε να τη
δούµε; Ή µήπως δεν θέλετε να τη δείτε γιατί αυτή τη στιγµή,
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επειδή ακριβώς βρίσκεστε στην Αντιπολίτευση, έχετε αντιληφθεί
ότι ο λαϊκισµός και η δηµαγωγία βολεύει περισσότερο από την
υπεύθυνη στάση;
Επιπλέον, κανείς δεν µπορεί να αποδεχθεί ότι κάποιες άλλες
ευνοϊκές ρυθµίσεις, που ήταν σκανδαλώδεις ή που ήταν ρουσφετολογικές και δεν έχουν καµµία θέση σε κανένα σύγχρονο
ασφαλιστικό σύστηµα, καταργούνται. Σας υπενθυµίζω ότι ένα
κραυγαλέο παράδειγµα είναι οι εθελούσιες έξοδοι.
Αυτές οι παράλογες ρυθµίσεις σε συνδυασµό µε τις ανεύθυνες
επιλογές των προηγούµενων κυβερνήσεων, ήταν που οδήγησαν
τη χώρα αλλά και τα ασφαλιστικά µας ταµεία στο χείλος του
γκρεµού. Και τώρα οδηγούν σε απότοµη προσαρµογή µε το νέο
ασφαλιστικό, ενώ θα µπορούσαµε να είχαµε φτάσει εδώ σταδιακά και µε πολύ πιο οµαλό τρόπο, µε µεγαλύτερα δηλαδή µεταβατικά διαστήµατα.
Εάν αυτά τα είχαµε κάνει συγκεκριµένα τα προηγούµενα χρόνια και κυρίως εάν η Νέα ∆ηµοκρατία τα τελευταία πέντε, έξι χρόνια στα οποία κυβέρνησε τη χώρα χρηµατοδοτούσε αυτά τα
οποία προέβλεπε ο νόµος Ρέππα για το ασφαλιστικό σύστηµα το οποίο ουδέποτε υλοποιήθηκε και ουδέποτε δόθηκαν τα χρήµατα του 1.000.000.000 κατ’ έτος- θα ήταν ευκταίο για εµάς
σήµερα, πολύ πιο εύκολο και ακριβώς µέσα στην πολιτική φιλοσοφία του Υπουργού και της Κυβέρνησης να προχωρήσουµε.
Αλλά τώρα ως αποτέλεσµα της δικής σας πολιτικής, αυτό κατέστη ανέφικτο από τη στιγµή που η χώρα βρέθηκε στη δίνη της
δηµοσιονοµικής κρίσης.
Γι’ αυτό λοιπόν η ώρα αυτή, είναι ώρα ευθύνης. ∆εν είναι ώρα
συζήτησης µε συναισθηµατισµούς και ηθικά φορτισµένες απόψεις. Και πάνω απ’ όλα δεν είναι ώρα συζήτησης µε όρους µιντιακού πόνου. Έχουµε υποχρέωση όλοι µας να επιµείνουµε
στην ανάγκη για δηµοσιονοµική πειθαρχία.
Ταυτόχρονα, όµως, πρέπει να προβάλουµε και τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής. Το λέω και το τονίζω συχνά
αυτό, γιατί έχω βαθιά πίστη ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
και οι εργασιακές αλλαγές από µόνες τους, δεν µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για το χτίσιµο µιας νέας παραγωγικής και σύγχρονης οικονοµίας.
Είναι η ώρα τώρα για να ξεκινήσουµε το βηµατισµό της εξόδου
από την κρίση και να αρχίσουµε την υλοποίηση του προγράµµατος για το µέλλον της Ελλάδας µε σταθερή πίστη στη βασική
αξιακή µας επιλογή ότι η νέα ανάπτυξη, η πράσινη ανάπτυξη δεν
αδιαφορεί, αλλά αντίθετα στηρίζει, χρηµατοδοτεί και οικοδοµεί
ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπουτσή. Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όταν κάποιος θεωρητικολογεί από καθέδρας στο Ζάππειο, παραθέτοντας κάποια µέτρα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και δεν είναι παρών, δεν δίνει το παρόν σ’ αυτήν εδώ την
Αίθουσα, σε ένα κρισιµότατο νοµοσχέδιο που αφορά την ελληνική οικονοµία, τότε το ελάχιστο που µπορεί να ειπωθεί ότι προκαλεί µια αλγεινή εντύπωση.
Κύριε Υπουργέ, επειδή δεν θέλουµε να αφήνεται τίποτα αναπάντητο, µας µεταφέρατε στην Αίθουσα πληροφόρηση, που σας
εδόθη από την κ. ∆ιαµαντοπούλου, για ζητήµατα που αφορούν
τριτέκνους.
Πρώτον και κύριον να σας πω ότι η κ. ∆ιαµαντοπούλου έχει καταργήσει το νόµο που αφορά τις προσλήψεις των πολυτέκνων
εκπαιδευτικών, προκαλώντας ευλόγως οργή και αγανάκτηση σε
όλη την κοινότητα των πολυτέκνων. Και, δεύτερον, θέλω να σας
πω, σε σχέση µε αυτό που αναφέρατε για τις µετεγγραφές των
υποψηφίων που προέρχονται από τρίτεκνες οικογένειες, ότι η
ανησυχία των τριτέκνων τώρα οικογενειών δεν είναι στο κενό.
Γιατί; Γιατί το θέµα -πιθανών δεν το γνωρίζετε, κύριε Υπουργέετέθη από την κ. ∆ιαµαντοπούλου στον κοινοβουλευτικό τοµέα
εργασίας του ΠΑΣΟΚ.
Βεβαίως, δεν έλαβε νοµοθετικά σάρκα και οστά. Αλλά το θέµα
συζητήθηκε, δηµοσιοποιήθηκε. Και ευλόγως και πάλι, όπως κα-
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τανοείτε, υπάρχει µια τεράστια ανησυχία στον κόσµο των τριτέκνων.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Αυτό είναι ψέµα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν είναι ψέµα και το ξέρετε πολύ
καλά. Να µην πω και ονόµατα. Μου το είπαν Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κάνετε πολιτική δηµοσιευµάτων;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μη διακόπτετε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έχετε ξεθεµελιώσει πρόνοιες, που
ήταν υπέρ των πολυµελών οικογενειών σε µια συγκυρία οξυτάτου δηµογραφικού προβλήµατος, ένα δίχτυ προστασίας που
στήθηκε µετά από αγώνες, από κόπους ετών που έκαναν οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες. Και χωρίς να ερυθριάτε καθόλου έρχεστε εδώ και παραλλάσσετε την πραγµατικότητα.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει µεγάλη ανησυχία και να την µεταφέρετε στην κ. ∆ιαµαντοπούλου λέγοντας «κάτω τα χέρια από τους
τριτέκνους και τους πολυτέκνους». Μέχρι εδώ και µη παρέκει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Κύριε Ροντούλη, λέτε ψέµατα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ψέµατα λέτε εσείς στον ελληνικό
λαό, σωρεία ψεµάτων.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Κατρίνη, παρακαλώ, αφήστε τον αγορητή να εκθέσει τις απόψεις του.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έρχοµαι τώρα στα του νοµοσχεδίου.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω πληροφορηθήκατε την κριτική που
ασκήθηκε από τον κ. Καµίνη, το Συνήγορο του Πολίτη, στο νοµοσχέδιο. Είπε δύο σηµαντικά πράγµατα, για να φρεσκάρω τη
µνήµη σας.
Πράγµα πρώτον, έκανε µια κριτική γενικού περιεχοµένου. Είπε,
δηλαδή, ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή
µε αυστηρά δηµοσιονοµική στόχευση, µάλιστα το χαρακτήρισε
νοµοσχέδιο έκτακτης δηµοσιονοµικής ανάγκης και συνέχισε: «θα
πρέπει επιτέλους στην ελληνική κοινωνία να αρχίσει µια σοβαρή
συζήτηση για το ασφαλιστικό πρόβληµα της χώρας, προκειµένου να µην κινούµαστε µε νοµοσχέδια εµβαλωµατικών λύσεων,
αλλά ριζικών λύσεων, αλλαγών και µεταρρυθµίσεων που θα δώσουν µια άλλη πνοή και θα δηµιουργήσουν ένα άλλο τοπίο στο
ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας». Τα είπε όλα δηλαδή. Να µην
επαίρεστε, τέλος πάντων, ότι κάνετε κάτι το µεγαλειώδες.
Το άλλο που είπε –και θέλω παρακαλώ πολύ να του δώσετε
ιδιαίτερη σηµασία- είναι το εξής. Ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι,
έγινε µια κουβέντα για το αν θα έπρεπε να ενισχυθεί το επίδοµα
των 800 ευρώ, που δίνετε σε χαµηλοσυνταξιούχους σε αντικατάσταση της δέκατης τρίτης και της δέκατης τέταρτης συντάξεως που περικόπτετε.
Υπήρχε µια δέσµευση στη Βουλή από τον κ. Λοβέρδο ενώπιον
του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ότι θα εδίδοντο 200 ευρώ παραπάνω. Προσέξτε τι λέει ο Συνήγορος του
Πολίτη. Λέει ότι η δέκατη τρίτη και η δέκατη τέταρτη σύνταξη
πήγαινε σε δαπάνες υγείας. ∆ηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη την έδιναν για να διατηρηθούν απλά εν ζωή. Άρα αυτά τα 200 ευρώ που ζητάµε τόσο
καιρό τώρα να προστεθούν στο επίδοµα των χαµηλοσυνταξιούχων που αντικατέστησε τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη
σύνταξη, είναι ζήτηµα επιβίωσης για τους ανθρώπους αυτούς.
Και δεν µπορεί να έρχεται ο Υπουργός Εργασίας και να λέει ότι
θα δούµε στο µέλλον την αναπροσαρµογή, τη στιγµή που λίγες
µέρες πριν µε δηλώσεις του στις εφηµερίδες -τις οποίες έχω καταθέσει στα Πρακτικά- έλεγε ότι συµφώνησε µε τον κ. Παπα-
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κωνσταντίνου να δοθούν αυτά τα 200 ευρώ επιπροσθέτως. Άρα
εδώ έχουµε να κάνουµε µε ένα ζήτηµα επιβίωσης των χαµηλοσυνταξιούχων.
Έρχοµαι τώρα σε ένα άλλο ζήτηµα, το οποίο επίσης θα πρέπει
να ληφθεί σοβαρά υπ’όψιν και αφορά τον αγροτικό κόσµο της
χώρας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι µε πρόσφατο νόµο του Υπουργείου Εργασίας µικροεπαγγελµατίες που ήταν ασφαλισµένοι
στον ΟΓΑ σε περιοχές κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων, εξαναγκάστηκαν να φύγουν από τον ΟΓΑ και να πάνε αναγκαστικά να
ασφαλιστούν στον ΟΑΕΕ.
Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσµα όλης αυτής της διαδικασίας,
αφού πέρασε ένα χρονικό διάστηµα και είδαµε την πραγµατική
αντανάκλαση της νοµοθεσίας του ΠΑΣΟΚ; Οι άνθρωποι αυτοί, οι
οποίοι εξαναγκάστηκαν να φύγουν από τον ΟΓΑ και πήγαν στον
ΟΑΕΕ, δεν µπορούν να καταβάλουν τις εισφορές τους, γιατί είναι
πολλαπλάσιες.
Άρα είναι διπλό το κακό. Και ο ΟΓΑ έχασε από τα ταµεία του
γιατί οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν, αλλά και ο ΟΑΕΕ δεν παίρνει
νέες εισφορές, γιατί απλά αυτοί οι άνθρωποι δεν µπορούν να καταβάλουν τις πολλαπλάσιες εισφορές τους.
Άρα τι κάνατε µε αυτή τη µεγάλη µεταρρύθµιση που αφορά
τον αγροτικό κόσµο της χώρας, που δραστηριοποιείται µικροεπαγγελµατικά σε περιοχές κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων; Καταφέρατε µια τρύπα στο νερό.
Αφήστε δε που υπάρχει και ένα άλλο ζήτηµα. Υπάρχουν άνθρωποι, τέτοιοι που είπα, µικροεπαγγελµατίες, αγρότες κατά
βάση, οι οποίοι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια θα
έπρεπε να πάρουν σύνταξη. Οι άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, τώρα
που τους στέλνουν στον ΟΑΕΕ, δεν µπορούν –είπαµε- να πληρώσουν τις πολλαπλάσιες εισφορές µε αποτέλεσµα η συνταξιοδότησή τους να τίθεται εν αµφίβολο. Γιατί µη καταβάλλοντας
εισφορές στον ΟΑΕΕ, δεν ξέρουν τι θα γίνει µε τη διαδοχική τους
ασφάλιση. Συν το ότι υπέχουν και νοµικές ευθύνες.
Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα.
Εδώ πέρα το ζήτηµα των αγροτών που µικροεπαγγελµατικά δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο, δίνοντας ζωή στα χωριά
της χώρας, συγκρατώντας στα χωριά τον πληθυσµό της χώρας,
θα πρέπει να το δείτε εξ υπαρχής, διότι µέχρι τώρα οι νοµοθετικές σας πρωτοβουλίες δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα.
Σε κάθε περίπτωση, αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς καταψηφίσαµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο. Θα καταψηφίσουµε την πλειονότητα των άρθρων του, γιατί πολύ απλά, κύριε Υπουργέ, ο
συνταξιούχος οψέποτε πάρει τη σύνταξή του θα την πάρει µειωµένη τουλάχιστον κατά 24%, 25%. Και πριν προλάβει να την
πάρει, θα προλάβει κάποιος άλλος να τον πάρει για τα επουράνια λιβάδια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ροντούλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ψήφισµα της 8ης Ιουλίου 2010 της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και της Ανωτάτης ∆ιοίκησης
Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α∆Ε∆Υ).
Η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Ανωτάτη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α∆Ε∆Υ) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στο
ασφαλιστικό σύστηµα, τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και
το ρόλο του Οργανισµού Μεσολάβησης ∆ιαιτησίας.
Το προαναφερθέν ψήφισµα έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Θεόδωρος Καράογλου.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα σοβαρότατο νοµοσχέδιο, ένα ζήτηµα που
αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες. Θίγουµε ένα από τα θεµελιώδη δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών, το ιερό δικαίωµα της
ασφάλισης των Ελλήνων πολιτών.
Είναι ένα ζήτηµα που αφορά όχι µόνο εµάς άµεσα και το εγγύς
µέλλον µας, όταν και εµείς κάποτε θα γίνουµε συνταξιούχοι, αν
ποτέ γίνουµε. Αφορά και τους γονείς µας, όσους από αυτούς
είναι εν ζωή και παίρνουν κάποια σύνταξη, όποια και αν είναι
αυτή. Και, βεβαίως, και κυρίως αφορά το µέλλον των παιδιών
µας.
Είναι, λοιπόν, παρά πολύ σηµαντικό να σταθούµε µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα να υπερβούµε τις διαχωριστικές γραµµές, να βάλουµε το χέρι στην καρδιά, να αναλογιστούµε τις
ευθύνες που έχουµε κυρίως απέναντι στη νέα γενιά και στα παιδιά µας και αναλόγως να σταθούµε θετικά ή αρνητικά στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Να έχουµε όµως µια στάση ευθύνης και
να κάνουµε προτάσεις σοβαρές, υπεύθυνες και τεκµηριωµένες.
Άλλωστε η σοβαρότητα του θέµατος είναι τόσο µεγάλη η
οποία αποδεικνύεται από τα εκατοµµύρια των Ελλήνων πολιτών
που σήµερα απεργούν, από τις δεκάδες χιλιάδες των διαδηλωτών που σε όλη την Ελλάδα στέλνουν ένα βροντερό µήνυµα στην
Κυβέρνηση και στο ελληνικό Κοινοβούλιο ζητώντας την απόσυρση και ουσιαστικές αλλαγές στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
από την πρωτοφανή για πρώτη φορά στα χρονικά των υπαλλήλων της Βουλής που διεκδικούν τα δίκια τους, από τους δεκάδες
συναδέλφους οµιλητές και βεβαίως από τις άπειρες ώρες συζήτησης που καταναλώσαµε στις αρµόδιες επιτροπές αλλά και εδώ
στην Ολοµέλεια.
Θα ξεκινήσω και θα είµαι όσο περισσότερο µπορώ επιγραµµατικός, γιατί και ο χρόνος δεν είναι πάρα πολύς, δίνοντας µια
γρήγορη απάντηση σε ένα βασικό ερώτηµα.
Για ποιο λόγο προσχωρούµε σε αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστηµα; Χρειάζονται αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστηµα; Ανεπιφύλακτα ναι. Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι τα ασφαλιστικά
ταµεία καταρρέουν. ∆εν υπάρχουν χρήµατα. Άλλωστε υπάρχει
η πρόσφατη σχετικά έκφραση του αρµόδιου Υπουργού, ο οποίος
είπε «∆εν υπάρχει σάλιο στα ασφαλιστικά ταµεία». Είναι γνωστό
σε όλους τους Έλληνες πολίτες ότι υπάρχει κακή ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών, και βεβαίως, µεγάλη ταλαιπωρία των Ελλήνων ασφαλισµένων. Άρα, λοιπόν ανεπιφύλακτα, ναι,
χρειάζονται αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Ας εξετάσουµε τώρα τους λόγους, ας εξετάσουµε τις παραµέτρους από τις οποίες δηµιουργήθηκε το πρόβληµα στο ασφαλιστικό σύστηµα. Επιγραµµατικά και πάλι θα πω ότι ένας από
τους βασικούς λόγους που υπάρχει πρόβληµα στο ασφαλιστικό
µας σύστηµα είναι το δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας. ∆υστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το µεγαλύτερο
εθνικό πρόβληµα και θα πρέπει κάποτε να το συζητήσουµε υπεύθυνα και τεκµηριωµένα και να υπάρξουν πολιτικές για την αντιµετώπισή του.
∆υστυχώς είµαστε µια χώρα, ένα έθνος που συνεχώς µαθηµατικά φθίνει. Ο µέσος όρος γεννήσεων έχει µειωθεί στο 1,2 παιδιά ανά οικογένεια, ενώ για να επιβιώσει ένα έθνος χρειάζεται ο
µέσος όρος αυτός να είναι πάνω από 2,1 παιδιά. Υπάρχει, λοιπόν, ένα σοβαρό ζήτηµα. Ο πληθυσµός της χώρας συνεχώς
ελαττώνεται και όχι µόνο αυτό αλλά γερνάει.
Υπάρχει και µια πολύ κακή σχέση εργαζοµένων και συνταξιούχων. Ένα ασφαλιστικό σύστηµα για να αντέξει, για να ζήσει
χρειάζεται µια αναλογία τέσσερις εργαζόµενοι προς ένα συνταξιούχο. ∆υστυχώς, στη χώρα µας έχουµε φτάσει στο σηµείο να
έχουµε δύο εργαζόµενους προς ένα συνταξιούχο.
Ακόµη η αποβιοµηχάνιση της χώρας είναι γεγονός. Η αδήλωτη
εργασία εκατοντάδων χιλιάδων νοµίµων ή µη µεταναστών είναι
µια πραγµατικότητα και στερεί πολλά εκατοµµύρια ευρώ, πολλούς σηµαντικούς πόρους από το ασφαλιστικό σύστηµα.
Ο κατακερµατισµός των ασφαλιστικών ταµείων δηµιουργεί
προβλήµατα υψηλού λειτουργικού κόστους και όχι µόνο αυτό,
αλλά και τεράστιας εισφοροδιαφυγής. ∆εν υπάρχει καθόλου εκ-
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µετάλλευση της ακίνητης ή της κινητής περιουσίας των ασφαλιστικών ταµείων. Τέλος υπάρχουν συγκεκριµένες παθογένειες του
ασφαλιστικού συστήµατος για τις οποίες τα δύο κόµµατα τα
οποία κυβέρνησαν από το 1974 και µετά τη χώρα έχουν τις µεγάλες ευθύνες.
Και βεβαίως, εγώ -και δεν διεκδικώ την αντικειµενικότητα, είναι
υποκειµενική µου άποψη αλλά θα την καταθέσω- θεωρώ ότι τις
βασικές αιχµές και ευθύνες για αυτή την κατάντια των παθογενειών του ασφαλιστικού µας συστήµατος την έχει το ΠΑΣΟΚ.
Γιατί ζήσαµε στο παρελθόν καταστάσεις όπου γυναίκες µε δεκαπέντε χρόνια προϋπηρεσίας και ανήλικα παιδιά σε ηλικία τριάντα πέντε, τριάντα έξι, τριάντα οκτώ χρονών έβγαιναν στη
σύνταξη. Ζήσαµε καταστάσεις που εξακολουθούν και υπάρχουν
ακόµη και σήµερα, γιατί δεν έγιναν οι διορθώσεις που θα έπρεπε,
να έχουµε χιλιάδες ανάπηρους-«µαϊµού» που παίρνουν αναπηρικές συντάξεις. Είχαµε και εξακολουθούµε να έχουµε, δυστυχώς,
συνταξιούχους ηλικίας κάτω των πενήντα ετών που παίρνουν και
συνεχίζουν να παίρνουν συντάξεις.
Εποµένως, ανεπιφύλακτα «ναι» στις αλλαγές στο ασφαλιστικό
σύστηµα. Τι είδους, όµως, αλλαγές χρειάζεται το ασφαλιστικό
σύστηµα;
Πρώτα-πρώτα, χρειάζεται αλλαγές, οι οποίες θα είναι κοινωνικά δίκαιες, αλλαγές οι οποίες θα γίνουν αποδεκτές από τους
πολίτες, αλλαγές που να αποδεικνύουν στους πολίτες ότι υπάρχει µια στοχευµένη πολιτική.
Και ως παράδειγµα αναφέρω ότι πρέπει να αποδείξουµε στους
Έλληνες πολίτες ότι ασκούµε µια στοχευµένη πολιτική για να
αντιµετωπίσουµε το δηµογραφικό πρόβληµα και να ενισχύσουµε
τις πολύτεκνες µητέρες. Πρέπει να αποδεικνύουµε ότι ασκούµε
µια συγκεκριµένη κοινωνική ασφαλιστική πολιτική για να στηρίξουµε τις µονογονεϊκές οικογένειες ή να στηρίξουµε τις άγαµες
θυγατέρες κάποιας µεγάλης ηλικίας που έχουν µείνει από το παρελθόν και αντιµετωπίζουν σοβαρό βιοποριστικό πρόβληµα.
Ακόµη οι αλλαγές αυτές πρέπει να διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος -και αυτό είναι παρά πολύ
σηµαντικό- γιατί αν δεν τη διασφαλίζουν, καταλαβαίνετε ότι
υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα και βεβαίως, θα πρέπει οι
αλλαγές αυτές να προκύπτουν µέσα από έντονο κοινωνικό διάλογο. Πρέπει να υπάρξει κοινωνικός διάλογος µε όλους τους
πολίτες, µε όλους τους κοινωνικούς φορείς. Έγινε αυτό;
∆υστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά λύπης µου λέω
ότι αυτές οι θεµελιώδεις προϋποθέσεις για την υλοποίηση, για
τις αλλαγές και για την εφαρµογή ενός σωστού ασφαλιστικού
συστήµατος δεν έχουν γίνει πράξη, ούτε γίνονται πράξη µε το
παρόν νοµοσχέδιο.
Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, η Κυβέρνηση επιχειρεί βίαιες
ανατροπές, σκληρές ανατροπές, αντικοινωνικές ανατροπές. ∆υστυχώς τα µέτρα τα οποία χαρακτηρίζουν το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι κυρίως, µέτρα δηµοσιονοµικού χαρακτήρα.
Έτσι, λοιπόν, βλέπουµε ότι µιλάει το νοµοσχέδιο για αύξηση
ορίων συνταξιοδότησης, για ουσιαστική µείωση των συντάξεων
και «πάγωµα» των συντάξεων αυτών -όσων µείνουν µετά την
αφαίρεση συγκεκριµένων ποσών- για την κατάργηση στην πράξη
του δέκατου τρίτου και του δέκατου τέταρτου µισθού, για την
επαναφορά του άδικου ΛΑΦΚΑ σε ποσοστά 3% έως 10%.
Και θυµίζω ότι είναι αυτό που το 2004, η Νέα ∆ηµοκρατία, όχι
απλώς κατάργησε, αλλά επέστρεψε και όσα χρήµατα παράνοµα
οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ τα προηγούµενα χρόνια κρατούσαν.
Είναι, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο, το οποίο επιδιώκει βίαιες, ριζικές ανατροπές του ασφαλιστικού συστήµατος. Είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο από τις συνεχείς αλλαγές, που µέχρι πριν από
λίγο είδαµε τον Υπουργό να κάνει -περισσότερες από εξήντα
τροπολογίες έχουν έρθει- αποδεικνύεται ότι είναι πρόχειρο νοµοσχέδιο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Καµµία τροπολογία.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Εξήντα τροπολογίες, τουλάχιστον,
από την ώρα που µπήκε στην επιτροπή µέχρι και τώρα.
Και πριν από λίγο, κύριε Υπουργέ, σας άκουγα ότι αποσύρατε
άρθρα και φέρνετε κάτι καινούργιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μπορεί να µην είναι τυ-
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πικά τροπολογίες. Είναι τροποποιήσεις.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κλείνοντας, λοιπόν, γιατί ο χρόνος -όπως είπα- δεν µου δίνει τη δυνατότητα να αναφερθώ αναλυτικά, θα έλεγα, λοιπόν, ότι εµείς, ως Νέα ∆ηµοκρατία, που
είµαστε ένα σοβαρό και υπεύθυνο κόµµα, λέµε ότι τη βασική φιλοσοφία, την εµφάνιση του νοµοσχεδίου όπως είναι, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καµµία δυνατότητα να την ψηφίσουµε.
Θεωρούµε ότι είναι ένα νοµοσχέδιο κοινωνικά άδικο, ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, ένα νοµοσχέδιο, το οποίο δηµιουργεί
πραγµατικά µεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις λόγω της αδικίας
του.
Όµως, στεκόµαστε µε προσοχή και υπευθυνότητα στη συζήτηση που γίνεται για τα άρθρα. Όπου χρειάζεται θα σταθούµε
εποικοδοµητικά.
Άλλωστε, αυτή είναι η µεγάλη µας διαφορά σε σχέση µε το
ΠΑΣΟΚ, που µέχρι πριν από ένα χρόνο, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, έλεγε γενικώς και αορίστως «όχι» σε όλα και δεν ήθελε
καµµία απολύτως αλλαγή. Θυµίζω ότι ακόµα και όταν το 2008
έγινε η µείωση των ασφαλιστικών ταµείων από εκατόν τριάντα
τρία σε δεκατρία, τότε ήταν κάθετα αντίθετο και σήµερα έρχεται
και τα µειώνει ακόµη περισσότερο και εµείς λέµε ότι αυτό είναι
µια σωστή πολιτική, γιατί θα πρέπει να έχουµε λιγότερα ασφαλιστικά ταµεία. Προφανές είναι αυτό.
Αλλά, εµείς στεκόµαστε υπεύθυνα, λοιπόν, και όπου χρειάζεται θα ψηφίσουµε άρθρα που εκτιµούµε ότι είναι προς όφελος
του ελληνικού λαού και προς όφελος της λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήµατος, ακόµη και αν δυσαρεστούν συγκεκριµένες
κοινωνικές οµάδες.
Από την άλλη, όµως, θα είµαστε στο πλευρό των Ελλήνων πολιτών στον αγώνα για σηµαντικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν
στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο -εφόσον βέβαια µε
την ψήφο των Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου γίνει
νόµος- και θα προχωρήσουµε, όταν αύριο γίνουµε Κυβέρνηση,
στις σηµαντικές αλλαγές προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας,
προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καράογλου.
Το λόγο έχει ο κ. Πάρης Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ και
µιάµιση ώρα θέλω να πω κάτι εκ µέρους –πιστεύω- όλων των
Βουλευτών, των απλών Βουλευτών. Εδώ και µιάµιση ώρα είχαµε
τη γνωστή παρεµβολή, όπου ακούσαµε λίγα για το ασφαλιστικό
και πολλά για διάφορα άλλα πράγµατα, µια παρεµβολή που είναι
καθεστώς µε τον Κανονισµό της Βουλής, τον οποίο σέβοµαι απόλυτα, αφού υπηρετώ χρόνια θεσµούς και σέβοµαι απεριόριστα
όπως και τα θεσµικά δικαιώµατα, που απορρέουν απ’ αυτούς.
Ένα δικαίωµα, όµως, που απορρέει θεσµικά δεν παύει να είναι
δικαίωµα κατ’ απονοµήν και πρέπει να ασκείται µε σύνεση και µε
πειθώ.
Εγώ αναρωτιέµαι, λοιπόν. Ωραία, αυτοί που αντλούν το δικαίωµα θεσµικά και παρεµβαίνουν στην Βουλή και κάνουν αυτά τα
«τρέιλερ», κατά σύµπτωση πριν τα δελτία ειδήσεων των 14.00’
και των 20.00’, σε κάθε συζήτηση, καλά πράττουν.
Συζητάµε για το ασφαλιστικό. Όλοι οι Βουλευτές -και ξέρω
παρά πολλούς, οι οποίοι πήραν πρωτοβουλίες, κατέθεσαν ερωτήσεις, έκαναν προτάσεις, κατέθεσαν έµπρακτα την αγωνία τους
για το ασφαλιστικό- δεν έχουν κανένα δικαίωµα που αντλείται επί
της ουσίας αυτή τη φορά µε το τεκµήριο της γνώσης και της ενασχόλησης µε το θέµα;
Κάτι δεν πρέπει να γίνει µε τον Κανονισµό της Βουλής;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να πω µία αντιπαρατήρηση, κύριε Κουκουλόπουλε;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θέσατε δυο θέµατα. Το
παρένθετο θέµα, το δεύτερο που θέσατε, ήταν ότι πολλοί συνάδελφοι ίσως δεν ήταν ακριβώς στον πυρήνα του θέµατος και δεν
µιλούσαν συγκεκριµένα. Αυτό το αντιπαρέρχοµαι. ∆εν µπορούµε
να το σχολιάσουµε και δεν µπορούµε να το διαχειριστούµε.
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Το πρώτο και βασικό θέµα που ασχοληθήκατε είναι το θέµα
του Κανονισµού. ∆υστυχώς έτσι έχει ο Κανονισµός της Βουλής.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γνωρίζω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σε άλλη συζήτηση, η
ηθική βαρύτητα της παρατηρήσεώς σας λαµβάνεται υπ’ όψιν,
αλλά σε άλλη προσφορότερη συζήτηση, δηλαδή στη συζήτηση
για τροποποίηση του Κανονισµού, µπορείτε να θέσετε τα θέµατα,
να τα επανεξετάσουµε για να βρούµε µια ίσως ορθολογικότερη
λύση.
Αλλά, η δοµή της Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας µας, όπως
είναι, έχει αυτές τις ανελαστικότητες, δηλαδή κάποιες προνοµίες
υπέρ των κοµµάτων, υπέρ των οµάδων, υπέρ των αντιπροσωπευτικοτήτων µέσα στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι είναι τα πράγµατα τώρα.
Εσείς, µε τον χρόνο να αρχίζει να µετράει από τώρα, µπορείτε
να εισέλθετε στο θέµα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Τα γνωρίζω, τα σέβοµαι και τα υποστηρίζω όλα όσα είπατε και
όσα λέει ο Κανονισµός, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ασκούνται
µε τρόπο που να υπηρετούν, πρώτα και πάνω από όλα, την ουσία,
γιατί αυτό χρειάζεται από εµάς ο ελληνικός λαός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες
εβδοµάδες όλοι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, πάµπολλες φορές,
δεχθήκαµε το στερεότυπο ερώτηµα αν θα ψηφίσουµε το ασφαλιστικό. Το ερώτηµα δεν υφίσταται για έναν πολύ συγκεκριµένο
λόγο.
Ξέρουµε πολύ καλά πως όλοι µαζί -και µόνο όλοι µαζί- συγκροτούµε την κυβερνητική πλειοψηφία. ∆ιεθνείς εξελίξεις, χρόνιες παθογένειες, αλλά και µια εγκληµατική διακυβέρνηση τα
τελευταία πεντέµισι χρόνια, µας έφεραν αντιµέτωπους µε µια
ιστορική ευθύνη, τη σωτηρία της χώρας. Αυτό είναι το πρώτιστο
καθήκον της κυβερνητικής πλειοψηφίας και αυτό πράττουµε,
αναλαµβάνοντας και την ευθύνη των αποφάσεών µας.
Εµείς, όµως, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δεχθήκαµε και ένα δεύτερο ερώτηµα, επίσης πάµπολλες φορές, τις τελευταίες εβδοµάδες: «Ξέρετε» –µας ρωτούν οι συµπολίτες µας και πολλοί
δηµοσιογράφοι- «τι πάτε να ψηφίσετε»;
Αντιπαρέρχοµαι την υπολανθάνουσα απαξίωση που ενυπάρχει στην εκφορά του ερωτήµατος και απαντώ ευθέως: Ναι, ξέρουµε πολύ καλά τι ψηφίζουµε, τι ψηφίσαµε χθες και τι θα
ψηφίσουµε σε λίγες ώρες. Ψηφίζουµε ένα νοµοσχέδιο, όχι απλά
κρίσιµο, αλλά κατά κυριολεξία οριακό.
Όλοι γνωρίζουµε, πως όσα έγιναν και κυρίως όσα δεν έγιναν
τα προηγούµενα χρόνια, έχουν οδηγήσει το υφιστάµενο ασφαλιστικό σύστηµα σε κατάρρευση µε µαθηµατική, µάλιστα, ακρίβεια. Επ’ αυτού, σοβαρός αντίλογος δεν υπάρχει. Όπως, επίσης,
δυστυχώς, δεν ακούσαµε –µέχρι τώρα κάποια σοβαρή εναλλακτική πρόταση για ένα άλλο ασφαλιστικό σύστηµα, πέρα από ευχολόγια.
Το κεντρικό πολιτικό ζητούµενο όµως της νοµοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης, µε βάση την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί, είναι ένα και µοναδικό. Η διασφάλιση ενός βιώσιµου
δηµόσιου ασφαλιστικού συστήµατος µε κοινωνικό χαρακτήρα.
Και το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας απαντά θετικά σ’
αυτό το κεντρικό ερώτηµα.
Θετικά µεν, οριακά δε.
Από την άλλη, δεν υποβαθµίζω καθόλου πολύ σηµαντικές διατάξεις του νοµοσχέδιου από τα ζητήµατα των διαβητικών και
άλλων ευπαθών οµάδων µέχρι το ζήτηµα της διαδοχικής ασφάλισης και µια σειρά άλλων ρυθµίσεων. Αλλά, υπάρχουν σοβαρές
εκκρεµότητες από τη δέκατη τρίτη, τη δέκατη τέταρτη σύνταξη
µέχρι το ζήτηµα των µητέρων ανηλίκων τέκνων, υπάρχουν ζητήµατα, που γρηγορότερα από όσο φαντάζονται κάποιοι «ρεαλιστές», πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε. Αυτή η αντιµετώπιση,
βέβαια, προϋποθέτει µια πολυεπίπεδη προσπάθεια το επόµενο
διάστηµα, έτσι ώστε, όχι απλά να διασφαλιστεί περαιτέρω, αλλά
να ενισχυθεί ο δηµόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήµατος. Εκεί θα κριθούµε. Το ερώτηµα είναι αν
µπορούµε.
Πιστεύουµε πως µπορούµε, αρκεί να δείξουµε και το επόµενο
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διάστηµα την ίδια αποφασιστικότητα που δείξαµε µέχρι τώρα,
αυτή που δείχνουµε µε το παρόν νοµοσχέδιο, στο φάρµακο, στα
διαγνωστικά, στις απύθµενες σπατάλες του πελατειακού κράτους που κατάφερε να διατηρεί τέσσερα γενικά νοσοκοµεία στο
Λασίθι και τµήµατα Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ σε πενήντα τρεις πόλεις και κωµοπόλεις όλης της χώρας.
Θα µπορούσα να παραθέσω πολλά άλλα παραδείγµατα περικοπής δαπανών παραδείγµατα που είναι ενδείξεις, αν όχι αποδείξεις, ότι το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, είναι οριακό και από
άποψη που σχετίζεται µε την ακολουθούµενη οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης.
Συγκεκριµένα, οι µέχρι τώρα προσπάθειες και αποφάσεις µας
έχουν περιορίσει το έλλειµµα και φαίνεται να έχουµε αποτέλεσµα σ’ αυτό αποκλειστικά µε περικοπή µισθών και συντάξεων.
Ήταν ένας αναγκαίος δρόµος, ένας αναγκαίος κύκλος, που κλείνει την επόµενη εβδοµάδα µε την ψήφιση και του άλλου ασφαλιστικού των δηµοσίων υπαλλήλων, αλλά ένας δρόµος
αναγκαίος, όχι, όµως, ικανός.
Τα µηνύµατα που είχαµε από το πεδίο των εσόδων την περασµένη εβδοµάδα είναι αποκαλυπτικά. Πρέπει να µας παρακινήσουν να ανοίξουµε και αλλού «περπατησιά», διανέµοντας δίκαια
τα βάρη, χτυπώντας αλύπητα τη ρεµούλα και τη σπατάλη και κυρίως, ανοίγοντας διάπλατα το δρόµο της ανάπτυξης µε πρωτοβουλίες.
Το ασφαλιστικό, είναι επίσης οριακό και από κοινωνική, αλλά
και δικαιακή άποψη. Βάζει σε σοβαρή δοκιµασία συγκεκριµένες
κοινωνικές και ηλικιακές οµάδες που ειχαν κάνει προγραµµατισµό ζωής, βασιζόµενες στους µύθους που έχτισε µε επιµέλεια
το πολιτικό σύστηµα από την Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα.
Τι απαντάµε σε αυτές τις κοινωνικές και ηλικιακές οµάδες; Η
απάντηση δεν µπορεί να είναι άλλη, από το ότι θα αποφασίσουµε
µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον.
Οφείλουµε, να δώσουµε πειστικές απαντήσεις στη νέα γενιά,
µια γενιά για την οποία περισσεύουν τα ερωτήµατα και απουσιάζουν οι απαντήσεις. Πιστεύω βαθιά ότι κανένας µας δεν επιθυµεί να καταγραφεί ως µέλος µιας γενιάς, η οποία έζησε καλά
εξαιτίας των προηγούµενων και εις βάρος των επόµενων γενεών.
Από αυτήν µας την πίστη, αντλούµε και την δύναµη για τις αποφάσεις µας και αναλαµβάνουµε την ευθύνη γι’ αυτές.
Το ασφαλιστικό τέλος είναι οριακό, πάνω από όλα και κυρίως
από πολιτική άποψη, θέτει επί τάπητος ένα καίριο, κρίσιµο, καθοριστικό, κεφαλαιώδες, θεµελιώδες ερώτηµα, που πρέπει όλοι
να απαντήσουµε. Ποιά είναι και ποιά θα είναι η Ελλάδα µετά την
6η Μαΐου; Την ηµεροµηνία που ψηφίσαµε την προσφυγή στο µηχανισµό στήριξης µε τη συνεργασία που έχουµε -µε την επιτήρηση, όπως και αν το πείτε- µε την τρόικα.
Περισσεύουν από τις 6 Μαΐου µέχρι σήµερα οι θεωρίες του
τύπου πως η χώρα τελείωσε ή ότι πάλι είµαστε εντολοδόχοι της
τρόικας. Όσοι εµφορούνται από τέτοιες αντιλήψεις, στην καλύτερη περίπτωση παρασύρονται και στην χειρότερη εκφράζουν
µύχιες επιθυµίες.
Σίγουρα ναι, τα περιθώρια είναι ασφυκτικά, αλλά επίσης, ναι,
υπάρχει περιθώριο διαπραγµάτευσης. Η τελική µορφή του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου είναι απόδειξη γι’ αυτό. Όσοι αντιδράσαµε
στα χειρότερα και ζήσαµε από κοντά την προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και του Πρωθυπουργού
προσωπικά, µπορούµε να επιβεβαιώσουµε ότι πραγµατικά
υπήρξε διαπραγµάτευση µε πολύ συγκεκριµένα αποτελέσµατα,
γύρω από το ασφαλιστικό και δικαιώνει µια πολιτική άποψη την
οποία και ασπάζοµαι απόλυτα.
Μονόδροµος, δεν είναι το µνηµόνιο. Μονόδροµος ήταν, είναι
και θα είναι η σωτηρία της χώρας. Στο χέρι µας είναι να διαµορφώσουµε γρήγορα τη νέα πολιτική ατζέντα, που σηµατοδοτεί τη
νέα εποχή και θα µας οδηγήσει σε µια Ελλάδα αντάξια των προσδοκιών όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων, αλλά, κυρίως και πάνω
από όλα, της νέας γενιάς.
Τελειώνοντας θέλω να πω κάτι για το εργασιακό. Θεωρώ πολύ
κρίσιµα αυτά που ανακοίνωσε, πριν λίγο από το Βήµα της Βουλής
ο Υπουργός Εργασίας, που είναι, βέβαια και απόδειξη πια, όχι
ένδειξη -όπως και ο ίδιος είπε- ότι όλα όσα προηγήθηκαν τις
προηγούµενες µέρες, δεν ήταν καθόλου, µα καθόλου, προσχη-
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µατικά.
Πραγµατικά ό,τι συµφωνήθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους
είναι πάνω από νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Θέλω όµως, για πολλοστή φορά, κύριε Υπουργέ, να προσθέσω
κάτι που έχω θέσει και σε σας και στον Πρωθυπουργό, σε άλλα
θεσµικά όργανα του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσθέσουµε στη «φαρέτρα» των επιχειρηµάτων που σχετίζονται µε την
αποφυγή της ολέθριας εξέλιξης να µειωθούν οι µισθοί στον ιδιωτικό τοµέα –να «παγώσουν» µάλλον- και να περικοπεί ο δέκατος
τρίτος και ο δέκατος τέταρτος µισθός, πρέπει -εκτός από το δηµοσιονοµικό ζήτηµα- να προσθέσουµε και ένα άλλο πολύ πιο ουσιαστικό και σηµαντικό επιχείρηµα. Την Ελλάδα τη χαρακτηρίζει
µια πολύ συγκεκριµένη διαρθρωτική, οικονοµικής φύσεως, αλλά
µε κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις, ανισορροπία. Για την
ίδια εργασία στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, αµείβει καλύτερα το
δηµόσιο υπάλληλο, ενώ παράλληλα του παρέχει και εργασιακή
ασφάλεια. Αυτή είναι µια ανισορροπία της χώρας, την οποία πρέπει να απαλείψουµε τα επόµενα πέντε, δέκα χρόνια και δεν µπορούµε να την απαλείψουµε αν «παγώσουµε» τους µισθούς στον
ιδιωτικό τοµέα.
Τώρα που είµαστε στην «µέγγενη» και έχουµε σφίξει τους µισθούς στο δηµόσιο τοµέα, δεν πρέπει να σταµατήσουν να εξελίσσονται οι µισθοί στον ιδιωτικό τοµέα, για να ανατραπεί αυτή
η διαρθρωτική ανισορροπία. Γιατί δεν είναι µόνο οικονοµικής φύσεως. Σχετίζεται δηλαδή, µε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, αλλά, επίσης, σχετίζεται απόλυτα και άµεσα και
µε το πελατειακό κράτος και µε συγκεκριµένες νοοτροπίες και
συµπεριφορές που µας έχουν οδηγήσει εδώ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουκουλόπουλο.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχάλης Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω και εγώ να ενώσω τη φωνή µου µε το συνάδελφο, τον
Πάρη τον Κουκουλόπουλο, σε σχέση µε το επαναλαµβανόµενο
καθεστώς καθυστέρησης οµιλίας των συναδέλφων.
Αλλά, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, ξεκινώντας, να δώσω µια απαραίτητη διευκρίνιση σε σχέση µε αυτά που είπε κραυγάζοντας ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Νοµίζω ότι κάποια στιγµή θα πρέπει να σταµατήσει…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο Κανονισµός λέει να
αποφεύγονται οι οξείες ή δριµείες διατυπώσεις.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Θα πρέπει κάποια στιγµή, κύριε Πρόεδρε, σ’ αυτήν την Αίθουσα να σταµατήσουµε να πολιτευόµαστε
βάσει δηµοσιευµάτων, διαρροών ή ό,τι έχουµε ακούσει, χωρίς,
βεβαίως, να τα διασταυρώνουµε σε σχέση µε την αξιοπιστία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η παρατήρησή µου
αφορούσε ένα επίρρηµα που χρησιµοποίησα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Λέω, λοιπόν, επειδή ήµουν παρών στη
συνεδρίαση του ΚΤΕ Παιδείας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικά του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού -που βλέπω ότι έχετε
µια ανησυχία για ένα θέµα που δεν υπάρχει- ότι ουδέποτε τέθηκε
από το Υπουργείο Παιδείας θέµα ή πρόθεση περικοπής ή αναστολής της δυνατότητας µεταγραφής των τριτέκνων στα πανεπιστήµια.
Αυτό, λοιπόν, δεν έχει καµµία σχέση στην πραγµατικότητα. Και
το λέω για να διασαφηνιστεί, να µην δηµιουργηθούν ψευδείς
εντυπώσεις. Να µπω λίγο στην ουσία της συζήτησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθούµε τρεις µέρες
µια αγωνιώδη προσπάθεια των Βουλευτών της Αντιπολίτευσης
να εµφανίσουν το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µε βαρύγδουπους
τίτλους και χαρακτηρισµούς. Κάποιοι µίλησαν για «κατεδάφιση».
Κάποιοι µίλησαν για «νεκροθάφτες». Βεβαίως, οι συνάδελφοι της
Αριστεράς µας έχουν συνηθίσει σε µια λογική ιδεατών, ανεδαφικών και ανεφάρµοστων πολιτικών.
Όλα αυτά δεν µας ξενίζουν. Σίγουρα για τους συναδέλφους
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης οι βαρύγδουποι αυτοί χαρακτηρισµοί και τίτλοι προκαλούν µόνο πλήξη και απογοήτευση.
Θα ήθελα ξεκινώντας, πραγµατικά και ειλικρινά να συγχαρώ
τον Υπουργό Εργασίας, γιατί αν και ξεκίνησε από µία θέση που
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πάρα πολλοί συνάδελφοί του θα απεύχονταν να βρίσκονται πριν
από εννέα µήνες, είµαι βέβαιος κύριε Υπουργέ, ότι αύριο πάρα
πολλοί συνάδελφοί σας θα εύχονταν να είναι στη θέση σας, γιατί
δώσατε το προσωπικό σας στίγµα, την αποφασιστικότητα, στην
πιο κρίσιµη πολιτική πρωτοβουλία που έχει λάβει αυτή η Κυβέρνηση και σήµερα ολοκληρώνεται, βεβαίως µε ενστάσεις, βεβαίως
µε προβληµατισµούς, αλλά κυρίως µε ισχυρότατη πολιτική βούληση να βάλουµε νέα θεµέλια και νέες βάσεις.
Και δεν έχει τόσο µεγάλη αξία ο αριθµός των συναδέλφων οι
οποίοι έλαβαν τον λόγο και υποτίµησαν να πουν ένα ξερό «ναι»
σε µία ονοµαστική ψηφοφορία. Σηµασία έχει κατά πόσο αυτοί οι
συνάδελφοι είτε είναι Βουλευτές είτε είναι Υπουργοί, µε την πρακτική τους και µέσα βέβαια σε ένα συνολικό σχεδιασµό που υλοποιεί η Κυβέρνηση, θα συµβάλλουν ώστε η δηµοσιονοµική
εξυγίανση να αποφέρει πόρους και έσοδα που θα επιτρέψουν
στην Κυβέρνηση και στο Υπουργείο Εργασίας να κάνει αυτές τις
διορθωτικές κινήσεις επ’ ωφελεία του µεγάλου αριθµού των
ασφαλισµένων της χώρας µας, οι οποίοι αισθάνονται σήµερα ότι
θίγονται.
Αναρωτιέµαι, µήπως ο κύριος Πρωθυπουργός ξαφνικά ήθελε
να κατεδαφίσει όλα αυτά τα δικαιώµατα των ασφαλισµένων,
µήπως ο Υπουργός ήθελε να ανατρέψει βιαίως τη ζωή εκατοµµυρίων πολιτών µας. Βάζουν κάποιοι το ερώτηµα εάν το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο συνδέεται ή πηγάζει από το µνηµόνιο.
Βεβαίως, οποιαδήποτε προσπάθεια είναι στην κατεύθυνση του
εξορθολογισµού των δαπανών και του συστήµατος, όπως είναι
και αναγκαία η προσπάθεια εξορθολογισµού του ασφαλιστικού
συστήµατος, βεβαίως συνδέεται µε τη γενικότερη προσπάθεια
ανοικοδόµησης της χώρας και συνδέεται στο βαθµό που το κράτος κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση τα προηγούµενα χρόνια ήταν βασικός αιµοδότης των ταµείων, για να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους.
Αλλά, βεβαίως, συνδέεται και στο βαθµό που η συνολική προσπάθεια της Κυβέρνησης θα αποδώσει καρπούς επιτρέποντας
αυτό το µέρισµα να αποδοθεί για βελτίωση διατάξεων που σήµερα µπορεί να φαντάζουν άδικες και απεχθείς.
Υπάρχει κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα ο οποίος δεν θα ήθελε να
νοµοθετεί µεγαλύτερες συντάξεις, µε µικρότερη, δυνατή παραµονή στον εργασιακό βίο ή ευνοϊκές διατάξεις για οµάδες πληθυσµού που πραγµατικά έχουν αντικειµενική ανάγκη και
πρόβληµα; Σε ποιά χώρα, σε ποια οικονοµική πραγµατικότητα,
σε ποια παραγωγική βάση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ποιους µηχανισµούς ελέγχου και µε ποια αντίληψη υποχρέωσης του
πολίτη απέναντι στο κράτος και του κράτους απέναντι στα ασφαλιστικά ταµεία και στους ασφαλισµένους; Και επειδή όλοι σ’
αυτήν την Αίθουσα έχουµε συµφωνήσει ότι πρέπει να γίνουν συνολικές αλλαγές, θα πρέπει πριν κάνουµε προτάσεις γενικές και
αόριστες να δούµε πού βρίσκεται η πηγή του προβλήµατος,
γιατί όλοι οµολογούµε ότι σήµερα υπάρχει ένα σύστηµα που
είναι στρεβλό. Και ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και ότι υπήρχαν πολιτικές αποφάσεις που επέτρεπαν ποσοστά αναπλήρωσης
πολύ µεγαλύτερα από αυτά τα οποία µπορούσε να αντέξει το σύστηµα µε τη βεβαιότητα ότι το κράτος θα έρθει πάλι, θα δώσει το
επιπλέον ποσό που απαιτείται.
Γιατί υπήρχαν πολιτικές αποφάσεις και πρακτικές που επέτρεπαν πρόωρες συνταξιοδοτήσεις ή επιλεκτικές αντιµετωπίσεις
συγκεκριµένων οµάδων πληθυσµού που είχαν τη δυνατότητα
συµµετοχής σε κέντρα λήψεως αποφάσεων. Γιατί υπήρχαν πολιτικές αποφάσεις κακής διαχείρισης των πόρων και αποθεµατικών χωρίς µακρόπνοο σχεδιασµό. Αλλά, κυρίως γιατί υπήρχαν
πολιτικές αποφάσεις που άλλαζαν το ασφαλιστικό σύστηµα κατά
το δοκούν ενώ υπήρχε συναίσθηση της πραγµατικότητας και µετέθεταν διαρκώς το πρόβληµα στο µέλλον.
Εµείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνουµε µία νέα
αρχή. Και κάνουµε µία νέα αρχή σίγουρα µε έναν βίαιο, επώδυνο
και αντιδηµοφιλή τρόπο. Αλλά, αυτή η αρχή γίνεται όχι αποσπασµατικά, όχι επικοινωνιακά, γίνεται σε συνδυασµό µε µία ευρύτερη µεταρρύθµιση στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία, στην
παιδεία, για να πειστεί ο πολίτης ότι υπάρχει µία στρατηγική η
οποία έχει στόχο την ενίσχυση του εισοδήµατός του και βεβαίως
την ενίσχυσή του σε µία κοινωνία η οποία διαρκώς δηµιουργεί
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µεγαλύτερες δυσκολίες.
Υπάρχουν µέτρα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο όπως είναι ο διαχωρισµός επιτέλους του κλάδου υγείας από τον κλάδο σύνταξης του
ΙΚΑ, το µοναδικό φαινόµενο να παρέχει υπηρεσίες υγείας ασφαλιστικός οργανισµός, νοµίζω ότι πλέον µπαίνει οριστικά τέλος. Η
ενοποίηση των υπηρεσιών υγείας, ο έλεγχος σε αναπηρικές συντάξεις οι οποίες έφτασαν να είναι ουσιαστικό αντίβαρο στην
ανεργία και βεβαίως πολλές άλλες ρυθµίσεις µε την τακτοποίηση των οφειλών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό.
Είναι µία πολιτική πρωτοβουλία, η οποία βεβαίως θα επιφέρει
σε όλους εµάς ένα πολιτικό κόστος. Όµως χαρακτηρίζεται κυρίως από την ανάληψη της ευθύνης, κυρίως από την αυτοκριτική
που πρέπει όλοι και ως πρόσωπα και ως κόµµατα να κάνουµε για
τη στάση µας και σε προηγούµενες ασφαλιστικές µεταρρυθµίσεις, αλλά και στην υλοποίηση αυτών των µεταρρυθµίσεων που
ψηφίστηκαν, αλλά χαρακτηρίζεται κυρίως, κύριοι συνάδελφοι,
από δραστικές αποφάσεις, µε υλοποίηση δεσµεύσεων ώστε τα
µερίσµατα, πραγµατικά να ακολουθούν σε βελτιώσεις.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να κάνω µία
αναφορά για τη νέα γενιά, γιατί µε εκφράζει και µε καλύπτει πλήρως η δήλωση του Πρωθυπουργού χθες ότι η θετική ψήφος στο
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, είναι µία ψήφος εµπιστοσύνης για τις
επόµενες γενιές. Πραγµατικά οι επόµενες γενιές αποκτούν ένα
«παράθυρο» ελπίδας. Βεβαίως, εάν δούµε την πραγµατικότητα
θα δούµε ότι ελάχιστοι νέοι άνθρωποι πιστεύουν ότι µε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, οποιαδήποτε µορφή και εάν είχε, θα µπορούν να είναι ανταγωνιστικοί στο µέλλον.
Βεβαίως, είναι υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίζει έστω
και µε µειωµένους όρους τις συντάξεις και το ύψος των συντάξεων, αυτό είναι πολιτική επιλογή για τις γενιές οι οποίες σήµερα
διάγουν τα τελευταία βήµατα του εργασιακού τους βίου, όµως
επιµένω ότι είναι πολιτική επιλογή της κάθε κυβέρνησης να µεταφέρει πόρους στις επόµενες γενιές και είµαι βέβαιος ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι σήµερα υφίστανται περικοπές των
συντάξεων, θα το έκαναν µε πολύ µεγαλύτερη ευκολία αν είχαν
πειστεί ότι αυτά τα χρήµατα πηγαίνουν σε ενεργητικές µορφές
απασχόλησης.
Και βεβαίως, αν κάνουµε µία σύγκριση µεταξύ των δυνατοτήτων και των αποδοχών και των συντάξιµων των µισθολογικών της
γενιάς των εικοσιπεντάρηδων και των τριαντάρηδων της Μεταπολίτευσης, µε τη γενιά των εικοσιπεντάρηδων και των τριαντάρηδων σήµερα, θα δούµε ότι υπάρχει µεγάλη δυσαρµονία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και αυτή η δυσαρµονία, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει κάποια
στιγµή να βελτιωθεί και είναι ένα στοίχηµα για την Κυβέρνηση
αυτή και για εσάς προσωπικά αυτή η γενιά σήµερα να βρει πραγµατικά το µέλλον που της αξίζει και βεβαίως πάντα µε αλληλεγγύη στους απόµαχους της ζωής, αλλά κυρίως να αναµορφωθούν
οι όροι για πραγµατική ελπίδα σε µία νέα γενιά που σήµερα βρίσκεται στο περιθώριο και αδυνατεί να κατανοήσει αυτές τις αλλαγές που κάνουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατρίνη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι ακριβώς επί προσωπικού. Θα σας πω. Είχαµε το παρεµπίπτων ζήτηµα που διευκρίνισε εκ µέρους της κ. ∆ιαµαντοπούλου ο κύριος Υπουργός.
Είχαµε απάντηση από του Βήµατος, δικής σας. Ο κύριος Κατρίνης ηθέλησε να απαντήσει σε εσάς.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχω κάνει µία σχετική
παρέµβαση η οποία θέλω να µην έχει συνέχεια, αλλά κατ’ οικονοµίαν θα έχετε για ένα λεπτό το λόγο για την ολοκλήρωση της
νοηµατικής διαχείρισης του πράγµατος.
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό είναι αρκετό, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή, λοιπόν, έγινε λόγος αναιτίως για κραυγάζοντες µέσα
σε αυτή την Αίθουσα…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αυτό το εκάλυψα εγώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ γι’ αυτό.
Θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά δηµοσίευµα της εφηµερίδος
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της Τετάρτης 7 Ιουλίου 2010, ένα αναλυτικότατο ρεπορτάζ µε υπογραφή που λέει: «Η πρόταση της κ. ∆ιαµαντοπούλου, για τους τριτέκνους, που συζητούσαµε,
προκάλεσε αντιδράσεις χθες στον κοινοβουλευτικό τοµέα εργασίας, παιδείας ΠΑΣΟΚ, όπου όµως η συζήτηση δεν προχώρησε,
διότι δεν κατετέθη από την Υπουργό κυρία ∆ιαµαντοπούλου, κείµενο τροπολογίας του ισχύοντος νόµου για το θέµα των τριτέκνων».
Τουτέστιν, κύριε Πρόεδρε, αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής
απλό. Το θέµα δεν ηγέρθη αναιτίως. ∆εν απησχόλησε την κοινή
γνώµη των τριτέκνων, αναιτίως. Συζητήθηκε στον κοινοβουλευτικό τοµέα εργασίας του ΠΑΣΟΚ, ασχέτως που δεν έλαβε νοµοθετικά σάρκα και οστά, υπάρχει, είναι υπαρκτό. Άρα, λοιπόν,
κάποιοι θα πρέπει να αναλογιστούν το εξής. Όταν µιλάµε µέσα
σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, πρέπει να λέµε την αλήθεια και να
µην κάνουµε πολιτική αγυρτεία. Από την πλευρά του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού θα κατατεθεί αυτό στα Πρακτικά, για να
µείνει κύριε Πρόεδρε και οψόµεθα για τη συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν δηµοσίευµα,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, όχι. Φτάνει! Παρακαλώ, κύριε Κατρίνη, αφήστε µας να διευθύνουµε τη συζήτηση. Ήταν πολύ χρήσιµη για τον κοινοβουλευτικό διάλογο η
παρέµβαση του κ. Ροντούλη και το θέµα θεωρείται λήξαν.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: ∆εν είναι λήξαν, κύριε Πρόεδρε, γιατί
έκανε βαρύτατους χαρακτηρισµούς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): ∆εν έχετε το λόγο, δεν
πρέπει να έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Μα, θέλω να απαντήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): ∆εν χρειάζεται, κύριε
Κατρίνη, σας παρακαλώ!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν αναφέρω πουθενά τον κ. Κατρίνη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, δεν χρειάζεται. Θεωρείται λήξαν.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Για εσάς τελείωσε, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): ∆εν έχω εγώ ένα δικαίωµα να κρίνω το πώς προχωρεί η συζήτηση;
Το λόγο έχει ο κ. Κουσουρνάς.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
αξιότιµοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό σύστηµα και τις εργασιακές σχέσεις είναι από τα σηµαντικότερα
νοµοθετήµατα της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.
Αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Έχουν περάσει πάρα
πολλοί νόµοι από τη Βουλή που αφορούσαν ασφαλιστικά θέµατα, υπήρχε όµως πάντα η αίσθηση ότι τα νοµοθετήµατα ήταν
προσωρινά και κανένα δεν αντιµετώπιζε σε µακροχρόνια βάση
το ασφαλιστικό πρόβληµα.
Η συγκυρία της δηµοσιονοµικής κρίσης και η ατολµία των
προηγούµενων χρόνων, καθιστά την επίλυση του ασφαλιστικού
πιο άµεση και πιο επώδυνη. Η κρίση του ασφαλιστικού συστήµατος δεν ήρθε ως «κεραυνός εν αιθρία». Όπως και σε όλη την
Ευρώπη, κύρια αιτία των απαιτούµενων αλλαγών είναι η δηµογραφική µεταβολή, η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσµού που άλλαξε την εύρυθµη λειτουργία των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης. Η αντιστοιχία συνταξιούχων προς ασφαλισµένους άλλαξε δραµατικά εις βάρος των ταµείων. Πρόσθετοι
λόγοι αστάθειας του συστήµατος, είναι η αύξηση του προσδόκιµου ζωής, η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροκλοπή, η ανορθολογική
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διαχείριση της ακίνητης περιουσίας και των αποθεµατικών των
ταµείων και µια σειρά άλλοι λόγοι οι οποίοι αναλύθηκαν προηγουµένως από συναδέλφους.
Αποτέλεσµα όλων αυτών, είναι το δηµόσιο να βάζει κάθε χρόνο
πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη του προϋπολογισµού. Έτσι η χρηµατοδότηση των ταµείων από το κράτος έφτασε το 2009 στα 16
δισεκατοµµύρια ευρώ και η κατάσταση, εάν συνεχιστεί, το χρέος
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης το 2050 θα προσεγγίσει
το 250% του ΑΕΠ.
Η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.
Γι’ αυτό και η επίλυση του ασφαλιστικού προβλήµατος είναι
εθνική αναγκαιότητα. Το ασφαλιστικό σύστηµα είναι ένας από
τους πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Το ΠΑΣΟΚ ως προοδευτικός πολιτικός χώρος, οφείλει να το προστατεύσει και να το εγγυηθεί.
Το δίλληµα που τίθεται σήµερα είναι, εάν υπάρχει περιθώριο
συνέχισης της κατάστασης ως έχει ή χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και αλλαγές ώστε να µπορέσει να είναι βιώσιµο και αποτελεσµατικό τα επόµενα χρόνια. Νοµίζω πως στο δίλληµα αυτό
η Πλειοψηφία συνηγορεί στην άποψη πως χρειάζεται ριζική αναµόρφωση, διαφορετικά θα έχουµε κατάρρευση.
Το νοµοσχέδιο υπηρετεί τις βασικές αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συνολικής προοδευτικότητας του συστήµατος. Ουσιαστική αλλαγή του νέου συστήµατος είναι η διάκριση
µεταξύ βασικής και αναλογικής σύνταξης. Η βασική σύνταξη παρέχεται σε όλους και είναι η έµπρακτη απόδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Η αναλογική σύνταξη είναι η παροχή των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης προς τους ασφαλισµένους, ανάλογα των
εισφορών που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού
βίου.
Με το πρώτο άρθρο του νοµοσχεδίου, όπως επαναδιατυπώθηκε, το δηµόσιο εγγυάται αξιοπρεπή σύνταξη σε κάθε δικαιούχο.
Με το άρθρο 38 θεσπίζεται η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων µε προοδευτικό συντελεστή που κυµαίνεται από 3% για
συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ και κλιµακώνεται στο 10% για
συντάξεις πάνω από 3.500 ευρώ. Η εισφορά αυτή αφορά το 20%
των συνταξιούχων και διατίθεται για την κάλυψη των ελλειµµατικών κλάδων κύριας σύνταξης και από το 2015 τα κεφάλαια της
εισφοράς µεταφέρονται προς όφελος των µελλοντικών γενεών,
ως έσοδο του ασφαλιστικού κεφαλαίου αλληλεγγύης γενεών.
Με τα άρθρα 31 και 32 δηµιουργείται Ενιαίος Φορέας Πρωτοβάθµιας Υγείας και διαχωρίζονται οι υπηρεσίες υγείας από τις
υπηρεσίες συντάξεων. Κατά συνέπεια, κάθε πολίτης µπορεί να
χρησιµοποιεί το ενοποιηµένο πρωτοβάθµιο σύστηµα υγείας, ανεξάρτητα του φορέα ασφάλισής του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Το νοµοσχέδιο εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού
συστήµατος σε µακροχρόνια βάση µέσα από ρυθµίσεις όπως µε
τα άρθρα 45 έως 52 βελτιώνεται η διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ταµείων µε την Τράπεζα της Ελλάδος να
γίνεται ο θεµατοφύλακας των οµολόγων που έχουν επενδύσει τα
ασφαλιστικά ταµεία. Με τις ρυθµίσεις αυτές παύει η αυθαιρεσία
και η αδιαφάνεια στη διαχείριση της περιουσίας των ταµείων,
που µας οδήγησαν στο σκάνδαλο των δοµηµένων οµολόγων.
Με τα άρθρα 16 και 26 θεσπίζονται από τη µία, κίνητρα για παραµονή στην εργασία και αντικίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση. Τώρα κανένας εργαζόµενος δεν δικαιούται σύνταξη
νωρίτερα, προκειµένου να εξυπηρετηθούν πελατειακές σκοπιµότητες σε επιχειρήσεις και οργανισµούς, όπως έγινε µε προκλητικό τρόπο το 2005 για τον ΟΤΕ και το 2008 για την
Ολυµπιακή.
Με το νοµοσχέδιο εξασφαλίζονται οι οικονοµίες κλίµακας και
εξορθολογίζεται το σύστηµα ασφάλισης, µε την καθιέρωση ενιαίων και πάγιων αρχών.
Με το άρθρο 36 θεσπίζεται ενιαίος µηχανισµός ελέγχου καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. Εφαρµόζεται ενιαίο καθεστώς ασφάλισης των συνταξιούχων που µετά τη συνταξιοδότησή
τους, ασχολούνται σε άλλες εργασίες.
Με τα άρθρα 6,7,8 και 9 ιδρύεται Ενιαίος Φορέας Πιστοποίη-
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σης και Αξιολόγησης της Αναπηρίας µε σκοπό την επιτάχυνση
των διαδικασιών, τη µείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισµένων
και την πάταξη της αδιαφάνειας και των καταχρήσεων.
Με το άρθρο 17 θεσπίζεται ενιαίο και πάγιο σύστηµα κατάρτισης του καταλόγου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων.
Με το άρθρο 40 περιορίζονται τα φαινόµενα εισφοροδιαφυγής και εισφοροκλοπής, µε την καθιέρωση ενιαίου τρόπου διεκπεραίωσης µέσω του τραπεζικού συστήµατος όλων των
συναλλαγών των εργασιακών σχέσεων.
Με το άρθρο 34 συστήνεται Κέντρο Πληροφόρησης Ασφαλισµένων και Συνταξιούχων. Σκοπός του κέντρου είναι να παρέχει
σωστή ενηµέρωση των ασφαλισµένων, σχετικά µε τα δικαιώµατα
και τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
Κύριε Υπουργέ, εδώ θέλω να επισηµάνω το µεγάλο έλλειµµα
πληροφόρησης σε ασφαλιστικά θέµατα που υπάρχει, µε αποτέλεσµα την ταλαιπωρία και πολλές φορές την εκµετάλλευση των
ασφαλισµένων. Η ίδρυση του κέντρου αυτού, που θα εδρεύει
στην Αθήνα, σίγουρα θα συµβάλλει στο να δίνει έγκυρη και γρήγορη απάντηση σε ερωτήµατα ασφαλισµένων. Πιστεύω όµως,
ότι τέτοια κέντρα πρέπει να δηµιουργηθούν και περιφερειακά.
Ένα κέντρο στην Αθήνα δεν µπορεί να εξυπηρετήσει τα χιλιάδες
καθηµερινά, αγωνιώδη ερωτήµατα των ασφαλισµένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Πέρα από τις θετικές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, που το καθιστούν βιώσιµο και αποτελεσµατικό, το νοµοσχέδιο θίγει κεκτηµένα ασφαλιστικά δικαιώµατα, περικόπτει συντάξεις,
ελαστικοποιεί τις εργασιακές σχέσεις και προβαίνει σε βίαιες
προσαρµογές που δηµιουργούν αµηχανία, οργή και αγανάκτηση
των εργαζοµένων και των συνταξιούχων. Πολλές ρυθµίσεις είναι
πέρα από την ιδεολογία µας. ∆εν µπορεί κανείς να αρνηθεί τη βιαιότητα προσαρµογής στην εξακονταπενταετία των γυναικών µητέρων. Ανεξάρτητα εάν είναι επιταγή του µνηµονίου ή
λανθασµένων χειρισµών της προηγούµενης κυβέρνησης, νοµίζω
πως απαιτούνται αντισταθµιστικά µέτρα κοινωνικού χαρακτήρα,
που θα βοηθήσουν την εργαζόµενη γυναίκα να ανταποκριθεί στο
διπλό ρόλο, της ισότιµα εργαζόµενης στο χώρο εργασίας, αλλά
άνισα εργαζόµενης στην οικογένεια για την ανατροφή των παιδιών της. Τέτοια µέτρα περιέγραψε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του οµιλία.
Είναι ενθαρρυντικό, κύριε Υπουργέ, που στην οµιλία σας πριν
από λίγο, αφήσατε ανοικτό το θέµα να αγωνιστείτε για διορθωτικές παρεµβάσεις. Τόσο στο θέµα προσαρµογής του χρόνου
συνταξιοδότησης των µητέρων γυναικών όσο και στη δέκατη
τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη.
Κλείνοντας, θέλω να πω πως είµαστε υποχρεωµένοι να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, γιατί η σωτηρία και η βιωσιµότητα του
ασφαλιστικού συστήµατος, είναι η προϋπόθεση για µελλοντική
βελτίωσή του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουσουρνά.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Έβρου της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Αλέξανδρος ∆ερµεντζόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το νέο
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που προτείνει η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ.
Η συζήτηση λαµβάνει χώρα µέσα σε ένα περιβάλλον µε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Τα δηµοσιονοµικά µεγέθη είναι σε
πολύ αρνητικά επίπεδα, οι δηµογραφικοί δείκτες επιδεινώνονται
διαρκώς και η οικονοµική κρίση εντείνεται, προκαλώντας τη µείωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Παράλληλα το ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα εµφανίζεται ιδιαίτερα άνισο και
στρεβλό, επιβαρυνόµενο µε την εκτεταµένη εισφοροαποφυγή
και εισφοροδιαφυγή, µε την υψηλή αδήλωτη εργασία, µε τις υπέρογκες δαπάνες υγείας.
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Κατ’αρχάς, για άλλη µια φορά και για ένα τόσο σηµαντικό εγχείρηµα, η Κυβέρνηση προχωράει µετά από έναν ελλιπή και προσχηµατικό κοινωνικό διάλογο, µε πληροφορίες που διέρρεαν στα
δελτία ειδήσεων των 8 ή στις εφηµερίδες. Με τον τρόπο αυτό,
όµως, αποκλείστηκαν όλες οι πολιτικές δυνάµεις του τόπου από
το να συνδράµουν εποικοδοµητικά στην προσπάθεια. Αλλά παράλληλα, οι χιλιάδες ασφαλισµένοι στον ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα βρέθηκαν σε συνθήκες ανασφάλειας, φόβου, πανικού, παρατηρώντας ακόµα και ένα µαζικό κύµα πρόωρων αποχωρήσεων
από την εργασία τους.
Μια πρώτη αξιολόγηση του παρόντος νοµοσχεδίου οδηγεί
στην διαπίστωση ότι πρόκειται για µια πρωτοβουλία µε πρωτίστως εισπρακτικό χαρακτήρα, που πάσχει από σοβαρές αδυναµίες. Η αρχή της ισορροπίας µεταξύ εισφορών και παροχών
ανατρέπεται ουσιαστικά. Οι συντελεστές ανταποδοτικής σύνταξης χαµηλώνουν, µειώνοντας τη σύνταξη για δηµοσιονοµικούς
λόγους, δηµιουργώντας έτσι και επιπλέον κίνητρα για εισφοροδιαφυγή. Η προτεινόµενη νέα δοµή αντί να απλοποιεί τις διαδικασίες, τις περιπλέκει και εντείνει τη γραφειοκρατία.
Το σχέδιο νόµου, οµολογουµένως, δεν είναι µια θεωρητική έκθεση ιδεών, στόχων και προβλέψεων. Έχει πολύ απτά και συγκεκριµένα αποτελέσµατα και προθέσεις, όπως εξάλλου και τα
υπόλοιπα µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί.
Έτσι τα γεγονότα είναι πλέον τα εξής. Περικοπή της δέκατης
τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης, νέα κράτηση στις συντάξεις, τύπου ΛΑΦΚΑ, από 3% έως 10% το µήνα, µείωση του γενικού ποσοστού αναπλήρωσης από 70% σε 64% και
µεσοσταθµικά σε όλα τα ταµεία κατά 7% -σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ίδιου του Υπουργείου Εργασίας-, αύξηση των ετών
ασφάλισης για πλήρη σύνταξη στα σαράντα έτη, αλλαγή του
τρόπου υπολογισµού των συντάξεων µε στόχο την περαιτέρω
µείωσή τους, περικοπές των επικουρικών συντάξεων, πάγωµα
των συντάξεων.
Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατάσταση είναι δύσκολη
και χρειάζονται πρωτοβουλίες επάνω στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Είναι κάτι στο οποίο όλοι συµφωνούµε. Όµως, η πολιτική που
ασκούµε για να είναι αποτελεσµατική, πρέπει να έχει και άλλα
χαρακτηριστικά, όπως είναι αυτά της κοινωνικής ευαισθησίας,
της κοινωνικής δικαιοσύνης και του ορθολογισµού. Όποια µέτρα
λαµβάνουµε, αφορούν τους πολίτες, αφορούν όλους µας, αφορούν τα παιδιά µας και δεν είναι απλά αριθµοί, εξισώσεις και στόχοι µέσα σ’ ένα διάγραµµα το οποίο πρέπει να πετύχουµε.
Η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όφειλε πρωτίστως να προχωρήσει σε µέτρα αποτελεσµατικά, που θα εξοικονοµούσαν πόρους χωρίς να πληγούν οι πολίτες, να αντιµετωπίσει
την εισφοροαποφυγή µε ελέγχους -πλαίσιο που ήδη υπάρχει,
αλλά που παραµένει ανενεργό- να αξιοποιήσει αποδοτικά την κινητή και την ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών ταµείων, να
περιορίσει τις δαπάνες υγείας. Ακόµα, να οργανώσει µηχανογραφικά όλο το σύστηµα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που έχει
για ηλεκτρονική διασταύρωση συνταγών, το ΑΜΚΑ και την
Η∆ΙΚΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέραν των λοιπών προβλέψεων,
πρέπει να δεχτούµε ότι σε λογική και αποτελεσµατική κατεύθυνση κινούνται κάποιες ρυθµίσεις, όπως είναι αυτή που αφορά
την αναµόρφωση του πλαισίου των αναπηρικών συντάξεων, τα
αντικίνητρα για την απασχόληση των συνταξιούχων, τα κίνητρα
για την παραµονή στην εργασία και αποθάρρυνση των πρόωρων
συνταξιοδοτήσεων, ο εξορθολογισµός της λίστας των βαρέων
και ανθυγιεινών επαγγελµάτων και τη θέσπιση του εργοσήµου
για την απασχόληση των περιστασιακά απασχολουµένων και
είναι άρθρα, τα οποία και εµείς θα τα στηρίξουµε και θα τα ψηφίσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως, πέρα από τις αλλαγές
στο ασφαλιστικό, η Κυβέρνηση σε αυτό τελικά το νοµοσχέδιο,
στα άρθρα 73 έως 75, προτείνει και τις βίαιες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Συγκεκριµένα, τη µείωση του ύψους των αποζηµιώσεων στο 50%, µέσω του περιορισµού του χρόνου
προειδοποίησης, την αύξηση του ορίου των οµαδικών απολύσεων από 2% σε 5%, την παραβίαση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης, τη θεσµοθέτηση της σύµβασης µαθητείας ενός
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έτους για φθηνότερη εργασία, την αλλαγή της διαδικασίας προσφυγής στη διαιτησία και τη µείωση του κόστους των υπερωριών
κατά 20%.
Είµαστε όλοι σύµφωνοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το
σύστηµα εργασιακών σχέσεων χρειάζεται εξέλιξη, χρειάζεται
εξορθολογισµό. Τα όποια, όµως, µέτρα λαµβάνονται, πρέπει να
συνοδεύονται και από άλλες ενέργειες. Έτσι, πρέπει να ληφθούν
µέτρα πρόνοιας για τους άνεργους και τους απολυµένους.
Ακόµα, η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση δεν ευνοούνται
µόνο από τη συµπίεση του κόστους εργασίας, αλλά απαιτείται η
τόνωση της επιχειρηµατικότητας, η µείωση της γραφειοκρατίας,
η υιοθέτηση αναπτυξιακών και φορολογικών κινήτρων, η επένδυση τελικά στην ποιότητα στις νέες τεχνολογίες.
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, µε τη διαρκώς αυξανόµενη ανεργία, πρέπει να είµαστε όλοι πολύ προσεκτικοί στις πρωτοβουλίες
που λαµβάνουµε, οι οποίες πρέπει να σέβονται τους εργαζόµενους και να διέπονται από κοινωνική ευαισθησία και δικαιοσύνη.
Στοιχεία που δυστυχώς στο σύνολο του νοµοσχεδίου απουσιάζουν και έτσι δικαιολογούν απόλυτα τη µη ψήφισή του επί της
αρχής από την παράταξή µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. ∆ερµεντζόπουλο.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµήτριος Σταµάτης.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το τελευταίο οκτάµηνο στην Ελλάδα έχουµε γίνει όλοι µάρτυρες µιας εξωφρενικής προσπάθειας, που δυστυχώς -γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά- έχει
θεσµοθετηθεί κιόλας για τη δηµιουργία και την ολοκλήρωση µιας
και µοναδικής πολιτικής στόχευσης, ικανής και αναγκαίας, όπως
προπαγανδίζεται από την Κυβέρνηση, για την ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας.
Αυτή, όµως, η επιλογή αποτελεί –αυτονόητο είναι, θα µου επιτρέψετε να πω- νηπιακή συλλογική πολιτική επιλογή, αφού εύκολα κανείς µπορεί να υποστηρίξει ότι στην πολιτική η έννοια του
µονόδροµου όχι µόνο είναι καταστροφική, αλλά και πρακτικά καταργεί την αναδίπλωση και την ανασυγκρότηση της προσπάθειας.
Στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χώρα που οι
άνθρωποι έχουν το χάρισµα να επαναδιαπραγµατεύονται από
την αρχή τα πάντα –χαρακτηριστικό, άλλωστε, γνώρισµα της
µέχρι σήµερα ιστορικής µας διαδροµής και επιβίωσης, όλους αυτούς τους αιώνες της ύπαρξής µας- η εξ ανάγκης όπως οι ίδιοι
υποστηρίζουν νεοφιλελεύθεροι Υπουργοί της Κυβέρνησης του
Προέδρου της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς, επιχειρούν να αντιστρέψουν τους όρους των θεµελιακών αξιών των κοινωνικών συγκροτήσεων και να προτάξουν των ανθρώπων τους αριθµούς.
Αναζητώντας, µάλιστα, άλλοθι για αυτή τους την πρακτική ποιούν την ανάγκη φιλοτιµία, διατεινόµενοι ότι η λογική του µνηµονίου αποτελεί τη µοναδική διέξοδο από την κρίση. Μάλιστα,
πλειοδοτούν υποστηρίζοντας ότι εάν και οι ίδιοι διαφωνούν διακηρυκτικά µε τα συγκεκριµένα µέτρα, που η επιλογή αυτή επιβάλλει, οι ίδιοι επιλέγουν τις δύσκολες αποφάσεις.
Μόνο που, κύριε Υπουργέ, οι αποφάσεις –έχει διαφανεί από
την αρχή αυτής της διακυβέρνησης- δεν είναι δικές σας. ∆υστυχώς αυτή είναι η πραγµατικότητα. Πλειοδοτούν, µάλιστα, σε
λήψη µέτρων, τα οποία µέτρα δυστυχώς -όπως κατ’ επανάληψη
έχει διατυπωθεί από την πλευρά της Κυβέρνησης ή από την
πλευρά των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ- είναι µέτρα έξω από την
αντίληψη του σοσιαλισµού. Και όµως, πλειοδοτούν, όπως προείπα, στα µέτρα αυτά.
Όλες οι αποφάσεις αυτές αγνοούν τη µια και µοναδική βασική
συνιστώσα της ευηµερίας και της ανάπτυξης. Πηγή κάθε παραγωγικότητας είναι ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος µπορεί µέσα από συγκροτηµένες
δηµοκρατικές διαδικασίες να διασφαλίζει και να εξασφαλίσει την
αυτοεκτίµησή του, ακόµα και µέσα σε αντίξοο οικονοµικά περιβάλλον.
Κανείς σήµερα στην Ελλάδα δεν µπορεί να αποδώσει στην
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πληµµελή άγνοια της ελληνικής γλώσσας τα πολλά προεκλογικά
και ηχηρά «δεσµεύοµαι» του σηµερινού Πρωθυπουργού της
χώρας, όπως εκ του αποτελέσµατος, τουλάχιστον, έχει προκύψει
µε τους συνειρµούς της έκφρασης «ο φέρων τα δεσµά»!
Σήµερα και ο ίδιος αλλά και η Κυβέρνηση, που πρέπει να αντιληφθούν ότι µε µεθοδεύσεις παράκαµψης του Κοινοβουλίου όπως άλλωστε το µνηµόνιο και οι εξουσιοδοτήσεις οι οποίες
εδόθησαν από την Πλειοψηφία- µε λήψεις αποφάσεων έξω και
πέρα από τους δηµοκρατικούς κανόνες και τις διαδικασίες δεν
οδηγεί τη χώρα απλά και µόνο σε λάθος κατευθύνσεις, αλλά συρρικνώνει την οικονοµική και αναπτυξιακή της δυναµική και υποσκάπτει τη δηµοκρατία και την ηθική της ανεξαρτησία. Αυτή η
υπόσκαψη µπορεί να µην καταγράφεται ακόµη δηµοσκοπικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά όταν αυτό συµβεί, που σύντοµα
θα συµβεί -πιστεύω απόλυτα-, πολύ δύσκολα η κατάσταση θα
είναι αναστρέψιµη.
Η Νέα ∆ηµοκρατία, σήµερα, βρίσκεται στον αντίποδα αυτής
της πολιτικής. Για εµάς δεν υπάρχει µία λύση, δεν πιστεύουµε
στο µονόδροµο του µνηµονίου. Το απέδειξε και η µη ψήφισή του.
Είµαστε έτοιµοι να προτείνουµε και προτείναµε άλλωστε, το πρότεινε χθες ο κ. Σαµαράς, την άλλη λύση. Και αν κρινόµαστε ως
παράταξη και για τις δικές µας ευθύνες, ήρθε η ώρα να κριθούµε
και για τις προτάσεις µας για το ξεπέρασµα αυτής εδώ της κρίσης. ∆εν θα ανεχθούµε, από την κρίση της ελληνικής οικονοµίας,
κάποιοι να γίνουν περισσότερο κροίσοι!
Όσοι σήµερα βρισκόµαστε στη Νέα ∆ηµοκρατία πιστεύουµε
ότι ανάµεσα στους οικονοµικά ισχυρούς και τους οικονοµικά
αδύνατους υπάρχουν τα µεσαία στρώµατα της κοινωνίας, τα
οποία πρέπει να στηριχθούν και να υποστηριχθούν, για να αναταράξουν την κοινωνική συνοχή που σήµερα βάλλεται από δύο
πλευρές. Από τη µία βρίσκεται το κράτος, µε την υπέρµετρη φορολόγηση και τη γραφειοκρατία και από την άλλη οι µονοπωλιακές αυθαιρεσίες που επιχειρούν τα ολιγοπώλια του ιδιωτικού
τοµέα και οι ιδιωτικοί κολοσσοί.
Αυτός είναι ο δικός µας κοινωνικός φιλελευθερισµός. Ένα οικονοµικό σύστηµα που υποστηρίζει την αναδιανοµή όχι µόνο του
εισοδήµατος, αλλά και των ευκαιριών, κυρίως των επιχειρηµατικών ευκαιριών, αλλά και των ευκαιριών στους νέους ανθρώπους.
Αυτός είναι ο δικός µας κοινωνικός φιλελευθερισµός. Το µεγάλο
µας ζητούµενο σήµερα είναι να διαµορφωθεί εκείνο το απαραίτητο πλαίσιο, το οποίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αφυπνίσει παραγωγικά τα µεσαία στρώµατα και το οποίο όλο και
προαναγγέλλεται από την Κυβέρνηση, αλλά ποτέ δεν έρχεται.
Πρέπει, κύριοι συνάδελφοι, να κάνω µια επισήµανση και να θυµίσω στον παριστάµενο Υφυπουργό κάτι πάρα πολύ σηµαντικό.
Το 1981, όταν παρέλαβε την εξουσία από τον αείµνηστο Κωνσταντίνο Καραµανλή ο αείµνηστος, επίσης, Ανδρέας Παπανδρέου –και οι δύο µεγάλοι ηγέτες- δεν υπήρχε ελλειµµατικό
ταµείο. Αυτό θα πρέπει να µη διαφύγει της προσοχής, της µνήµης ή της γνώσης κανενός. Το 1981, κύριε Υφυπουργέ, ξέρετε
ότι κανένα ταµείο δεν ήταν ελλειµµατικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Το ΝΑΤ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Το ΝΑΤ, για λόγους ειδικούς και
τους γνωρίζετε.
Άρα, λοιπόν, από εκεί και πέρα, έως σήµερα διαγράφεται αυτή
η πορεία. ∆ιαγράφεται µία πορεία σε σχέση µε την κοινωνική
ασφάλιση, µία πορεία, για την οποία ξέρετε πολύ καλά εσείς,
γνωρίζουµε κι εµείς οι παλαιότεροι, ότι έγιναν πολλές προσπάθειες να αναταχθεί αυτή η πορεία. Έγιναν προσπάθειες νοµοθετικές, οι οποίες προσπάθειες και πάλι, κύριε Υπουργέ, και δεν
είχαν την ψήφο της πλευράς της σηµερινής Πλειοψηφίας, αλλά
υπονοµεύτηκαν στο δρόµο, υπονοµεύτηκαν στις πορείες, υπονοµεύτηκαν στις συγκεντρώσεις, υπονοµεύτηκαν από τα συνδικαλιστικά όργανα, τα οποία βεβαίως και τότε και σήµερα ανήκουν
στη δική σας παράταξη.
Οι προσπάθειες αυτές, όπως ήταν ο νόµος Πετραλιά πρόσφατα, ήταν ο νόµος Σιούφα παλαιότερα, ακόµα και οι προσπάθειες οι δικές σας, η περίφηµη πρόταση Γιανίτση και αυτή
υπονοµεύτηκε και δεν κατατέθηκαν στη Βουλή. Η προσπάθεια
του κ. Ρέππα και αυτή υπονοµεύτηκε και όσες άλλες προσπά-
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θειες τόλµησαν κάποιοι Υπουργοί να φέρουν και να τις καταθέσουν στη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το λέω αυτό γιατί χθες άκουσα µε πολύ προσοχή τον κ. Χυτήρη. Ο κ. Χυτήρης έκανε µια εξοµολογητική τοποθέτηση οφείλω να πω, πραγµατικά. Έχουµε όλοι µας ευθύνες, αλλά δεν
απέφυγε τον πειρασµό στο τέλος να ενοχοποιήσει µόνο και µόνο
τα πεντέµισι χρόνια της Νέας ∆ηµοκρατίας. Όταν τα πεντέµισι
χρόνια, δεν είναι πεντέµισι χρόνια, αλλά είναι δύο τελευταία χρόνια. Γιατί εν τω µεταξύ η κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή και
της Νέας ∆ηµοκρατίας είχε επανεκλεγεί τη δεύτερη φορά από
τον ελληνικό λαό, άρα, είχε την έγκριση του ελληνικού λαού.
Άρα, λοιπόν, ο κ. Χυτήρης έκανε αυτή την προσπάθεια, να ενοχοποιήσει όλη τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία, µη λέγοντας για τα δικά σας σφάλµατα, µη λέγοντας για
τα δικά τους σφάλµατα, µη λέγοντας για τα σφάλµατα τα οποία
έγιναν επί σειρά ετών και φτάσαµε εδώ που φτάσαµε.
Εµείς, θέλω να σας πω –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- ότι πραγµατικά αντιµετωπίζουµε µε πάρα πολύ υπευθυνότητα και σκεπτικισµό και το σηµερινό ασφαλιστικό νοµοσχέδιο και όσες
προσπάθειες έχετε κάνει για την έξοδο από την οικονοµική κρίση.
Έχουµε µία άλλη πρόταση και απευθυνόµαστε µε αυτή την
άλλη πρόταση στον ελληνικό λαό. Ο κ. Σαµαράς την παρουσίασε
χθες. Θα κριθούµε. Θα έρθει η ώρα που θα κριθούµε όλοι, κύριοι
συνάδελφοι. Θα έρθουν οι εκλογές, οψέποτε αυτές γίνουν, και
θα κριθούµε και για τις προσπάθειές µας και για το έργο µας και
για τις προτάσεις µας. Θα κριθούµε και τότε θα είναι καταλυτική
αυτή η κρίση.
Έως τότε, βεβαίως, µε την πλειοψηφία την οποία διαθέτει σήµερα η Κυβέρνηση, δυστυχώς θα περάσουν κάποια από αυτά τα
νοµοσχέδια, τα οποία είναι επώδυνα νοµοσχέδια. Θα περάσουν
και η χώρα θα κυβερνηθεί για ένα διάστηµα, όσο κι αν είναι αυτό,
µε αυτά τα νοµοσχέδια.
Όµως, πρέπει να ξέρετε ότι πάντοτε θα πρέπει να έχουµε στο
νου µας, στο κέντρο του ενδιαφέροντός µας, στο κέντρο των
προσπαθειών µας, τον άνθρωπο. Γιατί έθνος και κράτος χωρίς
ανθρώπους, δεν είναι κράτος, δεν είναι έθνος, δεν είναι χώρα.
Τον άνθρωπο να κοιτάξουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε Σταµάτη.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Και µε το νοµοσχέδιο αυτό, δυστυχώς, κύριε Υφυπουργέ, αυτόν τον άνθρωπο τον αγνοείτε, αυτόν
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τον άνθρωπο τον τιµωρείτε, αυτόν τον άνθρωπο τον καταδικάζετε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Σταµάτη, αν
έχετε την καλοσύνη ολοκληρώστε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: ...κι εάν δεν υπάρχουν άνθρωποι,
δεν θα υπάρξουν και επόµενες γενεές, για τις οποίες λέτε ότι
τώρα φροντίζετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σταµάτη. Θα παρακαλούσαµε τους επόµενους οµιλητές να
είναι µέσα στο χρόνο, γιατί έχουµε περίπου τριάντα ακόµα οµιλητές και κάποια στιγµή θα πρέπει να τελειώσουµε για να ψηφίσουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Θα ήθελα για µισό λεπτό το λόγο, όχι
για να απαντήσω στον κ. Σταµάτη, απλά για να καταθέσω µερικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που αφορούν δευτερεύοντα ζητήµατα βέβαια, αλλά κρίναµε αναγκαίες να κάνουµε.
Θα αναφερθώ, όµως και σε µία βελτίωση που αφορά τη ρύθµιση οφειλών. ∆εν αλλάζει το πάγιο σύστηµα, δεν αλλάζουν οι
τριάντα έξι δόσεις, που µπορεί να γίνουν µέχρι τριάντα οκτώ.
Όµως, εκτιµήθηκε, µετά και από αιτήµατα των επαγγελµατικών
οργανώσεων, να υπάρξει µία έκπτωση στα πρόσθετα τέλη, στις
επιβαρύνσεις, προκειµένου να υπάρξει κίνητρο ανταπόκρισης
των επιχειρήσεων στη ρύθµιση των οφειλών, µε δεδοµένο ότι το
ΤΕΜΠΜΕ, ένα πρόγραµµα από το οποίο περιµέναµε να υπάρξει
διευκόλυνση των επιχειρήσεων προκειµένου να καταβάλουν τα
οφειλόµενα στα ταµεία, δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει όπως
θα έπρεπε.
Γι’ αυτόν το λόγο καταθέτουµε αυτή την τροποποίηση, έτσι
ώστε µέχρι 15 Οκτωβρίου να έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις, µε ευνοϊκότερους όρους µόνο ως προς τα πρόσθετα τέλη,
να κάνουν τις ρυθµίσεις απέναντι στα ασφαλιστικά ταµεία για ένα
πολύ µεγάλο ποσό που οφείλουν πολλές επιχειρήσεις.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό κ. Κουτρουµάνη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Γεώργιος Καρασµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η πρωτεύουσα, τα µεγάλα αστικά κέντρα, η χώρα ολόκληρη έχει παραλύσει. Εργαζόµενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, δηµόσιοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι
έχουν κατέβει στους δρόµους, στη µεγαλύτερη κινητοποίηση
των τελευταίων ετών.
∆εν ωθούνται από καµµία πολιτική ή κοµµατική σκοπιµότητα,
δεν χειραγωγούνται από κανέναν και δεν διεκδικούν προνόµια.
∆ιεκδικούν το αυτονόητο. ∆ιεκδικούν το στοιχειώδες. Να διαφυλάξουν το δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση, το δικαίωµα να
εργάζονται ως άνθρωποι και όχι ως είλωτες, το δικαίωµα για µια
αξιοπρεπή σύνταξη που δεν τους τη χαρίζει κανείς, αλλά που
κέρδισαν µε τη δική τους πολύχρονη σκληρή δουλειά, µε το δικό
τους ιδρώτα, σε τελική ανάλυση µε τα δικά τους λεφτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
σηµατοδοτεί το τέλος µίας εποχής, όπου το κράτος λειτουργούσε ως θεµατοφύλακας της κοινωνικής του ασφάλισης και δηµιουργεί τις πιο βίαιες, τις πιο κραυγαλέες, τις πιο σαρωτικές
ανατροπές. Αγνοεί κάθε κοινωνικό κεκτηµένο και κατεδαφίζει,
κυριολεκτικά, το κοινωνικό κράτος. Πρόκειται για ένα «ασφαλιστικό µεσαίωνα» και αυτό καταδεικνύεται από τις επιµέρους διατάξεις του.
Ειδικότερα οι βασικές συντάξεις µετατρέπονται σε προνοιακά
επιδόµατα και οι επικουρικές σε αέρα, αφού, πλέον, καταστήσατε αµφίβολο εάν και ποια ταµεία θα µπορούν από το 2011 να
χορηγούν επικουρική σύνταξη σε περίπου επτακόσιους τριάντα
χιλιάδες δικαιούχους. Αλλά και στην περίπτωση των ταµείων που
θα είναι σε θέση να καταβάλλουν επικουρικές συντάξεις, αυτές
θα είναι τραγικά µικρές σε σχέση µε τις σηµερινές.
Στην ουσία, η Κυβέρνηση εγγυάται τη χορήγηση µόνο της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ. Από εκεί και πέρα όλα είναι στον
αέρα και το κράτος «δραπετεύει» από τη θεσµοθετηµένη ευθύνη
εγγύησης της χρηµατοδότησης του συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης.
Παράλληλα οι µεγάλοι χαµένοι του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου
είναι αφ’ενός οι σηµερινοί συνταξιούχοι για τους οποίους καταργείται η δέκατη τρίτη και η δέκατη τέταρτη σύνταξη, ενώ από
τον Αύγουστο θα µειωθεί η σύνταξή τους µε την επιβολή του
ΛΑΦΚΑ. Αφ’ετέρου, οι µητέρες µε ανήλικο παιδί υφίστανται και τη
µεγαλύτερη αύξηση στο όριο ηλικίας της συνταξιοδότησης,
καθώς από το 2011 µέχρι το 2013 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα αυξηθεί κατά δεκαπέντε χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι µόνο δεν λαµβάνει καµµία
µέριµνα το νοµοσχέδιο αυτό για την πολύτεκνη οικογένεια, αλλά
λειτουργεί απόλυτα αποτρεπτικά για τη δηµιουργία οικογενειών.
Γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά τις δραµατικές συνέπειες που αυτό
έχει, όχι µόνο σε κοινωνικό, αλλά σε δηµογραφικό, συνεπώς και
σε εθνικό επίπεδο. Μας καταδικάζει, δηλαδή, στο άµεσο µέλλον,
να γίνουµε µια χώρα γερόντων.
Πού είναι τα κίνητρα για τους νέους ανθρώπους; Πώς να κάνουν τρία και τέσσερα παιδιά; Πού είναι η συµπαράσταση της
πολιτείας στις, ήδη, υπάρχουσες πολυµελής οικογένειες; Γιατί,
κύριοι της Κυβέρνησης, δεν θεσµοθετείται ουσιαστικά κίνητρα
µε την καθιέρωση πλασµατικών ετών ασφάλισης από πέντε µέχρι
και δέκα χρόνια για το τρίτο, το τέταρτο και πέµπτο παιδί;
Είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθήτε ότι αυτό θα δώσει ώθηση
στη δηµιουργία πολύτεκνων οικογενειών, ότι θα οδηγήσει συν
τω χρόνω σε λύση του δηµογραφικού µας προβλήµατος, ότι
αυτό εντέλει θα είναι υπέρ του ασφαλιστικού συστήµατος µε νέα,
περισσότερα χέρια εργασίας, µε περισσότερες εισφορές που
είναι και η λύση του προβλήµατος;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χάνετε µια ακόµη µοναδική ευκαιρία. Κάντε, επιτέλους, µια θετική ανατροπή, αυτό που δεν έχει
γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Με αυτό το νοµοσχέδιο θα µπορούσατε να απαλλάξετε τον Έλληνα αγρότη από µια κοινωνική αδικία, ενδεχοµένως, µοναδική στον πολιτισµένο κόσµο, να
εργάζεται κάτω από συνθήκες απίστευτα αντίξοες, πολλές
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φορές απάνθρωπες, από την εφηβεία του µέχρι και τα εξήντα
πέντε του χρόνια, δηλαδή, πάνω από πενήντα χρόνια - που έχει
ακουστεί αυτό; Ποιος Θεός το θέλει;- για να πάρει στο τέλος της
ζωής του, αν προλάβει, τα «ψίχουλα» µιας αγροτικής σύνταξης.
Πού βρίσκεται ο αγρότης στο νοµοσχέδιο; Πού τον έχετε θυµηθεί; Μόνο στην αύξηση των εισφορών και αυτό θα το αποδείξω
στη δευτερολογία µου, όπως θα µιλήσω και για µια τροπολογία,
την οποία την έχουµε καταθέσει και αφορά τους εργαζόµενους
στα εποχικά εργοστάσια επεξεργασίας, τυποποίησης και διαλογής των αγροτικών προϊόντων.
Από αυτούς τους εποχικά εργαζόµενους ζητάει ο ΟΑΕ∆ να επιστρέψουν το επίδοµα ανεργίας, ενώ δεν έχουν καµµία ευθύνη
και µάλιστα τους κατηγορεί ως καταχραστές του δηµοσίου χρήµατος. ∆εν έχουν καµµία ευθύνη. Την ευθύνη την φέρουν οι ηγεσίες του Υπουργείου Εργασίας διαχρονικά, όπως ο ΟΑΕ∆ και το
ΙΚΑ, αλλά αυτά θα τα πούµε στην τροπολογία.
Τι κάνουµε, λοιπόν, στην ανταπόδοση για αυτή τη σκληρή
µισού αιώνα δουλειά; ∆εν κάναµε διαχρονικά τίποτε και δεν κάνουµε τίποτε και σήµερα. Μήπως κάνατε κάτι για την απίστευτη
αδικία που γίνεται µε το επίδοµα απόλυτης αναπηρίας για τον
αγρότη; Για να πάρει ένας αγρότης ένα τέτοιο επίδοµα, πρέπει
να σέρνεται ανήµπορος µε αναπηρία 100%, όταν σε άλλους κλάδους τα ίδια επιδόµατα τα παίρνουν µε ποσοστό 50%, 60% και
67%. Αυτό είναι το κοινωνικό κράτος που ευαγγελίζεστε;
Ένα ακόµη ερώτηµα. Γιατί δηµιουργείτε ασφαλισµένους δύο
ταχυτήτων, πρώτης και δεύτερης διαλογής; Γιατί ο εργαζόµενος
στο δηµόσιο πριν το 1983 δεν θίγεται – και ορθώς δεν θίγεται –
ως προς τα ασφαλιστικά του δικαιώµατα, αλλά αντίθετα ο εργαζόµενος στον ιδιωτικό τοµέα, που είναι πασίγνωστο ότι εργάζεται πολύ σκληρότερα από ότι στο δηµόσιο, του επιβάλλετε
µεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης για να θεµελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωµα;
Γιατί σε εκατοντάδες, χιλιάδες αυτής της κατηγορίας ανατρέπετε τον οικογενειακό τους προσανατολισµό; Τους λέτε, δηλαδή,
δεν θα βγείτε σε πέντε χρόνια που υπολογίζατε στη σύνταξη,
αλλά σε δέκα σε δεκαπέντε χρόνια. Είναι κοινωνική δικαιοσύνη
αυτή; Μήπως είναι νέα σοσιαλιστική πρακτική; Να µας το πείτε,
να το γνωρίζουµε, να το µάθουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω αν είναι προνόµιο ή
δοκιµασία το να καλούµαστε να πάρουµε µια απόφαση που θα
σηµαδέψει τη ζωή εκατοµµυρίων συµπατριωτών µας και σήµερα
και στο µέλλον, το σίγουρο είναι ότι η ψήφος µας, η ψήφος όλων
των Βουλευτών θα καταγραφεί στην ιστορία ή ως απόφαση που
θα κατοχυρώνει το δικαίωµα ενός λαού, να ζει, να εργάζεται και
να αποσύρεται µε αξιοπρέπεια ή θα τον καταδικάζει να γίνει
«γρανάζι» ενός συστήµατος αντικοινωνικού, ανάλγητου και τελικά απάνθρωπου.
Γι’ αυτό και εµείς δώσαµε αρνητική ψήφο επί της αρχής του
νοµοσχεδίου, αλλά θα ψηφίσουµε έναν σηµαντικό αριθµό άρθρων για να δείτε τη διαφορά ότι όταν πριν από δύο χρόνια συζητήθηκε το νοµοσχέδιο της Νέας ∆ηµοκρατίας για το
ασφαλιστικό, εσείς αποχωρήσατε από τη Βουλή και µάλιστα
πρωτοστατούσατε στα συλλαλητήρια.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καρασµάνη.
Το λόγο έχει η κ. Χαρά Κεφαλίδου Βουλευτής ∆ράµας του
ΠΑΣΟΚ. Ελπίζω να είστε εντός χρόνου.
ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ότι συζητούµε την εκτενέστερη ίσως αναµόρφωση του
ασφαλιστικού µας συστήµατος, όχι επειδή θελήσαµε να το κάνουµε δικαιότερο ή πιο λειτουργικό, αλλά επειδή είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης κάτι πρέπει να σηµαίνει για την ικανότητά
µας, ως κοινωνία, να κοιτάµε µπροστά.
Αν αναλογιστούµε µάλιστα ότι το σύστηµα κοινωνικών ασφαλίσεων συµπυκνώνει και υλοποιεί την έννοια του κοινωνικού κράτους, δηλαδή τους θεσµούς στους οποίους θα προσφύγουµε
όλοι µας όταν θα είµαστε άρρωστοι, ηλικιωµένοι ή ευάλωτοι,
αντιλαµβάνεστε ότι αυτή η Κυβέρνηση καλείται να κλείσει άλλη
µια ανοικτή πληγή µέσα σε αφόρητη πίεση χρόνου και όχι µόνο.
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Βρισκόµαστε σ’ αυτήν τη δεινή θέση σήµερα, επειδή επί δεκαετίες κύριοι συνάδελφοι, Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, Κοινοβούλια και πολίτες προτίµησαν να «λιβανίζουν» ο ένας τον άλλον,
να αυταπατώνται, αντί να κάνουν αυτό που έπρεπε, τότε όµως.
Οι αλλαγές που εισάγει το παρόν νοµοσχέδιο είναι σαρωτικές.
Ας αναρωτηθούµε, όµως, θα µπορούσαν να είναι άλλες; Υπάρχει
κάποιος άλλος, ήπιος ή µαγικός τρόπος για να σώσουµε το κοινωνικό κράτος, χωρίς να θιγεί κανείς και χωρίς να «ανοίξει» µύτη;
Ας απαντήσουµε ορισµένες καίριες ερωτήσεις. Μπορεί το σύστηµα να παραµείνει ως έχει; Πρέπει το σύστηµα να παραµείνει
ως έχει;
Το σύστηµα δεν µπορεί να παραµείνει ως έχει. ∆εκαετίες
αφροσύνης, κακοδιαχείρισης, κατασπατάλησης του δηµόσιου
χρήµατος, εισφοροδιαφυγής, κλεψιάς, λαθών µόνο µια κατάληξη
θα µπορούσαν να έχουν. Η χώρα να βρίσκεται στο χείλος της
χρεοκοπίας, οι δανειστές να κάνουν κουµάντο, η Κυβέρνηση να
πασχίζει να επιµηκύνει όσο µπορεί τις πληρωµές συντάξεων και
παροχών, οι πολίτες να υποφέρουν.
Το σύστηµα δεν πρέπει να µείνει έτσι. Αυτό το ασφαλιστικό
σύστηµα δεν έχει πετύχει κανέναν από τους στόχους του. ∆εν
υπήρξε ποτέ, ούτε βιώσιµο ούτε δίκαιο ούτε αποτελεσµατικό.
∆εν έκανε ποτέ εξοµάλυνση της κατανάλωσης, δηλαδή δεν µάζεψε ποτέ τους αναγκαίους πόρους στη διάρκεια της εργασίας,
ώστε να καλύψει την περίοδο συνταξιοδότησης και έτσι εδώ και
χρόνια αδυνατεί να καλύψει τις δαπάνες του, επιδοτείται από το
κράτος, αντί να αυτοχρηµατοδοτείται. ∆εν εξασφάλισε πόρους
για την προστασία των ηλικιωµένων. ∆εν προστάτεψε τους ασφαλισµένους από τη φτώχεια. ∆εν αναδιένειµε τους πόρους. Έκανε
απλά διανοµή όχι αναδιανοµή. Υπέκυπτε διαρκώς στις επιθέσεις
συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων, στις οποίες εκχωρούσε
ασύλληπτα προνόµια σε βάρος των υπολοίπων. Τέλος δεν υποστήριξε ποτέ την ανάπτυξη. Ένα τέτοιο σύστηµα δεν το θέλουµε
γιατί δεν ανταποκρίνεται µε επάρκεια ούτε σε ένα από τους στόχους του για να είναι επιτυχηµένο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό σύστηµα είναι
η αιχµή του δόρατος των αλλαγών που πρέπει να γίνουν. Και πρέπει να γίνουν, όχι επειδή µας τις επιβάλλουν -και αυτό το ξεκαθάρισε χθες και ο Πρωθυπουργός- αλλά επειδή τις χρειαζόµαστε
εµείς οι ίδιοι επειγόντως.
Επί δεκαετίες ολόκληρη η κοινωνία µας αρνιόταν σθεναρά να
παραδεχθεί τις παθογένειες που την κατακερµάτιζαν. Κάποιοι τεχνοκράτες που και που έλεγαν την αλήθεια, αλλά ήταν τόσο τροµακτική που κανένας δεν ήθελε να την ακούει. Αναθέταµε
µελέτες, οι ειδικοί τις εκπονούσαν, ο λαός τις πλήρωνε, κάποιοι
έπαιρναν τις µίζες τους, τα πορίσµατα διέρρεαν για σφυγµοµέτρηση, ο λαός απειλούσε µε «µαύρισµα» τους πολιτικούς που θα
τις εφάρµοζαν και έτσι οι µελέτες έµπαιναν ξανά στα συρτάρια,
το όνειρο συνεχιζόταν, τα δανεικά γινόταν όλο και περισσότερα
και όλο και πιο δυσεύρετα.
Κάποια στιγµή, λοιπόν, σταµάτησαν να µας δίνουν δανεικά,
επειδή δεν ήταν σίγουροι ότι θα µπορούσαµε κάποτε να τα επιστρέψουµε. Σήµερα ζούµε τις συνέπειες µιας εγκληµατικής άρνησης. Όλα όσα δεν κάναµε τα προηγούµενα είκοσι πέντε χρόνια
πρέπει να γίνουν τώρα.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο πρωτίστως επιδιώκει να εξασφαλίσει
την αναγκαία βιωσιµότητα. Το δηµόσιο εγγυάται ενιαίους κανόνες για ανταποδοτική σύνταξη και βασική σύνταξη µε εισοδηµατικά κριτήρια για όλους. Όλες του οι ρυθµίσεις υπογραµµίζουν
τον σαφή προσανατολισµό µας. Θέλουµε να είµαστε µια κοινωνία εργαζοµένων. ∆εν θέλουµε να είµαστε µια κοινωνία πρόωρα
συνταξιοδοτηµένων µε φαύλες πελατειακές ρυθµίσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα µέτρα δεν είναι ήπια, είναι
όµως απολύτως αναγκαία. Οι αντιδράσεις των συνδικάτων δεν
είναι ακατανόητες, ούτε αδικαιολόγητες, είναι όµως µονόπλευρες. Κινούνται γύρω από αιτήµατα που είναι ανέφικτα στην παρούσα φάση και δεν ασχολούνται καθόλου µε το τι µας
ξηµερώνει αύριο.
Ας µην γελιόµαστε. Πουθενά στον κόσµο δεν υπήρξαν ριζοσπαστικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και στις εργασιακές σχέσεις, χωρίς συναίνεση και χωρίς πολιτικό κόστος. Αν δεν κάνουµε
όλοι πίσω στις απαιτήσεις µας τώρα, αν δεν δεχθούµε τώρα να
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ξεβολευτούµε λίγο ή περισσότερο, η βέβαιη συνέπεια θα είναι
ότι θα ξεβολευτούµε πάρα πολύ και σύντοµα. Ακόµη και όσοι διαµαρτύρονται το ξέρουν πολύ καλά αυτό. ∆εν έχουµε πλέον το
παραµικρό περιθώριο αποτυχίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείσαµε µια συµφωνία δυσβάσταχτη, µια συµφωνία οδυνηρή αλλά απαραίτητη. Οφείλουµε να
την εφαρµόσουµε και αυτό κάνουµε σήµερα. Το µνηµόνιο ήταν
µια αναγκαία προϋπόθεση για να µπορέσει να εξασφαλιστεί ο
δανεισµός της χώρας.
Τώρα ήρθε η ώρα της βίαιης αποκοπής µας από την νοοτροπία του κρατισµού και κάποιος πρέπει να έχει το σθένος, κάποιος
πρέπει να έχει το κουράγιο να το κάνει. Ας σταµατήσουµε να
«κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλο µας» και εµείς οι πολιτικοί και
οι φορείς και οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες, όλοι µας. Το µόνο
που µπορούµε να κάνουµε, πλέον, είναι να γίνουµε κοµµάτι της
εθνικής προσπάθειας για την ανασυγκρότηση των δηµοσίων
πραγµάτων στη χώρα µας. Φτάνουν οι κωλυσιεργίες, φτάνουν οι
υπονοµεύσεις, φτάνει η υποκρισία! Κανείς δεν δικαιούται να παριστάνει τον ανυποψίαστο!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε συνείδηση ότι πράττουµε το
ορθό απ’ αυτό εδώ το Βήµα καλώ την Κυβέρνηση να προχωρήσει άµεσα, να δηµιουργήσει τις αναπτυξιακές πολιτικές που θα
αντισταθµίσουν το βάρος των σηµερινών µέτρων, θα δώσουν
ανάσα στους εργαζόµενους και θα καθορίσουν µια ενιαία στρατηγική και φιλοσοφία για το κοινωνικό κράτος. Το διαβεβαίωσε ο
Πρωθυπουργός στη χθεσινή του οµιλία, το αποδεικνύει συνεχώς
η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει
αντανακλαστικά, αυτή η Κυβέρνηση ακούει την κοινωνία.
Ο ελληνικός λαός κάνει σήµερα αιµατηρές θυσίες. Υποµένει
δεινά, «βάζει πλάτη» και θέλει η σηµερινή του ηγεσία να διορθώσει τις ολέθριες επιλογές όσων κάθισαν σ’ αυτά τα έδρανα
πριν από δεκαετίες. Αυτές τις θυσίες οφείλουµε να τις σεβαστούµε και αυτές τις προσδοκίες οφείλουµε να τις τιµήσουµε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Κεφαλίδου και για το ότι ήταν εντός του χρόνου.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κ. Όλγα Ρενταρή-Τέντε.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσω την οµιλία
µου δίνοντας µια απάντηση στους Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας, στο ότι εµείς του ΠΑΣΟΚ είµαστε επιστρατευµένοι.
Θα ήθελα να πω ότι όσοι παρέµειναν σ’ αυτή την Αίθουσα και
όσοι έφυγαν εις ένδειξη διαµαρτυρίας συµφώνησαν ότι αυτό το
ισχύον ασφαλιστικό σύστηµα έχει φτάσει στα όριά του. ∆ιαφώνησαν, βέβαια, ως προς το ποιος έχει τις ευθύνες και κυρίως απέφυγαν να δώσουν µια εναλλακτική λύση, ώστε να προβληµατίσουν
και εµένα αν θα πρέπει να το υποστηρίξω ή όχι.
Αυτό που θα ήθελα να τους πω είναι το ότι αν βρισκόµαστε σ’
αυτό το Βήµα βρισκόµαστε από προσωπική ευθύνη και προσπάθεια. Μια προσπάθεια ιδιαίτερα σκληρή, η οποία απέφερε και τα
αποτελέσµατα στις διάφορες τροποποιήσεις που έχετε δει.
Θα ξεκινήσω από την κοινή διαπίστωση ότι το ασφαλιστικό µας
σύστηµα καταρρέει. Οι αριθµοί που έρχονται στο φως είναι
εφιαλτικοί. ∆ιαθέτουµε σήµερα το 11,5% του ΑΕΠ σε συντάξεις
µε πρόβλεψη να ανέλθουν στο 24% του ΑΕΠ τα επόµενα χρόνια.
Με λίγα λόγια το σύνολο της κοινωνικής προστασίας, υγεία, παιδεία, πρόνοια, πολιτικές απασχόλησης, ΟΑΕ∆, επιδόµατα ανεργίας και όλα τα άλλα θα θυσιαστούν στην εξυπηρέτηση
αποπληρωµής των συντάξεων, αν δεν υπάρξουν αλλαγές.
Οι αλλαγές αυτές είναι επιβεβληµένες, γιατί το σύστηµα σήµερα δεν µπορεί να εισπράξει τα έσοδά του. ∆εν µπορεί να εισπράξει ακόµα και τις εισφορές του ΙΚΑ που ανέρχονται γύρω
στα 8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Προσθέστε τώρα και ανάλογα ποσά
για τα υπόλοιπα ταµεία.
Το σύστηµα αυτό ξοδεύει τα χρήµατά του σε συντάξεις δυσανάλογες µε τις ανταποδοτικές εισφορές των ασφαλισµένων.
Ήταν άδικο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ανταποδοτικότητά του. Στο παλιό σύστηµα το 30% των ελλειµµάτων στα ασφαλιστικά ταµεία το δηµιουργούσε το 8% των ασφαλισµένων.
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Καθόριζε όρια συνταξιοδότησης, χωρίς κριτήρια και ανταποδοτικότητα, υιοθετηµένες οµάδες, χωρίς ανταποδοτικές εισφορές.
Όλα αυτά, βέβαια, σε βάρος των εισφορών των νοµίµως φορολογουµένων.
Είχε όλα τα συµπτώµατα ενός πελατειακού και άδικου κράτους, τα οποία όλα µαζί τα ονοµάζαµε «κεκτηµένα» ή κοινωνική
πολιτική. Ειλικρινά δεν µπορώ να καταλάβω τι σηµαίνει «κεκτηµένο» σε ένα σύστηµα που καταρρέει ή που κατέρρευσε. Μάλιστα, κατέρρευσε κάτω από το βάρος των δικών του αµαρτιών.
∆εν καταλαβαίνω, επίσης, γιατί θα πρέπει να επωµιστεί όλο αυτό
το βάρος των ελλειµµάτων ο τίµιος φορολογούµενος Έλληνας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νοµοθετική παρέµβαση που
προτείνεται επιδιώκει να εκλογικεύσει και τις δαπάνες, αλλά και
να εξισορροπήσει τα έσοδα µε στόχο τη βιωσιµότητα του συστήµατος. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι η αλλαγή δεν µπορεί να περιµένει άλλο.
Ιστορικά µάς δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να διορθώσουµε τις
διαπιστωµένες αρρυθµίες του ασφαλιστικού µας συστήµατος.
Κανείς δεν το τόλµησε και κανείς δεν τόλµησε να αναλάβει το
κόστος των αλλαγών µέσα στην έννοια του κακώς εννοούµενου
πολιτικού κόστους.
Τώρα, όµως, το πολιτικό κόστος µετατράπηκε σε µετρήσιµο
οικονοµικό µέγεθος. Οι αιτίες είναι πολλές. Τις ανέφεραν όλοι οι
προλαλήσαντες συνάδελφοι. Το αποτέλεσµα, όµως, θα είναι
εφιαλτικό αν υποχωρήσουµε τώρα. Κινδυνεύουν οι συντάξεις,
απειλείται η υγειονοµική µας περίθαλψη, κινδυνεύει η διαγενεακή αλληλεγγύη, αν µεταθέσουµε για άλλη µια φορά τις ευθύνες
που µας αναλογούν.
Μπροστά σ’ αυτές τις απειλές δεν µπορούµε να κοµµατικοποιούµε το διαγενεακό µας πρόβληµα. ∆εν µπορώ να δεχθώ τρία
από τα παιδιά µας να εργάζονται για να πληρώνουν έναν συνταξιούχο της δικής µας γενιάς! Είναι ένα πρόβληµα της δικής µας
γενιάς και το κόστος αυτό πρέπει να το πληρώσουµε εµείς.
Μπορεί οι αλλαγές να είναι επώδυνες –και, κύριε Υπουργέ, το
έχω πει χιλιάδες φορές και µέσα στις επιτροπές ότι είναι ιδιαίτερα επώδυνες για τις γυναίκες και ευελπιστώ ότι γρήγορα θα
µπορέσουµε να κάνουµε ευνοϊκές ρυθµίσεις γι’ αυτήν την κατηγορία που επωµίζεται τα µεγαλύτερα βάρη της ελληνικής κοινωνίας- θα είναι, όµως, ιδιαίτερα άδικο να στείλουµε το λογαριασµό
στους επόµενους.
Για όλα αυτά πρέπει να παρέµβουµε, έτσι ώστε στο ασφαλιστικό να σωθούν οι συντάξεις. ∆ιότι, χωρίς αλλαγές –όπως προείπα- τα ταµεία σίγουρα δεν θα µπορέσουν να πληρώσουν, όχι τη
δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, αλλά ούτε την
ένατη.
Το νοµοσχέδιο έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία, γιατί διασφαλίζει την οικονοµική αυτοδυναµία του συστήµατος, εξοικονοµεί πόρους, διασφαλίζει τη βασική σύνταξη για όλους και την
προσαυξάνει µε ανταποδοτικότητα, περιορίζει τις φαρµακευτικές δαπάνες, ποινικοποιεί την εισφοροδιαφυγή.
Η αξία και η χρησιµότητα του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ, θα
εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την εφαρµογή του µε δύο βασικά κριτήρια. Πρώτον, να µπορέσει να συλλάβει τη µεγάλη εισφοροδιαφυγή. ∆εύτερον, θα πρέπει να µπορέσετε επιτέλους να
στελεχώσετε τους ανύπαρκτους σήµερα ελεγκτικούς και εισπρακτικούς µηχανισµούς.
Η παράταση των ορίων συνταξιοδότησης σας δίνει µια πρώτη
ευκαιρία να την αξιοποιήσετε στη διοικητική -οργανωτική στελέχωση των παραπάνω µηχανισµών. Μόνο οι ένστολοι υπολογίζονται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες και πλέον. Θα είναι ένα είδος
δικαιοσύνης, αν η αύξηση των ορίων ηλικίας χρησιµοποιηθεί
κατά προτεραιότητα στη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού µας συστήµατος. Αυτή τη φορά το κράτος οφείλει να αποδείξει την ικανότητά του να αξιοποιεί αποτελεσµατικά το ανθρώπινο δυναµικό
του.
Θα ήθελα βέβαια να παρακαλέσω θερµά να προχωρήσει
άµεσα το κράτος την αναπτυξιακή του τροχιά για να γίνουν όλες
αυτές οι ρυθµίσεις που υποσχεθήκατε. Νοµίζω ότι θα πρέπει να
επισηµανθεί ότι έχουµε καθυστερήσει πολύ. Είναι πολλοί αυτοί
που περιµένουν την αναπτυξιακή τροχιά για να δουν καλύτερες
µέρες. Η πίεση η δική µας θα είναι στα επόµενα βήµατά µας προς
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αυτήν την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Ρεντάρη-Τέντε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Βοιωτίας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Μιχαήλ Γιαννάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω απόλυτα µε τη συνάδελφο που ήταν στο
Βήµα πριν από εµένα και µε τη διαπίστωση ότι έχουµε καθυστερήσει πάρα πολύ. Οι καθυστερήσεις σε µια περίοδο –όπως τη
σηµερινή περίοδο- έντονης κρίσης πληρώνονται ακριβά. ∆ιότι,
ακόµα και η σηµερινή Κυβέρνηση το πώς λειτούργησε, το πώς
πολιτεύθηκε, τι αποφάσεις πήρε, πώς προσπάθησε να πείσει
κατ’αρχάς του ίδιους τους Βουλευτές της και για το νοµοσχέδιο,
αλλά και για τη γενικότερη πολιτική της είναι µια περίοδος καθυστερήσεων, παραλήψεων, αντιφάσεων.
Γιατί όλοι νοµίζω θα συµφωνήσουµε ότι το παρόν νοµοσχέδιο
ανατρέπει τη ζωή όλων των συµπολιτών µας. Βάζει εκατοµµύρια
συµπολίτες µας στα όρια της φτώχειας µε µείωση εισοδηµάτων
που φτάνουν έως το 50% αν συνυπολογίσουµε τον πληθωρισµό,
τις περικοπές, το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό, το εργασιακό.
Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι µια πολιτική που αν στο ξεκίνηµά της είχε τρέξει πολύ πιο γρήγορα, είχαν παρθεί τα αναγκαία
µέτρα όπως ως παράταξη πιέσαµε και προσπαθήσαµε να βοηθήσουµε πιέζοντας τη σηµερινή Κυβέρνηση να πάρει έγκαιρα
αυτά τα αναγκαία µέτρα, τότε το αποτέλεσµα θα ήταν σαφώς καλύτερο και δεν θα χρειαζόταν να φτάνουµε στις σηµερινές δραµατικές αποφάσεις.
Το ερώτηµα βέβαια που γεννιέται είναι, τέρµα αυτές οι αποφάσεις. Ο λαός πραγµατικά µε αιµατηρές θυσίες συνεισφέρει
και συµµετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει προοπτική;
Είναι βιώσιµες αυτές οι λύσεις πού δίνουµε σήµερα µε το ασφαλιστικό; Θα οδηγήσουν σε έξοδο από την κρίση του συνταξιοδοτικού, του ασφαλιστικού ζητήµατος της χώρας;
Πολύ φοβάµαι, κύριε Υφυπουργέ, ότι οι θυσίες δεν θα πιάσουν
τόπο. Και το στηρίζω αυτό, γιατί ακόµα και εσείς κάνατε διαφορετικές τοποθετήσεις πριν έξι, επτά µήνες, διαφορετικές τοποθετήσεις πάνω στο ίδιο ζήτηµα πριν τρεις µήνες και διαφορετικές
σήµερα.
Γιατί, λοιπόν, να πειστεί η κοινωνία ότι οι σηµερινές αποφάσεις είναι στη σωστή κατεύθυνση, όταν πριν λίγο διάστηµα διαφορετικά πράγµατα µας λέγατε και σε τελείως διαφορετική
πολιτική είχατε προσανατολιστεί;
Πώς να µην υπάρχουν τέτοια ερωτήµατα όταν η αποεπένδυση
είναι ένα γεγονός, όταν η ανεργία αυξάνεται, όταν µπαίνουν χιλιάδες λουκέτα σε µικρές και µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Όλα
αυτά δεν αφαιρούν σηµαντικά χρήµατα από τα ασφαλιστικά ταµεία; Αυτές οι αποφάσεις που λαµβάνουµε σήµερα θα καλύψουν
την απώλεια που είναι δεδοµένη και καθηµερινά πολλαπλασιαζόµενη; Φοβάµαι πως όχι.
Άλλωστε, για να πείσουµε την κοινωνία να γίνει συµµέτοχη σε
αυτή µας την προσπάθεια, πρέπει η Κυβέρνηση να πείσει πρώτα
τους Υπουργούς, τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης και µετά
την ίδια την κοινωνία. ∆ιότι εδώ παρατηρείται το φαινόµενο πολλές φορές, συχνότατα το τελευταίο διάστηµα, οι ίδιοι οι Υπουργοί να µην πείθονται ή να υπάρχει διαφορετική αντίληψη στον
ίδιο τον κυβερνητικό τοµέα.
Επίσης συνάδελφοι Βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ να καταψηφίζουν νοµοσχέδια σας, να έχουν ενστάσεις, να δηλώνουν και σ’
αυτό το τριήµερο ότι ορισµένα άρθρα ενδεχοµένως να µη τα ψηφίσουν. Πώς, λοιπόν, θα πείσετε και θα κάνετε συµµέτοχους σε
αυτήν την προσπάθεια τον πολίτη, την κοινωνία όταν δεν µπορείτε να πείσετε την ίδια την Κυβέρνηση, την ίδια την Κοινοβουλευτική σας Οµάδα;
Άρα, πολύ φοβάµαι –δεν το εύχοµαι σε καµµία περίπτωση γιατί
ο στόχος µας είναι κοινός- ότι αυτή η τεράστια προσπάθεια που
ο ελληνικός λαός µε αιµατηρές θυσίες καλείται να συνεισφέρει
δεν θα έχει επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Και είπατε πριν λίγο ότι
δεν υπάρχει συµµετοχή για το ΤΕΜΠΜΕ. Αυτό είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικό. Μικρές, λοιπόν, επιχειρήσεις ενώ η πολιτεία τους
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δίνει τη δυνατότητα µε σχετικά καλούς όρους να πάρουν χρήµατα από το ΤΕΜΠΜΕ, αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι οι µικρές
επιχειρήσεις έχουν παρατήσει τον αγώνα επιβίωσης. Γιατί πραγµατικά ένας επιχειρηµατίας που βλέπει να υπάρχει προοπτική
στην επιχείρησή του και είναι σε δύσκολή στιγµή, σε δύσκολη
περίοδο θα πάει στο ΤΕΜΠΜΕ µε αυτούς τους όρους που υπάρχουν να πάρει το δάνειο και να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις
του; Το ότι δεν συµµετέχουν οι µικροµεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις στο ΤΕΜΠΜΕ είναι πολύ ανησυχητικό σηµάδι. Τα λουκέτα
άλλωστε είναι καθηµερινά στην αγορά. Ιδιαίτερα στην περιφέρεια, σε µικρές επαρχιακές πόλεις, όπως στην Περιφέρειά µου
Θήβα-Λιβαδειά, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει τεράστιο πρόβληµα.
Αξίζει εδώ να κάνουµε µια αναδροµή, ποια ήταν η στάση της
σηµερινής Κυβέρνησης όταν ήταν αντιπολίτευση. Ήταν υπεύθυνη στάση; Να θυµηθούµε όταν πριν ένα, ενάµιση χρόνο είχαµε
το νοµοσχέδιο Πετραλιά. Το ΠΑΣΟΚ αποχωρούσε. Και όχι µόνο
αυτό, αλλά ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συµµετείχε στις διαδηλώσεις και τότε ονόµαζε την πολιτική µας βάρβαρη. Θυµάστε
το σύνθηµα: «Σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα».
Αν ήταν πραγµατικά βάρβαρη η πολιτική µας ή οι πρωτοβουλίες µας, όπως το νοµοσχέδιο Πετραλιά, το σηµερινό σας νοµοσχέδιο πώς θα το ονοµάζατε αν ήσασταν στη θέση τη δική µας;
Ποια θα ήταν η αντίδρασή σας; Ποια είναι η υπεύθυνη στάση σήµερα της παράταξής µας που και άρθρα θα ψηφίσει του νοµοσχεδίου, αλλά και µε προτάσεις πιστεύω ότι έκανε προσπάθεια
–αν θέλετε- πέρα από µικροκοµµατικές σκοπιµότητες που δυστυχώς στο παρελθόν µας ταλαιπώρησαν και µας έφεραν στο
σηµείο που σήµερα καλούµαστε και καλούµε τον ελληνικό λαό µε
«αιµατηρές» θυσίες να ξεπεράσουµε τις δυσκολίες;
Άρα, µια σύγκριση µεταξύ των στάσεων της Αντιπολίτευσης
σήµερα -της Κυβέρνησης τότε- και της Κυβέρνησης σήµερα -της
αντιπολίτευσης τότε του ΠΑΣΟΚ- νοµίζω ότι είναι καταλυτική.
Θα ήταν διαφορετικά τα πράγµατα σήµερα, αν την περίοδο
της κρίσης που όλες οι χώρες έκαναν ανάλογες προσπάθειες είχαµε τότε µια αντιπολίτευση που µε πολύ σεβασµό και µε προτάσεις θα µπορούσε να συνεισφέρει στην συνολική, καθολική
κοινωνική προσπάθεια που και τότε η κυβέρνησή µας έκανε.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι αυτές
τις δύσκολες στιγµές που ο πολίτης ταλαιπωρείται θα πρέπει να
υπάρχει ευθύνη από όλους µας. Εµείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αν θέλετε εις βάρος του κοµµατικού µας συµφέροντος
πράξαµε το καθήκον µας. Σταθήκαµε στην Βουλή, κάναµε προτάσεις θα ψηφίσουµε άρθρα του νοµοσχεδίου, πιστεύοντας ότι
έτσι συµβάλλουµε στη σωστή κατεύθυνση, στην κατεύθυνση επίλυσης των χρόνιων προβληµάτων.
Μακάρι και το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση τότε να είχε λειτουργήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Μακάρι έστω και τώρα,
αυτά τα νοµοσχέδια τα «βάρβαρα» που βάζουν τον λαό στο περιθώριο και τον οδηγούν στην εξαθλίωση, να πιάσουν τόπο αυτές
οι προσπάθειες. Πολύ φοβάµαι όµως ότι για να πείσετε την ελληνική κοινωνία, πρέπει να πρώτα να πείσετε την Κυβέρνησής
και την Κοινοβουλευτική σας Οµάδα.
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γιαννάκη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχαήλ
Παντούλας.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να µου επιτρέψετε πριν πω αυτά που θέλω να πω
για το νοµοσχέδιο, να ενηµερώσω το Σώµα για κάποια θέµατα
τα οποία ετέθησαν παρά πολύ έντονα σ’ αυτήν την Αίθουσα και
έχουν να κάνουν µε το ζήτηµα των µετεγγραφών στα Πανεπιστήµια και ΤΕΙ.
Ως µέλος του ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, θεσµός που χρησιµοποιήθηκε µε την ανάγνωση δηµοσιευµάτων αισθάνοµαι την
ανάγκη να πω δυο κουβέντες.
Πρώτον, στο ΚΤΕ Παιδείας δεν υπήρξε καµµία συζήτηση αλλά
και καµµία απόφαση σχετικά µε το θέµα αλλαγής των µετεγγραφών των τριτέκνων, δηλαδή περί αλλαγής του συστήµατος µε-
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τεγγραφών στους τρίτεκνους.
Επιπλέον στο ΚΤΕ Παιδείας συζητήθηκαν τα εξής. Πρώτον, ενίσχυση των κριτηρίων για τους οικονοµικά µη έχοντες και δεύτερον, απελευθέρωση των µετεγγραφών µεταξύ των
περιφερειακών ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Όλα τα άλλα που ειπώθηκαν εδώ µέσα είναι ένας λαϊκισµός
που δεν ταιριάζει ως συµπεριφορά ούτε σε αµφίβολης ποιότητας
τηλεοπτικές εκποµπές, πολλώ δε µάλλον στην Αίθουσα της Βουλής. Αυτά προς ενηµέρωση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσα διαµείφθηκαν την περίοδο
που διανύουµε, εντός και εκτός Βουλής, σχετικά µε το ασφαλιστικό και τα εργασιακά επικαιροποιούν την άποψη ότι η επιτυχής
αντιµετώπιση τους, όπως και του συνόλου των προβληµάτων µείζονος σηµασίας που αντιµετωπίζει η χώρα µας µπορεί να καταστεί δυνατή µέσα από τη διαµόρφωση συνθηκών εξαντλητικού
διαλόγου µεταξύ πολιτικής και κοινωνίας.
Είναι προς έπαινο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας το γεγονός ότι και στις πιο αντίξοες συνθήκες της δύσκολης αυτής περιόδου ουδέποτε απέστη του συγκεκριµένου
στόχου. Για την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ο διάλογος µε οποιουσδήποτε όρους και αν αυτός διεξάγεται, παραδοσιακούς ή αντισυµβατικούς, αποτελεί θεµέλιο λίθο οικοδόµησης σχέσεων
εµπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική τους εκπροσώπηση.
Τα ισχυρά µηνύµατα της κοινωνίας διαπέρασαν µε άνεση τις
κυβερνητικές πόρτες για να καταλήξουν σε ουσιώδεις και σηµαντικές βελτιώσεις, γνωστές ήδη στο κείµενο του σχεδίου νόµου,
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ακόµη κενά για τις µικρές συντάξεις, για τη δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη,
για τη βίαιη αναπροσαρµογή των ορίων ηλικίας και άλλα.
Η χθεσινή προτροπή του ίδιου του Πρωθυπουργού, για εξάντληση των ορίων των αλλαγών µέχρι την ψήφισή του και την
άρση των αδικιών, προσθέτει στον κοινοβουλευτικό διάλογο που
διεξάγεται εντός της Αιθούσης επιπλέον ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Είναι πρέπον να επισηµάνουµε δύο παράγοντες που συνέβαλαν προς τούτο. Πρώτα οι ίδιοι οι πολίτες, η αντίδραση των
οποίων στα µέτρα δηµοσιονοµικής σωτηρίας εµπεριείχε και την
κατανόηση της αναγκαιότητάς τους, εφόσον βέβαια τηρούνταν
οι αναλογίες δικαίου και ισονοµίας. Οι Βουλευτές, επίσης, κυβερνητικοί και αντιπολιτευόµενοι, που ως όφειλαν µετέφεραν
στην Κυβέρνηση και στη Βουλή τις αγωνίες, τους προβληµατισµούς, τα αιτήµατα, αλλά και τις διαφωνίες της κοινωνίας.
Η θετική εξέλιξη που προήλθε µέσα από αυτό το γόνιµο διάλογο είναι προς το συµφέρον όλων. Η εµµονή της Κυβέρνησης
στη διαλεκτική σχέση πολιτικής και κοινωνίας, παρά την άρνηση
συµµετοχής ορισµένων στη διαδικασία αυτή, είναι αλήθεια ότι
αποκάλυψε σκοπιµότητες και αποµόνωσε ακραίες φωνές, όπως
αυτή, για παράδειγµα, «µυστικοσυµβούλου» του Αρχηγού της
Νέας ∆ηµοκρατίας που σε πρόσφατο άρθρο του, πριν από µια
εβδοµάδα περίπου, υποστήριξε ότι το συγκεκριµένο κόµµα:
«Πρέπει να περιµένει στην γωνία την Κυβέρνηση, να αποτύχει το
µνηµόνιο για να κερδίσει την εξουσία. Να πάρουµε τη σωστή
θέση για να κερδίσουµε την παρτίδα»!
Απευθύνοµαι στους Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας και
τους ερωτώ. Τι διαφορετικό πράττουν οι κερδοσκόποι, που στοιχηµατίζουν υπέρ της χρεοκοπίας της χώρας µας; Είναι κρίµα –θα
τολµούσα να πω ότι είναι και ντροπή- ο Αρχηγός της Νέας ∆ηµοκρατίας να υιοθετεί ή σε τελευταία ανάλυση να ανέχεται τέτοιες απόψεις.
Στην άλλη πλευρά της Αντιπολίτευσης, που απουσιάζει σήµερα, το παραδοσιακό ή µη τµήµα της Αριστεράς, αυτό το τµήµα
απέρριψε το διάλογο µε ανακοινωθέντα του τύπου: «Η επίθεση
θα είναι καθολική. Καθολικός θα είναι και ο εργατικός λαϊκός πόλεµος, ένας πόλεµος που θέλει σχέδιο, προοπτική, εναλλαγή,
εξυπνάδα, πονηράδα ή συνθήµατα όπως, τώρα δεν είναι η ώρα
του διαλόγου είναι η ώρα των συλλαλητηρίων».
Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για σύνδροµο ενός αριστερίστικου συντηρητισµού που µου είναι αδύνατον να κατανοήσω το πώς οι ηγεσίες της Αριστεράς δεν αντιλαµβάνονται ότι
τις αποκόπτει αυτός ο λόγος από τις ευρύτερες λαϊκές µάζες.
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Κανείς δεν µπορεί να επενδύει στην καταστροφή. Το προέχον
σήµερα δεν είναι να µετρήσουµε στην πατρίδα µας νικητές και νικηµένους, αλλά η ενίσχυση του αισθήµατος του συν-ανήκειν στην
Ελλάδα.
Η εµµονή στο διάλογο κοινωνίας και πολιτικής αποκάλυψε, επίσης, περίσσευµα αµετροέπειας στην υπεράσπιση κεκτηµένων
ισχυρών συντεχνιών και ταυτοχρόνως ταξικό έλλειµµα υποστήριξης όσων βρίσκονται έξω από τα προστατευτικά τείχη της εργασίας. Εκεί, «στην απέξω» που λέει η νεολαία µας, κινούνται οι
εργαζόµενοι µε το µπλοκάκι, νοµικά απροστάτευτοι, ασφαλιστικά
ακάλυπτοι, τάχα αυτοαπασχολούµενοι, ακόµα και αν είναι µισθωτοί. Εκεί σ’ αυτόν τον χώρο ευδοκιµεί η πραγµατικότητα της
ανεργίας των νέων, των γυναικών, των µακροχρόνια ανέργων.
Τους προσπερνούµε σαν να µην µας ενδιαφέρουν. Όµως, ακόµη
και όταν συζητούµε για τις συντάξεις των εντός των τειχών είναι
λάθος να διαφεύγει της προσοχής µας ότι το προέχον είναι το δικαίωµα στην εργασία όσων βρίσκονται εκτός των τειχών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνω την παρέµβασή µου µε
δυο-τρεις πολύ σύντοµες επισηµάνσεις. Η πρώτη αφορά την παθογένεια πολλών εκφάνσεων του δηµοσίου βίου της χώρας, είτε
σε επίπεδο εθνικά θέµατα είτε σε θέµατα της εσωτερικής επικαιρότητας, όπου κατά την αντιπαράθεση ή την κατάθεση απόψεων απουσιάζει η αίσθηση του µέτρου. Το αποτέλεσµα που
αποτυπώνεται στην φράση: «Ο κύκλος των χαµένων ευκαιριών»
δεν στάθηκε ακόµη ικανό για να µας συνετίσει µέχρι σήµερα.
Ο πυρήνας, όµως, της αρχαίας ελληνικής Φιλοσοφίας ήταν το
µέτρο, η αίσθηση του οποίου στην Κλασική Αρχαιότητα αποτελούσε τη σηµαντικότερη αρετή στη συµπεριφορά πολιτικών και
πολιτών.
Η αίσθηση του µέτρου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση επιτυχίας όταν επιχειρούνται µεγάλες µεταρρυθµίσεις όπως αυτή του
ασφαλιστικού. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στο συζητούµενο σχέδιο νόµου το επιχείρησε µε τη σηµαντική διεύρυνση των ορίων
της πολιτικής και κοινωνικής ελαστικότητας προς υπεράσπιση
του κοινού καλού και του δηµοσίου συµφέροντος και µάλιστα σε
άγονες, οικονοµικά και όχι µόνο, συνθήκες.
Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά το δικαίωµα του πολίτη
στην αλήθεια. Οφείλουµε να του εξηγήσουµε µε λεπτοµερή, ξεκάθαρο και ειλικρινή τρόπο, πότε και µε ποιες προϋποθέσεις οι
θυσίες του θα πιάσουν τόπο, θα είναι δηλαδή, αποτελεσµατικές.
Η συζήτηση εντός και εκτός της Βουλής έδειξε ότι πολλοί επενδύουν στο φόβο και στην αβεβαιότητα πιστεύοντας ότι ο λαός
δεν είναι ώριµος να τους αντιληφθεί. Κάνουν µέγα λάθος. Ο λαός
µας είναι ώριµος όσο ποτέ άλλοτε γι’ αυτό και απαιτεί την αλήθεια. Την απαιτεί από όλους µας. Το δικό µας χρέος, η δική µας
ευθύνη είναι να επενδύσουµε στην αλήθεια. Έχουµε να κερδίσουµε πολλά και η κοινωνία και η πολιτική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα να κάνω µια τελευταία επισήµανση, κύριε Πρόεδρε
και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Η τελευταία επισήµανση που θέλω να καταθέσω έχει να κάνει
µε τη συµφωνία µου στην άποψη πολλών ότι αν η χώρα καταφέρει να ξεπεράσει µε επιτυχία την κρίσιµη αυτή περίοδο που διανύουµε τότε θα έχει διανύσει τη µισή διαδροµή εξόδου από την
κρίση.
Η άλλη µισή είναι να αποφευχθεί η επιδείνωση της ύφεσης και
να πάρει µπρος η πραγµατική οικονοµία. Ο στόχος, λοιπόν, είναι
συγκεκριµένος. Το πατριωτικό καθήκον δεν επιτρέπει την αποτυχία. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει.Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, η Κυβέρνηση, η κοινωνία ολόκληρη συµµετέχει σε
αυτή την προσπάθεια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παντούλα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής ∆ράµας της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ.
Μαργαρίτης Τζίµας.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, που µόλις κατεβήκατε από το Βήµα, πότε
αντιληφθήκατε ότι ο ελληνικός λαός έχει δικαίωµα στην αλήθεια;
Μετά τις εκλογές; ∆εν ξέρατε ότι και πριν τις εκλογές δικαιούτο
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ο ελληνικός λαός να µάθει την αλήθεια; Και είστε υπερήφανοι
ότι προεκλογικά είπατε πράγµατα τα οποία σήµερα, µε το νοµοσχέδιό σας εισηγείστε να εφαρµοστούν στην ελληνική κοινωνία;
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Ο δικός σας Πρωθυπουργός ο Κώστας
Καραµανλής, ντρέπεται και κρύβεται και δεν τολµάει να εµφανιστεί!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Παντούλα…
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Είχατε την ευκαιρία να τα πείτε εδώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Η σιωπή του είναι ενοχή…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Είναι απαράδεκτα αυτά που λέτε..
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Μήπως θέλετε να ξαναπάρετε το
λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ας αφήσουµε σας
παρακαλώ τον οµιλητή να εκθέσει τις απόψεις του.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Και µόνο η διακοπή σας δηλώνει αδυναµία, κύριε συνάδελφε, και δηλώνει ότι εξακολουθείτε δυστυχώς να είστε ένα κόµµα που εξακολουθείτε να εξαπατάτε τον
ελληνικό λαό. ∆εν µπορεί από του Βήµατος της Βουλής τώρα να
διαπιστώνετε ότι ο λαός δικαιούται να µάθει την αλήθεια και προεκλογικά να του λέτε τι; Τα περιβόητα τρία «δεν»!
Εµείς µιλήσαµε ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια συντάξεως; Εσείς
το είπατε: «∆εν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας, δεν θα µειωθούν οι
συντάξεις, δεν θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές». Για πείτε
µου, λοιπόν, αν µέσα στο νοµοσχέδιο που εισηγείστε περιλαµβάνονται αυτές οι δεσµεύσεις; ∆ιότι εδώ πάτε να ανακαλύψετε
την Αµερική! Νοµίζετε ότι σας ακούν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν και όµως καταλαβαίνει ο λαός. Και προσπαθείτε τώρα
µε παρελθοντολογίες να τα ρίξετε όλα στη Νέα ∆ηµοκρατία.
Τόσο πολύ κόπτεστε δηλαδή αν ο κ. Σαµαράς ο Πρόεδρος της
Νέας ∆ηµοκρατίας, ανέχεται και τι ανέχεται; Αυτό είναι το πρόβληµα της Ελλάδος και δεν είναι το γεγονός ότι εσείς ως κυβερνητική Πλειοψηφία, ανέχεστε, υποστηρίζετε και ψηφίζετε το πιο
αντιλαϊκό νοµοσχέδιο που ήρθε εδώ στη Βουλή µετά της Μεταπολίτευση; Πέστε µου ποια κοινωνική οµάδα κερδίζει από αυτό
το νοµοσχέδιο, το οποίο θέλετε να ψηφίσετε; Μία κοινωνική
οµάδα; Φέρτε µου ένα συνταξιούχο, έναν εργαζόµενο που παίρνει κάτι παραπάνω από αυτό που έπαιρνε πριν τις εκλογές. Κανένας!
Έρχεστε εδώ τώρα και µετατρέπεστε σε τιµητές. Ποιοι; Εσείς
που κόψατε το δέκατο τρίτο , το δέκατο τέταρτο µισθό, κόψατε
τα επιδόµατα, κόβετε τις συντάξεις. Η σύνταξη ήταν 75% µε την
ισχύουσα νοµοθεσία και πάει συνολικά, αναλογικά και τα λοιπά
στο 60%. Να το δεχτώ αυτό το επιχείρηµα της Κυβέρνησης. ∆εν
είναι µείωση κεκτηµένων δικαιωµάτων του λαού; ∆εν χάνει τουλάχιστον 200 µε 300 ευρώ ο Έλληνας συνταξιούχος από αυτό
το νοµοσχέδιό σας; Τι προσπαθείτε να πείσετε δηλαδή; Προσπαθείτε να πείσετε ένα συνταξιούχο ότι αύριο θα παίρνει µεγαλύτερη σύνταξη από αυτή που παίρνει σήµερα; Πέστε το
φανερά.
Ξέρετε ότι σε λίγες µέρες εκατό χιλιάδες οικογένειες θα στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε πανεπιστήµια εδώ, της
Ελλάδος; Εκεί µέσα υπάρχουν εργαζόµενοι, υπάρχουν συνταξιούχοι, που όλους αυτούς τους έχετε τσακίσει! Εδώ και δέκα
µήνες ένα πράγµα κάνετε µόνο, να αφαιρείτε κεκτηµένα δικαιώµατα του λαού. Τίποτα άλλο δεν κάνετε. Ευνοήσατε, όµως, µία
κοινωνική οµάδα. Πήρατε 110 δισεκατοµµύρια από το µνηµόνιο,
από την τρόικα και από αυτά τα 110 δισεκατοµµύρια ξέρετε που
τα δίνετε τα δέκα; Στις τράπεζες! Τη ∆ευτέρα θα έχει εδώ στην
Ολοµέλεια νοµοσχέδιο για το Χρηµατοπιστωτικό Ταµείο. Απ’ τα
110 δισεκατοµµύρια τα δέκα πάνε στις τράπεζες για να στηρίξετε, λέει, τη ρευστότητα, να δώσετε στο φτωχό, το συνταξιούχο,
το µισθοσυντήρητο. Όλα τα µέτρα που εφαρµόσατε φέτος είναι
8,5 δισεκατοµµύρια και κατηγορούσατε εµάς ότι δίνουµε, χαρίζουµε στις τράπεζες 28 δισεκατοµµύρια. Ε, λίγη ντροπή χρειάζεται στην Αίθουσα αυτή, ιδιαίτερα όταν απευθύνεστε στη Νέα
∆ηµοκρατία!
Ξέρετε όµως πολύ καλά να µοιράζετε υποσχέσεις σε όλους
και αυτό κάνατε προεκλογικά και για το ασφαλιστικό και για το
συνταξιοδοτικό και για όλα τα προβλήµατα που απασχολούσαν
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την ελληνική κοινωνία. Μοιράζετε εύκολα υποσχέσεις, αλλά πολύ
πιο εύκολα τα παίρνετε πίσω µετά τις εκλογές. Είναι εµφανής ο
εκνευρισµός και της Κυβέρνησης και της κυβερνητικής Πλειοψηφίας µετά την ανακοίνωση του προγράµµατος που έκανε ο κ.
Σαµαράς χθες, που δεν τολµήσατε να απαντήσετε επί της ουσίας. ∆εν τολµάτε να το αποδοµήσετε, όταν σας λέµε ότι αν αυτό
το πρόγραµµα εφαρµοστεί από σήµερα σε δύο χρόνια η Ελλάδα
θα φύγει από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Βγείτε και πείτε µε επιχειρήµατα, ξέρετε όµως τον γενικό αφορισµό, το λαϊκισµό και κατηγορείτε τη Νέα ∆ηµοκρατία για πελατειακό κράτος. Έχετε την εντύπωση ότι ο Έλληνας πολίτης
δεν θυµάται; Η «πράσινη κάρτα» πότε καθιερώθηκε στην Ελλάδα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ποιος την καθιέρωσε την «πράσινη κάρτα»; Ποιος καθιέρωσε τα ξεχωριστά καφενεία, τα «κόκκινα», τα «πράσινα», τα «κίτρινα», τα «µπλε»; Πώς διορίζατε από
το 1981 µέχρι να καθιερωθεί ο νόµος Πεπονή το 1997; Μπορείτε
να µου πείτε µε ποια διαδικασία από το ’81 µέχρι το 1987; Είχατε
ΑΣΕΠ; Είχατε κριτήρια; Εφαρµόσατε τώρα κριτήρια για να στελεχώσετε τον κρατικό µηχανισµό µε κοµµατικά σας στελέχη.
Είστε το ίδιο το αµετανόητο ΠΑΣΟΚ!
Όµως δεν είναι αυτή η ανησυχία του Έλληνα πολίτη. Ο Έλληνας πολίτης θέλει πάντα µια Κυβέρνηση που να δηµιουργεί καλύτερο κράτος, πιο ευαίσθητο κράτος, πιο ευέλικτο, πιο
ανθρώπινο. ∆εν νοµίζω ότι µε την πολιτική των δέκα µηνών θεµελιώνετε ένα κράτος καλύτερο από αυτό που παραλάβατε. Σας
λέω έστω ότι η Νέα ∆ηµοκρατία τα έκανε όλα λάθος, σε ποιον
τοµέα δηλαδή είστε υπερήφανοι;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ λίγο χρόνο λόγω των διακοπών που έγιναν, κύριε
Πρόεδρε.
Σε ποιον τοµέα είστε υπερήφανοι; Στον επενδυτικό; Ισχυρίζετε
η Κυβέρνηση ότι τέσσερις πρέπει να δουλεύουν για να πληρώνουν έναν συνταξιούχο. Ναι, να το δεχθώ αν και δεν είµαι ειδικός στο ασφαλιστικό. αυτό όµως συµβαίνει σε ένα κράτος το
οποίο παρέχει µόνο υπηρεσίες. Ένα γραφειοκρατικό κράτος. Ο
πλούτος πού είναι; Όταν όµως ένα κράτος έχει και µια αναπτυξιακή τροχιά και παράγει πλούτο, τότε εγγυάται τη σύνταξη, εγγυάται το µισθό, κάνει αναδιανοµή του πλούτου που δεν κάνετε
τώρα και αφαιρείτε από τους φτωχούς. Βάλατε τους βιοµήχανους να δώσουν 1.000.000.000 για να δώσετε επίδοµα κοινωνικής
αλληλεγγύης και το καταργήσατε το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ποια είναι η κοινωνική ευαισθησία; Θέλετε η Βουλή να
ψηφίσει αυτό το αντεργατικό, αντιασφαλιστικό και απάνθρωπο
νοµοσχέδιο;
Πόσα χρόνια κυβερνήσατε δηλαδή; Τέτοιες µέρες πριν δυόµισι χρόνια ψηφίζαµε το νόµο Πετραλιά και ο κ. Παπανδρέου
έπαιρνε την αξιωµατική αντιπολίτευση και πήγαινε στο Σύνταγµα.
Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι κακό για ένα πολιτικό σύστηµα άλλα
να λέει ένα κόµµα πριν τις εκλογές και άλλα να εφαρµόζει µετά
τις εκλογές. Γιατί αυτό ενισχύει την αναξιοπιστία και των πολιτικών και του πολιτικού συστήµατος.
Η Νέα ∆ηµοκρατία, λοιπόν, επειδή θεωρεί ότι το νοµοσχέδιο
αυτό δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ελληνικού λαού
αφαιρεί κεκτηµένα δικαιώµατα δεκαετιών του ελληνικού λαού,
δηµιουργεί ζητήµατα που έχουν σχέση µε τον κοινωνικό ιστό σε
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, το καταψηφίζει και δεσµεύεται ότι µόλις γίνει κυβέρνηση θα αναθεωρήσει το ζήτηµα αυτό
που αφορά εκατοµµύρια Ελλήνων που βρίσκονται στη φάση της
συνταξιοδότησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τζίµα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Φλώρινας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Ευστάθιος Κωνσταντινίδης.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώντας την τοποθέτησή µου
θα ήθελα να σταθώ σε µια πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών του κ. Παπακωνσταντίνου. Είπε, λοιπόν, ο Υπουργός
ότι δεν ήταν στις προθέσεις της Κυβέρνησης να λάβει τόσο
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σκληρά µέτρα για το ασφαλιστικό, αλλά προέχει η σωτηρία του
κράτους.
Η σωτηρία της χώρας, λοιπόν, έγινε για το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο ανάχωµα των επιχειρηµάτων του, όταν νιώθει ότι στριµώχνεται πολιτικά. Έγινε η κολυµπήθρα στην οποία νοµίζει ότι
µπορεί να ξεπλένει την ολιγωρία, τις παλινωδίες, τις καθυστερήσεις και τις αδυναµίες, αλλά και άλλοθι για να λαµβάνει µέτρα
χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς να εξαντλεί τις δυνατότητες να
βρει την βέλτιστη λύση χωρίς να χρειαστεί να «µατώσει» ο ελληνικός λαός. Εξάλλου αυτό προσπάθησαν να µας πουν οι λιγοστοί
Υπουργοί που δέχθηκαν να τοποθετηθούν από το Βήµα της Βουλής για να στηρίξουν αυτό το νοµοσχέδιο. Εξαιτίας αυτού του
γεγονότος, της προχειρότητας, µεταξύ άλλων τίθεται θέµα να
κριθούν αντισυνταγµατικά και να καταπέσουν στα δικαστήρια,
κύριε Υφυπουργέ, πολλά µέτρα του συγκεκριµένου νοµοσχέδιου,
τα οποία σας έχουν επισηµανθεί, αλλά η Κυβέρνηση «αγρόν αγοράζει».
Έχουµε και λέµε, λοιπόν, πρώτον η ένταξη στο ΙΚΑ των υπαλλήλων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα µαζί. Η νοµολογία του
Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου έχει δεχθεί ότι ιδιωτικοί και δηµόσιοι υπάλληλοι τελούν υπό διαφορετικό καθεστώς. Η νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου δέχεται για τους δηµοσίους
υπαλλήλους ότι υπάγονται σε επαγγελµατική ασφάλιση, όπου
προβλέπεται ανταποδοτικός χαρακτήρας ενώ το ΙΚΑ εντάσσεται
στη φιλοσοφία της κοινωνικής ασφάλισης.
∆εύτερον, η επαναφορά του ΛΑΦΚΑ ή όπως αλλιώς το λέτε
τώρα θα κριθεί και πάλι από τα Ανώτατα ∆ικαστήρια µε την ίδια
νοµολογία όπως είχε κριθεί παλαιότερα και δεν έχει αλλάξει, δηλαδή αντισυνταγµατική.
Τρίτον. Τα θεµελιωµένα δικαιώµατα συνταξιοδότησης που δεν
µπορούν να θιγούν γι’ αυτούς που βρίσκονται στην τελευταία
τριετία πριν ασκήσουν το δικαίωµα της συνταξιοδότησης. Η κατάτµιση αυτού του χρόνου σε ένα µόνο εξάµηνο θα καταπέσει
στα δικαστήρια αφού εδώ η ευρωπαϊκή νοµολογία έχει ανατρέψει παρόµοιες περιπτώσεις βίαιων νοµοθετικών ανατροπών αφού
έκρινε ότι υπάρχει παραβίαση της ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Για να µην µακρηγορώ τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πάρα
πολλές, θα ήθελα λοιπόν µια υπεύθυνη απάντηση, κύριε Υφυπουργέ, από τους αρµόδιους Υπουργούς. Τι θα κάνετε τελικά
εάν τα δικαστήρια κρίνουν αντισυνταγµατικές τις διατάξεις του
νοµοσχέδιου; Έχετε σκεφτεί αν θα φέρετε καινούριο νοµοσχέδιο; Ποια είναι η εναλλακτική σας λύση και η εναλλακτική πρόταση σε αυτήν την περίπτωση;
Κύριε Πρόεδρε, το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο εµφανίζεται ότι
θα εξασφαλίσει την βιωσιµότητα του συστήµατος µέχρι το 2060.
Επιτρέψτε µου κύριοι συνάδελφοι, να αµφιβάλλω. Η συντριπτική
πλειονότητα των επιστηµόνων καταλήγουν στο ίδιο συµπέρασµα.
Το νοµοσχέδιο έχει δοµική αδυναµία που θα οδηγήσει πολύ σύντοµα στην αντικατάστασή του από νέο νοµοθέτηµα. Πέρα από
αυτό ο χαρακτήρας του είναι κατά κύριο λόγο εισπρακτικός. Σας
τα είπε άλλωστε και ο Συνήγορος του Πολίτη ο κ. Κοµίνης πριν
από κάποιες µέρες. Έτσι δηµιουργούνται και ανισότητες και κοινωνικές αδικίες.
Το άρθρο 2 προβλέπει ποσό 360 ευρώ ως βάση υπολογισµού
για τη βασική σύνταξη. Προκαλεί ουσιαστικά µείωση των συντάξεων των χαµηλοσυνταξιούχων αφού καταργεί και το ΕΚΑΣ.
Το άρθρο 11 προβλέπει το πάγωµα των συντάξεων ως το 2014
και σε συνδυασµό µε τη διατήρηση του πληθωρισµού σε υψηλά
επίπεδα εξανεµίζεται το εισόδηµα των συνταξιούχων και παραβιάζεται η έννοια της κοινωνικής προστασίας και της αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων.
Στα άρθρα 3 και 4 εισάγονται ποσοστά επί των συντάξεων µε
τρόπο που αδικεί τους χαµηλοσυνταξιούχους και ευνοεί τους
υψηλά αµειβόµενους, αφού ο συνολικός δείκτης της αναπλήρωσης των χαµηλοσυνταξιούχων υπολείπεται του δείκτη των υψηλοσυνταξιούχων ενώ θα έπρεπε να συµβεί το ακριβώς αντίθετο.
Στο άρθρο 19 γίνεται αύξηση των εισφορών στον κλάδο υγείας
του ΟΓΑ κατά 1% µε σκοπό τη µείωση της συµµετοχής του κράτους στις δαπάνες υγείας χωρίς να διασφαλίζεται η ποιότητα των
υπηρεσιών υγείας για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Ταυτόχρονα
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αποκλείονται οι αγρότες από τις κοινωνικές ενισχύσεις, έτσι
όπως αναφέρεται, σε περίπτωση που δεν προσκοµίζουν βεβαίωση από τον ΟΓΑ, ότι έχουν εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους. Οι κοινοτικές διατάξεις, όµως, κύριε Υφυπουργέ,
απαγορεύουν κάθε περιορισµό στην είσπραξη επιδοτήσεων. Πώς
το αναφέρετε αυτό το πράγµα;
Στο άρθρο 75 γίνεται λόγος για αύξηση ορίων απολύσεων που
θεωρούνται οµαδικές από το 2% στο 5%. Ξέρετε πολύ καλά ότι
στην Ελλάδα η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι
µικρές, πολύ µικρές και οικογενειακές, άρα δεν τις αφορά, άρα
δεν έχει την αποτελεσµατικότητα αυτή που λέτε, αλλά ακόµα και
σε αυτή την περίπτωση πλειοδοτήσατε γιατί ακόµα και στο µνηµόνιο προβλεπόταν η αύξηση να είναι στο 4% και όχι στο 5%.
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου καθορίζεται και ο τρόπος καταβολής αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης. Η ρύθµιση αυτή µε δραστική συρρίκνωση του χρόνου προειδοποίησης
για την απόλυση επιφέρει ουσιαστικά µείωση στο µισό του ποσού
των αποζηµιώσεων των υπαλλήλων που καταγγέλλεται η σύµβαση εργασίας τους.
Επιπλέον παρέχεται ρητά η διευκόλυνση της τµηµατικής καταβολής της αποζηµίωσης των απολυµένων µε µηνιαίες δόσεις.
Τι καταφέρνετε δηλαδή µε απλά λόγια; Ο απολυµένος να διευκολύνει τη ρευστότητα της επιχείρησης και να χρηµατοδοτεί την
επιχείρηση αντί να το κάνει το κράτος αυτό.
Τέλος η διάταξη που αναφέρεται στην εγγύηση από το δηµόσιο αξιοπρεπών συντάξεων, µπήκε µάλλον για να παρέχει δικαιολογία ψήφισης του νοµοσχεδίου σε όσους από τους Βουλευτές
του κυβερνώντος κόµµατος διαφωνούσαν µε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Γιατί η εγγύηση των συντάξεων, κύριοι Υφυπουργοί,
προβλέπεται από τα άρθρα 22 και 25 του Συντάγµατος. Όλα τα
υπόλοιπα είναι εσωτερική κατανάλωση για τους Βουλευτές του
κυβερνώντος κόµµατος.
Η Νέα ∆ηµοκρατία δεν ψηφίζει ένα νοµοσχέδιο εισπρακτικό,
κοινωνικά άδικο, αναποτελεσµατικό και γραφειοκρατικό. Αναγνωρίζει, όµως, και ψηφίζει κάποια άρθρα που κινούνται προς τη
σωστή κατεύθυνση. Με υπευθυνότητα ο εισηγητής µας διατύπωσε τις θέσεις και τις προτάσεις µας που διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα του συστήµατος και την παροχή συντάξεων που θα
ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες.
Αυτή την εποικοδοµητική Αντιπολίτευση έχει ανάγκη σήµερα η
χώρα και αυτή κάνει η Νέα ∆ηµοκρατία. Κάτι που εσείς δεν πράξατε όταν ήσασταν αντιπολίτευση. Με λύπη θυµάµαι τις τοποθετήσεις και την αποχώρηση των συναδέλφων κατά τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου Πετραλιά πριν από δύο χρόνια. Όταν ως αντιπολίτευση λέγατε µονίµως «όχι» και πλειοδοτούσατε σε ανέφικτες παροχές. Σήµερα, όµως, κάνετε, σχεδιάζετε και υλοποιείτε
ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που µας λέγατε και εσείς, κύριε
Υφυπουργέ, πριν δύο χρόνια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντινίδη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Επικρατείας της Νέας ∆ηµοκρατίας,
κ. Ευάγγελος Αντώναρος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε φέρει στην Εθνική Αντιπροσωπεία προς
έγκριση ένα νοµοθέτηµα που είναι ένα πραγµατικό έκτρωµα. Και
είναι ένα έκτρωµα για πολλούς λόγους. Πρώτον: είναι ένα συνονθύλευµα ασφαλιστικών και εργασιακών διατάξεων που θα
έπρεπε και καλύτερα οργανωµένες να είναι και κυρίως, να έρθουν να συζητηθούν χωριστά στη Βουλή. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς µεγάλους τοµείς.
Τα βάζετε, όµως, όλα σε ένα καλάθι και το κάνετε αυτό αιφνιδιάζοντας τους πάντες κυρίως γιατί έχετε ενοχικά σύνδροµα.
Ξορκίζετε διατάξεις τις οποίες εσείς οι ίδιοι φέρνετε στη Βουλή,
για τις οποίες εσείς έχετε την αποκλειστική ευθύνη. ∆ιατάξεις
που προκαλούν -ακριβώς λόγω της αγριότητας και την επισηµαίνω αυτή τη λέξη του χαρακτήρα τους- βίαιες αναταράξεις
στον ίδιο, τον δικό σας πολιτικό χώρο.
Ξέρετε, µικρή σηµασία έχει, χωρίς να υποτιµώ την ψήφο κανενός συναδέλφου µου στην Εθνική Αντιπροσωπεία, τι θα ψηφί-
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σουν τελικά οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Σηµασία πολύ µεγαλύτερη έχει τι κάνουν όταν πηγαίνουν στις εκλογικές τους περιφέρειες. Σηµασία έχει ότι δεν τολµάνε να βγούνε έξω στον κόσµο.
Σηµασία έχει ότι δεν έχουν δυο λόγια υποστήριξης να πουν για
αυτές τις διατάξεις, όχι εδώ µέσα βέβαια, όπου ασκούν ένα ρόλο
συγκεκριµένο, αλλά έξω στην κοινωνία.
∆εύτερον, είναι έκτρωµα αυτό το νοµοθέτηµα, γιατί επιβάλει
στους Έλληνες πολίτες κανόνες βαρβαρότητας, για ένα πολύ
απλό λόγο. Ανατρέπει βίαια, απροειδοποίητα και χωρίς επαρκή
χρόνο επαναπρογραµµατισµού, αν θέλετε, µιας ολόκληρης
ζωής. Θα µας πείτε ότι αλλαγές στα ασφαλιστικά και εργασιακά
θέµατα και στα συστήµατα, γίνονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ασφαλώς και γίνονται. Αλλά, ασφαλώς, δεν γίνονται µε
αυτό τον τρόπο. ∆εν γίνονται µέσα σε µια νύχτα. Γίνονται µε
επαρκή χρόνο προσαρµογής της κοινωνίας στις νέες ρυθµίσεις.
Όχι µε εκπλήξεις! ‘Οχι µε µηδενικό χρόνο.
Και σας φέρνω ένα συγκριµένο παράδειγµα. Πριν από περίπου δυο χρόνια, αποφασίστηκε η αύξηση, η αλλαγή του χρόνου
συνταξιοδότησης στη Γερµανία, από τα εξήντα πέντε στα εξήντα επτά χρόνια. ∆εν εφαρµόζεται αµέσως. Εφαρµόζεται σταδιακά, σε βάθος χρόνου, πέντε και περισσοτέρων ετών.
Εσείς κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Πιάνετε την κοινωνία στον
ύπνο, µε τρόπο ανεπίτρεπτο –και θα µου επιτρέψετε να πω- και
πολιτικά ανήθικο. Και το λέω αυτό, γιατί άλλα είχατε πει, όχι µόνο
στις προεκλογικές σας εξαγγελίες, αλλά και πολλές εβδοµάδες
µετά τις εκλογές του περασµένου Οκτωβρίου.
Τρίτον, είναι επίσης έκτρωµα, γιατί είναι αποτέλεσµα όχι πολιτικής ευθύνης, όπως προσπαθείτε να το παρουσιάσετε, αλλά έκφραση πανικού και πολιτικής απειρίας. Και εξηγούµαι: Επειδή οι
υπολογισµοί που έκανε -ο µόνιµος πια ταξιδευτής Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, που τελευταία ανακάλυψε φαίνεται
και τις οµορφιές του νησιωτικού µας χώρου και επισηµαίνω ότι
κάθε Σαββατοκύριακο πια, πηγαίνει για τουρισµό σε διαφορετικό
νησί, βρίσκοντας το χρόνο εν µέσω κρίσης- οι υπολογισµοί αυτοί
δηλαδή, ότι µε την τεχνητή διόγκωση του ελλείµµατος, θα κέρδιζε χρόνο, δεν του βγήκαν. Πανικοβλήθηκε και έδωσε γη και ουρανό στην τρόικα. Έδωσε και εξακολουθεί να δίνει! Και,
δυστυχώς, η πρόβλεψή µου είναι ότι θα δίνει και στο µέλλον, περισσότερα από όσα του ζητούν, από όσα φέρονται να µας ζητούν. Τρέµει µην τον πιέσουν κι άλλο. Και εδώ ακριβώς έγκειται
η πολιτική απειρία, γιατί δίνοντας τα πάντα προκαταβολικά, δεν
πετυχαίνει τίποτα. Και ας ψελλίζει ο κ. Παπακωνσταντίνου, διάφορα για δήθεν επίτευξη στόχων.
Πρόκειται -ας το πω ευγενικά- για χονδροειδείς αναλήθειες.
Το απέδειξε εχθές µε συγκεκριµένα στοιχεία, ο Πρόεδρός µας ο
κ. Αντώνης Σαµαράς. Το αισθάνεται η κοινωνία. Το ξέρει ο επιχειρηµατικός κόσµος. Το ζει κάθε µέρα στο πετσί του ο µέσος
Έλληνας. Η αγορά έχει στεγνώσει, µεταξύ των άλλων, γιατί κανείς δεν πληρώνει κανέναν. Και κυρίως, δεν πληρώνει το ελληνικό δηµόσιο. ∆εν επιστρέφει ΦΠΑ, δεν εξοφλεί τα χρέη του και
δηµιουργεί, προκαλεί την εικονική πραγµατικότητα, ότι δήθεν περιορίζονται οι δαπάνες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Ποιες δαπάνες περιορίζονται; Αυτές που αργά ή γρήγορα θα
γίνουν. Για σύντοµο χρονικό διάστηµα ξέρετε, µπορεί κανείς να
κοροϊδέψει κάποιους. ∆εν µπορεί να κοροϊδέψει τους πάντες, για
πάντα. Και κυρίως δεν µπορεί να κοροϊδέψει αυτό που λέµε –είτε
µας αρέσει είτε δεν µας αρέσει- αγορές.
Η Κυβέρνηση όταν επρόκειτο να φέρει για ψήφιση, εδώ στη
Βουλή το απαράδεκτο µνηµόνιο, δηλαδή στις αρχές Μαΐου, µας
βοµβάρδιζε κάθε µέρα µε τα στοιχεία για το spread, δηλαδή τη
διαφορά ανάµεσα στο επιτόκιο που δανείζεται η Γερµανία, που
έχει την καλύτερη οικονοµική κατάσταση, µε αυτό που θα έπρεπε
να δανειστεί η χώρα µας. ∆εν µας εξήγησε βέβαια κανείς από
την Κυβέρνηση, γιατί τότε στο τέλος Ιανουαρίου -όταν βγήκε για
πρώτη φορά η Κυβέρνηση να δανειστεί στις διεθνείς αγορές- δεν
πήρε τα 25 δισεκατοµµύρια που της προσφέρθηκαν µε επιτόκιο
γύρω στα 6% και περίµενε να ανέβουν τα επιτόκια. Τι έγινε τότε;
Έγιναν οι ρυθµίσεις. Ορίστηκε να δανειστεί η Ελλάδα µε 5%. Και
από τότε δεν ακούµε τίποτα για το spread, σαν να µην υπάρχει.
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Και, όµως, υπάρχει, και εξελίσσεται µε όρους, κάθε άλλο παρά
ευνοϊκούς για τη χώρα µας. Προχθές την Τρίτη βρισκόταν κοντά
στις εννιακόσιες µονάδες βάσης, οχτακόσιες ογδόντα µονάδες
βάσης για την ακρίβεια. Εχθές ήταν στις οχτακόσιες. ∆ηλαδή 8%
µε 9%. Κάποιοι κάνουν ότι αυτό δεν τους αφορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Κάποιοι κάνουν, ότι µε τις δόσεις των δανείων, το θέµα λύθηκε.
Βεβαίως, κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους, γιατί µπορεί να λύθηκε προσωρινά, βέβαια, για τα δηµόσια οικονοµικά. ∆εν λύθηκε,
όµως, ούτε για τον τρόπο µε τον οποίο έχουν ανάγκη να δανείζονται χρήµατα οι ελληνικές τράπεζες, προκειµένου να εξασφαλίζουν την απαραίτητη ρευστότητα, ούτε βέβαια για το µικρό και
µεγάλο και µεσαίο επιχειρηµατία, ούτε για τον καταναλωτή, προς
τον οποίο πρέπει να κατευθύνεται αυτή η ρευστότητα.
Και γιατί συµβαίνει αυτό; Γιατί τα spread εξακολουθούν να βρίσκονται στα ύψη, δοκιµάζοντας βέβαια και νέα ρεκόρ; Για ένα
απλό λόγο: Γιατί οι αγορές δεν πείθονται από την αποτελεσµατικότητα των µέτρων που λαµβάνετε, κύριοι της Κυβέρνησης,
γιατί δεν µετράνε ούτε τι έγινε χθες, ούτε τι έγινε προχθές, αλλά
µετράνε τις προοπτικές της χώρας. Και εσείς αντί να κάνετε λελογισµένα, µετρηµένα βήµατα, κάνετε βήµατα υπερβολής, βήµατα πανικού, βήµατα αποδιοργάνωσης, αποσυντονισµού της
κοινωνίας. Και όχι µόνο η ελληνική κοινωνία θα σας τιµωρήσει,
αυτό για εµάς είναι σίγουρο. Εύχοµαι να µην βρεθείτε στην ανάγκη να οµολογήσετε είτε µε επιπλέον µέτρα, που διεθνείς παρατηρητές βλέπουν να έρχονται, είτε και µε άλλες σπασµωδικές
ενέργειες, την αποτυχία σας.
Το παρόν νοµοσχέδιο κινείται σε λάθος κατεύθυνση, δεν θεραπεύει ουσιαστικές παθογένειες. ∆εν δίνει λύσεις. Οξύνει τις
κοινωνικές αντιθέσεις. Και µην βαυκαλίζεστε, από τον σχετικά
µικρό όγκο των σηµερινών απεργιακών κινητοποιήσεων. Ο κόσµος δεν βγαίνει έξω να διαδηλώσει. Ο κόσµος έχει στραφεί
µέσα στον εαυτό του και εκεί, έτσι, εκφράζει την απόγνωσή του
και την απογοήτευσή του. ∆εν θα λύσετε, έτσι κυρίως το δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας.
Και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή καµµία λύση δεν παρέχεται, καταψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Συνεχίζουµε τον κατάλογο των συναδέλφων οµιλητών µε τον
Βουλευτή από την Α’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιο Αλευρά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση
για το νοµοσχέδιο θα είναι λάθος, εαν το δίληµµα στο οποίο καλούµαστε να απαντήσουµε, είναι αυτό το οποίο διατυπώνεται µε
µεγάλη ευκολία και στα µέσα ενηµέρωσης και στο δηµόσιο διάλογο και από πολλές πλευρές µέσα και στην Αίθουσα. ∆ηλαδή,
αν το ερώτηµα το οποίο καλείται να απαντήσει η ασφαλιστική µεταρρύθµιση είναι εάν θέλουµε να δουλεύουµε λιγότερο και να
παίρνουµε µεγαλύτερες συντάξεις ή θέλουµε να προτιµάµε να
δουλεύουµε περισσότερο και να παίρνουµε µικρότερες συντάξεις, προφανώς η απάντηση είναι ότι θέλουµε να δουλεύουµε λιγότερο και να παίρνουµε µεγαλύτερες συντάξεις.
Όµως, αυτό είναι λάθος και έχει ευθύνη η Κυβέρνηση ότι ο
διάλογος εξελίσσεται µε λάθος ερώτηµα. Έχει ευθύνη και διότι
προεκλογικά, δυστυχώς, προτίµησε τον εύκολο δρόµο µε τα τρία
δεν, ενώ ήταν εµφανές ότι το ασφαλιστικό σύστηµα είχε επείγουσα ανάγκη µεταρρύθµισης και αλλαγών, προκειµένου να είναι
βιώσιµο.
Η αδυναµία αυτή, η σηµερινή, είναι ότι γίνεται ένας διάλογος,
ο οποίος υπακούει εν πολλοίς στα στερεότυπα, πολλών δυνάµεων της Αντιπολίτευσης. Και δυστυχώς, σε αυτά τα στερεότυπα,
υπέκυψε και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η οποία κατ’ εξοχήν
θα όφειλε, να µην υποκύψει. Θα όφειλε να µην υποκύψει, πρώτον, γιατί έλαβε αποφάσεις οι οποίες επιβάρυναν το πρόβληµα,
διότι δεν έδρασε για να επιλύσει το πρόβληµα και διότι η δική
της δηµοσιονοµική διαχείριση έχει δηµιουργήσει αυτήν την κατάσταση οικονοµικής ασφυξίας στη χώρα.
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Ωραία, λοιπόν, να συνυπογράψουµε µε τους εκπροσώπους
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και τον Πρόεδρό της, ότι το
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, το οποίο φέρνει η Κυβέρνηση, είναι µια
καταστροφή. Το ερώτηµα, είναι η πρόταση της Νέας ∆ηµοκρατίας, ποια είναι, για το ασφαλιστικό σύστηµα; Μπορεί να µας πει
τι προτείνει, για τη συνταξιοδότηση των γυναικών; Ακούστηκε,
καµµία συγκεκριµένη πρόταση; Ακούστηκε, καµµία συγκεκριµένη
πρόταση, για τις υψηλές συντάξεις; Ακούστηκε, καµµία συγκεκριµένη πρόταση, για το τί θα γίνει για να υπάρξει κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη µέσα στο ασφαλιστικό σύστηµα;
Είχα την ευκαιρία να πω, συζητώντας και το πρωί στην Επιτροπή, για τις συντάξεις του δηµοσίου, ότι η Κυβέρνηση, σήµερα, θα έπρεπε να χαίρει διότι είχε το θάρρος να κάνει µια τοµή
στο ασφαλιστικό σύστηµα, η οποία σε τι συνίσταται; Συνίσταται
στο ότι εξισώνει, επιτέλους, για πρώτη φορά στη χώρα µετά από
δεκαετίες, τη σύνταξη και τους όρους συνταξιοδότησης δηµοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, εργαζοµένων στο δηµόσιο και
στον ιδιωτικό τοµέα.
Όλοι, γνωρίζουµε ότι για πολλές δεκαετίες το πελατειακό σύστηµα και το πελατειακό κράτος, ευνόησε πολλές κατηγορίες
εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα προσφέροντάς τους υψηλότατες συντάξεις, σε µικρές ηλικίες. Και αν µεν το σύστηµα, ήταν
πλεονασµατικό και είχε τη δυνατότητα αυτοδύναµης χρηµατοδότησης αυτών των συντάξεων, κανένα πρόβληµα.
Όµως, εδώ δεν έχουµε µόνο υψηλές συντάξεις τις οποίες χρηµατοδοτεί, το ασφαλιστικό σύστηµα. Έχουµε, υψηλές συντάξεις
τις οποίες χρηµατοδοτούν όλοι οι άλλοι εργαζόµενοι, που παίρνουν µικρές συντάξεις και για να πληρωθούν οι µεγάλες συντάξεις, υπόλοιπη κοινωνία πληρώνει τόκους και χρέη, προκειµένου
να δανειζόµαστε για να πληρώσουµε αυτά τα µεγάλα, δυσανάλογα προνόµια ορισµένων κοινωνικών οµάδων. Αυτό, πρέπει να
σταµατήσει. Και είναι ευχής έργο, ότι σταµάτησε. Και θα όφειλε
η Κυβέρνηση, να έχει το πολιτικό θάρρος να υπερασπιστεί τις
επιλογές της.
Θα δώσω ένα παράδειγµα, για να καταλάβετε, αγαπητοί συνάδελφοι, για πια προκλητική κοινωνική ανισότητα µιλάµε. Και
είναι ένα παράδειγµα, που το χρησιµοποίησα από τον Οκτώβριο,
αλλά τότε ορισµένοι από την παράταξη µας, δεν θέλησαν να το
ακούσουν. Το παράδειγµα είναι απλό. Εργαζόµενος στον ιδιωτικό τοµέα µε τριάντα πέντε πραγµατικά χρόνια δουλειάς και
1000 ευρώ µισθό, θα βγει µε σύνταξη 700 ευρώ. Την ίδια ώρα, εργαζόµενος στην ΕΡΤ –να το κάνω συγκεκριµένο- στα πενήντα
τρία του, µε τριάντα χρόνια εργασίας και πέντε πλασµατικά χρόνια αναγνώρισης, ξέρετε πόση σύνταξη θα πάρει; ∆ύο χιλιάδες
εκατό ευρώ. Τριπλάσια σύνταξη.
Αυτή η κοινωνική ανισότητα, αυτή η συνταξιοδοτική ανισότητα,
ποιο προοδευτικό χαρακτηριστικό έχει; Ποιος, από ποια παράταξη, µε ποια ιδεολογία, µε ποια φιλοσοφία, µπορεί να πει ότι
αυτό είναι σοσιαλιστικό, αριστερό, προοδευτικό, δίκαιο; Εγώ,
λέω ότι δεν είναι δίκαιο. Όπως, επίσης πρέπει να πω ότι δεν είναι
καθόλου δίκαιο και κυρίως, δεν είναι υγιές για µια χώρα η οποία
πασχίζει να βρει το µονοπάτι ανάπτυξης, να έχει αυτήν τη στιγµή
συνταξιούχους στα πενήντα, στα πενήντα πέντε και στα εξήντα,
µε συντάξεις τριών ή και τεσσάρων χιλιάδων ευρώ, γιατί υπάρχουν και τέτοιες συντάξεις από τον δηµόσιο τοµέα. Την ίδια ώρα,
που τα παιδιά αυτών των συνταξιούχων, δουλεύουν στον ιδιωτικό τοµέα -και αν θα βρουν δουλειά- από τις οκτώ το πρωί µέχρι
τις οκτώ το βράδυ, παίρνοντας οκτακόσια και χίλια ευρώ, µε µεταπτυχιακές σπουδές, µε ικανότητες.
Βλέπω τον καθηγητή, τον κ. Κρεµαστινό. Ένας απόφοιτος της
ιατρικής σχολής, θα µπει στην αγορά εργασίας στα τριάντα
πέντε του χρόνια και ο πρώτος του µισθός, αν βρει πρώτο µισθό,
την ώρα που ο πατέρας του µπορεί να παίρνει στα πενήντα τρία
και στα πενήντα πέντε, τρείς και τέσσερις χιλιάδες ευρώ. Ε, αυτό
δεν είναι προοδευτικό. ∆εν είναι προοδευτικό, αυτό το παιδί να
µην µπορεί να µπει στην αγορά εργασίας, να µην έχει χρήµατα
και µισθό κατάλληλο, για να φτιάξει τη ζωή του. Και εµείς, να
σπαταλάµε τους πόρους µε δανεικά, και δανεικά και δανεικά,
προκειµένου να χρηµατοδοτούµε προνόµια, για να έχουµε ένα
πελατειακό κράτος, το οποίο είναι αστείρευτο, έωλο και µετέωρο.
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Αυτή, είναι η πραγµατικότητα, που πρέπει να δούµε. Να µειώσουµε τις συντάξεις µας, εφόσον πρέπει. Οι υψηλές συντάξεις,
ναι, να µειωθούν. Είναι δίκαιο και τολµηρό. Αλλά, να ανοίξουµε
δρόµους, για αυτούς που πραγµατικά, έχουν ανάγκη την κρατική
και την κοινωνική µέριµνα. Και υπάρχει ανάγκη, για κοινωνική µέριµνα και είναι ένα από τα δύσκολα σηµεία του νοµοσχεδίου, το
οποίο η Κυβέρνηση, θα πρέπει να αντιµετωπίσει εφεξής, το γεγονός ότι η πιο αδύνατη κοινωνική οµάδα, από εδώ και πέρα,
είναι οι νέοι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι, γιατί; Γιατί γνωρίζουµε
από τις στατιστικές ότι περίπου το 30% των νέων ανθρώπων,
είναι στην ανεργία, δυσκολεύονται να µπουν στην αγορά εργασίας και αυτοί οι άνθρωποι θα απαιτηθεί, για να µπορέσουν να
βγουν στη σύνταξη να συµπληρώσουν σαράντα χρόνια. Σε δεκαετίες, όπου η σταθερή εργασία δεν θα είναι βέβαιη. Γι’ αυτούς
τους ανθρώπους, λοιπόν, πρέπει να υπάρξουν ρυθµίσεις. Και
πρέπει εφεξής σε µια νέα ρύθµιση για το ασφαλιστικό, να υπάρχουν πρόνοιες που θα τους επιτρέψουν να έχουν την κρατική
υποστήριξη, γιατί τη χρειάζονται και στο ασφαλιστικό τους δικαίωµα. Εκεί πράγµατι, πρέπει να δείξουµε κοινωνική ευαισθησία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εκεί, πράγµατι, πρέπει να προσπαθήσουµε, πολύ περισσότερο
από όσο προσπαθούµε σήµερα. Αλλά πρέπει να το κάνουµε αυτό,
την ίδια ώρα που θα είµαστε ακριβείς, την ίδια ώρα που θα πούµε
στον ελληνικό λαό ότι αυτή τη στιγµή, όλοι αυτοί που υπόσχονται
κοινωνικές παροχές και προνόµια και αναλλοίωτα ασφαλιστικά
δικαιώµατα, δεν έχουν να µας πουν, πώς θα χρηµατοδοτηθούν.
Και αυτό, είναι µια µορφή υποκρισίας. Γιατί όταν λέω, ότι θα πρέπει να γίνει αυτό ή εκείνο και δεν το αποτιµώ οικονοµικά και δεν
εξηγώ πως θα το χρηµατοδοτήσω, τότε, απλώς, λαϊκίζω.
Και πιστεύω ότι ο λαϊκισµός τούτη την ώρα, είναι δύσκολο µονοπάτι για τη χώρα. Όχι το εύκολο. Γιατί ήταν εύκολο µονοπάτι,
για πολλές δεκαετίες το ακολουθήσαµε και φτάσαµε εδώ που
φτάσαµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ, κύριε Αλευρά.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής ∆ωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, ο καθηγητής κ. ∆ηµήτριος Κρεµαστικός.
Ορίστε, κύριε Κρεµαστινέ, έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να προσεγγίσω τεχνοκρατικά το θέµα
αυτό που απασχολεί σήµερα όλη τη χώρα και όλους τους πολίτες.
Πώς φθάσαµε µέχρι εδώ; Το ασφαλιστικό σύστηµα και ο βασικότερος πυλώνας του ήταν πάντα ο προϋπολογισµός. Μπορούσαν να ξοδέψουν ελεύθερα τα ταµεία και οι ασφαλιστικοί
οργανισµοί, το κοινωνικό κράτος, στηριζόµενοι στον προϋπολογισµό. Τώρα, δυστυχώς, ο βασικότερος –ίσως- πυλώνας ο προϋπολογισµός, κατέπεσε. Και κατέπεσε, όχι κυρίως γιατί
ελαττώθηκαν οι εισφορές -που και αυτό είναι σωστό- ή η φορολογία δεν αποδίδει όσο θα έπρεπε, να αποδίδει, µε την φοροδιαφυγή, αλλά κυρίως, κατέπεσε διότι συρρικνώθηκε η ανάπτυξη
και οι προοπτικές για ανάπτυξη. Και µη έχοντας ισχυρό προϋπολογισµό να καλύψει τα ταµεία, το σύστηµα αυτό των συγκοινωνούντων δοχείων: προϋπολογισµός, ασφαλιστικά ταµεία, έγειρε
προς την αρνητική πλευρά.
Ενθυµούµαι, ότι όταν µου ανέθεσε τότε ο Πρωθυπουργός, ο
Ανδρέας Παπανδρέου το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ασχολήθηκα για πρώτη φορά µε τις κοινωνικές
ασφαλίσεις. Το 1994, λοιπόν, η προοπτική που υπήρχε µε την
αναλογιστική µελέτη που κάναµε, ήταν να υπάρχουν λεφτά στα
ταµεία µέχρι το 2020. Αυτό ανέφερα τότε στον Πρωθυπουργό,
ο οποίος µου είπε: «Κάντε µια νέα αναλογιστική µελέτη να πάτε,
τουλάχιστον, µέχρι το 2030». ∆υστυχώς, τα γνωστά γεγονότα,
έφεραν το αντίθετο αποτέλεσµα. ∆ηλαδή, να έχουµε το πρόβληµα, αντί το 2020, το 2010. Το αδιέξοδο, την βόµβα που
έσκασε στα χέρια του σηµερινού αρµόδιου Υπουργού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Την αλήθεια πρέπει να την πούµε. ∆ύο είναι οι τρόποι να αντιµετωπιστεί το θέµα. Ο ένας είναι ο αλόγιστος δανεισµός µε οποιοδήποτε επιτόκιο, τόκο, κτλ, οπότε σηµαίνει ότι µπορεί να
συνεχίσει το κράτος να είναι συνεπές καθώς και η Κυβέρνηση
και ο άλλος είναι ο δανεισµός µε προϋποθέσεις. Ο αλόγιστος
όµως δανεισµός, µε ελεύθερα τα επιτόκια, οδηγεί κατευθείαν
στη χρεωκοπία. Και η χρεωκοπία αντιλαµβάνεστε ότι αφορά,
όλους τους Έλληνες. Ο δανεισµός υπό προϋποθέσεις, είναι
σκληρός δανεισµός, γιατί αυτός που σε δανείζει, επιβάλλει και
τους όρους του. Και οι όροι και η συνταγή, είναι γνωστοί: περιορισµός του κοινωνικού κράτους. Παγκόσµιο φαινόµενο. Όποιος
δανείζεται από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η συνταγή είναι
αυτή: περιορισµός του κοινωνικού κράτους. Θα περιορίσεις την
υγεία, την παιδεία ή τις κοινωνικές –αν θέλετε- προσφορές;
Αν περιορίσεις την παιδεία και την υγεία, που είναι οριακή, τότε
θα προκαλέσεις µη αναστρεπτή βλάβη. Εάν, όµως, καταφέρεις –
και βάζω το εάν- να ξεφύγεις γρήγορα από αυτό το τούνελ, έχεις
µεγάλες πιθανότητες να φθάσεις στο αποτέλεσµα που επιδιώκεις.
Αυτό, αν θέλετε, είναι η µεγάλη πρόκληση για τη σηµερινή Κυβέρνηση και τον Υπουργό. ∆ηλαδή, για να θυµηθούµε και πάλι
τον Ανδρέα «εάν η χώρα δεν αφανίσει το χρέος, το χρέος θα
αφανίσει τη χώρα». Είναι δική του δήλωση σε αυτό το χώρο. Και
η δεύτερη τότε και για την οποία είχε κατηγορηθεί «Φοβούµαι
ότι οι Έλληνες δεν θα αντέξουν στον Ευρωπαϊκό Ανταγωνισµό
και οι Έλληνες θα καταλήξουν σερβιτόροι της Ευρώπης και µάλιστα φθηνοί σερβιτόροι.».
Αυτή η δήλωση προκάλεσε µεγάλες αντιδράσεις. Αλλά, δυστυχώς σήµερα βλέπουµε αυτό το φαινόµενο. Ακόµα και τα ξενοδοχεία µας παραχωρούνται σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Ακόµα οι αδύνατοι οικονοµικά συµπολίτες µας πουλάνε τα σπίτια
τους στα χωριά στους Ευρωπαίους, γιατί προσπαθούν να επιβιώσουν. Και το πρόβληµα είναι τεράστιο, όταν βλέπει κανένας
ολόκληρα χωριά σιγά-σιγά να κατοικούνται από ευρωπαίους.
Πώς, όµως, µπορεί κανένας να ξεφύγει από αυτό το δίληµµα;
Βέβαια υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αλλά ο κλασσικός είναι η ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη, όµως; Η ασιατικού τύπου ανάπτυξη ή η
δυτικού τύπου ανάπτυξη; Η ασιατικού τύπου ανάπτυξη είναι αυτή
η οποία θέλει χαµηλά ηµεροµίσθια, εξαθλιωµένους εργάτες και
βεβαίως τύπου Κίνας, αν θέλετε, ανάπτυξη. Μπορούµε εµείς; Την
αντέχουµε; Έχουµε συνηθίσει σε αυτήν την ανάπτυξη;
Η δυτικού τύπου ανάπτυξη είναι αλήθεια ότι πάει περισσότερο
σε εµάς και το λαό µας. Μέσα από αυτά τα προγράµµατα, το
ΕΣΠΑ παραδείγµατος χάριν, δεν θα πρέπει να καταναλωθεί η
ανάπτυξη επιβίωσης, όπως καταναλώθηκαν άλλα προγράµµατα.
∆ηλαδή, να φτιάξουµε µικρά-µικρά έργα για να απασχολούµεθα
και να µπορούµε να ζήσουµε. Το ΕΣΠΑ κατά τη γνώµη µου, πρέπει να κατευθυνθεί µε σκοπιµότητα να βελτιώσει τη βιοτεχνία, να
βελτιώσει το επίπεδο της γεωργίας, να βελτιώσει την κτηνοτροφία, να γίνουµε αυτάρκεις σε αυτά που ήµασταν αυτάρκεις. Και
κυρίως να κερδίσουµε από τον τουρισµό, που είναι η µοναδική
πηγή βιοµηχανίας µας.
Γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η χώρα δεν διαθέτει ούτε
ένα µεγάλο συνεδριακό κέντρο; Όταν όλες οι άλλες οι ανταγωνιστικές χώρες έχουν συνεδριακά κέντρα και εκεί κατευθύνονται
τα µεγάλα συνέδρια οι αριστείς όλης της δηµόσιας ζωής και της
επιστήµης. Επιτρέπεται να λέµε ότι έχουµε ανταγωνιστικό τουρισµό και να µην έχουµε ένα συνεδριακό κέντρο είκοσι και είκοσι
πέντε χιλιάδων συνέδρων;
Επιτρέπεται η γειτονική Τουρκία να έχει απέναντι από τη Ρόδο
δέκα µαρίνες; Και η Ρόδος να αγωνίζεται να έχει την πρώτη µαρίνα επί πενήντα χρόνια. Και πώς θα έρθει ο υψηλού επιπέδου
τουρισµός, όταν δεν έχει που να αράξει το καράβι του ο εύπορος
τουρίστας;
Νοµίζω ότι είναι τα θέµατα που θα πρέπει να µας προβληµατίσουν και να µας ενώσουν είτε είναι το ένα κόµµα στην εξουσία,
είτε είναι το άλλο κόµµα, είτε είναι το οποιοδήποτε κόµµα.
Είναι δυστυχώς, µονόδροµος. Με πολύ προβληµατισµό, αλλά
και µε αίσθηµα ευθύνης ψηφίζω αυτό το νοµοσχέδιο. Γιατί πιστεύω ότι κατά τον καλύτερο τρόπο τώρα διασφαλίζονται οι µισθοί και οι συντάξεις, γιατί πιστεύω ότι εάν λειτουργήσει σωστά

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΑ’ - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

το όλο σύστηµα µπορεί να επανέλθει γρήγορα η χώρα σε ευρωπαϊκά επίπεδα από πλευράς κοινωνικού κράτους.
Πρέπει επιτέλους να πάψει η χώρα µας να είναι ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. ∆ηµήτριο Κρεµαστινό.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Νοµού Αττικής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αθανάσιος Μπούρας για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριοι συνάδελφοι -δεν
βλέπω καµµία κυρία, είναι περασµένη η ώρα- ειλικρινά ακούγοντας όλες αυτές τις µέρες και παρακολουθώντας τις πολύωρες
συνεδριάσεις, αναγνωρίζω βέβαια ότι υπάρχουν πολλοί νέοι συνάδελφοι από το ΠΑΣΟΚ, αλλά υπάρχουν και παλαιοί, διερωτώµαι πολλές φορές αν πραγµατικά ακούω σωστά.
Ενθυµούµαι -τελευταία µάλιστα, να µην πάω πολύ πίσω- την
προσπάθεια που έκανε η δική µας κυβέρνηση µε το νόµο Πετραλιά, εκείνο το κατακεραύνωµα, την άρνηση των πάντων, τη
δηµιουργία µεγάλων, εκρηκτικών κινητοποιήσεων σε µια προσπάθεια εξορθολογισµού του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Να µην ανατρέξω παλαιότερα, παρά το γεγονός ότι δεν θέλω
να αδικήσω ότι υπήρξαν και από την πλευρά των συναδέλφων
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και φωνές που πήγαν παλαιότερα και αναγνώρισαν ευθύνες, παραλείψεις για τις οποίες όλοι
µας έχουµε κάποιο µεράδι.
Και αλίµονο να πει κανείς ότι κάνοντας τη διαδροµή του µέσα
σε έναν πολιτικό φορέα όλα γίνονται ρόδινα ή όλα γίνονται ανάποδα. Ειλικρινά άκουσα τον κ. Νασιώκα και τον καθηγητή τον κ.
Κρεµαστινό, έξω από τις άλλες διαφοροποιήσεις µε τις οποίες
εγώ δεν συµφωνώ, να εκφράζει µια φωνή µε επιφύλαξη –κράτησα τη λέξη, µε δυσκολία είπε ότι το ψηφίζει- κάποιες σωστές,
όχι όλες κατά την άποψή µου πάντα, επισηµάνσεις του κ. Αλευρά.
Και πρέπει να πούµε ότι ακόµα και τη δική σας προσπάθεια,
κύριε Υπουργέ, που έγινε, εγώ δεν ξέρω αν συµφωνώ ή αν διαφωνώ, την προσπάθεια του κ. Γιαννίτση εσείς οι ίδιοι τη σαµποτάρατε τότε.
Και επειδή προχωράει η κλεψύδρα του χρόνου, να πάω και σε
αυτά τα οποία προετοίµασα και εγώ σήµερα. Και να πω ότι συζητάµε σήµερα και όλες αυτές τις µέρες αυτό το πολύ σηµαντικό
σχέδιο νόµου, που αφορά ένα από τα θεµελιώδη δικαιώµατα των
Ελλήνων πολιτών, της ασφάλισης.
Ως εκ τούτου, κύριε Υπουργέ, αντί να το προσεγγίσετε µε ευαισθησία παρά το γεγονός ότι έχετε πραγµατικά αφιερωθεί σε
αυτό και διαπνεόµενοι από τις αρχές τις ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, έρχεστε βίαια και στυγνά και σαρώνετε στην
κυριολεξία τη ζωή των πολιτών καταργώντας ώριµα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα.
Και σαν να µην έφθαναν όλα αυτά, καταθέσατε και συζητάµε
ένα σχέδιο νόµου µε πλήθος αντισυνταγµατικών διατάξεων. Αλήθεια αυτή είναι η ιδεολογία που υπηρετείτε; Αυτή είναι η σοσιαλιστική σας συνείδηση; Αυτό είναι το κοινωνικό σας πρόσωπο,
που για τόσα χρόνια επαγγέλλεστε και τόση προσπάθεια κάνατε
προεκλογικά; Εάν όλα αυτά συµβαίνουν, ειλικρινά εγείρονται
στην κοινωνία απορίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό είναι ένα ζήτηµα
που απαιτεί κοινωνική ευαισθησία, ρεαλισµό και θαρραλέες
τοµές. Απαιτεί παρεµβάσεις που στο επίκεντρό τους θα έχουν τη
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο νοµοθέτης οφείλει να λαµβάνει υπ’όψιν τις
σύγχρονες προκλήσεις και τις χρόνιες αδυναµίες που αντιµετωπίζει το σύστηµα στη χώρα µας.
∆υστυχώς, όµως, το παρόν σχέδιο νόµου ούτε τις αρχές της
κοινωνικής δικαιοσύνης υπηρετεί, ούτε εξαλείφει τις ανισότητες.
Αντίθετα αποτέλεσε προϊόν µιας εσωτερικής, κλειστής κυβερνητικής επεξεργασίας, που κατέληξε σε ένα σύνολο αντιφάσεων,
διαρροών και παλινωδιών, που και τώρα τις βλέπουµε από ώρα
σε ώρα και από λεπτό σε λεπτό.
Άλλωστε αυτό αποδεικνύει και ο προσχηµατικός κοινωνικός
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διάλογος, που έγινε έτσι ώστε η Κυβέρνηση να διαχειριστεί επικοινωνιακά –που τα καταφέρνει παρά πολύ καλά- τη θύελλα των
αντιδράσεων. Το παρόν σχέδιο νόµου διαπνέεται από αντιφάσεις
και ανισότητες, καθώς δεν διατηρεί τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας, που όµως και δηµιουργεί και νέες ευκαιρίες απασχόλησης.
Το µόνο που καταφέρνει είναι να επιφέρει δραµατικές αλλαγές. Χρειάζονται αλλαγές. Αλλά ξέρετε ο απότοµος πυρετός
είναι αυτός ο οποίος σκοτώνει τον άρρωστο, όπως η µείωση των
συντάξεων κάτω από το όριο της φτώχειας, κύριε Υπουργέ και
την ανατροπή των ορίων ηλικίας τόσο απότοµα και πολλές φορές
τόσο άδικα.
Εποµένως το νοµοσχέδιο που τώρα συζητούµε µειώνεται κάτω
από τα όρια της φτώχειας η σύνταξη. Με αυτόν τον τρόπο βυθίζετε την χώρα και στην ύφεση και διαταράσσετε τη κοινωνική συνοχή και την εργασιακή ειρήνη. ∆εν καταπολεµάτε την αδήλωτη
εργασία. ∆εν αντιµετωπίζετε την εισφοροδιαφυγή. ∆εν καταθέτετε ένα ρεαλιστικό σχέδιο αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταµείων.
Αντίθετα, ενισχύετε τη γραφειοκρατία, την πολυπλοκότητα και
τον εισπρακτικό χαρακτήρα του συστήµατος. Το παρόν νοµοσχέδιο προκάλεσε οργή, απογοήτευση και πανικό στους Έλληνες πολίτες, καθώς δεν επιφέρει τις δοµικές αλλαγές και τοµές
που προσδοκούσαν οι συµπολίτες µας. ∆εν αποτελεί µια µεταρρύθµιση, αλλά οικοδοµεί ένα µηχανισµό µείωσης των συντάξεων.
Καταργεί µε βίαιο τρόπο ώριµα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και
δηµιουργεί έναν εργασιακό µεσαίωνα.
Χρησιµοποιείτε ως πρόσχηµα τη δηµοσιονοµική κρίση. Αυτό
είναι το πλυντήριο για όλα. Για όλα έχετε βάλει αυτό και βρίσκετε
άλλοθι στην τριµερή επιτήρηση, στην τρόϊκα, στο µνηµόνιο για να
µειώσετε δραµατικά τις συντάξεις. Περικόπτετε τη δεκάτη τρίτη
και δέκατη τέταρτη σύνταξη. Επιβάλλετε το ΛΑΦΚΑ εκ νέου από
3% έως 10%. Επεκτείνετε τα έτη ασφάλισης υποχρεωτικά στα
σαράντα χρόνια. Αναγκάζετε τους ασφαλισµένους να καταβάλουν τεράστιες εισφορές για να αγοράσουν πλασµατικά χρόνια.
Με άλλα λόγια δηµιουργείτε ένα ασφαλιστικό σύστηµα χαµηλών προσδοκιών και αποδόσεων αφού το κράτος εγγυάται τη καταβολή της βασικής σύνταξης 360 ευρώ, δηλαδή το επίδοµα που
δίνετε χρόνια τώρα για την αγροτική σύνταξη στην ουσία. Και
δραπετεύετε από την ευθύνη εγγύησης της χρηµατοδότησης
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Μιλάτε, µάλιστα –και προχθές διευκρινίζοντας αν θυµάστε για
την αντισυνταγµατικότητα- για όριο αξιοπρέπειας, που εγώ ειλικρινά προσπαθώ να βρω µε τι τρόπο µετριέται αυτό το όριο αξιοπρέπειας. ∆ηλαδή υπάρχει κάποιο αξιοπρεπόµετρο; Τι σηµαίνει
δηλαδή, κύριε Υπουργέ, όριο αξιοπρέπειας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να µην καταχραστώ το
χρόνο θα καταλήξω στο ότι το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ είναι άδικο και αναποτελεσµατικό και δεν εξασφαλίζει τη
βιωσιµότητα του συστήµατος. Γι’ αυτό και η Νέα ∆ηµοκρατία το
καταψήφισε µε ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής. Θα ψηφίσουµε µόνο, όχι σε όλα όχι όπως κάνατε εσείς και αποχωρήσεις
και συµµετοχή στα συλλαλητήρια, ορισµένα άρθρα τα οποία θεωρούµε ότι πράγµατι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Λέµε όχι επί της αρχής, γιατί το κράτος αποσύρεται, δραπετεύει από τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη εγγύηση της κοινωνικής ασφάλισης, γιατί η σύνταξη πρέπει να είναι µια και ενιαία.
Απορρίπτουµε αυτό το πονηρό κατά την άποψή µου διαµελισµό
της κύριας σύνταξης σε βασική και αναλογική. Είναι ίσως ένα
πρώτο τέχνασµα. Γιατί οι κρίσιµες αλλαγές που αφορούν στα έτη
ασφάλισης και στα ποσοστά αναπλήρωσης, εισάγονται χωρίς την
απαιτούµενη και απαραίτητη τεκµηρίωση.
Το νοµοσχέδιο δεν αποτελεί µεταρρύθµιση γιατί ούτε οικονοµικά υγιές είναι ούτε κοινωνικά δίκαιο. Είναι χωρίς πολιτικό ή οικονοµικό ορθολογισµό. Περιορίζεται απλά σε µια λογιστική
προσέγγιση περικοπής συντάξεων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αθανάσιο Μπούρα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης
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∆ηµητρουλόπουλος για επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πρόεδρε. κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
άκουσα µε έκπληξη πριν από λίγο από συνάδελφο της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι πράξη ευθύνης, αλλά
πράξη πανικού. Και ποιος το είπε αυτό; Ποιοι το λένε αυτό; αυτοί
που όρισαν την έννοια του πανικού στην πράξη, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από το κόµµα τους, αλλά κυρίως τη στιγµή που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το τιµόνι της
χώρας όταν αυτή βρισκόταν σε κίνδυνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι για πολλές
δεκαετίες το κράτος της δεξιάς χρησιµοποίησε µε τρόπο ανάρµοστο και καταστροφικό τις αποταµιεύσεις των εργαζοµένων τις
οποίες έπαιρνε ως αναγκαστικό άτοκο δάνειο και τις διέθετε κατά
το δοκούν.
Έπρεπε να έρθει η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου για
να νοµοθετήσει τον τοκισµό αυτού του εθνικού κεφαλαίου υπέρ
των εργαζοµένων. Έπρεπε να έρθουν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
για να κατοχυρώσουν στην πράξη το κοινωνικό κράτος που όλοι
γνωρίζουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τελευταίος που δικαιούται να
µιλάει για χρηστή διαχείριση του ασφαλιστικού συστήµατος είναι
οι κυβερνήσεις της συντηρητικής παράταξης και ιδιαίτερα η κυβέρνηση Καραµανλή που επέτρεψε, υποβοήθησε και τελικά καθοδήγησε την οριστική λεηλασία του ασφαλιστικού πόρου µέσα
από το σκάνδαλο των δοµηµένων οµολόγων.
Άρα, λοιπόν, επειδή πάντα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε την
ευθύνη να ανορθώνει αυτή τη χώρα, εγώ ως Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ αλλά κυρίως ως εργαζόµενος και ασφαλιζόµενος θέλω
να τοποθετηθώ γι’ αυτό που έχει σηµασία, δηλαδή για το παρόν
και το µέλλον του ασφαλιστικού µας συστήµατος.
Η Κυβέρνηση θα µπορούσε, βεβαίως, να διαλέξει τον εύκολο
δρόµο, αυτόν του αφορισµού των αιτιών και της µετάθεσης των
λύσεων, διατηρώντας το σηµερινό προβληµατικό σύστηµα αλώβητο έως την πτώχευσή του. Θα συµφωνούσατε κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, µε αυτήν την επιλογή; Θα συµφωνούσε η ελληνική κοινωνία και οι εργαζόµενοι µε αυτή τη µέθοδο;
Η Κυβέρνηση όπως έπραξε και στο θέµα της οικονοµίας έτσι
και στο ασφαλιστικό έχει απεντάξει την πτώχευση από τον πίνακα των διαθέσιµων επιλογών. Η Κυβέρνηση δίνοντας µάχη µε
τους δανειστές της, δίνοντας µάχη µε το παγκόσµιο κατεστηµένο, το οποίο θεωρεί αδιανόητη και άγονη τη σοσιαλιστική προσέγγιση των προτεραιοτήτων µας, κατόρθωσε να διαρθρώσει το
ευµενέστερο δυνατό ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.
Τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ελλάδα δεν χάθηκαν κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, µόνο η αξιοπιστία του δηµοσίου και τα
χρήµατα που πήγαν σε µίζες. Το χειρότερο είναι ότι αποδοµήθηκε η οικονοµική και κατά συνέπεια η πολιτική ικανότητα του
κράτους να υποστηρίξει τις κοινωνικές και πολιτικές επιλογές
της. Σε µια περίοδο όπου το δηµογραφικό πρόβληµα και η οικονοµική κρίση µειώνουν δραµατικά τις εισφορές στα ασφαλιστικά
ταµεία, η έννοια του κεκτηµένου καθορίζεται πλέον από την πιθανότητα του κεκτηµένου να επιβιώσει.
Σε µια συγκυρία όπου το κράτος αδυνατεί ακόµη και να γνωρίζει το ποιος και γιατί αµείβει, είναι φανερό ότι το τοπίο θολώνει επικίνδυνα. Επειδή λοιπόν στα θολά νερά ψαρεύουν ανέξοδα
και οι ένοχοι και οι συνένοχοι των σηµερινών αδιεξόδων είµαστε
υποχρεωµένοι να πούµε και σκληρές αλήθειες. Αλήθειες, κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που είναι σε θέση να ταράξουν, να αφυπνίσουν και επιτέλους να ειπωθούν.
Πρέπει κάποτε να κάνουµε µια νέα αρχή και να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί. Όσο άδικο είναι να δουλεύει
κάποιος εξήντα χρόνια σερβιτόρος, άλλο τόσο και ακόµα περισσότερο άδικο είναι να υπάρχουν συνταξιούχοι στα σαράντα
πέντε. Όσο άδικο είναι να περικόπτονται τα επιδόµατα και τα
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δώρα από τους συνταξιούχους, άλλο τόσο και ακόµα περισσότερο άδικο είναι να αδρανήσουµε και να µην πάρουν καθόλου
σύνταξη οι σηµερινοί σαρανταπεντάρηδες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λάθος να αποµονώσουµε
το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο από τον κυβερνητικό σχεδιασµό που
θα ξεδιπλωθεί παράλληλα µε το νέο σύστηµα και θα υποστηρίξει
αποφασιστικά –θα έλεγα- τους εργαζόµενους και τους ανέργους,
που βρίσκονται σε ηλικία κοντά στη σύνταξη.
Είναι λάθος να αποµονώσουµε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο
από τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση,
ώστε να εξυγιανθούν, τόσο ο συνταξιοδοτικός, όσο και ο ιατροφαρµακευτικός τοµέας του ασφαλιστικού συστήµατος.
Αν το αποµονώσουµε, φαίνεται αντιλαϊκό και ανάλγητο. Αν το
συνδέσουµε, φαίνεται λειτουργικό, βιώσιµο και σε µεγάλο βαθµό
δίκαιο.
Φυσικά, θα προκύψουν ανάγκες διαρθρώσεων, αναθεωρήσεων και προσαρµογών. Όµως, αυτό θα είναι µέρος µιας κίνησης
και όχι ενός ακίνητου και άλυτου προβλήµατος. Μένουν πολλά
που συνθέτουν το νέο κοινωνικό πρόσωπο της Ελλάδας.
Θα έλεγα, για παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, ότι δεν αρκεί να
αντιµετωπίζει κάποιος ή να αντιµετωπίζουµε µε νοµοθετικές προβλέψεις τις επιπτώσεις του δηµογραφικού προβλήµατος, αλλά
θα πρέπει και να εφαρµόσουµε υποστηρικτές πολιτικές επίλυσης του δηµογραφικού αυτού προβλήµατος. Όταν ο τρίτεκνος ή
ο πολύτεκνος γονέας παίρνει σύνταξη στα εξήντα πέντε και όταν
δεν έχει φορολογικά κίνητρα, το δηµογραφικό δεν θα λυθεί ποτέ
και νοµίζω ότι αυτά τα θέµατα θα πρέπει να τα δούµε ξανά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζω θετικά υπέρ του νοµοσχεδίου, όχι στεκόµενος, αντιδιαλεκτικά, κατ’ άρθρον στο περιεχόµενό του, αλλά εµπιστευόµενος τη φιλοσοφία, την
αναγκαιότητα και τη σκοπιµότητά του.
Το «ναι» στο νοµοσχέδιο είναι ταυτόχρονα και ένα «όχι» σ’ αυτούς που επενδύουν στην καταστροφή της χώρας, γιατί η χώρα
δεν είναι µία αόριστη έννοια. Είναι µία οντότητα που θα σωθεί,
µόνο αν η Κυβέρνηση έχει το θάρρος να νοµοθετεί, να προχωρά
στο δρόµο των µεταρρυθµίσεων, πράγµα που φαίνεται καθηµερινά να κάνει.
∆εν µπορούµε άλλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ταξιδεύουµε στο όχηµα της εξουσίας, αδιαφορώντας για το πότε θα
τελειώσουν τα καύσιµα και θα µείνουµε αβοήθητοι στη µέση της
ερήµου. Αυτή η Κυβέρνηση είναι κυβέρνηση εργασίας και συνεργασίας µε όσους έχουν κουράγιο να κρατήσουν την Ελλάδα
όρθια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον κ. ∆ηµητρουλόπουλο του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Ηλείας.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Θα µπορούσα να έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρέµβαση, φαντάζοµαι, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Θα ήθελα να κάνω τρεις βελτιώσεις αυστηρά νοµοτεχνικές.
Στο άρθρο 10 διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 19, που προστέθηκε µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις της
8.7.2010.
Στο άρθρο 11, παράγραφος 1Α και µετά τη λέξη «συντάξεων»,
διαγράφεται η φράση «και των χορηγιών».
Και στο άρθρο 5, στην παράγραφο 8Α, διαγράφεται η φράση
«την ιδιότητα του περιφερειάρχη ή του δηµάρχου του ν.
3852 2010.»
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υπουργό κ. Ανδρέα Λοβέρδο.
Ο συνάδελφος, πάντα από το ΠΑΣΟΚ αλλά από το Νοµό Αρκαδίας, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έχει το λόγο.
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία της χώρας µας από τη Μεταπολίτευση και µετά
βρίθει παραδειγµάτων που η ευθύνη και το πολιτικό θάρρος υποχώρησαν µπροστά στο πολιτικό κόστος, στην ευκολία του να
κρύβουµε σήµερα τα προβλήµατα κάτω από το χαλί και αύριο
βλέπουµε.
Το αύριο, όµως, έγινε χθες και σήµερα είναι η ώρα να δράσουµε. Είναι η ώρα που την ευθύνη δεν µπορούµε, αλλά κυρίως
δεν δικαιούµαστε να τη µεταθέσουµε, ούτε στο παρελθόν, ούτε
στο µέλλον.
Πολύ σωστά, ο συνάδελφος κ. Αµοιρίδης είπε χθες ότι κανείς
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δεν έχει το όσκαρ ευαισθησίας σε αυτήν την Αίθουσα. Ένας
άλλος συνάδελφος, όµως, από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε
χθες ότι ήρθε η ώρα να οµολογήσουµε ότι έχουµε συγκεκριµένο
σχέδιο να ξεπουλήσουµε τη χώρα, αλλά επειδή µας βγαίνει
ακριβά, καθώς ακόµη ζούνε άνθρωποι εδώ, αποφασίσαµε να
τους εξοντώσουµε, ώστε να βγει η αγοραπωλησία προσφορότερη.
Η απάντηση στους συναδέλφους, που παρά τις ιδεολογικά
προοδευτικές τους αφετηρίες, θεωρούν ότι έχουν την αποκλειστικότητα του ανθρωπισµού και της κοινωνικής ευαισθησίας στο
DNA τους, σε αντίθεση µε όλους εµάς τους υπόλοιπους, τους
κανίβαλους, δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει, όχι µόνο γιατί δεν φαίνεται να αντιλαµβάνονται το τι συµβαίνει στην κοινωνία, αλλά
ούτε και στον ίδιο τους το χώρο. Γιατί ο αγώνας τους έχει γίνει
αγώνας δρόµου για το ποιά συνιστώσα είναι πιο ριζοσπαστική
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από την άλλη και αυτό το άγχος το µεταφέρουν εδώ στην Αίθουσα ως άγχος και αγωνία της κοινωνίας.
Από την άλλη, η Νέα ∆ηµοκρατία µας πρότεινε να απεµπλακούµε από το µνηµόνιο.
Είχα σκεφτεί, κύριε Υπουργέ, να πω διάφορα. Όµως σήµερα
µου δόθηκε η ευκαιρία, να διαβάσω το πρωί µία νεανική εφηµερίδα και αποφάσισα να σας µεταφέρω τι έγραφε εκεί ένας δηµοσιογράφος. Αναφέρεται στο άρθρο του, σε ένα σπουδαίο
δηµόσιο πρόσωπο, που γράφει σε έγκυρες κυριακάτικες εφηµερίδες. ∆εν θα πω το όνοµά του, αλλά θα το καταθέσω στα Πρακτικά. Σας διαβάζω το απόσπασµα:
«Ακόµη και ο κύριος, οµοϊδεάτης του κ. Σαµαρά, που είχε χαιρετήσει την εκλογή του Μεσσήνιου πολιτικού σαν τη µοναδική
περίπου αχτίδα φωτός για το δοκιµαζόµενο έθνος, γράφει στις
27 Ιουνίου: «Η επαινετή απόπειρα του κ. Σαµαρά να προσφέρει
ιδεολογία στο κόµµα του, να του αρθρώσει ραχοκοκαλιά, εκφυλίστηκε σε ρητορικές γενικότητες, σε συνθηµατολογική κενολογία». Και λίγο πιο κάτω γράφει: «Είναι φανερό ότι δεν
καταλάβαινε ούτε ο ίδιος για τι ακριβώς µιλούσε».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Με το νοµοσχέδιο τι σχέση έχει; Για
να καταλάβουµε.
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε συνάδελφε, το
µνηµόνιο, αν δεν έχετε καταλάβει µέχρι στιγµής τι σχέση έχει το
µνηµόνιο µε το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ, όχι διάλογος. Συνεχίστε την οµιλία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: …
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Μπούρα, δεν
έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ πολύ.
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε συνάδελφε, καταλαβαίνω γιατί δεν θέλετε να καταλάβετε, αλλά είναι σαν πριν
λίγο που µιλούσε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Εντάξει, εµείς µπορεί να µην καταλαβαίνουµε. Εσείς µπορείτε να µας πείτε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Με συγχωρείτε.
Ακούσατε ότι δεν µπορείτε να κάνετε διάλογο; Και το ξέρετε
πολύ καλά.
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα συνεχίσω, γιατί πιθανώς θα κατάλαβαν οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας πριν
λίγο τι σηµαίνει «νέα µεταπολίτευση», που επικαλέστηκε ο πρόεδρος τους στο συνέδριο. Γιατί. Πιστεύω ότι τη «νέα µεταπολίτευση» την εξέφρασε µε τον καλύτερο τρόπο ο κ. Αντώναρος, ο
οποίος σήµερα, αντί να µας µιλήσει για τις ευθύνες του, προσπάθησε να απαξιώσει τον Πρωθυπουργό.
Για να είµαστε, όµως, ειλικρινείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Νέας ∆ηµοκρατίας, ακόµα και αν υποθέσουµε ότι θα είχατε
αυτή τη δυνατότητα να πάρετε την απόφαση, η απάντηση είναι
µια: Όσο απεµπλακήκαµε εµείς από τη σύµβαση µε την
«COSCO», τόσο και εσείς θα ζητούσατε την έξοδο από το µνηµόνιο.
Ευτυχώς δεν θα χρειαστεί να το κάνετε. Θα το πράξει το
ΠΑΣΟΚ που γνωρίζει να κερδίζει και τις πολιτικές, αλλά και τις
κοινωνικές µάχες.
Κάθε φορά που σ’ αυτήν την Αίθουσα, τα αναγκαία µέτρα υποχωρούσαν µπροστά στην ευχάριστη ρητορική, το µέγεθος της
κρίσης που καλούµασταν να αντιµετωπίσουµε βάθαινε ακόµα
περισσότερο.
Σ’ αυτήν τη συγκυρία που ζούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες αντιλαµβάνονται ότι οι προηγούµενες γενιές έδωσαν και κέρδισαν πολλές µάχες για τα δικαιώµατα τους, αλλά
έχασαν τη µάχη για τη βιωσιµότητα, για την επόµενη γενιά.
Ένα από τα παράπλευρα θετικά αυτής της κρίσης, είναι ότι η
πολιτική επέστρεψε στην κοινωνία, συζητιέται στις παρέες, στα
σπίτια, στους χώρους εργασίας. Οι πολίτες κατανοούν τις αιτίες
της κρίσης και απαιτούν λύσεις αξιόπιστες και βιώσιµες για το
παρόν και το µέλλον αυτού του τόπου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, η µεταρρύθµιση
του ασφαλιστικού θα πετύχει όταν οι πολίτες δουν ότι οι θυσίες
τους έπιασαν τόπο, ότι οι ανατροπές αυτές είναι µέρος ενός συνολικού σχεδιασµού που θα βάλει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης,
που στοχεύει στην απελευθέρωση των δυνάµεων της κοινωνίας,
που θα στηρίζεται σε ένα αξιόπιστο συµβόλαιο εµπιστοσύνης µεταξύ της πολιτείας και των πολιτών, που η ασφάλεια δικαίου δεν
θα χάνεται στην πολυνοµία, το δικαίωµα στην υγεία δεν θα αφήνεται στο «φακελάκι» και στις προσωπικές σχέσεις, που η εµπιστοσύνη στη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δεν θα έχει
ανεκδοτολογικό χαρακτήρα και το δικαίωµα στην εργασία δεν
θα αποτελεί προεκλογική δέσµευση.
Στηρίζω αυτό το νοµοσχέδιο, όχι γιατί είµαι λιγότερο ευαίσθητος, αλλά γιατί η γενιά µου, οι γενιές που έρχονται, έχουν το
δικαίωµα να ελπίζουν σε ένα βιώσιµο µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.
Από τη Νέα ∆ηµοκρατία η Βουλευτής Σερρών κ. Μαρία ΚόλλιαΤσαρουχά έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆εν θα αναλωθώ να απαντήσω στον αξιότιµο νεαρό συνάδελφό µας και για το τι θέλουµε και το τι λέει ο Αντώνης Σαµαράς, ο νέος Πρόεδρός µας και το τι είπαµε και τι συζητήθηκε στο
πρόσφατο συνέδριό µας.
Θα φανούν στην πορεία, κύριε συνάδελφε, τι θα κάνει η Νέα
∆ηµοκρατία και µέσα στην κοινωνία και αυτό είναι η δική µας
αγωνία. Αλλά, εν προκειµένω, έχουµε να συζητήσουµε και συζητούµε ένα πολύ σοβαρό θέµα, αυτό του ασφαλιστικού. Και εγώ
θα περιµένω οι συνάδελφοι, ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ, να το υποστηρίξετε, όχι µε γενικολογίες, αλλά να αποδείξετε την αναγκαιότητα και τη σοφία αυτού του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου µε
επιχειρήµατα και όχι µε κλαψουρίσµατα.
Όλοι, παρ’ όλα αυτά, συµφωνούµε ότι ο θεσµός της κοινωνικής ασφάλισης επηρεάζεται από µια σειρά οικονοµικών, δηµογραφικών και κοινωνικών παραµέτρων.
Οι αρνητικές δηµογραφικές εξελίξεις, δηλαδή η αύξηση του
µέσου όρου ζωής µε την ταυτόχρονη µείωση των γεννήσεων που
οδηγεί στη γήρανση του πληθυσµού, σε συνδυασµό µε την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, την αδήλωτη εργασία και την υποαπασχόληση του γυναικείου πληθυσµού, είναι
οι κύριοι λόγοι που επιβάλλουν πράγµατι τις αλλαγές.
Το κοινωνικό συµβόλαιο που στην ουσία αφορά τη διαχρονική
κατανοµή του εισοδήµατος µεταξύ των γενεών, όταν δεν αποδίδει στην πράξη, τότε πραγµατικά η αλλαγή του κρίνεται επιτακτική.
Και οι αποφάσεις µας και οι πράξεις µας, οι συµπεριφορές µας
και οι ευθύνες µας και οι παραλείψεις µας είναι βέβαιο, κύριοι
συνάδελφοι, ότι θα αξιολογηθούν αυστηρά από τους ιστορικούς
του µέλλοντος.
Η πολυπλοκότητα του ασφαλιστικού, οι επιπτώσεις του επιβάλλουν να προχωρήσουµε µέχρι εκεί που αντέχει η κοινωνία.
Και αν σήµερα αποστρέφετε το πρόσωπό σας για µια ακόµη
φορά από την κυρία γενεσιουργό αιτία των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουµε, το δηµογραφικό, δηλαδή, πρόβληµα, µε τη δεδοµένη αδυναµία σας να χαράξετε µια σωστή δηµογραφική πολιτική, κύριοι συνάδελφοι, κινδυνεύουµε να καταστούµε
µειονότητα στην ίδια µας την πατρίδα.
Συµφωνούµε ότι οι ευθύνες είναι διαχρονικές, όµως, κύρια
είναι ανισοµερείς. Η καταπολέµηση της φτώχειας δεν περνά σήµερα µόνο µέσα από την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας, αλλά
µέσα από την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας που θα έλθει
µε την προώθηση των µεγάλων µεταρρυθµίσεων, την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας και την πολιτική για
την απασχόληση.
Προκαλεί αλγεινή εντύπωση η προσπάθειά σας, κύριοι της Κυβέρνησης, να αποπροσανατολίσετε την κοινή γνώµη, παραµονές
της ψήφισης αυτού του σπουδαίου νοµοσχεδίου, µε το οποίο χάνονται κατακτήσεις τριάντα ετών αγώνων.
Ακόµη, προκλητικότερο, όµως, είναι το γεγονός ότι λόγω των
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δικών σας αδυναµιών, των τεραστίων εσωτερικών σας προβληµάτων, ζητάτε τη στήριξη µεγαλοσυµφερόντων της χώρας, εκείνων που σήµερα ακολουθούν προσταγές και είναι βέβαιο ότι
αύριο θα λιθοβολήσουν.
Ο κόσµος χάνει µισθούς, συντάξεις. Απολύονται κάθε µέρα
νέοι άνθρωποι γιατί κλείνουν επιχειρήσεις και είµαστε ακόµη
στην αρχή.
Η βίαιη ανατροπή στον προγραµµατισµό ζωής για χιλιάδες µητέρες στον ιδιωτικό τοµέα, η αύξηση των ορίων ηλικίας για όλες
σχεδόν τις κατηγορίες ασφαλισµένων έχει προκαλέσει πανικό. Η
µόνη αγωνία όλων , των περισσότερων που κινούνται στα όρια
της συνταξιοδότησης είναι να πληροφορηθούν ακριβώς πως
µπορούν να αναγνωρίσουν τον πλασµατικό χρόνο ή να προλάβουν να καταθέσουν αιτήσεις συνταξιοδότησης πριν χειροτερεύσουν και άλλο οι συνθήκες και για την επικουρική σύνταξη.
Σοφά γράφηκε ότι ακόµη και σε αυτές τις συνθήκες του συνταξιοδοτικού πανικού, επιµένετε να εκχωρείτε την πληροφόρηση σε πρωινές τηλεοπτικές εκποµπές.
Και όταν αρχίσει, κύριε Υπουργέ, η µάχη αµφισβήτησης της
συνταγµατικότητας των ρυθµίσεων -που και εσείς γνωρίζετε ότι
θα συµβεί αυτό- µπορεί να αποτρέψει διατάξεις, κυρίως για την
αύξηση ηλικίας συνταξιοδότησης των µητέρων στο δηµόσιο και
τότε θα είµαστε ήδη στο δρόµο χωρίς επιστροφή.
Τονίζατε στο παρελθόν ότι το ασφαλιστικό δεν αφορά απλώς
αριθµούς ή στατιστικά στοιχεία. Αφορά την ποιότητα ζωής των
εργαζοµένων και των οικογενειών τους. Αφορά την αξιοπρέπεια
του συνταξιούχου. Αφορά την έννοια του δικαίου. Αφορά τις επόµενες γενεές, κυρίως, υπερτονίζοντας ότι οφείλουµε να εξασφαλίσουµε την αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών.
Κατά την άποψή σας, αυτή η πρότασή σας δίδει στη χώρα ένα
σύστηµα βιώσιµο, δίκαιο και µακράς πνοής; Καλύπτει τη προεκλογική σας δέσµευση για τη σωτηρία του ασφαλιστικού συστήµατος, µια πρόταση που προήλθε µέσα από διεργασίες και µε
διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους;
Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, γενικότερα εµείς οι πολιτικοί
κινδυνεύουµε κύρια όταν τα λόγια µας ξεπερνούν τις πράξεις
µας. Ας ξαναδιαβάσουµε και ας θυµηθούµε ξανά τι έχουµε πει
όλοι µας όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά εσείς, που υποσχεθήκατε
τα πάντα στους πάντες, που ακόµη και ο Πρόεδρος σας, ο κ. Παπανδρέου και σηµερινός Πρωθυπουργός, πρωτοστατούσε τότε
στις διαδηλώσεις, διαµαρτυρίας, σηκώνοντας ο ίδιος τα πανό
της διαµαρτυρίας.
Αυτό που µε τροµάζει, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι στην προσπάθειά σας, κύριε Υπουργέ, να επιβιώσετε πολιτικά, ακολουθείτε
δρόµους χωρίς επιστροφή.
Παραλάβατε την εξουσία το 1981, µε διακόσιες είκοσι χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους και όταν την παραδώσατε στη Νέα
∆ηµοκρατία, οι δηµόσιοι υπάλληλοι ξεπερνούσαν τις οχτακόσιες
πενήντα χιλιάδες.
Σήµερα, επιχειρείτε -όπως δεσµευτήκατε- την απογραφή των
δηµοσίων υπαλλήλων. Θεωρώ ότι θα γίνει, εκτός αν υπάρχει και
άλλη αναβολή.
Τι θα λέγατε, κύριε Υπουργέ, αν δίνατε τη δυνατότητα ή αν
υποχρεώνατε τους δηµοσίους υπαλλήλους να δηλώσουν και τον
τρόπο πρόσληψής τους. Έτσι θα έχουµε τη δυνατότητα να ελέγξουµε όλες τις προσλήψεις της τελευταίας τριακονταετίας.
Είναι µοναδική η µετάλλαξή σας στη διαδροµή του χρόνου. Αν
αυτά τα µέτρα είχαν ληφθεί από τη Νέα ∆ηµοκρατία και την κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή, θα είχατε κάψει την Ελλάδα,
κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Γράφετε ότι οι πολιτικοί είναι εκείνοι που
έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν τι θα γίνει αύριο και να εξηγήσουν πειστικά στον κόσµο αύριο γιατί αυτό δεν µπορεί να γίνει
σήµερα.
Αυτή η πολιτική που εσείς εκφράζετε, έχει χρεοκοπήσει. Αν νοµίζετε ότι έχει τη λαϊκή νοµιµοποίηση για όλα αυτά, θα ήθελα να
σας υπενθυµίσω τις δηλώσεις του Γιώργου Παπανδρέου στην
απεργιακή κινητοποίηση της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ το Μάρτιο του
2008. Έλεγε τότε ο Πρόεδρός σας: «Παλεύουµε εδώ, γυναίκες
εργαζόµενοι, ασφαλισµένοι, για να αποσυρθεί ένα νοµοσχέδιο
που αδικεί, που κλέβει, που κοροϊδεύει και που ουσιαστικά βοηθά
τους ισχυρούς, τους πλούσιους, τα συµφέροντα και πληρώνει ο
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απλός κόσµος, ο µέσος Έλληνας, η νοικοκυρά, ο φτωχότερος.
Είναι κοινωνικά άδικο και αδιέξοδο». Είναι ωραία λόγια, τα οποία,
όµως δυστυχώς, τα βρίσκετε µπροστά σας.
Για εµάς, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, το νοµοσχέδιο αυτό
δεν αποτελεί µεταρρύθµιση. Χωρίς πολιτικό ή οικονοµικό ορθολογισµό, περιορίζεται απλά σε µία λογιστική προσέγγιση περικοπής συντάξεων.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω , ότι η πολυπλοκότητα
του ασφαλιστικού, οι επιπτώσεις του, επιβάλλουν να προχωρήσουµε µέχρι εκεί που αντέχει η κοινωνία. Και όσο δεν το αντιλαµβάνεστε, κάθε δηµόσια εµφάνιση του ίδιου του
Πρωθυπουργού θα προκαλεί οξύτατες, λαϊκές αντιδράσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα το ελέγχετε και τα φαινόµενα αυτά αποσιωπούνται
ακόµη από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Αύριο, όµως, θα είναι
αργά, γιατί θα έχει διαρρηχθεί η κοινωνική συνοχή µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού, ο κ. Ηλίας
Πολατίδης, του Νοµού Σερρών έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να θίξω ένα θέµα ειδικότερο -δεν ξέρω αν κάποιοι
Βουλευτές της Συµπολιτεύσεως σας το έχουν θίξει- σχετικώς µε
το ΤΣΜΕ∆Ε.
Τo ΤΣΜΕ∆Ε, το Ταµείο Συντάξεως Μηχανικών, στην προηγούµενη ασφαλιστική µεταρρύθµιση της κ. Πετραλιά ενώθηκε µε τα
ταµεία των ιατρών και των νοµικών. Το ταµείο, όµως, αυτό είχε
ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Κατ’ αρχάς, υπάρχει µία έκτακτη εισφορά, η οποία µπήκε µε αίτηµα του ταµείου, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι συντάξεις. Στο
παρόν νοµοσχέδιο διατηρείτε την έκτακτη εισφορά, αλλά εντάσσετε τις συντάξεις στα ίδια κριτήρια µε τους άλλους. Με αυτόν
τον τρόπο, οδηγείτε σε µία κατάσταση που λόγω της ιδιαιτερότητας του ταµείου, ότι κάποιος για να ασκεί το επάγγελµα του
µηχανικού, πρέπει να είναι εντεταγµένος στο ταµείο, δηµιουργείτε τεράστιο πρόβληµα. Είναι αδύνατον οι νέοι µηχανικοί να
ενταχθούν στο ΤΣΜΕ∆Ε και άρα, µε αυτόν τον τρόπο, θα χάσουν
την ιδιότητα του µηχανικού.
Το δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι ότι µία µεγάλη δραστηριότητα του ταµείου είναι η έκδοση εγγυητικών επιστολών
για µικρούς εργολάβους. Μπορούν, δηλαδή, µε ένα χαµηλό σχετικά κόστος, οι µικροί εργολάβοι να εξασφαλίζουν εγγυητικές
επιστολές. Με το νοµοσχέδιό σας καταργείτε αυτήν τη δυνατότητα του ταµείου, µε αποτέλεσµα αφ’ ενός µεν οι µικροί εργολάβοι θα επιβαρυνθούν ιδιαιτέρως γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα
να πάνε στις τράπεζες ή αν πάνε στις τράπεζες για εγγυητικές
επιστολές έργων, εκεί θα χρεωθούν πολύ ακριβότερα. Και το ταµείο χάνει τα πολύ σοβαρά έσοδα, τα οποία σχεδόν ήταν ένα
πολύ µεγάλο µέρος, συγκρινόµενο σχεδόν µε τις εισφορές.
Άρα και η ασφαλιστική µεταρρύθµιση της κ. Πετραλιά δηµιούργησε προβλήµατα στο ταµείο και δεν έλυσε κανένα από αυτά
τα οποία υποτίθεται ότι θα έλυνε και η δική σας ρύθµιση δηµιουργεί επιπλέον προβλήµατα, χωρίς να λύνει τίποτα. Εννοώ προβλήµατα για το δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε συνάδελφε, και τις δύο τις έχουµε υιοθετήσει.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Απλώς εγώ, λόγω της επιτροπής δεν µπορούσα να παρακολουθήσω, γι’ αυτό σας ρώτησα επειδή είχα κάποια συνεννόηση µε Βουλευτές.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε Πολατίδη, αντιληπτό. Τις υιοθετήσαµε,
επειδή είναι δίκαιες οι παρεµβάσεις που κάνατε.
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ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Σας ευχαριστώ.
Για το θέµα τώρα του άρθρου 2 στο οποίο ρυθµίζετε τις χρονικές προϋποθέσεις από τις οποίες θα µπορούν να παίρνουν κάποιοι αλλοδαποί τη βασική σύνταξη. Εκεί, είναι ρυθµισµένο µε
τέτοιον τρόπο το θέµα, το οποίο αφήνει τεράστια κερκόπορτα,
ούτως ώστε να συνεχίσει η πρακτική αυτή και ιδιαιτέρως η παράγραφος 3 νοµίζω ότι πρέπει να καταργηθεί, δηλαδή, ότι η
εφαρµογή των διατάξεων να αναφέρει µέσα την προστασία των
κοινοτικών πολιτών.
Και, επίσης, το ότι η µόνιµη διαµονή στην Ελλάδα των δεκαπέντε ετών που ζητάτε, αποδεικνύεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση της αδείας διαµονής στους πολίτες
τρίτων χωρών. Εάν ένας δηλαδή, κοινοτικός από τη Βουλγαρία ή
τη Ρουµανία είναι δεκαπέντε χρόνια στην Ελλάδα και ζητιανεύει,
πώς ακριβώς θα αποδειχθεί αυτό; Πώς θα το αποδείξει αυτός,
πώς θα το αποδείξει το ελληνικό κράτος ότι δεν ισχύει. Έλεγχοι
στα σύνορα δεν γίνονται, ο καθένας δηλαδή, κατά δήλωσή του,
θα δηλώνει ότι βρισκόταν στην Ελλάδα, ότι δεν συµπλήρωσε
τους όρους, συµπλήρωσε το εξηκοστό πέµπτο έτος της ηλικίας,
άρα έχουµε ένα πεδίο δόξης λαµπρόν, αυτή τη βασική σύνταξη
να την εισπράξουν εκατοµµύρια. Άρα να οδηγήσουµε –µε το σύστηµα το οποίο πηγαίνετε να διατυπώσετε- στην καταστροφή.
Εν αντιθέσει όµως προς αυτό, κάνετε ειδική µνεία, πρώτον
αυτό που έχετε κάνει µε προηγούµενο νόµο, που εντάσσετε αυτούς που ασκούν το επάγγελµα του αγρότη, που συµπληρωµατικά στο επάγγελµά τους ασκούν µία δραστηριότητα η οποία
εντάσσεται στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών, εκεί πέρα έρχεστε και δηµιουργείτε ένα τεράστιο πρόβληµα
σε αυτές όλες τις κατηγορίες των επαγγελµατιών, χωρίς να εξετάζετε εάν είναι πράγµατι κάτοικοι της περιοχής κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων ή εάν απλώς δήλωσαν ως µέρος ασκήσεως του
επαγγέλµατος εκείνη την περιοχή, για να αποφύγουν τις υποχρεώσεις.
Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέµα και υπάρχει µάλιστα και σχετική επιστολή -την οποία, υποθέτω την έχετε υπ’ όψιν σας- από
δέκα αγρότες από την Πέλλα, θα την καταθέσω στα Πρακτικά, οι
οποίοι καταδεικνύουν ότι και ο Οργανισµός Ασφαλίσεως Ελευθέρων Επαγγελµατιών θα έχει πρόβληµα και ο ΟΓΑ θα έχει πρόβληµα και οι δύο θα χάσουν τις εισφορές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εν αντιθέσει όµως προς αυτά στο άρθρο 22, εκεί λαµβάνετε
για τους εργάτες γης, προφανώς τους αλλοδαπούς, ειδική µνεία
ούτως ώστε αυτοί που περιλαµβάνονται στο άρθρο 20 στην παράγραφο 1Β, αυτοί ειδικά, να εντάσσονται στον ΟΓΑ. Γιατί εφόσον είναι και αυτοί αυτοαπασχολούµενοι εργάτες και
περιφερόµενοι να µην είναι και αυτοί; Γιατί και κάτω από τους
αυτοαπασχολούµενους και τους περιφερόµενους εργάτες γης,
χρησιµοποιούνται σε έναν πολύ µεγάλο αριθµό άλλων εργασιών,
κυρίως οικοδοµικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γενικώς επί του θέµατος, το ασφαλιστικό σας νοµοσχέδιο κάνω µία παρατήρηση- αφήνει τεράστια κενά και δεν λύνει το
πρόβληµα. Λύνει το σήµερα, προσπαθεί να αντιµετωπίσει το σήµερα, αλλά δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα, αφήνει τεράστιες
κερκόπορτες ανοιχτές, άρα θα έχουµε να αντιµετωπίσουµε αυτά
τα προβλήµατα στο µέλλον.
Και δεν µπορώ να κατανοήσω ειδικά από την πλευρά του ΚΚΕ
και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι διαρρηγνύουν τα ιµάτιά τους για τους
Έλληνες εργαζοµένους, αλλά ταυτοχρόνως θέλουν να έρχονται
αφειδώς καραβιές λαθροµεταναστών, οι οποίες είναι -απλά
πράγµατα, απλά οικονοµικά- προσφορά και ζήτηση. Η υπερβολική προσφορά εργασίας οδηγεί τους εργοδότες στο να εκµεταλλευτούν µε αυτόν τον τρόπο και να χρησιµοποιήσουν
ανασφάλιστη εργασία. Απλά είναι τα πράγµατα. Όσες επιτροπές
εισφοροδιαφυγής και όσα κλιµάκια και εάν κάνετε, η υπερπροσφορά εργασίας οδηγεί στη µαύρη και ανασφάλιστη εργασία.
∆εν αντιµετωπίζετε, λοιπόν, την αιτία του προβλήµατος, δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αντιµετωπίζετε την καταστροφή της παραγωγικής βάσεως της
οικονοµίας -δεν είναι βέβαια θέµα δικό σας- αλλά όλα αυτά είναι
µία συνολική κυβερνητική επιλογή, είναι οι τρόποι οι οποίοι έχετε
επιλέξει για να κάνετε την ανάπτυξη ή την µη ανάπτυξη καλύτερα της οικονοµίας. Με τα µέτρα που παίρνετε και οι ελάχιστες
παραγωγικές επιχειρήσεις που απασχολούν σήµερα εργαζόµενους και τροφοδοτούν µε χρήµατα το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης θα φύγουν και τελικά το σύστηµά σας θα προσπαθεί να
κάνει µία διαρκή διαχείριση µιζέριας.
Γι’ αυτό και εντός ολίγου, πιστεύω εντός δύο-τριών ετών, θα
έχουµε νέες βασικές και τροµερές και φοβερές ασφαλιστικές µεταρρυθµίσεις, αλλά και πάλι εάν δεν αντιµετωπίσουµε την αιτία
του προβλήµατος ξανά θα µείνουµε στην επιφάνεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ηλία Πολατίδη του ΛΑΟΣ από τον Νοµό Σερρών.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Βούρος από το ΠΑΣΟΚ για επτά
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, µάλλον δεν
θα τα χρειαστώ δεδοµένου ότι τα περισσότερα έχουν λεχθεί και
θα τα χαρακτήριζα ιδιαίτερα εύστοχα.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, εδώ και περίπου οκτώ
µήνες είµαι ένας από τους περιβόητους τριακόσιους της Βουλής, ένας από τους εβδοµήντα νέους συναδέλφους που µπήκαν
εδώ αφήνοντας ως επί το πλείστον ασφαλείς καριέρες, µε προοπτική να βαδίσουν επάνω στο τεντωµένο σκοινί της πολιτικής
και µάλιστα χωρίς δίχτυ ασφαλείας. Ένα δίχτυ ασφαλείας που
αυτές τις ηµέρες ειδικά έχει εξαφανιστεί, δεδοµένων των ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιµετωπίζει ο τόπος.
Οι περισσότεροι από εµάς έρχονται εδώ µε εφόδιο έναν πρότερο έντιµο βίο. Οι περισσότεροι από εµάς έρχονται µε µία έξωθεν καλή µαρτυρία και αυτό που έχουµε εισπράξει τους πρώτους
οκτώ µήνες είναι τοποθετήσεις από συνδικαλιστικούς φορείς που
ξεφεύγουν από τα όρια του συνδικαλισµού τον οποίο και εγώ
έχω υπηρετήσει, ξεφεύγουν από την ευπρέπεια της αντιπαράθεσης και χαρακτηριζόµαστε ως κλέφτες, ψεύτες, απατεώνες,
ράθυµοι, κρυπτόµενοι µπροστά στα µεγάλα προβλήµατα του
τόπου.
Υπάρχει εδώ ένα οξύµωρο, ένα παράδοξο. Πώς είναι δυνατόν
αυτοί οι κρυπτόµενοι απέναντι στα µεγάλα προβλήµατα του
τόπου να βάζουν µπροστά το στήθος τους, να αντιµετωπίζουν
χωρίς να νοιάζονται για το πολιτικό κόστος, να αναλαµβάνουν
την ευθύνη απέναντι σε αυτήν την λαίλαπα και την καταστροφή
που έχει επέλθει στον τόπο και να βγαίνουν µε νοµοθετήµατα τα
οποία χαρακτηρίζονται σκληρά, απάνθρωπα και πολλές φορές
αντιλαϊκά.
Αυτό το παράδοξο, έχει µία και µόνο εξήγηση ότι κάποιοι
έχουν αποφασίσει να µεταπείσουν τα όρια του πεπρωµένου, να
γράψουν τις δικές τους σελίδες ιστορία της πατρίδας.
Αντιµετωπίσαµε το πρόβληµα του ασφαλιστικού τα τελευταία
χρόνια κύριοι συνάδελφοι, µε υποκρισία, όλοι µας. Τους σκελετούς τους κρύβαµε στο ντουλάπι. Τα προβλήµατα κάτω από το
χαλί. Και ήρθε η ώρα, δυστυχώς µέσα σε µερικούς µήνες, να
εναρµονίσουµε προβλήµατα των τελευταίων δεκαετιών. ∆ικαίως,
κάποιοι εξανίστανται. Αλλά, δικαίως, αν κοιτάξουν παράγραφο
προς παράγραφο, θα δουν ότι σε µερικά χρόνια, αυτό το κατά
πολλούς εξάµβλωµα ασφαλιστικού νοµοσχεδίου, θα είναι ένα νοµοσχέδιο ράγες πάνω στις οποίες το τρένο της ανάπτυξης, το
τρένο του κράτους δικαίου και πρόνοιας θα τρέξει µε τις αντίστοιχες ταχύτητες για να προλάβουµε την εναρµόνιση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τρεις επισηµάνσεις θα κάνω, εάν έχετε την καλοσύνη, κύριε
Υπουργέ.
Σας εφιστώ την προσοχή σε κάτι που αφορά τους ελεύθερους
επαγγελµατίες και ειδικά (από εκεί προέρχοµαι), την κοινωνική
οµάδα των απασχολούµενων στο θέαµα-ακρόαµα. Ξέρω ότι θα
συσταθεί Επιτροπή για τα βαρέα και ανθυγιεινά και ξέρω ότι θα
έχετε εσείς την ευθύνη. Είναι κάτι το οποίο θα το δείξει το άµεσο
µέλλον, αλλά σας εφιστώ την προσοχή από τώρα. Τα βαρέα και
ανθυγιεινά είναι ο τόπος, ο χώρος µέσα στον οποίο τα τελευταία
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χρόνια ευδοκιµούν οι ηθοποιοί. Με ζέστη, µε κρύο, µε παγωνιές,
µε απάνθρωπα ηµεροµίσθια, µε συµβάσεις αποικιοκρατικού χαρακτήρα, προσπαθούν να παράξουν πολιτισµό. Σας εφιστώ την
προσοχή στην περίπτωση που θα είστε εσείς υπεύθυνος για την
Επιτροπή, να µην εξαιρεθούν οι ηθοποιοί από τα βαρέα και ανθυγιεινά
∆εύτερον, έτσι για να ακούµε µερικούς αριθµούς. Ανεργία των
ηθοποιών 70%, βασικός µισθός 867 ευρώ, καθαρά 780, σύνταξη
γύρω στα 500. Σκληρή δουλειά, πολύµηνες πρόβες, χαµηλές
αποδοχές, αναζήτηση εργασίας δύο και τρεις φορές το χρόνο.
Πολλοί ηθοποιοί δεν µπορούν να θεωρήσουν ούτε το βιβλιάριο
ασθενείας τους. Το δεδοµένο των εκατό ενσήµων προκειµένου
να τυγχάνουν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης είναι απαγορευτικό. Σας ζητώ και σας εκλιπαρώ γονυπετής κατεβάστε το όριο
της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στα πενήντα ένσηµα. Είναι
αδύνατον µε τις σηµερινές συνθήκες ηθοποιός να πραγµατοποιήσει εκατό ένσηµα µέσα στο χρόνο.
Ένα τρίτο και τελευταίο έχει να κάνει µε την πολύ σηµαντική
προσθήκη στο νοµοσχέδιο του εργόσιµου. Ναι πράγµατι, µας διευκολύνει ιδιαίτερα. ∆ιευκολύνει ιδιαίτερα τον κόσµο που εργάζεται µε αυτές τις συνθήκες συµβάσεων. Όµως, αποδεσµεύστε
τους ηθοποιούς, γιατί αν εντάξουµε τους ηθοποιούς στο εργόσηµο ανοίγουµε την κερκόπορτα στους παραγωγούς, να τους
απασχολούν δύο ή τρεις φορές το µήνα ή τέσσερις ανάλογα µε
τα γυρίσµατα ή τις όποιες παραστάσεις κλείνουνε στην επαρχία
ή εδώ στην Αθήνα προκειµένου να τους έχουµε τρία, τέσσερα ή
πέντε µεροκάµατα. Να εντάξουµε τους ηθοποιούς στις συµβάσεις συγκεκριµένου έργου ή συγκεκριµένου χρόνου.
Σας παρακαλώ δείτε το. ∆εν θέλω να το αναλύσω, θα µπορούσα να κάνω µία ολόκληρη ανάλυση σελίδων, αλλά καταλαβαίνετε απόλυτα την προοπτική του να έχει ένας παραγωγός τη
δυνατότητα να συνάψει σύµβαση µεροκάµατου ειδικά στις σειρές, στις τηλεοπτικές σειρές και ειδικά σ’ αυτήν την περίοδο που
τηλεοπτικές σειρές δεν παράγονται.
Τελειώνω, λέγοντας πως η ιστορία του τόπου δεν παράγεται,
δεν καταγράφεται κύριοι συνάδελφοι, ούτε στα πρωϊνάδικα, ούτε
στα µεσηµεριανά ξεκατινιάσµατα, ούτε στα βραδινά τηλεδικαστήρια. Η ιστορία του τόπου γράφεται εδώ και γράφεται µέσα
στους κοινοβουλευτικούς τοµείς εργασίας, γράφεται στις επιτροπές, στις διακοµµατικές επιτροπές και µέσα σ’ αυτό το Κοινοβούλιο, σ’ αυτόν τον ιερό χώρο.
Είµαι περήφανος που συνεργάστηκα όσο µπορούσα γι’ αυτό
το νοµοσχέδιο και είµαι σίγουρος ότι προχωράµε προς τις κατευθύνσεις ενός κράτους δικαίου και πρόνοιας µε την αρωγή
όλων των Βουλευτών, µε την αρωγή και τη συµπαράσταση και
τις παρατηρήσεις ακόµα και των Βουλευτών των αντιπολιτευτικών παρατάξεων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ.ύριο Γιάννη Βούρο.
Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Βουλευτής Α’ Αθηνών της Νέας
∆ηµοκρατίας έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά δεν είχα σκοπό
να µιλήσω επί των άρθρων. Οι συνάδελφοι απ’ όλες τις πτέρυγες,
ιδίως από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας, τα είπαν µε το
όνοµα τους, έκαναν και τις παρατηρήσεις. ∆εν θέλω να προσθέσω τίποτα, πέραν των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που
ανέπτυξα, εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προχθές.
Υπάρχει, όµως, ένας λόγος, κύριε Υπουργέ, για τον οποίο ζήτησα ξανά να µιλήσω. Ενώ όλα χθες, παρά τις επιµέρους αντιπαραθέσεις και ύστερα και από τη δική σας οµιλία, είχαν
αποκτήσει εκείνη τη ροή που πρέπει να έχει ο κοινοβουλευτικός
λόγος, µε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο εγώ θεωρώ ότι κατεδαφίζει
το κοινωνικό κράτος αλλά παρ’ όλα αυτά απαιτεί διάλογο και
επειδή ορισµένες διατάξεις θα τις ψηφίσουµε, προϋποθέτει και
κάποια συναίνεση, ξαφνικά εκεί που ο διάλογος είχε πάρει τις
διαστάσεις που πρέπει να έχει µε βάση την κοινοβουλευτική µας
τάξη, εµφανίζεται ο κύριος Πρωθυπουργός στο γνωστό του
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ρόλο. Το ρόλο του τιµητή των πάντων, το ρόλο του γενικού εισαγγελέα της πολιτικής ζωής. Τι είδους συναίνεση µπορεί να ζητήσει κανείς όταν ακούει αυτά που άκουσε χθες από τον κύριο
Πρωθυπουργό; Και γιατί να του τη δώσει κανείς;
Και επειδή σας το είπα, δεν πρόκειται να αφήσω τίποτα να
πέσει κάτω µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Όσο υπάρχω στη Βουλή
θα υπερασπίζοµαι την αλήθεια. Και την αλήθεια πρέπει να τη βλέπουµε γιατί διδάσκει. Γιατί, αν φθάσαµε εδώ στο ασφαλιστικό
σύστηµα -το οµολόγησαν οι περισσότεροι- είναι γιατί υπάρχουν
διαχρονικά λάθη. Αλλά δεν µπορεί ένας Πρωθυπουργός εξαιτίας
των δικών του λαθών και παραλήψεων να ρίχνει τα βάρη σε
όλους τους άλλους και να µην αναγνωρίζει και τις δικές του ευθύνες.
Όταν απαιτείς συναίνεση πρέπει να έχει συναίσθηση και των
δικών του ευθυνών. Εάν είναι να ρίχνει το βάρος στους άλλους,
µην τη ζητάει τη συναίνεση. Μάταια, κύριε Υπουργέ, πραγµατικά,
προσπαθήσατε εχθές να κάνετε τη δουλειά σας.
Επειδή λοιπόν, πρέπει να πω την αλήθεια θα την πω µε τρία
όχι. Όχι στο λαϊκισµό, όχι στην παραχάραξη της αλήθειας, όχι
στην πολιτική και θεσµική ανευθυνότητα.
Είπα στην πρωτοµιλία µου, ότι το κοινωνικό κράτος το υπηρέτησαν όλες οι Κυβερνήσεις. Αλλά δεν έχουν όλες το ίδιο µερίδιο
σε ό,τι αφορά τα θετικά σηµεία. Και αν ο κύριος Πρωθυπουργός
αναλογιστεί την ιστορία του κόµµατος του, θα έβλεπε ότι σε σηµαντικές στιγµές του ασφαλιστικού συστήµατος, το ΠΑΣΟΚ ήταν
απόν, είχε αρνητικό ρόλο. Απόν κατά την ψήφιση του Συντάγµατος του ’75, όταν ο Κωνσταντίνος Καραµανλής και η Νέα ∆ηµοκρατία θεµελίωναν το Συνταγµατικό µέρος του κοινωνικού
κράτους στα άρθρα 21, 22, 23 και 25 του Συντάγµατος.
Απόν ήταν το ΠΑΣΟΚ όταν, αφού µε τη λογική του «πάρτα όλα»
στη δεκαετία του ’80 κατέστρεψε το ασφαλιστικό σύστηµα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη και µε τους τρείς νόµους ασφαλιστικούς,
Σιούφα, Σουφλιά και ιδίως µε τον 2084 του ’93 αποκατέστησε το
ασφαλιστικό σύστηµα. Και το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι αν δεν
είχε γίνει ο νόµος εκείνος εκείνη την εποχή θα είχε καταρρεύσει
το ασφαλιστικό σύστηµα.
Ξεχάσαµε σ’ αυτήν την Αίθουσα, γιατί πρέπει να διδασκόµαστε, ότι όταν ερχόταν εδώ ο κ. ∆ηµήτρης Σιούφας και η Νέα ∆ηµοκρατία, να ψηφίσουν µε µία οριακή πλειοψηφία, εκείνο το
νόµο, πόσες ονοµαστικές ψηφοφορίες έγιναν. Και ήταν ρητή η
δέσµευση του ΠΑΣΟΚ ότι θα το καταργήσει. Αυτά λέγατε. ∆ιέτρεχα δύο µέρες τώρα στα πρακτικά για να δω τι λεγόταν τότε.
Για να ξέρουµε τι λέµε σ’ αυτές τις Αίθουσες, τι λέµε στον ελληνικό λαό ο οποίος χειµάζεται αυτήν την ώρα.
Γιατί όλοι κρινόµαστε, από τα λόγια που είπαµε και από τα
έργα µας. Γι’ αυτόν το λόγο δεν µπορώ να καταλάβω µε ποιο δικαίωµα ο κύριος Πρωθυπουργός ρίχνει τα βάρη όλα του ασφαλιστικού συστήµατος στη Νέα ∆ηµοκρατία και δεν κοιτάει τον
εαυτό του και το κόµµα του.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Με το νόµο Ρέππα…
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μα ο νόµος Ρέππα, το ξέρετε
πάρα πολύ καλά, ότι ήταν ένα απλό ρετουσάρισµα, µία προσπάθεια, γιατί είχατε απορρίψει τη µεταρρύθµιση Γιαννίτση την
εποχή εκείνη. Ήταν ένα απλό ρετουσάρισµα, το οποίο ρετουσάρισµα σας διαβεβαιώ ότι αν δεν ερχόταν ο νόµος της Νέας ∆ηµοκρατίας, όπως το λέµε ο νόµος Πετραλιά την εποχή εκείνη,
δεν θα είχε γίνει απολύτως τίποτα.
Και ερωτώ, ποια ήταν η στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στο νόµο Πετραλιά; Πρέπει να σας τη θυµίσω. Πρώτα απ’
όλα έχετε ανοιχτούς λογαριασµούς µε την αριστερά και να είστε
ειλικρινείς, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Εµένα δεν µε ενδιαφέρει, γιατί εγώ δεν είχα πει δηµοψήφισµα την εποχή εκείνη. Εκεί
ήµουν που είναι ο κ. Λοβέρδος τώρα, ως Υπουργός, που κραύγαζε το ΠΑΣΟΚ για δηµοψήφισµα. Έτσι λέγατε, για το νόµο Πετραλιά, δηµοψήφισµα. ∆είτε την αριστερά µε την οποία
συµφωνούσατε τότε και δώστε απάντηση σ’ αυτό που σας έλεγε
για δηµοψήφισµα, για να δείτε τι θα πει συνέπεια λόγων και
έργων.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Απαντήσαµε το πρωί.
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ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλά εγώ θα µείνω σε ένα
πράγµα. Στα λόγια του κ. Παπουτσή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου. Έβλεπα την οµιλία του σήµερα, το νόµο Πετραλιά τον
αποκάλεσε κατάπτυστο. Μάλιστα ο κ. Τραγάκης από εκεί του
είπε «προς θεού, τι λέτε». Κατάπτυστο τον αποκάλεσε.
∆εύτερον, είπε «θα τον καταργήσουµε το νόµο αυτόν, τελεία
και παύλα όταν γίνουµε κυβέρνηση». Καταργείστε τον κύριε
Υπουργέ, µα που να τον καταργήσετε. Αν δεν είχε γίνει δεν θα
σας άνοιγε το δρόµο, για να µειώσετε τα ταµεία ακόµα περισσότερο. Πώς θα γίνει;
Τρίτον, έλεγε ο κ. Παπουτσής -και δεν θα το ξεχάσω- την
εποχή εκείνη ούτε λίγο, ούτε πολύ ότι «δεν δώσατε ούτε ένα
ευρώ στο ΙΚΑ». Ανακριβέστατα όταν ξέρει ότι µεταξύ 2004 και
2008 -20 Μαρτίου του 2008 γινόταν αυτή η συζήτηση εδώ µέσαείχαν δοθεί 3 δισεκατοµµύρια ευρώ από πλευράς κράτους στο
ΙΚΑ. Αλλιώς θα είχε καταρρεύσει το ΙΚΑ.
Με τέτοιου είδους ανακρίβειες πορευόµαστε. Και είπε και κάτι
άλλο επειδή ήµουν και Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης την εποχή
εκείνη, λόγω του ενιαίου Υπουργείου Εσωτερικών. Ήταν µία πορεία εκείνη την ηµέρα και βεβαίως λόγω της πορείας είχε κλείσει
η Βασιλίσσης Σοφίας και η Ηρώδου του Αττικού για να µην πάνε
κατά το Μέγαρο Μαξίµου οι διαδηλωτές.
Με επέπληττε λέγοντας µου, «γιατί δεν αφήνετε τους ανθρώπους να διαδηλώσουν; Φοβάστε να πάνε µπροστά στο Μέγαρο
Μαξίµου»; Κατά τύχη, κύριε Υπουργέ, όταν έφευγα το µεσηµέρι
κλειστή ήταν πάλι η οδός Ηρώδου του Αττικού. Τι να γίνει; Κυβέρνηση γίνατε, γιατί δεν την αφήνατε ανοιχτή να πάνε να διαδηλώσουν έξω από το γραφείου του κ. Παπανδρέου;
Αυτά τα έλεγε ο κ. Παπουτσής. ∆εν τα έλεγα εγώ. Για να θυµάστε τι λέτε. Για να θυµάστε, ότι τα µεγάλα και τα σηµαντικά
γίνονται µαζί, δεν γίνεται άλλα να λες εχθές και άλλα να κάνεις
σήµερα. Και από εκεί και πέρα θέλω να σας τονίσω και ετούτο το
σηµαντικό κατά την εκτίµηση µου. ∆εν µπορεί να έρχεται ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι «φθάσαµε εδώ, εξαιτίας της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας». Είτε το θέλετε είτε όχι κύριε
Υπουργέ, η αλήθεια είναι µία. Ένα πρόβληµα ελλείµµατος απόλυτα διαχειρίσιµο µε τους ερασιτεχνισµούς, την αλληγορία, το
καταστήσατε ένα βραχνά δηµόσιου χρέους για τον τόπο. Κουβαλήσατε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µε δική σας πρωτοβουλία. Καµµία άλλη χώρα δεν κατάντησε εδώ.
Καταντήσαµε εµείς, εξαιτίας των παραλήψεων της Κυβέρνησης Παπανδρέου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
∆εν µπορεί να ζητάει τώρα, λοιπόν, τα ρέστα. Και δεν µπορεί
ο κ. Παπανδρέου να λέει από αυτό το Βήµα ότι «Ξέρετε, προηγουµένως», λέει, «όλες οι συντεχνίες ικανοποιούνταν, τα αιτήµατα των συντεχνιών». ∆εν µας τις λέει ποιες είναι οι συντεχνίες
αυτές; Ποια ήταν η πολιτική του ΠΑΣΟΚ στο ασφαλιστικό είτε ως
κυβέρνηση παλιότερα είτε πολύ περισσότερο ως αντιπολίτευση;
Υπήρξε αίτηµα συντεχνίας, το οποίο να µη το στήριξε το ΠΑΣΟΚ
ως Αντιπολίτευση;
Ναι ή όχι, ο κ. Παπανδρέου, που έρχεται εδώ να παραστήσει
τον τιµητή, δεν ήταν εκείνος ο οποίος κάτω στους αγρότες, όταν
είχαν έρθει στον Πειραιά για να ανέβουν τα τρακτέρ στην Αθήνα,
πρώτος και καλύτερος πήγε εκεί, να τους αφήσουµε να ανέβουν
πάνω µε τα τρακτέρ; Αυτός δεν ήταν;
Όταν, κύριε Υπουργέ, από εδώ αποχωρήσατε, θυµάστε που
πήγε ο σηµερινός Πρωθυπουργός της χώρας, ο τότε Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όταν αποχωρήσατε στο νόµο
Πετραλιά; Σηκώθηκε και ηγήθηκε µε πανό στην πορεία εναντίον
του νόµου, κάτω στο δρόµο. ∆ικαίωµά του. Αλλά αν αυτό θεωρούσε καλό τότε, να το θεωρεί καλό και σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τελειώνω µε µία παρατήρηση. Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε. Σας έθεσα ορισµένα συνταγµατικά προβλήµατα, κύριε
Υπουργέ. Και προσθέτω κι αυτό, το είπα και χθες και πάλι σε απάντηση στον κ. Παπανδρέου και σ’ αυτά τα οποία είπε. Σας τόνισα
ότι παίζετε ένα επικίνδυνο παιχνίδι µε τους θεσµούς, πέρα από
την κατεδάφιση του ασφαλιστικού συστήµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το παιχνίδι είναι της συνταγµατικότητας: Παραβίαση του Συντάγµατος. Με όλη αυτή η ιστορία «Τι να κάνουµε; Βρισκόµαστε
σε µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν παραβιάζουµε και λίγο
το Σύνταγµα»; ∆εν είναι ότι το παραβιάζετε λίγο -που δεν πρέπει
να το παραβιάζουµε καθόλου-, το παραβιάζετε πολύ.
Εδώ Πέµπτη κυρώσατε το µνηµόνιο, Παρασκευή µε το ν. 3847
προσθέσατε µια διάταξη, για την οποία θα ντρέπεται αυτή η παράταξη. Τη διάταξη κατά την οποία µπορεί οικονοµική συµφωνία, κάθε συµφωνία, αλλά ιδίως οικονοµικές συµφωνίες να
ισχύουν από της υπογραφής του Υπουργού και να µην έρχονται
καν προς κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων. Κατ’ ευθείαν παραβίαση του άρθρου 36 παράγραφος 2. ∆εν ξέρει κανείς ότι όσες
νοµοθετικές και διοικητικές πράξεις στηρίζονται σε αυτήν τη διάταξη του άρθρου του ν.3847, που είναι ευθέως αντίθετη µε το
άρθρο 36 παράγραφος 2, ότι όλες αυτές είναι αντισυνταγµατικές; Σας ρωτώ, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αν Υπουργός της
Νέας ∆ηµοκρατίας από αυτό εδώ το Βήµα είχε κάνει αυτό που
έκανε ο κ. Παπακωνσταντίνου εκείνη τη µέρα, όχι θα είχατε φύγει
από εδώ, από τη Βουλή, δεν ξέρω κι εγώ τι θα είχατε κάνει. Αλλά
έτσι συνηθίσατε.
Σας λέω, λοιπόν, ευθέως ότι µε την πρακτική που ακολουθούµε εν όψει του Συντάγµατος, µε επίκληση της εθνικής ανάγκης, δήθεν, έχουµε καταντήσει να παραβιάζουµε το άρθρο 1
παράγραφος 3 και το άρθρο 120 του Συντάγµατος. Ξέρουµε όλοι
ότι το άρθρο 1 παράγραφος 3, η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας,
λέει ρητώς ότι κάθε εξουσία πηγάζει από το λαό, υπάρχει υπέρ
αυτού και του έθνους και ασκείται όπως λέει το Σύνταγµα. Και το
άρθρο 120 -αυτό το σηµερινό 114 δηλαδή- για το οποίο τόσο
αίµα χύθηκε και τόσοι αγώνες δόθηκαν, το έχουµε κάνει, πραγµατικά να µην ξέρει που βρίσκεται, µόνο και µόνο γιατί επικαλούµαστε ότι βρισκόµαστε σε δύσκολη θέση.
Καµµία κοινωνική ανάγκη, κανένα οικονοµικό πρόβληµα δεν
µπορεί να θυσιάσει το Σύνταγµα. Από τη στιγµή που µια Κυβέρνηση θέτει αυτό το ψευτοδίληµµα, για να θωρακιστεί η οικονοµία
και το ασφαλιστικό σύστηµα «δεν µπορούµε παρά να παραβιάσουµε το Σύνταγµα», τίθεται ένα µεγάλο ζήτηµα αρχής για αυτό
το τόπο και για την ποιότητα της ∆ηµοκρατίας µας, το οποία –να
µε θυµάστε- αυτό το µεγάλο ζήτηµα και αυτό µεγάλο δίληµµα,
εάν συνεχιστεί, θα ταλανίζει τον τόπο για πολλά χρόνια.
Μη µε κατηγορήσετε για νοµικισµό ή για θεσµολαγνεία. Είναι
µεγάλη υπόθεση η τήρηση του Συντάγµατος, ιδίως αυτές τις κρίσιµες ώρες. Η ποιότητα της δηµοκρατίας και η δύναµη κάθε κυβέρνησης κρίνεται πολύ περισσότερο όταν µαθαίνει να
υπερασπίζεται τους θεσµούς και το Σύνταγµα την ώρα που πρέπει και τις πιο δύσκολες ώρες.
Αλλιώς, το να µιλάει περί διαφάνειας και να αναρτά στο διαδίκτυο το κάθε τι, αλλά κάθε τι που παραβιάζει ευθέως το Σύνταγµα, αυτό δεν λέγεται διαφάνεια. Αυτό το πράγµα λέγεται
εµπαιγµός και του ελληνικού λαού και των θεσµών.
Συγγνώµη που ήµουν οξύς, αλλά αγωνία εκφράζω, κυρία Πρόεδρε, µεγάλη αγωνία για αυτά που µας περιµένουν. Και τονίζω
για άλλη µια φορά: Αν θέλουµε να κάνουµε κάτι σηµαντικό σε
αυτό τον τόπο, ας το κάνουµε ενωµένοι. Αν είναι να πετάτε τις ευθύνες πίσω, γιατί δεν έχετε πλέον τη λαϊκή νοµιµοποίηση επειδή
είπατε ψέµατα στον ελληνικό λαό και δεν ξέρετε που να κρυφτείτε αυτή την ώρα, αυτό είναι ένα άλλο ζήτηµα.
Ένα συγγνώµη και µια λέξη ευθύνης αυτές τις ώρες θα ήταν
πολύ προτιµότερα και για την πορεία της Κυβέρνησης και για το
καλό του τόπου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστούµε.
Η αγωνία η δική σας βρισκόταν σε αντιστοίχιση µε την ανοχή
του Προεδρείου στο χρόνο. Και επιτρέψτε στο Προεδρείο να σας
ευχηθεί και τα χρόνια πολλά, γιατί είναι η µέρα της γιορτής σας.
Χρόνια πολλά, λοιπόν.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε,
για τα χρόνια πολλά.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
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Ασφάλισης): ∆εν είχα σκοπό να πάρω το λόγο, διακόπτοντας τη
ροή των οµιλητών, αλλά ο αγαπητός συνάδελφος και προσωπικός φίλος, κ. Παυλόπουλος έκανε ορισµένες επισηµάνσεις, που
θα ήταν ανεπίτρεπτο να µη τις σχολιάσω.
Κύριε συνάδελφε, επειδή από τις 6 Οκτωβρίου που ορκιστήκαµε βιώνουµε µια τραγική κατάσταση στο Υπουργείο Εργασίας,
απέναντι στην οποία αντιτάσσονταν πολιτικές, για τις οποίες πολιτικές φροντίζουµε να ενηµερώνουµε και τον ελληνικό λαό, ώστε
να συµβαδίζουµε κατά το δυνατόν, θέλω να σας διαβεβαιώσω
ότι παραλάβαµε µια χώρα σε µια συντελεσµένη πτώχευση. Είναι
ένας όρος καθ’ υπερβολήν, τον οποίο έκρινα ιδιαιτέρως εύστοχο,
αναγιγνώσκοντας και την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της Κυριακής.
Το Νοέµβριο του 2009, πέρα από τις δικές µας εµπειρίες σε
Ασφαλιστικά Ταµεία που δεν είχαν να δώσουν συντάξεις, και
αρχές ∆εκεµβρίου οι τρεις µεγαλύτεροι πιστοληπτικοί οίκοι,
τρεις αξιολογητές µάλλον του κόσµου είχαν µειώσει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. ∆εν διαµορφώσαµε καταστάσεις,
βρήκαµε καταστάσεις τραγικές και έπρεπε να τις αντιµετωπίσουµε.
Σπανίως στην Αίθουσα αυτήν και εµείς και πολλοί συνάδελφοι
καταφεύγουµε στην κοµµατική αντιδικία, για να πετάξουµε, όπως
λέµε, τη µπάλα σε άλλο γήπεδο και να αποφύγουµε το διάλογο
πάνω στα δύσκολα. Από την πρώτη στιγµή προσπαθούµε να πάρουµε κρίσιµες αποφάσεις, σκληρές αποφάσεις καµµιά φορά,
αποφάσεις που µας φέρνουν σε αντιπαράθεση µε τον κόσµο.
Αλλά –όπως είπα και στην οµιλία µου- το πολιτικό κόστος δεν
µας αφορά. Θα βαδίσουµε το δρόµο που χρειάζεται η χώρα για
να φύγει από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Γιώργος Παπανδρέου, αυτήν
την προσπάθεια κάνει αυτήν τη στιγµή. Μία τεράστια προσπάθεια µε την ελπίδα, ότι αυτός ο αγώνας από το 2011, κύριε συνάδελφε, όχι αργότερα, θα δώσει τις πρώτες ενδείξεις της
ανάκαµψης για τη χώρα. Παλεύουµε για κάτι συγκεκριµένο και
χρονοδιαγραµµένο.
Τώρα, επικαλείσθε και σας καταλαβαίνω όταν κάνετε µία αναφορά στις προηγούµενες δεκαετίες της Μεταπολίτευσης και το
είπα και σε συνάδελφο του ΛΑΟΣ χθες που έκανε την ίδια παρατήρηση –βέβαια αυτός έκανε κριτική και στα δύο κόµµατά µαςτα όσα είχαν ειπωθεί για το νόµο Σιούφα. Εγώ και ως δικηγόρος
τη δεκαετία εκείνη, αλλά και ως πολιτικός στη συνέχεια, έχω αξιολογήσει αυτόν το νόµο –όπως σας είπα- ως µια πολύ σηµαντική
παρέµβαση.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τη δική σας θέση την ξέρω.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Ναι, µια σηµαντική παρέµβαση. Ακούστε, είχε αντιπολιτευτεί το ΠΑΣΟΚ και ο κοινωνικός χώρος εκείνο το νόµο.
Αντιπολιτευτήκατε, παρ’ ότι τον χαρακτηρίσατε ως ήπιο νόµο
και το νόµο Ρέππα. Μάλιστα, θυµάµαι –δεν ξέρω αν σφάλω, θα
µε διορθώσετε- ότι αποχωρήσατε και από την ψηφοφορία. Ήταν
µια πολύ υπερβολική αντίδραση και εκείνη σε ένα νόµο, ο οποίος
αποδείχτηκε κι αυτός πάρα πολύ χρήσιµος.
Έχουµε υπερβάλει. Το να επικαλείται κανείς την υπερβολή του
άλλου, όταν είναι δύο κόµµατα εξουσίας που έχουν κάνει το ίδιο,
κύριε συνάδελφε, δεν βοηθάει.
Τι έχω να πω εγώ αυτήν τη στιγµή, το είπα και το πρωί, δεν είχαµε την ευκαιρία να ανταλλάξουµε επιχειρήµατα. Ήµουν εγώ
εισηγητής της Μειοψηφίας, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, για
το δηµοψήφισµα το 2008. Και µάλιστα, µου το θύµισε συνάδελφος τη ∆ευτέρα και κοίταξα και την οµιλία µου. Είπα το πρωί,
κύριε Παυλόπουλε, ότι δεν έχω ούτε ένα κόµµα διαφορά µε αυτά
που είχα πει τότε. Γιατί είχα επισηµάνει ότι στην Ελλάδα έχουν
γίνει επί διακόσια χρόνια έξι δηµοψηφίσµατα, όλα για το θέµα
του ανώτατου άρχοντα, να φύγει ή να µείνει ένας Βασιλιάς. Ποτέ
δεν ρωτήθηκε ο λαός για κάτι.
Εκείνο τον καιρό εµείς είχαµε και για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, για την κύρωση και επικύρωσή της, αλλά και για το θέµα του
ασφαλιστικού, προτείνει να απευθυνθούµε στο λαό. Και µάλιστα,
είχαµε κάνει και µια συζήτηση γιατί είχατε επισηµάνει στην πρόταση αναθεώρησης που είχαµε κάνει µια αντίθεση. Όµως, µε
αυτόν τον τρόπο µού δίνεται η ευκαιρία να πω, ότι και για την
πρόταση αναθεώρησης του Συντάγµατος που είχατε ξεκινήσει
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εσείς το 2006, το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει να γίνει φιλικότερη η διαδικασία προσφυγής στο λαό επί δηµοψηφίσµατος.
Παραµένουµε, κυρία Πρόεδρε, σ’ αυτήν τη θέση ακριβώς µε
τον ίδιο τρόπο και σήµερα. Όµως, το 2010 η χώρα προσπάθησε
να αποσοβήσει την πτώχευση και το Μάιο µε το µηχανισµό στήριξης, δηλαδή µε ένα σχέδιο, µε έναν εθνικό συµβιβασµό σωτηρίας, φύγαµε από εκεί. Το να συζητάµε για δηµοψηφίσµατα σε
αυτή τη συγκυρία, δεν είναι σοβαρό, δεν βοηθάει…
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είµαι υπέρ, σας το λέω.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης):… και εσείς δεν το κάνατε.
Αλλά, το ότι δεν πρέπει να συζητάµε για δηµοψήφισµα σε
αυτήν την τραγική συγκυρία, να δώσουµε και την εικόνα ότι η Ελλάδα έχει αυτό το πρόβληµα, που έχει και κάνει εκλογές, αυτό
δεν σηµαίνει, ότι θα πάρουµε πίσω θέσεις υπέρ προσφυγής στο
εκλογικό σώµα, στο λαό, στη λαϊκή κυριαρχία, για να κρίνει πολιτικές θέσεις, ότι πρέπει να φύγουµε πίσω από αυτήν τη θέση.
Υπερβολή δυστυχώς –επιτρέψτε µου- κάνατε κι εσείς -όχι
εσείς προσωπικά- έκαναν συνάδελφοί σας πάνω από τρεις, όταν
χαρακτήρισαν αντισυνταγµατική την διάκριση της µεταχείρισης
ασφαλισµένων µε κριτήριο το χρόνο έναρξης της εργασίας τους.
Μάλιστα, ήταν και ο κ. Σιούφας εδώ, ο οποίος πρώτος το 1992
έκανε αυτή τη διαφοροποίηση. Και µάλιστα, εσείς το ξέρετε,
αλλά οι συνάδελφοι δεν το ήξεραν, ότι έχουµε και πρόσφατη
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας τώρα το 2010, η
οποία κρίνει απολύτως συνταγµατική τη διαφορετική µεταχείριση, µε κριτήριο το χρόνο έναρξης εργασίας.
Θέλω να πω, δηλαδή, ότι σε υπερβολές καταφεύγουν ακόµα
και τώρα συνάδελφοι της παράταξής σας. ∆εν πρέπει να µένουµε στις υπερβολές. Πρέπει να βγαίνουµε πάνω από αυτές.
∆ιότι µόνο έτσι µπορούµε να βοηθήσουµε την πατρίδα.
Αυτήν την προσπάθεια κάνει ο Πρωθυπουργός της χώρας σήµερα και σ’ αυτή την προσπάθεια τον βοηθάµε εµείς, τα µέλη της
Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς την κάνετε. Ο Πρωθυπουργός από το Βήµα αυτό δεν την κάνει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Παρακαλείται ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Βαΐτσης Αποστολάτος να
λάβει το λόγο.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οµολογώ, µετά
από όλο αυτόν το µαραθώνιο, ότι δεν έχω άλλο τρόπο να προσεγγίσω το σηµερινό θέµα, το οποίο δεν είναι τεράστιο, δεν είναι
κυρίαρχο για τη ζωή της Ελλάδας της ίδια, είναι κάτι το οποίο θα
χαρακτηρίσει ανεξίτηλα την από εδώ και πέρα πορεία του τόπου.
Έχω µόνο ένα τρόπο να το πλησιάσω, το γνωστό δικό µου και
µάλιστα, µετά από αγορεύσεις δύο συνταγµατολόγων, ενός
πρώην Υπουργού και του σηµερινού Υπουργού, στον οποίο όλοι
αναγνωρίζουµε το τιτάνιο έργο µαζί µε τον αξιότιµο κύριο Υφυπουργό και όλη την οµάδα τους που έκαναν, για να µας παρουσιάσουν αυτό το πόνηµα και τις αλλαγές που έχουν γίνει.
Με λίγο χιούµορ θα σας πω ότι στην ιστορία ο συνονόµατός
σας κατά το προσωνύµιο του «ΑΛ», Ανδρέας Λοβέρδος, ο Αϊνστάιν έγινε γνωστός για τη σχετικότητα, ένας άλλος Ιταλός στο
Σικάγο, εσείς θα µείνετε για το ασφαλιστικό, το οποίο παίρνετε
στην πλάτη σας. Και επειδή άκουσα πολλά περί Συντάγµατος,
όχι µόνο τώρα, θα σας πω ότι το Σύνταγµα θέλει κάποια αναθεώρηση, κατά την ταπεινή µου άποψη. Είναι για έναν και µόνο βασικό λόγο, γιατί λείπει από αυτόν που είναι σχετικό και µε το
νοµοσχέδιο που κουβεντιάζουµε σήµερα, την αγάπη.
Για µένα, κύριε Λοβέρδο, το Σύνταγµα µιλάει για το δικαίωµα
στην ισονοµία, στην ευτυχία που έχουµε. ∆εν µιλάει για την
αγάπη. Έχετε την ευκαιρία και σε αυτές τις ελάχιστες ώρες να
βάλετε λίγο παραπάνω αγάπη από τις τεράστιες προσπάθειες
που έχετε καταβάλει να προσθέσετε σε αυτά τα σκληρά υλικά
που βρήκατε, που σας έδωσαν, που υποχρεωθήκατε –προφανώς
και όλοι το αναγνωρίζουµε- για το καλό του τόπου, να προχω-
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ρήσουν δηµοσιονοµικά τα πράγµατα και να αποκτήσει σθεναρό
µέλλον η πατρίδα.
Στα ταξίδια στις σπουδές µου στην Αγγλία κράτησα πάντα µια
φράση από τον Τζον Ράσκιν, πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν
έχτιζαν το ασφαλιστικό οι άνθρωποι. Έλεγε ότι ο µόνος πλούτος
που υπάρχει, ο µεγαλύτερος πλούτος, είναι η ζωή µε τις αστείρευτες ικανότητες να χαίρεσαι, να ερωτεύεσαι, να ενθουσιάζεσαι. Χωρίς χρήµατα όλοι καταλαβαίνουµε ότι αυτό δεν γίνεται.
Ο Ράσκιν το είχε πει µπροστά στην άκρατη, τότε, τεχνική πρόοδο που ξεκινούσε στους συµπατριώτες του που έχαναν από τα
µάτια τους το ουσιαστικό νόηµα της ζωής.
Είµαι και εγώ από αυτούς, όπως πολλοί από την Αίθουσα
τούτη, που πιστεύουµε ότι η ευηµερία δεν αγοράζεται. Σίγουρα,
όµως, σήµερα αγοράζεται η τροφή και το νερό.
Κύριε Βούρο, θέλω να µιλήσω όπως εσείς και µε απασχολείτε
µε τη δυνατή προσωπικότητά σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Αποστολάτο.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Από εκεί, µετά την τροφή και το νερό, ξεκινάει η ζωή, µια περιπέτεια, µε την αξιοπρέπεια, όπως είπατε εσείς, που χρειάζεται.
Και είναι η δουλειά, η εργασία που λέµε σήµερα, που δίνει αυτήν
την αξιοπρέπεια και την τιµή, που σαν Έλληνες, σαν µεσογειακός
λαός, µε αυτή τη µοναδική λέξη φιλότιµο καταλαβαίνουµε. Γιατί
δεν είναι σίγουρο ότι µόνο αυτή τα προσδίδει.
Με τις ρυθµίσεις που φέρνετε -για να µπω στο θέµα- προς ψήφιση για το ασφαλιστικό σύστηµα και τα εργασιακά, δεν ξέρω
τελικά πόσο τηρείται αυτός ο σεβασµός στον κοινό αυτό τόπο.
Γιατί υπάρχει µια οµολογία διάχυτη, ότι η Κυβέρνηση αυτή δεν
κατάφερε να τιθασεύσει τα χρέη και τη δηµόσια σπατάλη.
Το ασφαλιστικό για την Ελλάδα ήταν, είναι, έγινε κάτι σαν
εθνικό ζήτηµα. Μια ιστορία, δηλαδή, ευκαιριών που χάθηκαν αναξιοποίητες, επειδή οι υπεύθυνοι αρνούνταν πάντα να µελετήσουν
τα δεδοµένα της κάθε νέας πραγµατικότητας και να προσαρµόσουν τις πολιτικές τους πρακτικές, τόσο σε αυτά όσο και σ’ ένα
συνεχώς µεταβαλλόµενο κόσµο. Έτσι, συντηρείται χρόνια τώρα
το ασφαλιστικό τέλµα και είναι αυτό που αναγκάζει τελικά και
εσάς σήµερα, όπως και τις εκάστοτε κυβερνήσεις, να εφαρµόζουν τους πιο άγριους θα πω, για να µην πω χειρότερους δυνατούς όρους, τη σκληρότερη δυνατή λύση, προκειµένου να βγουν
από αυτό.
Αυτό που συµβαίνει µε τις ρυθµίσεις που προτείνατε σήµερα
είναι το ασφαλιστικό νέο σύστηµα, που υποβαθµίζει εργασιακές,
εισοδηµατικές, κοινωνικοασφαλιστικές διαστάσεις της εργασίας,
µέτρα που ισοπεδώνουν τον ιστορικό και κοινωνικοοικονοµικό
ρόλο της δουλειάς, µετεξελίσσοντάς την από δράση δηµιουργική σε δράση χωρίς προσδοκία, µε έκδηλη την προοπτική επιδείνωσης και φτωχοποίησης του βιοτικού επιπέδου των
εργαζοµένων και ιδιαίτερα, των εκπροσώπων της νέας γενιάς,
των νέων του µέλλοντος αυτής της χώρας.
Το πρώτο που οφείλω να σχολιάσω µε αυτό το νέο ασφαλιστικό σύστηµα είναι ο διττός χαρακτήρας, πέρα από τις σκληρές, επώδυνες –που κι εσείς είπατε και παραδεχθήκατε, γιατί την
καλή προαίρεση την αναγνωρίζουµε σε ξεκάθαρα και σαφώς
όλοι- που είναι και άδικες αλλαγές. Αφ’ ενός, λοιπόν, θεσµικές
και δοµικές, όπως είναι ο περιορισµός της κρατικής χρηµατοδότησης στη χορηγούµενη βασική σύνταξη και η θεσµοποίηση του
κεφαλαιοποιητικού αντί του διανεµητικού συστήµατος. Αφ’ ετέρου, παραµετρικές, όπως είναι η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, η αλλαγή του τρόπου υπολογίσιµου των
συντάξεων, η αύξηση του χρόνου παραµονής, η µείωση των συντάξεων, που λίγο πολύ έχουµε µιλήσει όλοι.
Πρώτα απ’ όλα σε αυτό θέλω να πω ότι για τη σαθρωποίηση
της ελληνικής οικονοµίας πιστεύω πως δεν είναι δυνατόν να βασιστεί αυτή η σταθεροποίηση στη µείωση των µισθών, των εισοδηµάτων, στην καταλυτική απορύθµιση των εργασιακών σχέσεων
και εν τέλει στην αποδόµηση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και συνοχής.
Το δεύτερο προσχολιασµό είναι ότι οι παρούσες διατάξεις για
το συνταξιοδοτικό κάθε άλλο παρά βρίσκονται στο συνταγµατικό
απυρόβλητο που ξεκίνησα να µιλάω, αφού τόσο το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εγείρει τοίχοι αντισυνταγµατικότητας, τουλάχιστον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οκτώ. Σε πολλές, δε, από αυτές, µε κυριότερες εκείνες που αφορούν στο κοινωνικό κράτος δικαίου, στην ενοποίηση των ταµείων,
τη µεταχείριση ειδικών κατηγοριών, όπως οι χαµηλοσυνταξιούχοι.
Όλες αυτές οι πιθανές αντισυνταγµατικότητες σίγουρα εξετάζονται, αλλά πρέπει να γίνει µε ακόµη πιο απόλυτο δηµοκρατικό ήθος και το σεβασµό και την ευθύνη στους πολίτες, που µας
έχουν φέρει στις θέσεις τούτες.
Εµείς έχουµε κάνει κάποιες συγκεκριµένες προτάσεις για την
ανάπτυξη ενός βιώσιµου ασφαλιστικού. ∆εν θα τις επαναλάβω.
Πιστεύω ότι η Κυβέρνηση, εσείς δηλαδή έχετε εύκοον ους και
ότι θα θέλατε να κάνετε το καλύτερο δυνατό. Γιατί πιστεύω ότι
και το µνηµόνιο κάτω από αυτές τις έκτακτες συνθήκες µπορεί να
αποδώσει.
Αλλά από το µνηµόνιο και την ανάγκη του έως την καθηµερινότητα που ζούµε, την καθηµερινότητα ενός εκάστου η απόσταση είναι τεράστια και πρέπει να γεφυρωθεί.
Εµείς δεν ψηφίσαµε το µνηµόνια σας άλλοθι για κάθε περαιτέρω πολιτική απόφαση. Για µας το µνηµόνιο είναι µια εντελώς
έκτακτη λύση σε εντελώς έκτακτες περιστάσεις και µάλιστα, για
πρώτη φορά το µνηµόνιο είναι ένα πακέτο σοβαρών µέτρων. ∆εν
είναι, όµως, ούτε ιεραρχικά ανώτερο των λοιπών νόµων του κράτους, ούτε πολλών άλλων µη υποκείµενων στο Σύνταγµα και τις
αρχές που συνάγονται από αυτό.
Γιατί, σε τελική ανάλυση, φτάσαµε εδώ, µε τα ταµεία να βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεωκοπίας, στη χρεωκοπία δηλαδή,
χωρίς να πιστεύουµε ότι το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο φταίει,
αλλά η δική µας αναποφασιστικότητα και ο φόβος του πολιτικού
κόστους, που συνετέλεσαν στο να χαθούν ευκαιρίες στο παρελθόν, να µη γίνουν επιβεβληµένες παρεµβάσεις και να περιέλθει
το σύστηµα τελικά σε αυτά τα αδιέξοδα τώρα.
Χρειάζονται, λοιπόν, αποφάσεις –επαναλαµβάνω- δίκαιες που
είναι σίγουρο ότι το θέλετε και εσείς για τους ασφαλισµένους,
τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους, το σύνολο του λαού
που δεινοπαθεί σήµερα. Χρειάζεται αυτή η νέα, πιο υπεύθυνη
ακόµη ασφαλιστική πολιτική απέναντι στο δυσβάσταχτο φόρτωµα χρέους στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών. Γι’ αυτό είναι
χρέος και υποχρέωση να αµβλυνθούν, όσο ακόµη µπορείτε, οι
αλλαγές που επέρχονται, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν τους οικονοµικά και κοινωνικά ασθενέστερους.
Κλείνω, λέγοντας ότι τόσο ο Επίκουρος, όσο ο Αριστοτέλης
προσδιόριζαν την ευτυχία ως τη δυναµική τού να ενεργείς για
τους άλλους. Κάτι που η πολιτική µόνο σου δίνει τη δυνατότητα
να το κάνεις.
Είναι, λοιπόν, εκείνη η στιγµή όπου για να κάνεις µια κοινωνία
περισσότερο δίκαιη µάχεσαι, ελπίζεις και λειτουργείς µαζί µε
τους άλλους για τους άλλους. Η εργασία µπορεί να µην είναι το
άπαν για όλα αυτά, είναι, όµως, η βάση γιατί λειτουργεί σαν πυρήνας των κοινωνικών µας σχέσεων.
Όταν αυτό αµφισβητείται όλοι οι άνθρωποι γινόµαστε πιο κυνικοί, πιο σκληροί, πιο επιθετικοί από άµυνα. Τότε η κατάθλιψη
εναλλάσσεται µε την επιθετικότητα και η ζωή πραγµατικά στεγνώνει. Λένε πως το µέσον είναι το µήνυµα. Για όλους εµάς εδώ
ο άνθρωπος είναι το µήνυµα.
Γι’ αυτό καλούµαστε να ξαναφτιάξουµε µια πατρίδα που θα
την αγαπάµε, που θα προνοεί για τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις, εξαιρέσεις, αλλά µε απόλυτους όρους κράτους δικαίου
και εθνικής αξιοπρέπειας και –επαναλαµβάνω- προπαντός αγάπης για τον άνθρωπο πολίτη.
Ένα είναι το µόνο σίγουρο ότι στην ανάγκη και οι Θεοί πείθονται. Αν εδώ είναι απόλυτη η ανάγκη, τότε το σύστηµα πικρά θα
ευδοκιµήσει. Αν όµως τα πράγµατα δεν είναι µόνον έτσι, τότε
πικρά θα είναι τα δάκρυα των επιζησάντων τέτοιας λαίλαπας.
Απαιτείται απόλυτη πάραυτα άµεση πολιτική σοφία µέριµνας
τις επόµενες λίγες ώρες για τις τελικές αποφάσεις σας. Εγώ εύχοµαι καλό κουράγιο, καλή τύχη για όλους µας και προπαντός
καλή φώτιση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αποστολάτο.
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Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Πρωτόπαπας, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, όµως, να σχολιάσω για λίγο και εγώ την οµιλία
του συναδέλφου του κ. Προκόπη Παυλόπουλου, στον οποίο εύχοµαι για την ονοµαστική του γιορτή.
Κύριε Παυλόπουλε, θα συµφωνούσα και εγώ ότι πρέπει να
πούµε «όχι» στο λαϊκισµό, «όχι» στην ανευθυνότητα και «όχι» στην
παραχάραξη της αλήθειας. Εποµένως, «όχι» στη σηµερινή πολιτική που ακολουθεί το κόµµα σας και ο Αρχηγός σας, διότι αυτό
κάνετε. Αυτό κάνετε και σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Ξεχάσατε τι είχε γίνει από τις κυβερνήσεις σας στο ασφαλιστικό. Άκουσα σήµερα ανθρώπους, άκουσα Βουλευτές σας, καθ’
όλα έντιµους συναδέλφους, αλλά τους άκουσα να λένε πράγµατα που έλεγες: Αυτοί δεν ήταν Βουλευτές και Υπουργοί την
περασµένη περίοδο; ∆εν ξέρανε τίποτα; ∆εν συµµετείχαν πουθενά; ∆εν είχαν κάνει νόµους και παρεµβάσεις στο ασφαλιστικό;
Λοιπόν, το να χύνετε κροκοδείλια δάκρυα δήθεν για τον εργαζόµενο –γιατί είναι δήθεν- δήθεν για το συνταξιούχο και δήθεν
για τη µητέρα, χωρίς να έχετε κάνει τίποτα και όχι µόνο να µην
έχετε κάνει τίποτα όλα τα χρόνια πριν, αλλά να έχετε φροντίσει
να καταστρέψετε κυριολεκτικά το σύστηµα και να το οδηγήσετε
σε αδιέξοδο, φτάνετε στο σηµείο να µην σας πιστεύει κανένας.
Γι’ αυτό και η Νέα ∆ηµοκρατία εµφανίζει αυτή την εικόνα.
Ακούστε, ο Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου κάνει µια
πολύ µεγάλη προσπάθεια για να σώσει τη χώρα. Κάνει µια πολύ
µεγάλη προσπάθεια µαζί µε τους Υπουργούς και µαζί µε όλους
µας για να εξασφαλίσει ότι η χώρα αυτή, ο λαός αυτός θα µπορεί να ξαναµπεί στο δρόµο της προόδου, να ελπίσει και πάλι, να
χαµογελάσει και πάλι, αντί της σηµερινής µαυρίλας και της φοβικότητας που υπάρχει και στην οποία οδηγήσατε µε την πολιτική
σας.
Τουλάχιστον, στηρίξτε αυτήν την προσπάθεια. ∆εν θέλετε να
τη στηρίξετε; Τουλάχιστον, δώστε ανοχή. ∆εν θέλετε να δώσετε
ανοχή; Τουλάχιστον, µην κάνετε λαϊκισµό και ανευθυνότητα. Τουλάχιστον, µην κάνετε λαϊκισµό και ανευθυνότητα µιµούµενοι σε
πολλές περιπτώσεις τη ρητορική της παραδοσιακής Αριστεράς.
Εκεί έχετε φτάσει. Πραγµατικά δεν αναγνωρίζει κανείς τη σηµερινή εικόνα –το χάλι θα έλεγα- της Νέας ∆ηµοκρατίας. Βεβαίως, κύριε Παυλόπουλε, υπό αυτή την προϋπόθεση υπάρχει
και ο υπεύθυνος. Υπάρχει ο σιωπηλός υπεύθυνος. Υπάρχει ο
µέγας υπεύθυνος, αυτός που είχε την τύχη της χώρας για έξι
χρόνια στα χέρια τους και σήµερα δεν έρχεται ούτε να µιλήσει
στη Βουλή, αν µη τι άλλο να υπερασπίσει αυτά που έκανε, αν
µπορεί να τα υπερασπίσει ή να απολογηθεί και να ζητήσει συγγνώµη από τον ελληνικό λαό για την κατάντια που υπήρξε. Αυτή
είναι η κατάσταση, δυστυχώς.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι ιδιαίτερα γιατί έγινε πράγµατι µια
πάρα πολύ σηµαντική δουλειά στον τοµέα για το ασφαλιστικό
όλες αυτές τις ηµέρες και στην επιτροπή και στη Βουλή. Αυτό το
δεκαπενθήµερο, εικοσαήµερο που ξεκίνησε µε το εργασιακό και
καταλήξαµε εδώ που καταλήξαµε, νοµίζω ότι ήταν πολύ διδαχτικό για όλους µας.
Νοµίζω ότι είµαστε περήφανοι που µπορούµε να πούµε ότι µε
µια πολύ καλή συνεργασία µαζί σας όλοι οι Βουλευτές µας, όλοι
οι άνθρωποι της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, από τον
εισηγητή µας τον κ. Μόσιαλο µέχρι το νεώτερο Βουλευτή, δώσαµε µια µάχη προκειµένου να γίνει το ασφαλιστικό όπως πρέπει,
ώστε και να εξασφαλίσει τη σωτηρία του συστήµατος, αλλά από
την άλλη να δείξει ότι υπάρχουν πάντα περιθώρια για ζητήµατα
που συνδέονται και µε την αποτελεσµατικότητα και την κοινωνική ευαισθησία και τη βαθιά πίστη µας σε ένα σύστηµα που είναι
κοινωνικό ασφαλιστικό.
Θέλω να σηµειώσω µε ιδιαίτερη ικανοποίηση και πάλι µια και
µιλάµε επί των άρθρων τις εγγυήσεις των επικουρικών και των
άλλων συντάξεων, οι οποίες έγιναν µε την προχθεσινή παρέµβαση, το γεγονός ότι παραµένει ανοιχτή η προοπτική για την
αποκατάσταση της δέκατης τρίτης και της δέκατης τέταρτης σύνταξης και µάλιστα και µε πρωθυπουργική δέσµευση ότι µε τη
βελτίωση της οικονοµίας θα αποκατασταθεί αυτό το µείζον ζήτηµα απέναντι στους Έλληνες συνταξιούχους.
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Θέλω να σηµειώσω ως ιδιαίτερα θετική τη σηµερινή σας παρέµβαση για τη διαιτησία, που ήρθε στη συνέχεια των εξαγγελιών σας και των δικών µας παρεµβάσεων για την ανάγκη να
βρεθεί µια λύση µέσα από το διάλογο των κοινωνικών εταίρων.
Βεβαίως, θέλω να σηµειώσω ότι τόσο εσείς, όσο και ο Υπουργός ο κ. Κουτρουµάνης, προχωρήσατε σε πολλές βελτιώσεις,
εξαντλώντας τα περιθώρια που αντικειµενικά υπήρχαν και για τα
όρια ηλικίας και για τα άλλα ζητήµατα που τέθηκαν -και σωστά
τέθηκαν- και από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ κατά
κύριο λόγο, αλλά βεβαίως και από τις άλλες δυνάµεις για να µην
αδικήσουµε και τις προσπάθειες που έγιναν από τους άλλους συναδέλφους.
Θεωρώ πολύ σηµαντικό αυτό το διάλογο που έγινε στη Βουλή,
τιµά το Κοινοβούλιο και θεωρώ ότι δίνει µια απάντηση σε όλους
εκείνους που νοµίζουν ότι είµαστε δήθεν επιστρατευµένοι, όπως
είπε κάποιος συνάδελφος το πρωί ή άφωνοι ή άβουλοι ή άλαλοι,
το αντίθετο αποδείχθηκε.
Αποδείχθηκε ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ είχε
και τη δύναµη και τη θέληση να συµβάλλει σε έναν ουσιαστικό
διάλογο, σε µια ουσιαστική δουλειά για ένα σύστηµα σωστό, βιώσιµο, που δεν θα αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι, όσο το δυνατόν
µέσα σ’ αυτές τις συνθήκες δίκαιο και µάλιστα και ευαίσθητο σε
πάρα πολλά σηµεία παρά τις βίαιες προσαρµογές που λόγω του
µνηµονίου υπάρχουν σε άλλα απέναντι στους Έλληνες.
Θεωρώ ότι και µετά την έξοδο της χώρας από την κρίση εκείνα
τα σηµεία που παρέµειναν σηµεία βίαιης προσαρµογής, οι µητέρες είναι ένα απ’ αυτά, θα µπορούν και πάλι να βελτιωθούν και να
αλλάξουν γιατί τα χρωστάµε στον ελληνικό λαό.
Κλείνω, λέγοντας και πάλι ότι πρέπει να λαµβάνουµε υπ’ όψιν
σοβαρά και τις διαµαρτυρίες που ακούγονται από τους πολίτες.
Θέλω να συµφωνήσω µε όλους όσους είπαν κάτι τέτοιο. ∆εν
οµιλώ µόνο για την ηχηρή διαµαρτυρία των συγκεντρώσεων ή
των απεργιών που γίνονται, οµιλώ και για τη σιωπηρή διαµαρτυρία που ίσως πρέπει να ρίξουµε το µεγαλύτερο βάρος. Εκείνη τη
διαµαρτυρία που οι πολίτες την κρατάνε µέσα τους, εκείνη που
καµµία φορά όταν πηγαίνουµε σε µια ταβέρνα ή σε κάποιο µαγαζί και τη βλέπουµε στα πρόσωπά τους που είναι µια έκφραση
ερωτήµατος, σιωπηρής αποδοκιµασίας, φόβου, ανασφάλειας,
ερωτηµάτων για το αύριο. Οφείλουµε και αυτό να το καλύψουµε.
∆εν είναι τόσο µαύρη η κατάσταση. Υπάρχουν αυτήν τη στιγµή
µέτρα, τα οποία αρχίζουν να αποδίδουν και να δηµιουργούν ελπίδες και προοπτικές για το αύριο. Να σας πω και κάτι. Υπάρχουν και πολλά σηµεία που αδικείται η σηµερινή πολιτική της
Κυβέρνησης.
Σήµερα στην Επιτροπή ψηφίσαµε µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία
το νόµο για την ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών,
των υπερχρεωµένων καταναλωτών. Επίσης, αυτές τις ηµέρες είχαµε την ευκαιρία να κουβεντιάσουµε και θα έρθει γρήγορα στην
επιτροπή, το κοµµάτι για την ολοήµερη λειτουργία των νοσοκοµείων. Είδαµε τα άλλα µέτρα σας για τον ΟΑΕ∆, τα παρουσιάσαµε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που έχουν να κάνουν µε
το νέο άνεργο, που θα του δηµιουργήσουν ελπίδα ζωής και προοπτικής.
Όλα αυτά τα ζητήµατα αδικούνται και χάνονται µέσα από µια
λογική που θέλει να καταλογίζει µόνο τα άσχηµα και τα κακά, τα
φοβικά και τα ανασφαλή. ∆εν είναι µόνο έτσι. Βεβαίως, όµως και
χρειάζονται συµπληρώσεις, βεβαίως πρέπει να ρίξουµε ιδιαίτερο
βάρος ότι υπάρχει σχέδιο, ελπίδα και προοπτική, όπως ανέφερε
και χθες ο Πρωθυπουργός.
Νοµίζω ότι αυτό το σχέδιο µε επικέντρωση σε δύο βασικούς
άξονες. Ο ένας είναι ο άξονας της ανάπτυξης, πρέπει να υπάρχει προοπτική για τον τόπο, πρέπει να υπάρχει προοπτική για δηµιουργία θέσεων εργασίας, πρέπει να υπάρχει προοπτική για την
επιχειρηµατικότητα για τους νέους ανθρώπους και για την εξέλιξη για τους νέους ανθρώπους και τους Έλληνες.
Ο δεύτερος άξονας είναι τα κοινωνικά αντίβαρα µε οριζόντιες
πολιτικές που θα διαβεβαιώνουν ότι η οικογένεια, το παιδί, ο νέος
άνεργος, ο ανάπηρος, οι κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού είναι πάντα στο κέντρο του ενδιαφέροντός µας. Νοµίζω
ότι σε αυτά τα ζητήµατα το επόµενο διάστηµα πρέπει να ρίξουµε
το κύριο βάρος.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρωτόπαπα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ: (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ: (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να πω ότι για εµένα είναι µια
πρωτόγνωρη εµπειρία να συζητείται ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο και θέλω πραγµατικά να ευχαριστήσω όλους, γιατί πέραν
από τις όποιες υπερβολές έχουµε όλοι στο λόγο µας µερικές
φορές, ήταν σηµαντική η συµβολή όλων µας ώστε να διεξαχθεί
ένας διάλογος και να αναδειχθούν, να φωτιστούν πλευρές αυτής
της νοµοθετικής πρωτοβουλίας που έχουµε πάρει ως Κυβέρνηση.
Τέθηκε ένα ζήτηµα από πολλούς και είναι και ένα ερώτηµα που
τίθεται από κάθε πολίτη που συναντάς στο δρόµο ή από πολλούς
πολίτες: Αφού λέτε ότι η εισφοροδιαφυγή είναι τόσο µεγάλη,
αφού λέτε ότι η σπατάλη είναι τεράστια στα ταµεία -και είναιγιατί δεν προχωρήσατε σε αυτά τα µέτρα, ώστε να εξασφαλιστούν οι πόροι και να µην χρειαστεί να γίνουν αυτές οι αλλαγές
που γίνονται µε αυτό το νόµο;
Η απάντηση είναι ότι και αυτά πρέπει να γίνουν και αυτά που
προβλέπει το νέο νοµοσχέδιο. Έλεγα, πριν έρθω στη Βουλή, ότι
βασική προϋπόθεση για να υπάρξει βιώσιµο σύστηµα είναι να
διασφαλιστούν οι θεσµοθετηµένοι πόροι των ταµείων. Αυτό είναι
αναγκαία προϋπόθεση, αλλά δεν είναι ικανή, όµως, να βοηθήσει
ένα σύστηµα στη βιωσιµότητα του µακροπρόθεσµα, γιατί απαιτούνται και άλλες αλλαγές. Είναι αλλαγές τις οποίες προτείνουµε, έτσι ώστε πραγµατικά να υπάρξει µια στερεή βάση για να
µπορέσει το σύστηµα και µετά το 2020 και µετά το 2030 να έχει
τις αντοχές και τις δυνατότητες να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όµως, αυτήν την περίοδο, τους εννέα
µήνες που είµαστε σε αυτό το Υπουργείο έχουµε κάνει – και πρέπει να το τονίσω αυτό – όσα δεν έγιναν πολλά χρόνια, τα προηγούµενα δέκα ή είκοσι χρόνια. Σε πολύ σύντοµο χρονικό
διάστηµα προσπαθήσαµε -δεν τα καταφέραµε παντού- να αντιστρέψουµε µια πορεία που ήταν καταστροφική.
Για να αντιστραφεί αυτή η πορεία έπρεπε να ξεκινήσουµε σε
ορισµένες περιπτώσεις από µηδενική βάση, από υπηρεσίες που
ήταν ή υποστελεχωµένες ή διαλυµένες ή αδρανείς. Για παράδειγµα η ΥΠΕ∆ΦΥΚΑ, µια υπηρεσία που δηµιουργήθηκε για τον
έλεγχο των δαπανών φορέων υγείας και δεν υπήρχε ουσιαστικά
την ηµέρα που αναλάβαµε τα καθήκοντά µας.
Όπως η Εθνική Αναλογιστική Αρχή που σε µια χώρα σαν την
Ελλάδα, πρέπει να λειτουργεί µε ρυθµούς ιδιαίτερα έντονους για
να µπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά που θέλει ως εργαλείο µια
Κυβέρνηση, για να κάνει τη δουλειά της. Αυτή η υπηρεσία, όµως,
είχε τρεις αναλογιστές µαζί µε την Πρόεδρο και χρειάστηκε να
επιστρατεύουµε και από την Κύπρο και από το ∆ιεθνές Γραφείο
Εργασίας και από άλλες υπηρεσίες εδώ στην Ελλάδα, επιστήµονες, οι οποίοι ασχολήθηκαν δουλεύοντας δεκαπέντε ώρες την
ηµέρα για να µπορέσουν να φέρουν σε πέρας µια δουλειά που
έπρεπε να γίνει σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα για να έχουµε
εικόνα, για να µην βαδίζουµε στα τυφλά, για να µην κάνουµε ρυθµίσεις, οι οποίες δεν είναι µελετηµένες.
Τα µέτρα αυτά και οι δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα
έχουν αποτελέσµατα. Αυτό είναι σίγουρο. ∆εν µπορούσαν, όµως,
να έχουν αποτελέσµατα το Μάρτιο. ∆εν µπορούσαν να έχουν
αποτελέσµατα τον Απρίλιο. Έχουν τα πρώτα αποτελέσµατα τον
Μάιο, που είπαµε και χθες. ∆ηλαδή, η περιστολή της φαρµακευτικής δαπάνης στο ΙΚΑ. Στα άλλα ταµεία η περιστολή αυτή θα
φανεί τους επόµενους µήνες, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο.
Έχουµε δεσµευτεί ως Υπουργείο Εργασίας να έχουµε εξοικονόµηση πόρων από την περιστολή της δαπάνης και από τον
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έλεγχο της φοροδιαφυγής ενός ποσού δύο δισεκατοµµυρίων περίπου ευρώ µέσα στο 2010, για να µην χρειαστεί τα ταµεία να
χρηµατοδοτούν µε το επιπλέον ποσό των 2.6 δισεκατοµµυρίων
ευρώ που χρειάστηκαν το 2009.
Θα δώσω αυτόν τον πίνακα που είναι ουσιαστικά όλος ο σχεδιασµός µας και για τα πρώτα τρία-τέσσερα χρόνια, αλλά και για
τα επόµενα, που δείχνει τι; ∆είχνει ότι το 2014 έχουµε βάλλει ως
στόχο να εξοικονοµηθούν πόροι για το σύστηµα εννέα δισεκατοµµυρίων ευρώ, από τα οποία τα τρία δισεκατοµµύρια ευρώ
είναι αυτά που θα προέλθουν από την µείωση κατά 30% της εισφοροδιαφυγής και τα 2,8 δισεκατοµµυρίων είναι εκείνα που θα
προκύψουν από τον περιορισµό της σπατάλης, κυρίως της φαρµακευτικής.
∆εν είναι, εποµένως, η αύξηση των ορίων ηλικίας εκείνη η
οποία θα φέρει τα αποτελέσµατα, ούτε η µείωση των συντάξεων.
Πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το σχεδιασµό θα δείτε ότι η µείωση
των συντάξεων, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια συµβάλλει σε
ένα ποσοστό της τάξης του 20% στους πόρους που πρέπει να
εξοικονοµηθούν για να µπορέσει το σύστηµα να αντέξει, να ισορροπήσει οικονοµικά.
Χρειάζονται, όµως, και άλλες αλλαγές. Αυτές τις αλλαγές τις
κάνουµε µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο που προτείνουµε να ψηφιστεί. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές; Έχουν αναφερθεί πολλές
φορές και από τον Υπουργό και από εµένα. Τι λένε; Λένε ότι πρέπει να δηµιουργηθεί κίνητρο ασφάλισης. Πως θα δηµιουργηθεί
κίνητρο ασφάλισης;
Μπορεί να δηµιουργηθεί κίνητρο ασφάλισης όταν εκείνος που
έχει δεκαπέντε χρόνια ασφάλιση και εκείνος που έχει τριάντα
παίρνουν την ίδια σύνταξη; Η απάντηση είναι «όχι». Πρέπει να
υπάρχει κλιµάκωση της σύνταξης ανάλογα µε τις εισφορές που
καταβάλλονται. Αυτό κάνουµε.
Άκουσα να λέγεται ότι οι συντελεστές απόδοσης, αναπλήρωσης είναι µικροί στα χαµηλά εισοδήµατα ή στα λίγα χρόνια και µεγάλοι στα πολλά χρόνια. Μα, αυτό έπρεπε να γίνει, γιατί
απλούστατα σε µια σύνταξη των 500 ευρώ ο κρατικός προϋπολογισµός συνεισφέρει 360 ευρώ, που σηµαίνει περίπου το 75%
του εισοδήµατος, ενώ σε µια σύνταξη των 2.000 ευρώ, συνεισφέρει ποσό της τάξης του 10%. Εποµένως, γίνεται σοβαρή αναδιανοµή µε την βασική σύνταξη.
Το δεύτερο ζήτηµα που τέθηκε αφορά την χρηµατοδότηση.
Θα παραδώσω για τα Πρακτικά ένα πίνακα που δείχνει την χρηµατοδότηση, όπως έχει προβλεφθεί και για το 2010 και για το
2011. Τι θα γίνει µε τη χρηµατοδότηση το επόµενο διάστηµα;
Η χρηµατοδότηση θα γίνεται µε το ισχύον καθεστώς τηρουµένων, βέβαια, των δεσµεύσεων. Ποιών δεσµεύσεων; ∆εν θα δώσουµε αυτά που έδωσε ο κρατικός προϋπολογισµός το 2009,
που ήταν 17 δισεκατοµµύρια, αλλά τα 3,5 δισεκατοµµύρια που
χρειάζονται τα ασφαλιστικά ταµεία για να λειτουργήσουν στο
πλαίσιο της τριµελούς χρηµατοδότησης. ∆ηλαδή, του 1% που
δίνουµε στο ΙΚΑ, του ποσοστού ή του ποσού που δίνετε στον
ΟΑΕΕ, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής χρηµατοδότηση
των δανείων και η δυνατότητα τους να καταβάλουν τις συντάξεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αν υπάρξει µεγαλύτερη ανάγκη, κύριε
Υφυπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Αν υπάρξει µεγαλύτερη ανάγκη, θα
έχουµε και την ανάληψη της υποχρέωσης από την πλευρά του
κράτους για τη βασική σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου του 2015.
Και είναι υποχρέωσή µας –και αυτό κάνουµε πράξη- να µην απευθυνόµαστε στον κρατικό προϋπολογισµό -δηλαδή στον δανεισµό- για να ισορροπήσουµε οικονοµικά τα ταµεία, αλλά να
µπορέσουµε να ενισχύσουµε και την αυτοχρηµατοδότηση των
ταµείων.
Συνεπώς, οι επιφυλάξεις ή η καχυποψία που εκφράστηκε ότι
δεν θα υπάρχει επαρκής χρηµατοδότηση για τα ταµεία νοµίζω
ότι δεν έχουν βάση. Γι’ αυτό καταθέτω τον πίνακα για να δείτε
ακριβώς, πώς η χρηµατοδότηση θα εξελίσσεται από τώρα και για
τα επόµενα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης καταθέτει για τα Πρα-
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κτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας
και Πρακτικών της Βουλής)
Υπήρξε η αναφορά πολλές φορές για το τί µπορεί να γίνει τα
επόµενα χρόνια, αν θα δώσουµε τα δώρα, αν θα δώσουµε τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη. Τι µας εµποδίζει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δώσουµε παραπάνω στα δώρα
από τα 800 ευρώ που δίνουµε; Είναι το µνηµόνιο; Η αδυναµία
είναι εκείνη που µας εµποδίζει. Εάν είχαµε τα χρήµατα δεν µας
εµποδίζει κανένας να τα δώσουµε.
Εποµένως, εφόσον εξασφαλίσουµε τα χρήµατα αυτά µέσα
από την περιστολή των δαπανών, µέσα από την εξασφάλιση της
οικονοµικής ισορροπίας του συστήµατος δεν µας εµποδίζει κανένας. Εκείνο που δεν µπορούµε να κάνουµε είναι να δώσουµε
χρήµατα, τα οποία θα ζητήσουµε να τα πάρουµε δανεικά για να
µπορέσουµε να καλύψουµε τη δαπάνη των ταµείων.
Υπάρχει η ρήτρα στην οποία πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία. Και η ρήτρα µπήκε από εµάς για να δίνει τη δυνατότητα
και το 2011 και 2012 και οποιοδήποτε από τα επόµενα χρόνια εφόσον οι µελέτες δείχνουν ότι υπάρχει δυνατότητα- στα ταµεία
να βελτιώσουν τη σύνταξη τους και να µπορούν να το κάνουν,
πάντοτε όµως βαδίζοντας σε ένα δρόµο στέρεο που δεν θα επαναληφθούν φαινόµενα να δανειζόµαστε για να δίνουµε αυξήσεις
-και µάλιστα πολλές φορές την προεκλογική περίοδο- χωρίς καµµία οικονοµική προσέγγιση.
Εποµένως, αν πετύχουµε τους στόχους αυτούς που έχουµε
θέσει νοµίζω ότι µπορούµε να έχουµε καλύτερη βασική σύνταξη.
Και αν είναι δώδεκα οι βασικές συντάξεις τι πειράζει εάν µπορείς
να κάνεις τη σύνταξη των 360 ευρώ 400 ευρώ, αν έχεις αυτή τη
δυνατότητα µετά από ένα, δύο ή τρία χρόνια;
Τέλος είµαι από αυτούς, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, που
βεβαίως είχα διαφορετική άποψη όταν ψηφιζόταν ο νόµος Σιούφα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρχαν θετικές ρυθµίσεις µέσα
σ’ αυτό το νόµο. ∆εν σηµαίνει ότι η ρύθµιση µε την οποία δηµιουργείται το σύστηµα για τους νέους εργαζόµενους δεν ήταν
σωστή ρύθµιση.
Ήµουν από εκείνους που είχαν διαφωνήσει µε τις προτάσεις
Γιαννίτση. Όχι σε όλο το φάσµα αυτών των προτάσεων. Είµαι
από εκείνους που διαφώνησαν µε το νόµο Πετραλιά, όχι γιατί δεν
πίστευα στην ενοποίηση των ταµείων, αλλά πίστευα ότι δεν θα
έπρεπε να µεταφέρουµε τις υποχρεώσεις των τραπεζών και των
∆ΕΚΟ στο ΙΚΑ. Και έλεγα ότι αυτή η ενοποίηση δεν πρέπει να
υποστηριχθεί. ∆εν έλεγα ότι δεν πρέπει να γίνουν τα τρία ταµεία,
τα οποία λέω και σήµερα ότι είναι αναγκαία να γίνουν.
Θα θυµίσω, λοιπόν, κάτι το οποίο σε σχέση µε το σηµερινό που
παρουσιάζουµε -και άκουσα να λέγεται ότι αυτό είναι χειρότερο
από το νόµο Σιούφα, είναι χειρότερο από τις προτάσεις Γιαννίτση- υπάρχουν δύο διαφορές σηµαντικές.
Η πρώτη: Πόσο θα ήταν η κατώτερη σύνταξη σήµερα µε το
νόµο Σιούφα ή µε τις προτάσεις Γιαννίτση; Θα ήταν 185 ευρώ.
Σήµερα είναι 495 ευρώ. Γι’ αυτό εισηγούµαι την ψήφιση αυτού
του νοµοσχεδίου, γιατί έχει εξασφαλισµένη µια σύνταξη που το
κατώτερο όριο ξεκινάει από 495 ευρώ.
∆εύτερη διαφορά: Η πρώτη νοµοθετική πρωτοβουλία και ο
νόµος αυτός ο λεγόµενος νόµος Σιούφα έγινε µε ένα τρόπο που
µετέφερε όλα τα βάρη στις επόµενες γενιές. Ξέρετε ποιο ήταν το
ποσοστό αναπλήρωσης; Το 60%. Και σήµερα είναι 65% αυτό που
προτείνουµε σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες από τότε. Αυτά
ήταν τα δύο βασικά σηµεία, δηλαδή, της µείωσης της σύνταξης.
Και να προσθέσω και ένα άλλο, επειδή βλέπω να υπάρχει µια
έκπληξη που εκφράζεται από την πλευρά των συναδέλφων της
Νέας ∆ηµοκρατίας. Θα θυµίσω ότι το 1990 υπήρξε ρύθµιση µε
την οποία εγκλωβίστηκαν όλοι και δεν είχε κανένας τη δυνατότητα να πάρει σύνταξη, ακόµη και αν είχε θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα, κάτι το οποίο δεν γίνεται µε αυτή τη διάταξη.
∆ίνεται πλήρης διασφάλιση στα δικαιώµατα των εργαζοµένων
που τα έχουν θεµελιώσει.
Συµπέρασµα: Υπήρξαν νόµοι –εγώ δεν θέλω να µηδενίσω καµµία προσπάθεια που έγινε στο παρελθόν, όλοι είχαν την ίδια αγωνία που έχουµε και εµείς σήµερα- που έβαλαν θεµέλια πολλές
φορές για να δηµιουργηθεί ένα στέρεο ασφαλιστικό σύστηµα,
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ένα σύστηµα βιώσιµο και αποτελεσµατικό. Τί έλειψε µετά από
την ψήφιση αυτών των νόµων; Τί έλειψε µετά από το ν.
2084/1992; Η εφαρµογή του, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων, τις υποχρεώσεις των ασφαλισµένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε µισό λεπτό.
Αυτό που δεν θα κάνουµε τώρα είναι να θεωρήσουµε ότι οι
υποχρεώσεις µας τελείωσαν µε την ψήφιση αυτού του νόµου.
Εµείς ξεκινήσαµε την προσπάθεια. Θα τη συνεχίσουµε την προσπάθεια, έτσι ώστε να εφαρµοστεί αυτός ο νόµος, όχι ως προς
τα όρια ηλικίας µόνο, αλλά σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις της
κάθε πλευράς, δηλαδή, του κράτους, των εργοδοτών των προµηθευτών απέναντι στα ασφαλιστικά ταµεία.
Με αυτήν την έννοια είµαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουµε για να µπορέσουµε να έχουµε πραγµατικά ένα βιώσιµο
σύστηµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Κουτρουµάνη.
Παρακαλώ να λάβει το λόγο ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Οδυσσέας Βουδούρης.
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
φτάνουµε στο τέλος αυτής της συζήτησης και οµολογώ ότι είχα
προετοιµαστεί περισσότερο για να µιλήσω πάνω σε µια πρόταση
έτσι όπως είχε διαµορφωθεί πριν από µερικές µέρες. Νοµίζω ότι
έγιναν αρκετές εξελίξεις και αρκετές ανατροπές. Θα συµφωνήσω
µε αυτό το οποίο είπε ο κ. Πρωτόπαπας ότι κατά τη διάρκεια
αυτής της διαδικασίας µε την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ, µε το Υπουργείο, µε τους άλλους φορείς, µε όλη τη
Βουλή δώσαµε ένα ίσως διακριτικό, αλλά σηµαντικό µάθηµα δηµοκρατίας. Πραγµατικά λειτούργησε η Βουλή και έγιναν πάρα
πολλές αλλαγές.
Θα προσπαθήσω, λοιπόν, να συνοψίσω πολύ σύντοµα ορισµένα πράγµατα. Πιστεύω ότι το παρόν νοµοσχέδιο είναι απόρροια τριών δεδοµένων: Το πρώτο είναι βέβαια οι δηµογραφικές
εξελίξεις τις οποίες εξέθεσε ο κ. Μόσιαλος στην έκθεσή του. Το
δεύτερο είναι οι διαχρονικές στρεβλώσεις του ελληνικού συστήµατος ασφάλισης. Και το τρίτο είναι η απειλή της χρεοκοπίας του
κράτους στην οποία βρεθήκαµε πρόσφατα.
Η απάντηση που δίνει αυτό το νοµοσχέδιο θα µπορούσε να
συνοψιστεί σε τέσσερα κεφάλαια: Το πρώτο βέβαια αφορά τον
εξορθολογισµό αυτού του συστήµατος. Πιθανώς να είναι το πιο
σηµαντικό µέρος αυτού του νοµοσχεδίου, αν και είναι αυτό που
συζητήθηκε λιγότερο και µέσα στη Βουλή νοµίζω, δυστυχώς και
µέσα στα µίντια.
Το δεύτερο είναι η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Προσωπικά δηλώνω ότι επί της αρχής δεν έχω καµµία αντίρρηση.
Συµφωνώ επί της αρχής πάνω σε αυτό το µέτρο, λέγοντας βέβαια ότι θα προτιµούσα χίλιες φορές να είχε γίνει µε έναν πιο
προοδευτικό τρόπο.
Αλλά εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι υπάρχουν ευθύνες από όλα
τα κόµµατα και αυτά τα οποία κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο και
αυτά τα οποία άσκησαν αποκλειστικά αντιπολίτευση. ∆ιότι, ποιο
κόµµα που σήµερα καταγγέλλει τον εργασιακό Μεσαίωνα, ξευτιλίζοντας βέβαια τις λέξεις, ποιο κόµµα πήρε µία υπεύθυνη θέση
για τη συνταξιοδότηση στα σαράντα πέντε, στα σαράντα ή και
στα τριάντα; Αυτό δεν ήταν µία σκανδαλώδης ανωµαλία; Προφανώς ήταν µία ανωµαλία και σε οικονοµικό επίπεδο, αλλά πιστεύω και σε κοινωνικό επίπεδο. ∆ιότι προφανώς δεν αποτελεί
κοινωνική πρόοδο η σύνταξη στα σαράντα. Κοινωνική πρόοδος
είναι να βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας. Ναι. Να βελτιώνεται
αυτός ο ζωτικός οµφάλιος λώρος του ατόµου µε το κοινωνικό
σύνολο που αποτελεί η εργασία και όχι να διακόπτεται, ενώ ένα
άτοµο είναι ακόµη σε θέση να προσφέρει.
Η εργασία δεν πρέπει να είναι ποινή για την οποία ζητάµε να
εκποιήσουµε τη µικρότερη δυνατή. ∆εν είναι ή τουλάχιστον δεν
πρέπει να είναι και γι’ αυτό συµφωνώ ότι πρέπει να αγωνιστούµε.
Το τρίτο κεφάλαιο είναι οι περικοπές. Ποιος θα χαρεί µε τις
περικοπές; Κανείς βέβαια. Αλλά, ποιός προτείνει κάτι που θα

9904

µπορούσε σήµερα να τις αποτρέψει; Πάλι δυστυχώς κανείς. Άρα,
βρισκόµαστε µπροστά σε µία αναγκαία, επίπονη απόφαση και
αυτή την απόφαση µπορούµε να την δεχθούµε, όµως, µε µία
προϋπόθεση. Πρώτον, ότι θα διασφαλιστούν οι κατώτερες συντάξεις, οι πιο αδύναµοι και δεύτερον ότι αυτά τα µέτρα είναι για
τη διάρκεια της κρίσης και µόνο για τη διάρκεια της κρίσης. Θα
επανέλθω σε αυτό το σηµείο.
Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Θα πω
ορισµένα πράγµατα, γνωρίζοντας βέβαια τις δηλώσεις του
Υπουργού, τις πρόσφατες δηλώσεις που έγιναν πριν λίγο, θέλω
κατ’ αρχάς να πω ότι συµφωνώ µε τον νέο τρόπο επιλογής των
µεσολαβητών και των διαιτητών. Είναι πιστεύω σωστός και δίκαιος και ως εκ τούτου, πιστεύω ότι διασφαλίζει τη θεραπεία
ανωµαλιών του παρελθόντος, όπως σωστά τόνισε ο Υπουργός.
∆εν καταλάβαινα, λοιπόν, συνεπώς γιατί χρειάζεται επιπλέον να
καταργήσουµε τον υπάρχοντα τρόπο προσφυγής στη διαιτησία.
Η δυνατότητα προσφυγής από έναν κοινωνικό εταίρο έχει συµµετρικό χαρακτήρα. Αυτή, λοιπόν, καθ’ εαυτή η διάταξη δεν δίνει
πλεονέκτηµα σε µία από τις πλευρές. Αντιθέτως, πιστεύω η κατάργηση αυτής της διάταξης, θα έδινε τη δυνατότητα από µία
πλευρά να µπλοκάρει η διαδικασία της διαιτησίας. Εφόσον όµως,
έχουµε διασφαλίσει ότι αυτή η διαδικασία είναι αµερόληπτη, γιατί
να την φοβόµαστε;
Τώρα, παρά αυτή τη διαφοροποίηση την οποία έκανα, θέλω
να πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι το αναγκαίο νοµοσχέδιο για
να βγούµε από τον λάθος δρόµο, τον οποίο ακολουθήσαµε εδώ
και χρόνια και για να θέσουµε µία γερή βάση επάνω στην οποία
θα οικοδοµηθεί ένα δίκαιο και κοινωνικό κράτος.
Υπενθυµίζω ένα από τα στοιχεία, τα οποία έδωσε ο κ. Μόσιαλος. Για κοινωνική προστασία σήµερα διαθέτουµε το 26% του
ΑΕΠ και από αυτό το 60% πάει στις συντάξεις. Εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, προφανώς σε λιγότερο από µία γενιά αυτό το
ποσοστό θα φτάσει ίσως και το 90%. Αν, λοιπόν, δεν αλλάξει
αυτή η εξέλιξη, πώς θα αναπτύξουµε το κοινωνικό κράτος, τον
τοµέα της υγείας, τον τοµέα της παιδείας;
Και εδώ µπαίνουν δύο ερωτήµατα. Το πρώτο είναι: Αυτός ο
δρόµος µπορεί να περπατήσει; Εγώ απαντώ ναι, αλλά µε προϋποθέσεις. Μπορεί να περπατήσει, εφόσον ταυτόχρονα βελτιώσουµε το κοινωνικό κράτος και πάρουµε µέτρα για την
οικονοµική ανάπτυξη. ∆ιότι, προφανώς, κανένα νοµοσχέδιο τόσο
σοβαρό, τόσο κοµβικό, δεν είναι ανεξάρτητο από τη συνολική
πολιτική. Ένα τέτοιο νοµοσχέδιο είναι µία ψηφίδα µέσα σ’ ένα
συνολικό και γενικότερο παζλ.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι: Μπορεί αυτό το νοµοσχέδιο, το
οποίο περιέχει και δύσκολα µέτρα, αντιλαϊκά µέτρα, να γίνει αποδεκτό από τον κόσµο; Και εδώ πάλι απαντώ ναι, αλλά µε προϋποθέσεις. Πιστεύω ότι µετά από το µνηµόνιο το οποίο
υπογράψαµε µε τους διεθνείς φορείς, θα έπρεπε να υπογράψουµε και ένα µνηµόνιο µε την κοινωνία. Και τι θα έπρεπε να περιέχει ένα τέτοιο µνηµόνιο; Βασικά δύο πράγµατα. Το πρώτο
είναι µία κόκκινη γραµµή προστασίας κάποιων αδύναµων, µία
κόκκινη γραµµή η οποία θα αποτρέψει τον κίνδυνο της φτώχειας
στη χώρα µας και το δεύτερο είναι µία ρητή δέσµευση ότι τα
µέτρα λιτότητας είναι µόνο για την κρίση. Αυτές τις διαβεβαιώσεις τις έδωσε µε ξεκάθαρο τρόπο χθες ο Πρωθυπουργός.
Με αυτές τις σκέψεις ψηφίζω το νοµοσχέδιο και δίνω ψήφο
εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Βουδούρη.
Το λόγο έχει για προτασσόµενη δευτερολογία ο κ. Σαλµάς.
Ορίστε, κύριε Σαλµά, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο κυριάρχησε η ρύθµιση και
η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος του κλάδου σύνταξης κυρίως, ενώ αδικήθηκε το κοµµάτι της περίθαλψης. Και
επειδή τα ασφαλιστικά ταµεία έχουν κλάδο περίθαλψης και
κλάδο σύνταξης, όπου µέχρι τώρα όλοι γνωρίζουµε ότι το ζηµιογόνο κοµµάτι ήταν του κλάδου περίθαλψης, όπου πήγαινε και
το κάλυπτε από τον κλάδο σύνταξης, θεωρώ ότι θα µπούµε πάλι
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σε περιπέτειες, επειδή δεν έχει ξεκαθαρίσει µε αυτό το νοµοσχέδιο η εξυγίανση του κλάδου περίθαλψης των ασφαλιστικών
ταµείων.
Γίνεται µία δειλή προσπάθεια για να αυτονοµηθεί ο κλάδος περίθαλψης των ασφαλιστικών ταµείων και να ενσωµατωθεί στην
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο νοµοθετείται νοµίζουµε ότι
δεν θα οδηγήσει πουθενά.
Και αυτό για τον εξής λόγο. Είπατε, κύριε Υφυπουργέ, προηγουµένως, ότι θα εξοικονοµήσει 2,8 δισεκατοµµύρια από τη φαρµακευτική δαπάνη, εάν κατάλαβα καλά, από τα ασφαλιστικά
ταµεία το χρόνο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Μέχρι το 2014.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Προφανώς, θα αγνοείτε ότι η φαρµακευτική δαπάνη σε όλο τον κόσµο αυξάνεται λόγω της αύξησης της
τεχνολογίας και δεν θα έχετε λάβει υπόψη ότι είναι 5 δισεκατοµµύρια τη χρονιά που πέρασε και δεν θα έχετε λάβει επίσης
υπόψη ότι σύµφωνα µε στοιχεία του IMS το πρώτο πεντάµηνο
του 2010 υπήρξε αύξηση των πωλήσεων στα φαρµακεία 4,5% µε
µείωση του όγκου 2,5%. ∆ηλαδή, οι εταιρείες ήδη άρχισαν να
υποκαθιστούν µε πιο ακριβά φάρµακα και εποµένως, δεν προκύπτει από πουθενά ότι θα επιτευχθεί αυτό.
Πρέπει να ξέρουµε ότι ο κλάδος περίθαλψης, όπως πάµε, αν
ενσωµατωθεί στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, δεν θα αποδώσει. Και δεν θα αποδώσει γιατί εάν θα δει κανείς τον προϋπολογισµό του ΙΚΑ του 2010, θα διαπιστώσει ότι η πρόβλεψη είναι
5,5 δισεκατοµµύρια για δαπάνες υγείας, ενώ τα έσοδα είναι 4,5
δισεκατοµµύρια, δηλαδή υπάρχει ένα δισεκατοµµύριο έλλειµµα
το οποίο, κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, δεν φαίνεται πώς
θα χρηµατοδοτηθεί.
Μέχρι τώρα, θα σας πω ότι το 2009 υπήρξαν 9,5 δισεκατοµµύρια δαπάνες υγείας των ασφαλιστικών ταµείων, αλλά τα έσοδα
ήταν 6,2. ∆ηλαδή 3,3 δισεκατοµµύρια για το 2009 ήταν τα ελλείµµατα των ταµείων, τα οποία κάλυπτε ο κρατικός προϋπολογισµός.
Τώρα, πώς σκέπτεστε να καλύπτονται αυτά τα ελλείµµατα;
Ποιος θα τα καλύπτει; Φτιάξατε λογιστική ανεξαρτησία του ΙΚΑΕΤΑΜ, αλλά δεν έχετε εξασφαλίσει τον τρόπο της χρηµατοδότησης. ∆ηλαδή, εάν φέτος όπως προβλέπεται θα είναι
ελλειµµατικό το ΙΚΑ, πάλι θα έρθει ο κρατικός προϋπολογισµός
για να καλύψει τις ζηµίες; Εποµένως, νοµίζουµε ότι µε τον τρόπο
αυτό δεν επιτυγχάνετε τη δηµοσιονοµική σταθερότητα και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση του κλάδου περίθαλψης των ασφαλιστικών ταµείων.
Όµως, πρέπει να σας κάνω µία πρόταση ως Νέα ∆ηµοκρατία
για τον τρόπο που µπορεί να επιτευχθεί αυτό. Η µόνη διέξοδος
είναι: Ενιαία εποπτεία του συστήµατος υγείας, τα ασφαλιστικά
ταµεία να µην παράγουν υπηρεσίες υγείας, να παράγει µόνο το
Υπουργείο Υγείας υπηρεσίες υγείας και να έρθει στην εποπτεία
µαζί µε την χρηµατοδότηση. Εάν δεν έρθει στο Υπουργείο Υγείας
η εποπτεία µαζί µε την χρηµατοδότηση, δηλαδή το κοµµάτι των
ενσήµων που είναι για περίθαλψη, πρέπει να έρθει γι’ αυτά στον
κρατικό προϋπολογισµό, σε συγκεκριµένο κωδικό του Υπουργείου Υγείας για να µπορεί µε το µοντέλο top down να παράγονται υπηρεσίες υγείας. ∆ιότι µε αυτόν τον τρόπο λέτε ότι οι
πρωτοβάθµιες υπηρεσίες, δηλαδή τα πολυιατρεία του ΙΚΑ και οι
κλινικές θα δοθούν στο Υπουργείο Υγείας, αλλά την ίδια ώρα
φτιάχνετε συµβούλια όπου θα αγοράζουν πάλι οι υπηρεσίες
υγείας από τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα.
Νοµίζω ότι αυτό το σύστηµα που είναι ήδη µπερδεµένο και που
δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσµο, το κάνετε πιο πολύπλοκο τώρα και δεν θα οδηγήσει στη δηµοσιονοµική εξυγίανση
και στη µείωση των δαπανών.
Θα σας πω χαρακτηριστικά τι δεν διορθώνετε: Σήµερα λέτε
ότι όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι από 1/1/2011 θα έχουν σύνταξη
από το ΙΚΑ, αλλά θα έχουν περίθαλψη από τον ΟΠΑ∆. Την ίδια
στιγµή, οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, ενώ έχουν σύνταξη από τον
ΟΑΕΕ, θα έχουν περίθαλψη από το ΙΚΑ. Ο ΟΑΕΕ χρωστάει όµως,
αυτά τα χρήµατα στο ΙΚΑ. Ο ΟΑΕΕ χρωστάει µαζί µε τα άλλα ταµεία τρία δισεκατοµµύρια στα νοσοκοµεία. Τα νοσοκοµεία χρω-
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στάνε στους προµηθευτές και µε νόµο που ψηφίζουν αυτές τις
µέρες στη Βουλή και τις υποχρεώσεις τις παίρνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς τα νοσοκοµεία, προς τους προµηθευτές, αλλά παίρνει και τις οφειλές των ασφαλιστικών ταµείων
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Επειδή έτσι δεν θα προκύψει νοικοκύρεµα του κλάδου περίθαλψης, προτείνουµε, λοιπόν, εκτός από τη µεταφορά της χρηµατοδότησης και των δοµών του Υπουργείου Υγείας να έρθει και
η δαπάνη του φαρµάκου, όλη, στο Υπουργείο Υγείας, δηλαδή, η
τιµολόγηση και η αποζηµίωση του φαρµάκου, αλλά και ο καθορισµός του όγκου της συνταγογράφησης και το Υπουργείο
Υγείας µε µοντέλο top down. ∆ηλαδή, «δωρεάν υγεία σε όλους»
λέγαµε τόσα χρόνια και όσο προκύψει. Αυτό τέλειωσε τώρα.
Τώρα πρέπει να ξέρουµε πόσα χρήµατα έχουµε στον προϋπολογισµό για να παρέχουµε υπηρεσίες υγείας στους πολίτες και
µε αυτό, µε µια κάθετη µορφή το Υπουργείο Υγείας να διανείµει
τις υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτουν νέα ελλείµµατα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Σαλµά.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Κιλτίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, εκτιµώ ότι ο λόγος για
τον οποίο και έδωσα τη θετική ψήφο επί της αρχής δεν έχει µεταλαµπαδευτεί στο κοινωνικό σύνολο µετά από αυτή τη συζήτηση. Οι διαρθρωτικές αλλαγές, για τις οποίες προσωπικά επί
δέκα χρόνια αγωνιζόµουν και εσείς τις φέρνετε, νοµίζω ότι πρέπει να γίνουν στο ευρύ κοινό γνωστές, περί του κλάδου υγείας,
ότι πλέον ήρθε η ώρα να εφαρµοστεί αυτό που χρόνια ολόκληρα
ζητούσαµε κάποιοι, η ισότητα εις την αναπηρία για κάθε Έλληνα
πολίτη σε κάθε ασφαλιστικό οργανισµό, η σύνταξη µετά τα εξήντα και η ισονοµία των φύλων.
Κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι -επειδή εσάς έχουµε µπροστά
µας, Υπουργό και Υφυπουργό- στην παρούσα χρονική συγκυρία
η έµπνευση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και
ο έλεγχος που θα πετύχει, θα είναι εκείνες οι παράµετροι που θα
φέρουν το ποθητό αποτέλεσµα. Και γι’ αυτό δεν δίστασα και δεν
διστάζω να πω ότι αυτή η πολιτική ηγεσία πιστεύω ότι έχει την
τύχη, έχει και την προοπτική να φέρει το αποτέλεσµα που υπάρχει στο παρόν σχέδιο νόµου.
Θέλω να σας επισηµάνω κάποιες παρατηρήσεις, που τις
θεωρώ ειλικρινά σηµαντικές.
Στο άρθρο 6, για την επανεξέταση των αναπηρικών συντάξεων.
Ξέρετε, στην περιρρέουσα ατµόσφαιρα -και ως υγειονοµικός το
γνωρίζω καλύτερα- από το παρελθόν υπάρχουν τα αµαρτήµατα.
∆εν πρέπει να µείνει καµµία αναπηρική σύνταξη που να µην επανεξεταστεί. Έχετε κάποιον σχεδιασµό, αλλά καµµία µα καµµία,
πλην την ισοβιότητα την οποία και ορθώς την προβλέπετε, δεν
πρέπει να µείνει χωρίς επανεξέταση. Πρέπει αυτό να το φροντίσετε κατά την επιταγή της ισότητας και της ισονοµίας.
Στο άρθρο 30, στο οποίο αναφέρεστε και πολύ αναλυτικά, οργανώνετε τις υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ. Για ποιο λόγο, εφόσον
οδηγούµαστε στον ενιαίο φορέα του κλάδου υγείας όλων των
ασφαλιστικών ταµείων, τουλάχιστον για την πρωτοβάθµια, να µην
περιµένετε τη συζήτηση την οποία προδιαγράφετε σε επόµενο
άρθρο, να δούµε τι θα προκύψει εκεί; Ποιο θα είναι τελικώς αυτό
που θα κυριαρχήσει; Θα συµµετάσχει, παραδείγµατος χάριν, η
Τοπική Αυτοδιοίκηση µαζί µε τα ασφαλιστικά ταµεία; Θα υπάρξει
κάτι καινούργιο; Για ποιο λόγο αναλίσκεστε σε δράσεις, οι οποίες
νοµίζω ότι µόνο γραφειοκρατία θα επιφέρουν;
Όσον αφορά και το ΛΑΦΚΑ, που τόσο πολύ ταλαιπώρησε τους
Έλληνες συνταξιούχους, θέλω να σας πω τούτο: στην παρούσα
συγκυρία νοµοθετούµε και κατά την οικονοµική αναγκαιότητα.
Για ποιο λόγο άραγε πρέπει, στη σύνταξη την οποία µε δίκαιο
τρόπο, µε την παρούσα συγκυρία, την περικόπτουµε, ξανά να
υπάρχουν εισφορές εν ονόµατι της αλληλεγγύης; Μα, η αλληλεγγύη για την οποία και είµαστε υπερήφανοι, όλες οι πτέρυγες
αυτού του Κοινοβουλίου, έγκειται σε αυτή την τριµερή χρηµατοδότηση, έγκειται στην εγγύηση του κράτους. Εφόσον αυτό δεν
υφίσταται, νοµίζω ότι και αυτή η διάταξη είναι περιττή.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Κλείνοντας, θα ήθελα να καταθέσω αυτή την πρόταση την
οποία από το 2000 επαναλαµβάνω και εφαρµόζεται και στην τότε
δυτική Γερµανία και µετέπειτα και νοµίζω ότι πρέπει να τύχει της
µελέτης του Υπουργείου σας.
Οι εισφορές έως το τριακοστό πέµπτο έτος της ηλικίας να είναι
από αυτές οι οποίες θα καθοριστούν στο 50%, στο τριακοστό πέµπτο έως το πεντηκοστό πέµπτο στο 100% και µετά το πεντηκοστό πέµπτο στο 25%, για να υπάρχουν τα κίνητρα και για την
προσέλκυση των νέων στην εργασία και για την διατήρηση αυτών
που θα βρεθούν µετά το πεντηκοστό πέµπτο έτος της ηλικίας
τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού,
κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι µία ουσιώδης πληγή του
ασφαλιστικού της χώρας µας είναι το δηµογραφικό. Και αυτό το
συνοµολογεί και όλος ο πολιτικός κόσµος της χώρας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας.
Το Υπουργείο, λοιπόν, καταθέτοντας το παρόν νοµοσχέδιο
είχε µία µοναδική ευκαιρία να σηµατοδοτήσει σε συµβολικό –
έστω- επίπεδο µε κάποιες συγκεκριµένες τροπολογίες, το ενδιαφέρον του για τη δηµογραφική ανάκαµψη της χώρας. Όταν
λέµε ότι η αναλογία εργαζοµένων προς συνταξιούχους είναι 1,7
προς ένα, καταλαβαίνουµε την αναντίρρητη ανάγκη που υπάρχει
να ενισχυθεί η δηµογραφική παράµετρος. Γι’ αυτό, κύριε
Υπουργέ, θέλω να σας προτείνω συγκεκριµένες τροπολογίες.
Στο άρθρο 2, όσον αφορά τη βασική σύνταξη. Η βασική σύνταξη έχει οριοθετηθεί για το 2010 σε 360 ευρώ. Θα µπορούσατε
να κάνετε την εξής διάκριση: Πρώτον, όσον αφορά τις πολυµελείς οικογένειες, αυτή η βασική σύνταξη θα µπορούσε να ανέλθει σε 500 ευρώ.
∆εύτερον. Στο άρθρο 10, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει ο
πλασµατικός χρόνος που κερδίζει µία µητέρα ανάλογα µε τον
αριθµό των τέκνων της. Και λέτε: Στο άρθρο 141 του ν.
3655/2008 –είναι ο νόµος της κ. Πετραλιά- εκεί η κλιµάκωση πλασµατικού χρόνου για τη µάνα είναι η έξης: ένα τέκνο δίνει έναν
πλασµατικό χρόνο, για το δεύτερο και το τρίτο τέκνο δίνονται
από άλλα δύο πλασµατικά έτη, σύνολο πέντε. Και εκεί, κύριε Κουτρουµάνη, σταµατάτε.
Και εγώ σας ερωτώ: είναι σαν να λέτε στις Ελληνίδες «Μην κάνετε πάνω από τρίτο παιδί». Γιατί, λοιπόν, να µην δοθεί επιπλέον
πλασµατικός χρόνος σε µία µάνα που έχει τέσσερα, πέντε, έξι
παιδιά; Εκεί υπάρχει ένα µεγάλο µειονέκτηµα στο σύστηµα.
Επίσης, αν δείτε το νόµο της κ. Πετραλιά, που είχατε µία µοναδική ευκαιρία να τον αλλάξετε, λέει: πλασµατικός χρόνος στις
µητέρες, πλην ΟΓΑ. Για ποιο λόγο «πλην ΟΓΑ»; Η αγρότισσα που
κάνει παιδιά, δεν θα πρέπει να κερδίζει πλασµατικό χρόνο; «Πλην
ΟΓΑ», το έχει µέσα, κοιτάξτε το. Όλο λέτε να το αλλάξετε, αλλά
δεν το αλλάζετε. Γιατί δεν το κάνατε τώρα;
Βεβαίως, εκτός από το άρθρο 10, πάω στο άρθρο 16, παράγραφος 6 γ. πρέπει να προστεθεί η φράση «ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία». Μία φράση.
Ξαναλέω στο άρθρο 16, παράγραφο 6γ «ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία».
Και έρχοµαι και στο τελευταίο άρθρο στο άρθρο 38 που αναφέρεται στην εισφορά στο νέο ΛΑΦΚΑ. Εκεί, κύριε Υπουργέ, µπορούσατε να κάνετε το εξής. Να πείτε ότι όταν έχουµε µία
πολύτεκνη οικογένεια η εισφορά αλληλεγγύης µειούται κατά
50% και να προσθέσετε, επίσης, ότι σε περίπτωση που έχουµε
µία υπερπολύτεκνη οικογένεια µε έξι και πάνω παιδιά, δεν υπάρχει καθόλου η επιβάρυνση της εισφοράς αυτής. Σας έχω πει δε
και χθες ότι θα µπορούσατε σε κάποιον ο οποίος έχει µόνο µία
σύνταξη και µε αυτή ζει και τη σύζυγό του, να επιβάλλεται το
ήµισυ της εισφοράς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

9906

Τι θέλω να πω, κύριε Υπουργέ; Είχατε µία µοναδική ευκαιρία να
σηµατοδοτήσετε στις πολυµελείς οικογένειες, που αποτελούν
τον αιµοδότη του έθνους, το πραγµατικό σας ενδιαφέρον. Με
απλές συµβολικές κινήσεις. Ούτε αυτό δεν πράξατε! Σας θυµίζω
όµως ότι το 2001, το Υπουργείο Εργασίας του οποίου προΐστατο
Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, σε έκθεσή του είχε πει ότι ή θα προχωρήσουµε στην άµβλυνση του τεραστίου δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας ή ποτέ δεν θα µπει µία σταθερή βάση
διόρθωσης των όποιων προβληµάτων και καχεξιών αντιµετωπίζει
το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.
Σας προτρέπουµε, λοιπόν, όχι µόνο στο παρόν νοµοσχέδιο -σε
όλα τα νοµοσχέδια που θα φέρει η Κυβέρνηση- να υπάρξει µία
µέριµνα για τις πολυµελείς οικογένειες. ∆εν το κάνετε και τα επίχειρα της παραλείψεώς σας αυτής, θα τα βρείτε πολύ σύντοµα
µπροστά σας, στην επόµενη εκλογική αναµέτρηση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τον λόγο έχει ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής κ. Σιούφας.
Θα χρειαστείτε όλο το χρόνο, κύριε Πρόεδρε;
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, για πολύ λίγο.
Παρακολούθησα την οµιλία του Υφυπουργού κ. Κουτρουµάνη
πριν από λίγο κλείνοντας αυτή τη συζήτηση και µε τις αναφορές
τις οποίες έκανε στην προηγούµενη ασφαλιστική νοµοθεσία και
κυρίως του πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης και θέλω και την
προσοχή του κυρίου Υπουργού.
Είπατε, κύριε Κουτρουµάνη, ότι µε αυτόν τον νόµο που φέρνετε διαφοροποιείτε τη σύνταξη των δεκαπέντε χρόνων, δηλαδή
τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ηµεροµίσθια σε σχέση µε εκείνον που έχει δουλέψει τριάντα χρόνια. Φοβούµαι, ότι δεν γνωρίζετε πως από το 1992 υπάρχει ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία
για κάθε επιπλέον τριακόσια ηµεροµίσθια δίνεται αύξηση περίπου 1%, που διαφοροποιεί ένα καθεστώς το οποίο ίσχυε για περισσότερο από πενήντα χρόνια. Άρα, δεν το καθιερώνετε για
πρώτη φορά.
∆εύτερον, αναφέρατε ότι ήταν πάρα πολύ χαµηλή η κατώτερη
σύνταξη, κυρίως για τα δεκαπέντε χρόνια εργασίας ή για την περίπτωση ατυχήµατος στα πέντε χρόνια ή στην περίπτωση κατά
την οποία υπήρξε κάποιος άλλος λόγος. Αλλά η βασική φιλοσοφία του ν. 2084 ήταν ότι θα παίρνει ο ασφαλισµένος αυτό το
οποίο προκύπτει από τις ασφαλιστικές εισφορές. Αν δηµιουργήθηκαν τα ελλείµµατα και τα ζητήµατα µετά το 1993 οφείλεται στο
γεγονός ότι οι ρυθµίσεις που ήρθαν, έµπλεξαν προνοιακή πολιτική που έπρεπε να την ασκεί η πολιτεία δια του κρατικού προϋπολογισµού, µέσω των ταµείων.
Και το σηµαντικότερο από αυτά είναι ότι ακόµη και το ΕΚΑΣ,
που καθιερώθηκε –και σωστά- µετά το 1994 και για το οποίο είχατε δεσµευθεί προεκλογικά ότι θα το πάρουν άλλοι τριακόσιες
χιλιάδες πολίτες, το πλήρωναν οι ασφαλισµένοι από τις σάρκες
τους και όχι ο κρατικός προϋπολογισµός. Να γιατί φτάσαµε στα
ελλείµµατα, να γιατί φτάσαµε στο πρόβληµα που έχει η κοινωνική ασφάλιση. ∆εν έφταιγε το σύστηµα, έφταιγε η άσκηση κυβερνητικής πολιτικής που ασκούσαν οι κυβερνήσεις όλες
διαχρονικά, µέσω των ασφαλισµένων των ταµείων.
Και έρχοµαι τώρα - δεν έπρεπε να το επαναλάβετε- για να συγκρίνετε το ποσό της αναπλήρωσης του εισοδήµατος 60% που
προέβλεπε ο ν. 2084, αλλά πώς; Η βάση υπολογισµού ήταν τα
τελευταία πέντε χρόνια ή τα πέντε καλύτερα, από τα δέκα τελευταία χρόνια, όπως έγινε µε τις τελευταίες τροποποιήσεις. Το
64% το οποίο λέτε τώρα µε βάση την αναλογική σύνταξη και µε
βάση την βασική σύνταξη, έχει διαφορετική βάση υπολογισµού.
Και είναι και πάρα πολύ µικρότερο. Γι’ αυτό κάλεσα χθες τον
Υπουργό -εδώ να λέγονται µόνο αλήθειες- και χαίροµαι γιατί βρίσκεται και ο Υπουργός Οικονοµικών εδώ για να παρακολουθεί
αυτήν τη λογική. Γιατί, εάν ξαναµπούµε πάλι στη λογική να
ασκούµε µέσω των ασφαλιστικών ταµείων κοινωνική πολιτική,
που οφείλει να την καταβάλλει ο κρατικός προϋπολογισµός, µετά
από λίγα χρόνια θα ξανασυζητούµε πάλι όπως τα τελευταία
πέντε χρόνια, ότι υπάρχει κρίση και τα ταµεία δεν έχουν χρήµατα
να πληρώσουν. Όλοι θα ενθυµείστε ότι µέχρι το 1992 η πληρωµή
των συντάξεων αποτελούσε είδηση. Και αποτελούσε είδηση
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διότι, τότε έπρεπε να βρεθούν δανεικά, για να πληρωθούν οι συντάξεις.
Άκουσα, και συµπληρωµατικά προς τον κύριο Υπουργό -εσείς
το ξέρετε πάρα πολύ καλά- υπάρχει ένας τρόπος για τις επιχειρήσεις και απορώ γιατί δεν τον εφαρµόζετε. Αυτό που κάναµε
στον τέως ΤΕΒΕ, τον σηµερινό ΟΑΕΕ, ότι για να υπάρξει θεώρηση οικονοµικών βιβλίων κάθε χρόνο από την εφορία, η επιχείρηση οφείλει να προσκοµίσει µία ασφαλιστική ενηµερότητα.
∆ιότι, οι µηχανισµοί καταπολέµησης της εισφοροδιαφυγής δεν
ήταν –µακάρι να τους κάνετε τώρα αποτελεσµατικούς και µακάρι
να είστε, και ο κ. Λοβέρδος και εσείς, αυτοί που θα εφαρµόσετε
το νόµο- να αναζητήσετε τη λύση - κλειδί, µέσω της ασφαλιστικής ενηµερότητας, για τη θεώρηση των βιβλίων. Αυτό πού οδήγησε την δεκαετία του 1990 το ΤΕΒΕ; Να πάρει ανάσα, γιατί
έπνεε τα λοίσθια. ∆ιότι, χωρίς την ασφαλιστική ενηµερότητα, δεν
µπορεί η επιχείρηση να θεωρήσει τα βιβλία της. Και ήταν ο καλύτερος τρόπος είσπραξης, των εισφορών από τις επιχειρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελείωσα κύριε Πρόεδρε.
Αυτές τις σκέψεις ήθελα να καταθέσω και να επαναλάβω,
κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδο και κύριε Κουτρουµάνη, ότι οι
αναφορές στο χθες πρέπει να γίνονται ως σύµβουλοι σοφίας -και
για το σήµερα και για το αύριο- και όχι µόνον η κριτική για την
κριτική. ∆ιότι, εάν επιχειρούσα -πέρα από την περίπτωση του
ΕΚΑΣ που σας ανέφερα- να αναφέρω ορισµένες από τις διατάξεις, για να απαντήσω και σε αυτό που έλεγε χθες, ο εξαίρετος
συνάδελφος και Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος, κ. Παπουτσής, είναι διαχρονική η παρέµβαση των κυβερνήσεων, για να
ευνοούνται ορισµένοι εις βάρος των ασφαλιστικών ταµείων. Αυτό
δεν ήταν µόνο στις περιπτώσεις των προώρων συνταξιοδοτήσεων -που ξέρετε πάρα πολύ καλά και δεν υπήρξε καµµία αντίδραση από καµµία πλευρά, κυρίως στις ∆ΕΚΟ- που έπρεπε για
να µειωθούν τα ελλείµµατά τους, να εξέλθουν νωρίτερα ώστε
να πληρώνει λιγότερα η πολιτεία, όπως έγινε µε την περίπτωση
της Ολυµπιακής Αεροπορίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Παπουτσής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να πάρω
το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μισό, λεπτό, κύριε Παπουτσή.
Ορίστε, κύριε Κουτρουµάνη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσαµε, πέρα
από την ασφαλιστική ενηµερότητα που είπατε, να θυµηθούµε και
άλλες σηµαντικές ρυθµίσεις που είχε ο ν. 2084.
Είπα και πριν µιλώντας ότι ποτέ δεν έκανα κριτική χωρίς ευθύνη και υπευθυνότητα. Ποτέ, δεν µηδένισα την προσπάθεια κανενός. Ωστόσο, συµφωνήσατε πριν από λίγο -και εσείς µε την
τοποθέτησή σας- ότι η κατώτερη σύνταξη που ουσιαστικά ήταν
αυτή που είπα, γιατί δεν είχε µπει το «µαξιλάρι» των 360 ευρώ ή
το προνοιακό που είπατε εσείς, που πρέπει να επιβαρύνει τον
κρατικό προϋπολογισµό. Όµως δεν έγινε.
Να πω επίσης, ότι το 1% που είπατε για την προσαύξηση των
κατωτάτων ορίων, για τους νέους ασφαλισµένους έγινε µε τον
ν. 3029 του 2002, γιατί µέχρι τότε δεν είχαν προσαύξηση, αφορούσε µόνο τους παλαιούς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Τρίτον, θα συµφωνήσω µαζί σας και εµείς το κάνουµε πράξη,
τώρα, το επιχειρήσατε και εσείς, να διαχωρίσουµε τις προνοιακές παροχές, από τις ασφαλιστικές παροχές, έτσι ώστε τα ταµεία να µην επιβαρύνονται από πολιτικές που αποφασίζει το
δηµόσιο, το κράτος και που βαρύνει τα ταµεία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Παπουτσής, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο για δύο
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λεπτά, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παίρνω το λόγο για
να σας ενηµερώσω, όπως και εσάς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µε εντολή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, του κ. Γιώργου Παπανδρέου, οι
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ την ερχόµενη εβδοµάδα, κατά τη διαδικασία συζήτησης και αναθεώρησης του Κανονισµού της Βουλής,
θα προτείνουµε τη δηµιουργία µιας µόνιµης Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής, για το ασφαλιστικό σύστηµα µε αντικείµενο την παρακολούθηση της εξέλιξης, και της βιωσιµότητας του συστήµατος, για την επισήµανση πιθανών ανισοτήτων και αδικιών που
πρέπει να διορθωθούν. Προκειµένου η Επιτροπή αυτή να παρουσιάζει εισηγήσεις προς την Επιτροπή Οικονοµικών κατά τη
διάρκεια προετοιµασίας και συζήτησης του προϋπολογισµού, για
πιθανές βελτιώσεις -καθώς βελτιώνεται και ελπίζουµε να βελτιώνεται συνεχώς- η δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας.
Επιπλέον, στην πρώτη φάση της αυτή η Επιτροπή, θα αξιολογήσει και τις σηµερινές προτάσεις, αυτές που ακούστηκαν από
όλους τους συναδέλφους, όλων των πτερύγων της Βουλής, τις
επισηµάνσεις τους κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου για το
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.
Κύριε Πρόεδρε, είµαι απόλυτα βέβαιος, επειδή γνωρίζω το
πνεύµα σας, ότι θα συµπεριλάβετε αυτή την πρόταση και στις
προτάσεις του Προέδρου την επόµενη εβδοµάδα, κατά τη διαδικασία της τροποποίησης του Κανονισµού της Βουλής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστώ κύριε Παπουτσή.
Είµαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει αντίρρηση, από µια εκ των
πτερύγων, το να δηµιουργηθεί αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ώστε να παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του ασφαλιστικού µας συστήµατος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο, για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα µιλήσετε, επ’
αυτού;
Θα σας παρακαλούσα, για ένα λεπτό, γιατί πιέζει ο χρόνος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν έχω πάρει και τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επειδή, έχουµε πει ότι
στις 18:00’, ολοκληρώνουµε, θα αρκέσουν τέσσερα λεπτά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν θα πάρω πάνω από
τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία, κύριε Μαρκόπουλε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν θα κάνω κατάχρηση
του χρόνου, κύριε Πρόεδρε.
Με την ευκαιρία της πρότασης που άκουσα και χωρίς να
έχουµε τις λεπτοµέρειες που, βεβαίως θα τις συζητήσουµε, µοιάζει θετικό, κάθε επιτροπή στην οποία καλούµαστε να συζητήσουµε, αυτά που µας απασχολούν να εισηγείται -αυτή η
επιτροπή- στον προϋπολογισµό, στην Κυβέρνηση, στη Βουλή.
Είναι θετική.
Πρέπει όµως, να αναλογιστούµε δύο πράγµατα. Πρώτον, πόσο
έχουν λειτουργήσει οι επιτροπές που εισηγούνται, όπως η Επιτροπή Περιβάλλοντος παραδείγµατος χάριν ή άλλες επιτροπές,
όπου παρά τις φιλότιµες και διαρκείς προσπάθειες όλων των συναδέλφων από όλες τις πτέρυγες, φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις
αποφασίζουν µόνες τους.
∆εύτερον, κύριε συνάδελφε, Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του
ΠΑΣΟΚ, η Κυβέρνηση, ενώ δείχνει µ’ αυτήν την πρόταση ότι έχει
τη διάθεση να βάλει πάλι σε τάπητα διαλόγου µεγάλα ζητήµατα,
αρνήθηκε -και πρέπει να το υπενθυµίσω- τη συζήτηση για το µνηµόνιο, το πιο βασικό, ενώπιον του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.
Θέλω να πω ότι η πρόταση µοιάζει θετική, αλλά προκαλεί καµµία φορά και τα χαµόγελα, όταν αυτή γίνεται µετά από µία ωρών
συζήτηση, για το ασφαλιστικό σύστηµα, στο οποίο η Κυβερνητική παράταξη βρέθηκε, απολύτως ή σχεδόν απολύτως, αποµονωµένη, παρά το γεγονός ότι όλοι αποδεχόµαστε πως υπάρχει
πρόβληµα, το οποίο πρέπει να λυθεί.
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Κλείνω, λέγοντας το εξής: Ακούσαµε τα πάντα! Το µόνο σταθερό και σίγουρο, είναι τι θα αφαιρέσουµε από τους Έλληνες
συνταξιούχους. Το µόνο που δεν ακούσαµε, είναι πώς θα αντιµετωπίσουµε τα δύο χρονικά και µόνιµα προβλήµατα, τα οποία
ταλαιπώρησαν το ασφαλιστικό εδώ και χρόνια, την εισφοροδιαφυγή για την οποία δεν ακούστηκε τίποτα, δεν συµπεριλαµβάνετε τίποτα σε αυτό το νοµοσχέδιο, ούτε καν στα προφορικά.
Και δεύτερον, πώς θα αντιµετωπίσουµε την ελληνική οικογένεια η οποία καλείται µε το φορολογικό, µε το ασφαλιστικό, µε το
συνταξιοδοτικό, µε την έκτακτη εισφορά οι επιχειρήσεις, µε το
ΕΤΑΚ, µε τους ηµιυπαίθριους -ο κάθε Υπουργός αποφασίζει- να
βγάλει, προφανώς µε την κεντρική απόφαση της Κυβέρνησης,
κάτι από τα ετήσια εισοδήµατά της. Αναρωτιέµαι: αυτή η Κυβέρνηση, παρατηρητήριο οικογενειακού προγραµµατισµού, δεν
έχει; ∆εν αντιλαµβανόµαστε ότι βυθίζουµε σε βαθύτατη, ανηλεή
ύφεση την ελληνική οικογένεια, χωρίς διέξοδο;
Αυτά τα ζητήµατα, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του
ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λύνονται συνολικά. Αποσπασµατικά, µοιάζουν µικρά, αλλά στο σύνολο τους σάς διαβεβαιώ, ότι είναι τεράστια. Και αυτός ο λόγος είναι για τον οποίο
εξαρχής η Νέα ∆ηµοκρατία, αντιτάχθηκε στο µνηµόνιο, βλέποντας αυτά που έχουν γίνει µέχρι τώρα, και γνωρίζοντας -όπως
θα γνωρίζετε και εσείς, όσοι τουλάχιστον, έχουν διαβάσει το µνηµόνιο- για το τι έρχεται.
Αυτά, για να αντιλαµβάνεται κανείς γιατί είµαστε τόσο αντίθετοι προς αυτόν το σχεδιασµό, ένα σχεδιασµό βαθύτατα υποτακτικό, χωρίς διαπραγµατευτική δύναµη από τη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
πάρω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης για µια µόνο παρατήρηση,
ενός λεπτού.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έγινε µια πρόταση. Εάν θα αρχίσουµε εξ υπαρχής τη συζήτηση, που επί πέντε
συνεδριάσεις γίνεται, νοµίζω ότι κανείς δεν θα συµφωνεί ούτε ο
κ. Μαρκόπουλος. Μια πρόταση έγινε. Συµφωνείτε, κύριε Μαρκόπουλε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να τη δούµε την πρόταση. Έκανα απλώς ένα σχολιασµό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ωραία. Κάνατε έναν σχολιασµό.
Και εγώ θα πω το εξής, κύριε Πρόεδρε: Από εµάς εξαρτάται,
από το Κοινοβούλιο, εάν οι επιτροπές που σύµφωνα µε τον Κανονισµό λειτουργούν -και αυτή για το ασφαλιστικό- θα έχουν
προτάσεις και υλοποιήσιµες, αλλά και αν το κύρος του Σώµατος
και των Επιτροπών µας, φροντίζουµε να είναι σε τέτοιο επίπεδο,
ώστε καµµία Κυβέρνηση να µην είναι σε θέση να αγνοεί λογικές
και υλοποιήσιµες προτάσεις.
Ζήτησα το λόγο, κύριε Πρόεδρε, για το εξής θέµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ολοκληρώστε όµως,
γιατί µας πιέζει ο χρόνος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στο διαδίκτυο,
όπου πλήθη, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων παρακολουθούν και υποτίθεται ότι ενηµερώνονται, υπάρχει ένα κείµενο κατάπτυστο, κάποιων που νοµίζουν ότι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού είναι
κάποια ψοφοδεή άτοµα. Εδώ, λοιπόν, µε τις φωτογραφίες στελεχών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, Βουλευτών
του ΠΑΣΟΚ, εδώ είναι η δική µου φωτογραφία όπου καταγγέλλοµαι ως λακές των µεγαλοτραπεζιτών, δοσίλογος του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου και της κυβέρνησης Μέρκελ.
Αυτό το µίσος εναντίον του Κοινοβουλίου, είναι νοµίζω καθαρό
και από πού προέρχεται και τι εξυπηρετεί. Και είναι καιρός, για
όλους µας να αντιµετωπίσουµε αυτά τα φαινόµενα διότι πολύ
φοβούµαι, ότι η συµπεριφορά ελαχίστων εξ ηµών, αυτών των περιφεροµένων, µεταξύ των διαφόρων, σχολιαστών στα κανάλια,
έχει δώσει την εντύπωση σε δυνάµεις που κινούνται στο περιθώριο του κοινοβουλευτικού µας πολιτεύµατος ότι µπορούν να
καθοδηγήσουν και να επιβάλλουν τις θελήσεις τους στην Εθνική
Αντιπροσωπεία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν διαφωνεί µε την άποψή σας.
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Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κλείνοντας, αυτό θέλω να εκφράσω, την ικανοποίησή µου, διότι ο Υπουργός Απασχόλησης,
αποσύρει τα δύο άρθρα για την µεσολάβηση και τη διαιτησία,
που ουσιαστικά έπλητταν το θεσµό των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και η πρόταση η οποία φέρει -που υποθέτω ότι καλύπτεται από τη βούληση και των δυο µερών, των εργαζοµένων και
των εργοδοτών- δίνει ασφαλώς διέξοδο. Και πιστεύω ότι είναι και
µια ουσιαστική απάντηση, για όσους νοµίζουν ότι το πρόβληµα
της οικονοµίας είναι πρόβληµα παραγωγικότητας, δηλαδή ποιότητας και ποσότητας της παραγωγής µας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κακλαµάνη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο ανταγωνισµός µας εκεί θα
στηριχθεί και όχι στη µείωση του κόστους της εργασίας, όταν η
χώρα µας είναι σχεδόν στο τέλος του πίνακα του ΟΟΣΑ, σε ό,τι
αφορά τη συµµετοχή κεφαλαίου και εργασίας στο συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστώ, κύριε Κακλαµάνη, ολοκληρώσατε.
Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου έχει το λόγο.
Σας παρακαλώ, κύριε Παπακωνσταντίνου, να είστε πάρα πολύ
σύντοµος και επιγραµµατικός, γιατί έπρεπε ήδη στις 18.00’ να
έχουµε ξεκινήσει τη ψηφοφορία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω πως όλοι καταλαβαίνουµε ότι ζούµε µια ιστορική περίοδο. ∆εν χρειάζεται να πείσουµε κανένα γι’ αυτό. Ζούµε µια περίοδο που και η Κυβέρνηση
και η ελληνική κοινωνία έχει αποφασίσει να µετατρέψει τον κίνδυνο της χρεοκοπίας σε µια ευκαιρία µεγάλων αλλαγών, να µετατρέψουµε το φόβο και την ανασφάλεια σε αποφασιστικότητα
και δράση, για να αλλάξουµε τη µοίρα µας, να διορθώσουµε
στρεβλώσεις, να λύσουµε συσσωρευµένα προβλήµατα.
Τους τελευταίους µήνες και η Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο
έχει χρειαστεί να απαντήσουµε σε ερωτήµατα και σε διλήµµατα
που για δεκαετίες αποφεύγαµε να αντιµετωπίσουµε, που «κρύβαµε κάτω από το χαλί», που καλύπταµε µερεµέτια και συχνά
µαζί µε τα µερεµέτια «κλείναµε και το µάτι» σε οµάδες που µάς
εξασφάλιζαν την καλύτερη εκλογική µεταχείριση, για εµάς και
για το κόµµα µας.
Με τέτοιες πρακτικές φτάσαµε να έχουµε αυτό το ασφαλιστικό
σύστηµα. Ένα ασφαλιστικό που το 2003 έδινε 4,4 δισ. ευρώ στα
ασφαλιστικά ταµεία ως επιχορηγήσεις και το 2009 έδινε 12,5 δισ.
ευρώ. Σχεδόν τρεις φορές επάνω. Ένα ασφαλιστικό που για συντάξεις στο δηµόσιο το 2004 έδινε 4,1 δισ. ευρώ και το 2010 έδινε
7,1 δισ. ευρώ.
Χθες, η Βουλή πήρε µια ιστορική απόφαση. Χθες, η Βουλή
αποφάσισε να βάλει τέλος σε παρόµοιες πρακτικές. Και σήµερα,
µε την απόφαση -που πιστεύουµε ότι θα πάρει και στα άρθραθα κλείσει ακριβώς αυτό το κεφάλαιο και θ’ ανοίξει ένα νέο.
Η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αλλά και το νοµοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό στο δηµόσιο είναι µια ιστορική µεταρρύθµιση. Όχι γιατί λύνει το
οικονοµικό πρόβληµα της χώρας, όχι γιατί λύνει το οικονοµικό
πρόβληµα του ασφαλιστικού, όχι γιατί είναι κάπου γραµµένο σε
κάποιο µνηµόνιο. Αλλά γιατί είναι µια σωστή, δίκαιη µεταρρύθµιση. Είναι µια µεγάλη αλλαγή που κάνει το ασφαλιστικό σύστηµα πιο δίκαιο απέναντι στον εργαζόµενο, πιο δίκαιο µεταξύ
των εργαζόµενων, πιο αλληλέγγυο µεταξύ των γενεών, πιο ανταποδοτικό, πιο αναδιανεµητικό, πιο ορθολογικό.
Με αυτό το ασφαλιστικό βάζουµε τέλος στη βιοµηχανία των
εξαιρέσεων και των ασφαλισµένων πολλαπλών ταχυτήτων. ∆ιαµορφώνουµε ένα ενιαίο σύστηµα ασφάλισης για όλους του εργαζόµενους στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα. ∆ηµιουργούµε
ουσιαστικά κίνητρα για όλους τους εργαζόµενους να ασφαλίζονται σε όλη την πορεία του εργασιακού τους βίου και όχι να τρέχουν τα τελευταία χρόνια, για να αγοράσουν λίγα ένσηµα.
∆ηµιουργούµε ουσιαστικά κίνητρα για να πληρώνονται εισφορές
στα καλά χρόνια, γιατί αυτές οι εισφορές -όλες οι εισφορές- συνυπολογίζονται στον προσδιορισµό της τελικής σύνταξης και όχι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µόνο της τελευταίας πενταετίας.
Ακούστηκαν πολλά σ’ αυτήν τη συζήτηση. Ακούστηκαν πολλά
από την Αντιπολίτευση. ∆εν άκουσα –εγώ τουλάχιστον- τίποτα
που να µας θυµίζει αυτό που ζητούν σήµερα νέοι άνθρωποι και
εργαζόµενοι: αξιοπρέπεια, ασφάλεια, προοπτική για τη χώρα και
για τη ζωή τους, διαβεβαίωση ότι το ασφαλιστικό θα υπάρχει και
γι’ αυτούς και για τα παιδιά τους.
Κάποιοι µιλούν για αποθεµελίωση του ασφαλιστικού συστήµατος. ∆εν είναι αποθεµελίωση να µη µπορείς πια να παίρνεις
σύνταξη στα σαράντα οχτώ σου, για να συνεχίσεις να δουλεύεις
σε µαύρη εργασία.
Κάποιοι µιλούν για αποθεµελίωση, αναφερόµενοι στην υπαγωγή όλων των υπαλλήλων στο ΙΚΑ. Γιατί είναι ντροπή για κάποιους να ασφαλίζονται στο ίδιο ταµείο που ασφαλίζονται όλοι οι
υπόλοιποι εργαζόµενοι; Η κοινωνία των προνοµίων, των αδικαιολόγητων προνοµίων, που χτίζαµε όλα αυτά τα χρόνια σε βάρος
των πολλών δεν αντέχει πια, δεν αντέχει πια ο ανορθολογισµός.
Βρισκόµαστε, δυστυχώς, σε µια στιγµή που πρέπει να γίνουν
όλα και να γίνουν όλα µαζί. Και για το ασφαλιστικό και για την πρόνοια και για το ολοήµερο σχολείο και για την επέκταση των βρεφονηπιακών σταθµών και για τη φροντίδα των ευπαθών οµάδων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νέο ασφαλιστικό σύστηµα,
αλλά και µε τις µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στο κράτος, στην
εργασία, στην οικονοµία επιχειρούµε να καταφέρουµε να γίνει η
κοινωνία µας από µία χώρα προνοµίων για τους λίγους σε µια
χώρα προοπτικής για όλους. Από µια χώρα συνταξιούχων και
ανεργίας σε µια χώρα εργαζόµενων και ανάπτυξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
∆εν θα ισχυριστούµε ποτέ στην Κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει
χώρος για διορθωτικές κινήσεις στο µέλλον. Έχουµε δεσµευτεί
όλοι ότι θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις, όταν η οικονοµία
σταθεί ξανά στα πόδια της, όσο η χώρα µας θα αναπτύσσεται.
Είµαστε, όµως, όλοι πεπεισµένοι ότι ο δρόµος στον οποίο βρισκόµαστε, η κατεύθυνση που η χώρα πήρε επιτέλους µετά από
έξι χρόνια στασιµότητας, αναβολής και µετάθεσης ευθυνών, είναι
σωστή για τη χώρα, είναι σωστή για τους πολίτες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Οικονοµικών.
Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο µε ανώτατο όριο τα πέντε
λεπτά, σας παρακαλώ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν σας κρύβω ότι σε αυτό το
τελευταίο σηµείο της παρουσίας µου στο Κοινοβούλιο αυτές τις
µέρες στην Ολοµέλεια του Σώµατος παίρνω το λόγο µε συγκίνηση. Παίρνω το λόγο µε συγκίνηση, γιατί µια προσπάθεια που
ξεκίνησε από το Νοέµβριο, εκτιµώντας εµείς, το Υπουργείο Εργασίας, ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση συνολικά, ότι η επίλυση του ασφαλιστικού είναι µια εµπροσθοβαρής υποχρέωση
της Κυβέρνησης προγραµµατίσαµε να έρθουµε στη Βουλή τον
Ιούνιο και ήρθαµε τον Ιούνιο.
Και ήρθαµε όχι για να περάσουµε ένα σχέδιο νόµου, χωρίς συζήτηση και χωρίς συνθέσεις. Αλλά, όπως αποδείξαµε, ήρθαµε
εδώ για να καταθέσουµε το σχέδιο µας, να ακούσουµε και να
ακουστούµε. Και µέσα από τη διαδικασία αυτών των πολλών ηµερών στη ∆ιαρκή Επιτροπή και στην Ολοµέλεια έχουµε καταλήξει
σε συνθέσεις. Όσα είχα να πω, τα είπα στις τοποθετήσεις µου
και µε την άνεση του Προεδρείο διευκρίνισα τα θέµατα των προτάσεών µας.
Ωστόσο, παίρνω το λόγο για λίγα λεπτά, για να σχολιάσω τρία
θέµατα τα οποία υποτιµήθηκαν. Και υποτιµήθηκαν κυρίως κατά
τη σηµερινή συζήτηση επί των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρω ότι ό,τι και να πω δεν πρόκειται να ακουστώ στο µέγεθος που έχει το πρόβληµα στο οποίο
θα αναφερθώ. Έχουµε κάνει από το Μάρτιο, Απρίλιο µια σειρά
από προγράµµατα στον ΟΑΕ∆. Έχουµε κάνει εκατόν δεκαεννέα
χιλιάδες επιδοτούµενες θέσεις, εισφορές εργαζοµένων-εργοδο-
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τών. Όταν τις εξαγγείλαµε –και ο Πρωθυπουργός µάς έκανε την
τιµή να τις εξαγγείλει από το Περιστέρι- οι πιο πολλοί είπαν ότι
ούτε τα χρήµατα έχει ο ΟΑΕ∆ ούτε η επιχειρηµατικότητα θα δείξει γι’ αυτές τις θέσεις κάποιο ενδιαφέρον. Εκατόν δέκα εννέα
θέσεις επιδοτούµενες ήταν αυτές. Πενήντα χιλιάδες έχουν καλυφθεί µέχρι αυτή τη στιγµή. Και αυτό είναι µια πολύ σηµαντική
επιτυχία σε αυτήν την περίοδο της ανασφάλειας.
Όταν, λοιπόν, στο άρθρο 75 του σχεδίου νόµου µιλάµε για νέα
δίκτυα, για νέες µορφές προστασίας του απολυοµένου –ας
πούµε- µετά το πεντηκοστό πέµπτο έτος της ηλικίας του σοβαρολογούµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Και την εµπιστοσύνη
σας τις επόµενες εβδοµάδες θα την αξιοποιήσουµε και θα της
δώσουµε σάρκα και οστά. Εδώ είµαστε και θα τα πούµε.
Το δεύτερο θέµα, που το περάσαµε πολύ βιαστικά και έµειναν
και στον αέρα κάποιες κριτικές συναδέλφων αξιότιµων από τη
µείζονα Αντιπολίτευση έχει να κάνει µε την εγγύηση στο άρθρο
1 παράγραφος 1 του σχεδίου νόµου για µια αξιοπρεπή σύνταξη
στους δικαιούχους. Το περιπαίξατε το άρθρο αυτό.
Θέλω όµως, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, να σας αναφέρω ότι αυτή η παρέµβασή µας µετά από το διάλογο που έγινε
στην Κοινοβουλευτική µας Οµάδα και στη διαρκή επιτροπή είναι
µια προσθήκη µε την οποία ο νόµος αυτός συναντάται µε τη νοµολογία των Συνταγµατικών ∆ικαστηρίων των περισσοτέρων
χωρών της Ευρώπης και πρώτα απ’ όλα του Γερµανικού ∆ικαστηρίου που ελέγχει τη συνταγµατικότητα των νόµων στη χώρα
αυτή. Και συναντάται επίσης, και µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Εδώ ο νοµοθέτης θα συναντηθεί µε το δικαστή, ο οποίος δικαστής θα αξιολογήσει το προϊόν της δουλειάς
µας. Είναι µια χρήσιµη διάταξη και θα µε θυµηθείτε σε πάρα πολύ
λίγο χρόνο.
Τέλος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να επαναλάβω κάτι
που είπα το πρωί στην οµιλία µου. Εµείς χθες ζητήσαµε και πήραµε εµπιστοσύνη για αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία από εκατόν πενήντα εννιά Βουλευτές της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Αισθανόµαστε µεγάλη ευθύνη απέναντι σε αυτούς και σε αυτές
που ψήφισαν επί της αρχής το νόµο.
Και υπογραµµίζουµε -θυµίζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού στη χθεσινοβραδινή του οµιλία- ότι υπάρχουν, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, τέσσερα θέµατα: το θέµα που σχετίζεται
µε την περικοπή της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης, το θέµα που σχετίζεται µε τους προ 1983 ασφαλισµένους του ιδιωτικού τοµέα εν συγκρίσει µε τους αντίστοιχους του
δηµόσιου τοµέα, το θέµα µιας βίαιης προσαρµογής σε ό,τι
αφορά τα όρια ηλικίας των γυναικών µε ανήλικα παιδιά, το θέµα
της βίαιης προσαρµογής που σχετίζεται µε τα βαρέα και ανθυγιεινά. Υπάρχει και ένα ακόµα θέµα που έχει να κάνει µε το επίδοµα στο άρθρο 67, που προβλέπουµε τον τρόπο που θα
αναπροσαρµόζεται.
Μιλώντας εντίµως σάς δηλώνουµε, ότι θα καταβάλουµε κάθε
προσπάθεια στο µέτρο που η χώρα βαδίζει το δρόµο της αξιοπιστίας και της επιστροφής των πολιτών της στην ευηµερία, το
δρόµο που εκπληρώνουµε τις υποχρεώσεις µας και αυτό µας
αναγνωρίζεται διεθνώς.
Στο δρόµο αυτό, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το εισόδηµα που λόγω των σκληρών περιστάσεων πήραµε και µε όλα
αυτά τα σκληρά και απότοµα µέτρα που συµπεριελήφθησαν σε
αυτό το εθνικό σχέδιο σωτηρίας της χώρας που έχουµε εκπονήσει και εφαρµόζουµε στην πορεία της εφαρµογής του µε επιτυχία, θα είµαστε σε θέση -το εισόδηµα που πήραµε- να το
επιστρέψουµε.
Είναι ένας λόγος εγγύησης, είναι ένας λόγος που κτίζεται µέσα
από αυτό που έγινε στη Βουλή αυτές τις τελευταίες µέρες. Κτίζεται και περιβάλλεται µε εµπιστοσύνη. Είναι ένας κοινοβουλευτικός λόγος, που σε λίγο καιρό θα µετατραπεί σε πράξη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων
και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις». Η ψή-
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φισή τους θα γίνει χωριστά.
Για την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί των άρθρων έχουν υποβληθεί τρεις αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας. Μία
αίτηση από Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας, µια αίτηση από
Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και µια, επίσης, αίτηση από Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών της Νέας
∆ηµοκρατίας αφορά στα άρθρα 2, 3, 4, 10, 37, 38, 52 και 75 του
νοµοσχεδίου. Η αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας αφορά στα
άρθρα 2, 3, 10, 11, 15, 17, 38, 43, 67, 73, και 75 του νοµοσχεδίου.
Η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού αφορά στα άρθρα 2, 3, 4, 10, 11, 27,
37, 38, και 75 του νοµοσχεδίου.
Τα κείµενα των ανωτέρω αιτήσεων ονοµαστικών ψηφοφοριών
έχουν ως εξής:
«ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Οι υπογράφοντες βουλευτές της Ν.∆. µε την αίτηση αυτή ζητούµε την διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων
2, 3, 4, 10, 37, 38, 52 και 75 του συζητούµενου σχεδίου νόµου
«Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις
στις εργασιακές σχέσεις».
Αθήνα, 8/7/2010
1. Βρούτσης Ιωάννης
2. Τσουµάνης ∆ηµήτριος.
3.Τασούλας Κώστας.
4. ∆αβάκης Αθανάσιος
5. Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
6. Παυλόπουλος Προκόπιος
7. Λέγκας Νικόλαος
8. Τσουµάνη Ευγενία
9. Καντερές Νικόλαος
10. Κόλλιας Κωνσταντίνος
11. Λεονταρίδης Θεόφιλος
12. Μπούρας Αθανάσιος
13. Αναστασιάδης Σάββας
14. Καριπίδης Αναστάσιος
15. Κοντογιάννης Γεώργιος
16. Κουκοδήµος Κωνσταντίνος
17. Παπαδόπουλος Μιχάηλ
18. Καλαφάτης Σταύρος
19. Καράογλου Θεόδωρος
20. ∆ερµεντζόπουλος Αλεξ.
21. Ταλιαδούρος Σπύρος
22. Σαλµάς Μάριος
23. Πιπιλή Φωτεινή
ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Οι υπογράφοντες βουλευτές ζητάµε την διενέργεια ονοµαστικής ψηφοφορίας κατά την ψήφιση επί των άρθρων 2, 3, 10, 11,
15, 17, 38, 43, 67, 73 και 75 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα
και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
Οι αιτούντες Βουλευτές
1. Γκιόκας Ιωάννης
2. Ζιώγας Ιωάννης
3. Καζάκος Κωνσταντίνος
4. Καλαντίδου Σοφία
5. Κανέλλη Λιάνα
6.Καραθανασόπουλος Νικόλαος
7. Μανωλάκου ∆ιαµάντω
8. Μαρίνος Γεώργιος
9. Μαυρίκος Γεώργιος
10. Μωραΐτης Νικόλαος
11. Νάνος Απόστολος
12. Νικολαΐδου Βέρα
13. Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
14. Παφίλης Αθανάσιος
15. Πρωτούλης Ιωάννης
16. Σκοπελίτης Σταύρος
17. Τζέκης Άγγελος
18. Χαραλάµπους Χαράλαµπος
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2010
Οι κάτωθι υπογράφοντες Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού αιτούµεθα τη διενέργεια ονοµαστικής ψηφοφορίας
επί των άρθρων 2, 3, 4, 10, 11, 27, 37, 38 και 75 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
«Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις
στις εργασιακές σχέσεις».
Οι Βουλευτές
1. Καρατζαφέρης Γεώργιος
2. Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
3. Ανατολάκης Γεώργιος
4. Αποστολάτος Βαΐτσης
5. Βελόπουλος Κυριάκος
6. Βορίδης Μαυρουδής
7. Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
8. Κοραντής Ιωάννης
9. Κολοκοτρώνης Άγγελος
10. Μαρκάκης Παύλος
11. Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία
12. Πλεύρης Αθανάσιος
13. Πολατίδης Ηλίας
14. Ροντούλης Αστέριος
15. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση των Βουλευτών της Νέας
∆ηµοκρατίας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος
αριθµός από τον Κανονισµό για την υποβολή της.
1. Βρούτσης Ιωάννης. Παρών.
2. Τσουµάνης ∆ηµήτριος. Παρών.
3. Τασούλας Κωνσταντίνος. Παρών.
4. Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος. Παρών.
5. Παυλόπουλος Προκόπης. Παρών.
6. Λέγκας Νικόλαος. Παρών.
7. Τσουµάνη Ευγενία. Παρούσα.
8. Καντερές Νικόλαος. Παρών.
9. Κόλλιας Κωνσταντίνος. Παρών.
10. Λεονταρίδης Θεόφιλος. Παρών.
11. Μπούρας Αθανάσιος. Παρών.
12. Αναστασιάδης Σάββας. Παρών.
13. Καριπίδης Αναστάσιος. Παρών.
14. Κοντογιάννης Γεώργιος. Παρών.
15. Κουκοδήµος Κωνσταντίνος. Παρών.
Υπάρχει εποµένως ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφών την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Θα αναγνώσω στη συνέχεια τον κατάλογο των υπογραφόντων
την αίτηση Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Γκιόκας Ιωάννης. Παρών.
Ζιώγας Ιωάννης. Παρών.
Καζάκος Κωνσταντίνος. Παρών.
Καλαντίδου Σοφία. Παρούσα.
Κανέλλη Λιάνα. Παρούσα.
Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Παρών.
Μανωλάκου ∆ιαµάντω. Παρούσα.
Εάν έχετε την καλοσύνη σηκώνετε το χέρι σας. Μη νοµίζετε
ότι σας εντοπίζω αµέσως.
Μαρίνος Γεώργιος. Παρών.
Μαυρίκος Γεώργιος. Παρών.
Μωραΐτης Νικόλαος. Παρών.
Νάνος Απόστολος. Παρών.
Νικολαΐδου Βέρα. Παρούσα.
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος. Παρών.
Παφίλης Αθανάσιος. Παρών.
Πρωτούλης Ιωάννης. Παρών.
Εποµένως υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βου-

λευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Θα αναγνώσω, επίσης, τον κατάλογο των υπογραφόντων την
αίτηση Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, για να
διαπιστωθεί εάν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό
αριθµός για την υποβολή της.
Καρατζαφέρης Γεώργιος. Παρών.
Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ανατολάκης Γεώργιος. Παρών.
Αποστολάτος Βαΐτσης. Παρών.
Βελόπουλος Κυριάκος. Παρών.
Βορίδης Μαυρουδής. Απών.
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις. Παρών.
Κοραντής Ιωάννης. Παρών.
Κολοκοτρώνης Άγγελος. Παρών.
Μαρκάκης Παύλος. Παρών.
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία. Παρούσα.
Πλεύρης Αθανάσιος. Παρών.
Πολατίδης Ηλίας. Παρών.
Ροντούλης Αστέριος. Παρών.
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος. …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ: Είναι στην Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πρέπει, όµως, να είναι
στην Αίθουσα αυτή τη στιγµή. Η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη.
Ο κ. Βορίδης βρίσκεται σε αποστολή στο εξωτερικό. Ο κ. Χρυσανθακόπουλος λοιπόν, µόλις εισήλθε. Είναι δεκατέσσερις, λοιπόν, οι παρόντες.
Ο κ. Βορίδης, όπως σας έλεγα είναι σε αποστολή στο εξωτερικό. Συνεπώς δεν υπάρχει, ο κατά τον Κανονισµό, απαιτούµενος αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. Η
αίτηση απορρίπτεται, αλλά καταγράφεται η πρόθεση του ΛΑΟΣ
για διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(∆ΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4,
10, 11, 15, 17, 37, 38, 43, 52, 67, 73, και 75 του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
Ερωτάται η Βουλή εάν δέχεται να συµπτύξουµε τις δεκατέσσερις προβλεπόµενες ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µια.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Η Βουλή απεδέχθη
οµοφώνως.
Θα υπάρξουν, για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τρία ζεύγη
Βουλευτών κατά των εκφώνηση των ονοµάτων. Ένα ζεύγος, το
οποίο θα εκφωνεί και τον κατάλογο, για τα κοινά άρθρα που
έχουν τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία που συµπίπτουν δηλαδή,
στις προτάσεις για ονοµαστική ψηφοφορία. Είναι τα άρθρα 2, 3,
10, 38, και 75. Θα υπάρχουν άλλα δύο ζεύγη, ένα για τα άρθρα
της Νέας ∆ηµοκρατίας 4, 37, 52, που δεν συµπίπτουν µε την άλλη
πρόταση και ένα για τα άρθρα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας 11, 15, 17, 43, 67, 75 που, επίσης, δεν συµπίπτουν µε
την πρόταση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Συµφωνεί το Σώµα µε αυτή τη διαδικασία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα παρεδέχθη
οµοφώνως.
Καλούνται επί του καταλόγου και για τα κοινά άρθρα των δύο
κοµµάτων οι Βουλευτές κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος από το
ΠΑΣΟΚ και κ. Ελευθέριος Αυγενάκης από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Καλούνται, επίσης, επί του καταλόγου για τα άρθρα, για τα
οποία ζητούν ονοµαστική ψηφοφορία οι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας, οι Βουλευτές κ. Ανδρέας Μακρυπίδης από το ΠΑΣΟΚ
και κ. Αθανάσιος Πλεύρης από το ΛΑΟΣ.
Παρακαλώ, να εκκενωθούν τα έδρανα στη µπροστινή σειρά
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για να λάβουν τη θέση τους οι συνάδελφοι.
Καλούνται, επίσης, για τα άρθρα, για τα οποία ζητούν ονοµαστική ψηφοφορία οι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κύριοι Χρήστος Πρωτόπαπας από το ΠΑΣΟΚ και Νικόλαος Καντερές από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Οι δεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη δεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες, δηλαδή fax, συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο
70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν
την ψήφο τους επί των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν
στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Οι ψηφολέκτες έχετε αντιληφθεί πώς θα καταγράψετε ακριβώς την ψήφο ενός συναδέλφου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Παφίλη,
έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιµένουµε και στο
άρθρο 73, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Το καταψηφίζουµε, φυσικά, γιατί στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία. Επαναλαµβάνω
τα άρθρα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, που συµπεριλαµβάνονται στην πρόταση και δεν συµπίπτουν µε εκείνα που
προτείνει η Νέα ∆ηµοκρατία. Είναι τα άρθρα 11, 15, 17, 43, 67,
73 όπως τροποποιήθηκε, και το άρθρο 75.
Επαναλαµβάνω µια φορά ακόµη και παρακαλώ την προσοχή
σας -παρακαλώ ιδιαίτερα την προσοχή των ψηφολεκτών- το
πρώτο ζεύγος των ψηφολεκτών για τα κοινά άρθρα, που έχουν
τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία. Είναι δηλαδή, τα άρθρα 2, 3,
10, 38, και 75, το δεύτερο ζεύγος των ψηφολεκτών για τα άρθρα
της Νέας ∆ηµοκρατίας 4, 37, 52, που δεν συµπεριλαµβάνονται
στην κοινή πρόταση και το τρίτο ζεύγος ψηφολεκτών για τα
άρθρα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας που δεν συµπεριλαµβάνονται στην πρόταση της Νέας ∆ηµοκρατίας και είναι τα
άρθρα 11, 15, 17, 43, 67, 73.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(∆ΙΑΡΚΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παρακαλώ, ναι. Αν θέλει κάποιος να πει γενικώς κάτι, το λέει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έτσι, εξοικονοµούµε
και χρόνο. Έχει δίκιο ο κ. Κακλαµάνης. Το «ΝΑΙ» αρκεί.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ κ. ΣΙΟΥΦΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Σιούφα, έτσι θα
υπάρξει σύγχυση στους ψηφολέκτες. Θα παρακαλούσα, επειδή
το κόµµα σας, εξ όσων γνωρίζω, έχει διανείµει έναν κατάλογο σε
όλους σας µε τα άρθρα, µε τα οποία διαφωνεί και θα πει «ΟΧΙ»,
να αναγιγνώσκετε µόνο σε ποια λέτε «ΟΧΙ» και σε όλα τα άλλα
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θα είναι «ΝΑΙ».
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Σιούφα,
έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιλέξατε να γίνει η
ψηφοφορία, µόνο µε την τοποθέτηση του κάθε Βουλευτού επί
όλων των άρθρων. Γιατί δεν είναι µόνο η ονοµαστική ψηφοφορία που έκαναν οι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας, είναι και η
ονοµαστική ψηφοφορία που έκαναν οι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, όπου σε άλλα συµπίπτουµε, σε άλλα, επίσης,
από αυτά που δεν προτείνουµε εµείς και προτείνει το Κοµµουνιστικό Κόµµα λέµε «ΟΧΙ» και σε άλλα λέµε «ΝΑΙ».
Να επαναλάβω από την αρχή, για να γίνει πιο κατανοητό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, κύριε Σιούφα. ∆ιαµαρτύρονται οι ίδιοι οι ψηφολέκτες κι έχουν δίκιο.
Όλοι οι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας -όπως επίσης, γνωρίζουν οι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας σε
ποια άρθρα λένε «ΟΧΙ», καθώς και οι Βουλευτές του ΛΑΟΣ σε
ποια άρθρα λένε «ΟΧΙ»- γνωρίζετε ακριβώς τα άρθρα.
Θα σας παρακαλέσω, λοιπόν, να λέτε «ΟΧΙ» στα άρθρα που
διαφωνείτε -έχετε και το υποβοηθητικό σηµείωµα της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας- και στα άλλα να λέτε «ΝΑΙ». ∆εν ψηφίζει
το Προεδρείο της Βουλής για λογαριασµό κανενός συναδέλφου.
Θα σας παρακαλούσα, κύριε Σιούφα, να µην επιµείνετε στην
άποψή σας. Νωρίτερα έκανα την πρόταση. Ερώτησα εάν αποδεχόµαστε όλοι τη διαδικασία. Οµοφώνως µου απαντήσατε «ναι,
βεβαίως». Τώρα µην την µπερδέψουµε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Υπάρχουν άρθρα από το Κοµµουνιστικό Κόµµα, το οποίο το ίδιο λέει «ΟΧΙ», ενώ εµείς λέµε «ΝΑΙ».
Πώς θα γίνει η διαφοροποίηση των Βουλευτών που θέλουν να
ψηφίσουν «ΝΑΙ» και είναι αντίθετοι µε την πρόταση «ΟΧΙ» που
κάνει το Κοµµουνιστικό Κόµµα;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μα, είναι απλό, κύριε
Σιούφα.
Εσείς δεν γνωρίζετε σε ποια άρθρα διαφωνείτε; Γνωρίζετε. Σε
αυτά τα άρθρα, θα πείτε «ΟΧΙ». Στα υπόλοιπα λέτε «ΝΑΙ». Είναι
πολύ απλό. Επαναλαµβάνεται για τον κ. Σιούφα η ψηφοφορία
από την αρχή.
Μετά σας παρακαλώ να εκφωνηθεί το όνοµα του Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας, του κ.
Αντώνη Σαµαρά, που θέλει να ψηφίσει.
(Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάγνωσης του καταλόγου
την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Υπάρχει συνάδελφος
που δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές από τους συναδέλφους κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή και κ. Αθανάσιο Λεβέντη οι
οποίοι δεν µπορούν να παρευρεθούν στην ψηφοφορία και δηλώνουν ότι εάν παρευρίσκονταν στη Βουλή θα καταψήφιζαν τα
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άρθρα του νοµοσχεδίου.
Οι ψήφοι αυτές δεν προσµετρούνται στο αποτέλεσµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): 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∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των συγκεκριµένων
άρθρων.
Ειδικότερα για το άρθρο 2 ψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 2, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 2, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 133 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ειδικότερα για το άρθρο 3 ψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές
Υπέρ του άρθρου 3, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 3, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 134 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ειδικότερα για το άρθρο 4 ψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 4, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 4, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 134 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ειδικότερα για το άρθρο 10 ψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές
Υπέρ του άρθρου 10, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 10, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 134 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ειδικότερα για το άρθρο 11 ψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές
Υπέρ του άρθρου 11, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 160 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 11, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 131 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ειδικότερα για το άρθρο 15 ψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 15, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 15, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 132 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ειδικότερα για το άρθρο 17 ψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 17, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 256 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 17, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 35 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ειδικότερα για το άρθρο 37 ψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 37, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 37, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 133 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 37 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ειδικότερα για το άρθρο 38 ψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 38, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 38, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 134 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 38 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ειδικότερα για το άρθρο 43 ψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 43, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 243 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 43, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 48 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 43 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ειδικότερα για το άρθρο 52 ψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 52, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 52, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 133 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 52 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
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Ειδικότερα για το άρθρο 67 ψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 67, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 159 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 67, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 132 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 67 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ειδικότερα για το άρθρο 73 ψήφισαν συνολικά 294 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 73, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 73, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 116 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 73 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ειδικότερα για το άρθρο 74 - το άρθρο 75 σηµειώνω και για
τα Πρακτικά ότι αναριθµείται σε άρθρο 74- ψήφισαν συνολικά
294 Βουλευτές
Υπέρ του άρθρου 74, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 74, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 133 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 4 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 74 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σύµφωνα
µε τα παρακάτω πρωτόκολλα ονοµαστικής ψηφοφορίας:
«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4»
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

NAI
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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Γείτονας Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
Βούρος Ιωάννης
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)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

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

+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+

+
+

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

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
-

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

+
+

+
+
+

+
+

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 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

+

+

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

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

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
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Κριτσωτάκης Μιχαήλ
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

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

ΠΑΡΩΝ

+
+

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

+
+
+

Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

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

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
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Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης ∆ηµήτριος
∆ιαµαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος
Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+
+
+

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

Βαγιωνάς Γεώργιος

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ
Παπαθανάση Αφροδίτη

+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 157
……”…….”………: «ΟΧΙ» 134
…… “
“
«ΠΑΡΩΝ» 3
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 294
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

-

+
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+

+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

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
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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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)

9929

+
+
+

+
+
+
+

+

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

+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+

+
+
+
+

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

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
-

+

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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

+

ΠΑΡΩΝ

+
+

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

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

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

9931

+
+

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

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+
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+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+

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
Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος
Πρωτόπαπας Χρήστος
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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)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+

+
+
+
+

+

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
Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος

+
+
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-

+
+

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
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

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

ΠΑΡΩΝ

+
+

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
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+
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

-

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
……”…….”………:
…… “
“
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ:
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

+

+

«ΝΑΙ»
158
«ΟΧΙ»
133
«ΠΑΡΩΝ» 3
294
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2»

+
+
+
+

Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+

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
Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος
Πρωτόπαπας Χρήστος
Μίχος Λάµπρος
Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης)
Χατζηδάκης Κωνσταντίνος (Κωστής)
Μεϊµαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος

NAI
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
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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
Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος
Τσούκαλης Νικόλαος
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος

+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

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

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος

+

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαµπος

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
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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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας

+

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Φλωρίδης Γεώργιος
Παραστατίδης Θεόδωρος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος

+
+
ΠΑΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
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

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

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

+
+
+

+

+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
«ΝΑΙ»
157
……”…….”………:
«ΟΧΙ»
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…… “
“
«ΠΑΡΩΝ»
3
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 294
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»
«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3»

+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα

Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+

-

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
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)

NAI
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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

+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

+

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
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαµπος
Αράπογλου Χρυσή
Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Ευδοξία-Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Ροµπόπουλος Θωµάς
Καραµανλής Κωνσταντίνος

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
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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

+
+
ΠΑΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
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

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
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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

+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 157
……”…….”………: «ΟΧΙ»
134
…… “
“ «ΠΑΡΩΝ» 3
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 294

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

+

-

+

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10»
EΠIKPATEIAΣ
NAI
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
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

OXI

+
+
+
+
+
+
+
+
ΠΑΡΟΥΣΑ

+
+
+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

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

+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

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
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

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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

+
+
ΠΑΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
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

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
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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

+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+
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+
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EΠIKPATEIAΣ
Ραγκούσης Ιωάννης

NAI
+

OXI

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
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

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
ΠΑΡΩΝ

+
+
+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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
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

+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

+

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
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

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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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
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+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας

+

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Φλωρίδης Γεώργιος
Παραστατίδης Θεόδωρος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος

+
+
ΠΑΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
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

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
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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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 157
……”…….”………: «ΟΧΙ» 134
…… “
“ «ΠΑΡΩΝ» 3
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 294
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

+

+

-

+

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74»
EΠIKPATEIAΣ
Ραγκούσης Ιωάννης
Παναρίτη Ελένη (Έλενα)
Μόσιαλος Ηλίας
Τσόκλη Μαρία Γλυκερία (Μάγια)
Γερουλάνος Παύλος
Σιούφας ∆ηµήτριος

NAI
+
+
+
+
+

OXI

+

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
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)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ΠΑΡΩΝ

+
+
+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Μακρυπίδης Ανδρέας
Γιαννακά Σοφία
Κουρουµπλής Παναγιώτης
Σαλµάς Μάριος
Σταµάτης ∆ηµήτριος
Καραγκούνης Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ
Μανιάτης Ιωάννης
Ανδριανός Ιωάννης
Παπαδηµητρίου Ελισάβετ (Έλσα)

9947

+
+
+

+

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

+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

+

+

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
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)

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

9948

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας

+

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Φλωρίδης Γεώργιος
Παραστατίδης Θεόδωρος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος

+
+
ΠΑΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
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

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
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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
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+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 157
……”…….”………: «ΟΧΙ» 133
…… “
“ «ΠΑΡΩΝ» 4
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 294
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

+

+

-

+

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11»
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

NAI
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+
+
+
+

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
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

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

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

+
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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

+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

+

+

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
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

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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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

9951

+

+
+
+

+
+
+

+

+

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας

+

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Φλωρίδης Γεώργιος
Παραστατίδης Θεόδωρος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος

+
+
ΠΑΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
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

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
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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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 160
……”…….”………: «ΟΧΙ» 131
…… “
“ «ΠΑΡΩΝ» 3
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 294
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

+
+
+
+

+

-

+

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15»
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

NAI
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+
+
+
+
+

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 +
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

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

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

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

+
+

+

+
+

+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

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 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

+

+
+

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Βαρβαρίγος ∆ηµήτριος

+

+

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Κατρίνης Μιχαήλ
Κουτσούκος Γιάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
∆ηµητρουλόπουλος Παναγιώτης (Τάκης)
Κοντογιάννης Γεώργιος
Τζαβάρας Κωνσταντίνος

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

+

+

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

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη

+
+

Κεδίκογλου Συµεών
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Κεδίκογλου Συµεών (Σίµος)
Μαρίνος Γεώργιος
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία

+

+

+

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
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

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

9954

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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
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

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος
+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

Γαληνός Σπυρίδων
Σκοπελίτης Σταύρος

ΠΑΡΩΝ

+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

+

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

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
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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
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+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 159
……”…….”………: «ΟΧΙ»
132
…… “
“
«ΠΑΡΩΝ» 3
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 294
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

+
+
+
+

+

-

+

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17»
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

NAI
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

OXI

+
+

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
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

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

-

+
+
+
+

+
+
+

+
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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
Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος
Τσούκαλης Νικόλαος
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος

+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

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

+
-

+
+

+

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
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)

+
+
+
+
+
+
+
+

Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία

+

+
+
+
+
+
+
+

+

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

+
+
+
+
+

NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παντούλας Μιχαήλ
Αργύρης Ευάγγελος
Οικονόµου Αθανάσιος
Τασούλας Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Σταύρος

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιµοσίδης Μιχαήλ

+

+
+
+

+
+
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Παπουτσής ∆ηµήτριος
Εµινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

9957

+
+
+

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 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 ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Καρχιµάκης Μιχαήλ
Πλακιωτάκης Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σηφουνάκης Νικόλαος
Γαληνός Σπυρίδων
Σκοπελίτης Σταύρος

+

+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Έξαρχος Βασίλειος
Σαχινίδης Φίλιππος
Νασιώκας Έκτορας
Χαρακόπουλος Μάξιµος
Ζώης Χρήστος
Σκυλλάκος Αντώνιος
Ροντούλης Αστέριος
∆ιώτη Ηρώ

-

+
+
+
+
+
+

ΠΑΡΩΝ

+

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 ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

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

+
+

+
+

+
+

9958

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ
Μαρκογιαννάκης Χρήστος
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 256
……”…….”………: «ΟΧΙ»
135
…… “
“
«ΠΑΡΩΝ» 3
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 294
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

+
+
+

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

-

+
+

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43»
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

NAI
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

OXI

+
+

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
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)

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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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
Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος
Τσούκαλης Νικόλαος
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος

+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

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
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

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
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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 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 ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Καρχιµάκης Μιχαήλ
Πλακιωτάκης Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σηφουνάκης Νικόλαος
Γαληνός Σπυρίδων
Σκοπελίτης Σταύρος
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος

+

+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Έξαρχος Βασίλειος
Σαχινίδης Φίλιππος
Νασιώκας Έκτορας
Χαρακόπουλος Μάξιµος
Ζώης Χρήστος
Σκυλλάκος Αντώνιος
Ροντούλης Αστέριος
∆ιώτη Ηρώ

-

+
+
+
+
+

ΠΑΡΩΝ

+
+
+

+

+

+
+
+

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 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Καρτάλης Κων/νος
Ζήση Ροδούλα
Νάκος Αθανάσιος
Νάνος Απόστολος
Μαρκάκης Παύλος

+
+
+

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
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+

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

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ
Μαρκογιαννάκης Χρήστος
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 243
……”…….”………: «ΟΧΙ»
48
…… “
“
«ΠΑΡΩΝ» 3
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 294
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

+
+
+

+

-

+
+

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67»
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)

NAI
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+
+
+
+
+

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
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

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+
+

+

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

+
+
+
+

+
+
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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

+
+
+

+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

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 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

+

+

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

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

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

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
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

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
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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
Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

9963

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
+

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 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
∆αβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος

+

+

+
+
+
+

+

+

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος

+

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Καρτάλης Κων/νος

+

ΠΑΡΩΝ

+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

+

+
+

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

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
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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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 159
……”…….”………: «ΟΧΙ»
132
…… “
“
«ΠΑΡΩΝ» 3
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 294
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

+
+

+

-

+

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73»
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)

NAI
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+
+
+
+

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
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

+

+
+
+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+

+

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

+
+
+

+
+
+
+

+
+

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

9965

+
+

+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+

+

+

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
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

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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
Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
+

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 ΞΑΝΘΗΣ
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Κοντός Αλέξανδρος

+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
∆αβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος

+

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κουσελάς ∆ηµήτριος
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)
Βουδούρης Οδυσσέας
Σαµαράς Αντώνιος
Λαµπρόπουλος Ιωάννης

+

+
+
+
+
+

+

+

ΠΑΡΩΝ

+
+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

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)

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
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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

+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+
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ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

MIXAΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θέλετε να κάνετε, κύριε
Κριτσωτάκη, µια δήλωση εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω, για να
µη σας ταλαιπωρούµε και σ’ ένα-ένα άρθρο, ότι εµείς δεν ψηφίσαµε επί της αρχής, αλλά δεν θα ψηφίσουµε ούτε στα άρθρα του
ένα νοµοσχέδιο, το οποίο θεωρούµε ότι έχει πολύ σοβαρά προβλήµατα και ως προς τη συνταγµατικότητα, αλλά κυρίως, σε θεµελιώδη κατακτήσεις πολλών δεκαετιών της κοινωνίας µας και
στα ασφαλιστικά και στα εργασιακά δικαιώµατα.
Θέλουµε να πούµε ότι δεν θέλουµε να έχουµε καµµία σχέση µε
αυτή τη λογική αυτού του νόµου ούτε µε αυτό το νοµοσχέδιο,
που πιστεύουµε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μπορείτε να κάνετε τη
δήλωση µόνο για τι ψηφίζετε. ∆εν έχετε δικαίωµα…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι, αλλά έχουµε ήδη
παραβιάσει πάρα πολύ τους χρόνους. Σας παρακαλώ. Τι ψηφίζετε;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ωραία. Σας λέω, λοιπόν, ότι σε όλα
τα άρθρα θα ψηφίσουµε κατά, παρά το ότι µπορεί να βρει κανείς
και κόκκους άµµου κ.λπ…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ωραία, κύριε Κριτσωτάκη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Να σας πω ότι στη λογική, που µιλήσαµε και χθες, εµείς ζητάµε δηµοψήφισµα γι’ αυτό…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Κριτσωτάκη, ψηφίζετε, λοιπόν, κατά σε όλα τα άρθρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προχωρήσουµε στην ψηφοφορία των υπολοίπων άρθρων, των οποίων η ψηφοφορία θα γίνει
χωριστά, όχι όµως ονοµαστικά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 35
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 39
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 40
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 42
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 44
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 45
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 46
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 47
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 48
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 49
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 50
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 51
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 53
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 54
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 55
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 56
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 57
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 58
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 59
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 60
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 61
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παρών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 62
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 63
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 64
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 65
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 66
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 68
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 69
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 70
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 71
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 72
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το παλαιό άρθρο 76 το οποίο
αναριθµείται σε 75 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το νέο άρθρο
75 έγινε δεκτό ως έχει και όπως αναριθµήθηκε κατά πλειοψηφία.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, επί της αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.13’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 9 Ιουλίου 2010 και ώρα
10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού
της Βουλής µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας
Παπαρήγα, σε επίπεδο Αρχηγών κοµµάτων, µε θέµα τις αλλαγές
που πλήττουν τα εργασιακά κοινωνικά δικαιώµατα των νέων, το
δικαίωµα στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό και στον
ελεύθερο χρόνο τους, σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη
που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

