ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’
Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 10369
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από
το Κέντρο Ηµέρας Ζεφυρίου Μενιδίου για τους Ροµ, σελ.10308
3. Ανακοινώνεται ότι οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες Αστυνοµικών
Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.),
Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), Ενώσεων Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), η Πανελλήνια ‘Ενωση
Αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) και η ‘Ενωση Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος (Ε.Α.Π.Σ.) κατέθεσαν ψήφισµα µε το
οποίο δηλώνουν την αντίθεσή τους προς το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστηµα, σελ.10317
4. Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α∆Ε∆Υ) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο δηλώνει την αντίθεσή
της για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστηµα, σελ.10332
5. Η Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής καταθέτει την ‘Εκθεσή της
στην από 8 Ιουλίου 2010 πρόταση του Προέδρου της Βουλής: «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)», σελ.10346
6. Ανακοινώνεται δήλωση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλλάδας, ότι καταψηφίζουν
όλα τα άρθρα του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών,
σελ.10349
7. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ.10309, 10327, 10368, 10369
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ.10281
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.1028310298
3. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
i. σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της γαλακτοβιοµηχανίας ∆Ω∆ΩΝΗ
κ.λπ., σελ.10299
ii. σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους του Νοµού ∆ράµας από την πυρκαγιά σε χώρο συγκέντρωσης ελαστικών κ.λπ., σελ.10301
β) Προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά
µε τη λειτουργία των Ιδιωτικών Τραπεζών Οµφαλικών Μοσχευµάτων,
την ενίσχυση των ∆ηµοσίων Ελληνικών Τραπεζών κ.λπ., σελ.10302
γ) Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
i. σχετικά µε την αντιµετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσσαπίας Ν. Εύβοιας κ.λπ., σελ.10304
ii. σχετικά µε τον υδροηλεκτρικό σταθµό της ∆.Ε.Η. στη Μεσοχώρα
Τρικάλων κ.λπ., σελ.10305
iii. σχετικά µε την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης, σελ.10310
δ) 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., σελ.10307
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: «Κύρωση της από 26 Μαΐου 2010 Πράξεις
Νοµοθετικού Περιεχοµένου: «Αναστολή των εργασιών των δικαστικών
υπηρεσιών του ∆ικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, των Προθεσµιών
και των Πλειστηριασµών» και άλλες διατάξεις», σελ.10312, 10369
2. Κατάθεση πρότασης νόµου:
∆εκαπέντε (15) Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας κατέθεσαν πρόταση νόµου: «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων», σελ.10321
3. Κατάθεση Εκθέσεως ∆ιαρκούς Επιτροπής:
Η ∆ιαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την ‘Εκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη
της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς
εταιριών ορισµένων µορφών και της Οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σε περίπτωση
συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύµων εταιριών», σελ.10336
4. Συζήτηση και ψήφιση επί των άρθρων και των τροπολογιών του

σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ∆ηµοσίου και συναφείς διατάξεις»,
σελ.10314
5. Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
α) Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας που αφορά
στα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 του σχεδίου νόµου και στην υπ’ αριθµόν 143/21
τροπολογία, σελ.10350
β) Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού που αφορά στα
άρθρα 6 και 10 του σχεδίου νόµου και στην υπ’ αριθµόν 143/21 τροπολογία, σελ.10349
6. Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 6, 7 και 10 και επί
της τροπολογίας 143/21 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, σελ.10350
7. Επιστολικές ψήφοι επί των άρθρων και της τροπολογίας του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, σελ.10357
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ.,
σελ. 10309
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν., σελ. 10369
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π.,
σελ. 10368
ΛΕΓΚΑΣ Ν.,
σελ. 10327
ΝΙΩΤΗΣ Γ.,
σελ. 10368, 10369
ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ Φ.,
σελ. 10327
Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ.,
σελ. 10309
ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ Ε.,
σελ. 10301, 10302
ΑΡΓΥΡΗΣ Ε.,
σελ. 10300
ΓΚΙΟΚΑΣ Ι.,
σελ. 10308, 10309
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ Μ.,
σελ. 10299, 10300, 10301, 10302
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α.,
σελ. 10303
ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ Α.,
σελ. 10307, 10309
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Κ.,
σελ. 10304-10307, 10310, 10311
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν.,
σελ. 10299
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ.,
σελ. 10302, 10303
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Φ.,
σελ. 10310
ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ Α., σελ. 10304
ΣΙΟΥΦΑΣ ∆.,
σελ. 10306
Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης:
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ Α.,
σελ. 10312
ΝΕΡΑΤΖΗΣ Α.,
σελ. 10312
∆. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.,
σελ. 10320
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β.,
σελ. 10315
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε.,
σελ. 10336
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι.,
σελ. 10326
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ.,
σελ. 10327
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ Α.,
σελ. 10328
ΙΑΤΡΙ∆Η Τ.,
σελ. 10345
ΚΑΛΑΝΤΙ∆ΟΥ Σ.,
σελ. 10344
ΚΑΝΤΕΡΕΣ Ν.,
σελ. 10316
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ.,
σελ. 10342, 10343
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π.,
σελ. 10348, 10349
ΛΕΓΚΑΣ Ν.,
σελ. 10346
ΜΑΡΚΑΚΗΣ Π.,
σελ. 10314
ΜΑΡΓΕΛΗΣ Σ.,
σελ. 10346
ΜΠΟΥΡΑΣ Α.,
σελ. 10323
ΝΑΝΟΣ Α.,
σελ. 10321, 10322
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.,
σελ. 10315
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χ.,
σελ. 10349
ΠΛΕΥΡΗΣ Α.,
σελ. 10329
ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ Η.,
σελ. 10343
ΡΗΓΑΣ Π.,
σελ. 10315
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α.,
σελ. 10347
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ.,
σελ. 10322
ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ Φ.,
σελ. 10324, 10332, 10343
ΤΖΕΚΗΣ Α.,
σελ. 10341, 10342
ΤΣΙΠΡΑΣ Α.,
σελ. 10330

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’
Πέµπτη 15 Ιουλίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 15 Ιουλίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.35’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Νικόλαο Μωραΐτη,
Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

καταστάσεων των εταιρειών σε εφηµερίδες.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Οµοσπονδία Σωµατείων Πολιτικής Αεροπορίας καταγγέλλει καθυστέρηση στην καταβολή των
νόµιµων αποζηµιώσεων σε 4500 απολυµένους.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Οµοσπονδία Εργατών - Τεχνιτών
και Υπαλλήλων Τσιµέντων Ελλάδος αιτείται τη διατήρηση του δικαιώµατος των εργαζοµένων ώστε τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα να συνταξιοδοτούνται όπως ίσχυε µέχρι σήµερα.

1) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων
Κτηµατικής Εταιρείας του ∆ηµοσίου αιτείται να παραµείνουν σε
ισχύ τα άρθρα 7,8 και 10 του ν. 3586/07.

10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο πρόβληµα που προκύπτει από την εγκατάλειψη χώρων αναψυχής στη
λιµενική ζώνη της Πάτρας.

2) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Οµοσπονδία Σωµατείων
Πολιτικής Αεροπορίας ζητεί την καταβολή της νόµιµης αποζηµίωσης σε 4500 εργαζοµένους που αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την εργασία τους.

11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στα µέτρα
προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται σε χώρους που πραγµατοποιούνται µεγάλες εκδηλώσεις, από τις αρµόδιες υπηρεσίες.

3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία αιτείται την ενίσχυση µε προσωπικό του αστυνοµικού τµήµατος του Ν. Ηρακλείου.

12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στα τελευταία επεισόδια µεταξύ οµάδων λαθροµεταναστών στην
παραλιακή ζώνη της Πάτρας.

4) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Επιµελητήριο Ηρακλείου Κρήτης αιτείται την αύξηση του προϋπολογισµού του προγράµµατος
«1η ∆ράση ενίσχυσης ΜΜΕ – ΥΠΟΙΟ».
5) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Πολυτέκνων Νοµού
Ηρακλείου αιτείται την τροποποίηση του άρθρου 16 του ν.
3454/06.
6) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Τριτέκνων του Νοµού
Ηρακλείου αιτείται την τροποποίηση της περιόδου µεταβατικότητας των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση.
7) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Επιµελητήριο Ηρακλείου Κρήτης αιτείται τη µη υποχρεωτική δηµοσίευση των οικονοµικών

13) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Στρογγυλός Νικόλαος,
ελεύθερος επαγγελµατίας αιτείται την εξαίρεσή του, ως ασφαλισµένου από τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµάτων (ΟΑΕΕ).
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο θέµα
που έχει προκύψει µε τη µεγάλη ποσότητα αδιάθετων εµβολίων
για την γρίπη Η1Ν1, τα οποία παραµένουν στις αποθήκες της ∆ιεύθυνσης Υγιεινής της Νοµαρχίας Αχαΐας.
15) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο ∆ήµαρχος Σκιάθου αιτείται τη δηµιουργία Αυτοτελούς Περιφερειακής Ενότητας των Βορείων Σποράδων .
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16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο γίνεται διαµαρτυρία
για την εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, που απαγορεύει περαιτέρω ανεγέρσεις όσον αφορά στη δόµηση σε οικισµούς.
17) Οι Βουλευτές, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ και Β’ Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία
το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αγρινίου της Ένωσης Οικοδόµων
& Συναφών Επαγ/των Ν Αιτωλοακαρνανίας καταγγέλλει την απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας να «παγώσει» κάθε πρόγραµµα δανειοδότησης των δικαιούχων εργαζοµένων .

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τις ελλείψεις σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό στα τµήµατα
«Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης» των ΕΕΕΕΚ του Νοµού Ευβοίας.
24) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι ιατροί του Κέντρου Υγείας
Αλιβερίου αιτούνται την ανάγκη για ασφαλή κάλυψη εφηµεριών
.
25) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο ∆ήµαρχος Μαρµαρίου του
Νοµού Ευβοίας διαµαρτύρεται για την υποβάθµιση του περιφερειακού ιατρείου του δήµου.

18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο γίνεται διαµαρτυρία
για παράνοµες αµµοληψίες στο ποταµό Μεγανίτη.

26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι αγρότες αµπελουργοί ∆ήµου
Αγίου Αθανασίου, Νοµού Θεσσαλονίκης αιτούνται την επίλυση
των θεµάτων που αφορούν στα προβλήµατα των αµπελουργικών
συνεταιρισµών.

19) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και
Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών ΆρταςΦιλιππιάδας διαµαρτύρεται για την επικείµενη πώληση της
γαλακτοβιοµηχανίας «∆ωδώνη Α.Ε.» σε ιδιώτες.

27) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσών «PALSO» αιτείται να τροποποιηθεί το
άρθρο που αφορά στη συστέγαση των κέντρων µεταλυκειακής
εκπαίδευσης µε άλλα εκπαιδευτήρια.

20) Ο Βουλευτής Κιλκίς κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι παραγωγοί καρπουζιών του
Νοµού Κιλκίς αιτείται την αλλαγή της υφιστάµενης νοµοθεσίας
όσον αφορά στην άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου σε πόλεις µε πληθυσµό άνω των 20.000 κατοίκων.

28) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία αιτείται να καταβληθούν οι αποζηµιώσεις στους αγρότες Βιάννου Νοµού Ηρακλείου Κρήτης.

21) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο ∆ήµαρχος Πόρου αιτείται τη βελτίωση των συνθηκών ελλιµενισµού στο λιµάνι του Πόρου και τη
ρύθµιση των δροµολογίων των οχηµαταγωγών της γραµµής
Πόρου -Γαλατά .
22) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο ∆ήµαρχος Κονιστρών του Νοµού Ευβοίας αιτείται τη χρηµατοδότηση του έργου «Ανάπλαση πυρόπληκτων οικισµών» για την αποκατάσταση των ζηµιών.
23) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Α/θµιας και
∆/θµιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ∆ιεύθυνση ∆/θµιας Εκπαίδευσης Ευβοίας, ΕΕΕΕΚ Νοµού Ευβοίας διαµαρτύρεται για

29) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία αιτείται την έγκαιρη έναρξη της δακοκτονίας για την προστασία της παραγωγής ελιάς στη Λέσβο .
30) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος του
∆ήµου Καλλιθέας Νοµού Θεσσαλονίκης αιτείται την καταβολή
της επιστροφής του φόρου προστιθέµενης αξίας στους κτηνοτρόφους της περιοχής .
31) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο ∆ήµαρχος Αργαλαστής του Νοµού Μαγνησίας αιτείται την επανεξέταση και αναθεώρηση της απόφασης για κατάργηση του Αστυνοµικού Σταθµού Αργαλαστής.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

1. Στην µε αριθµό 10845/31-05-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Πλεύρη Αθανασίου και Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/11295/23-6-2010 έγγραφο
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από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

κ.

2. Στην µε αριθµό 10869/01-06-2010 ερώτηση του Βουλευτή
Νικολόπουλου Νικόλαου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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7017/4/11301/23-6—2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

3. Στην µε αριθµό 10903/01-06-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Σταϊκούρα Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/37705/0023Α/23-6-
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2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη
απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 10919/01-06-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Γαληνού Σπυρίδωνος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1120/-23-6-2010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
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5. Στην µε αριθµό 10951/02-06-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου και Αποστολάτου Βαΐτση (Βάη)
δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1702Β/23-6-2010 έγγραφο από τον Υφυ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η
ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

10291

10292

6. Στην µε αριθµό 10955/02-06-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου, Αποστολάτου Βαΐτση (Βάη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1703Β/23-6-2010 έγγραφο από τον Υφυ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η
ακόλουθη απάντηση:

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

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

7. Στις µε αριθµό 10843/31-5-2010, 11181/8-6-2010, 11339/106-2010 και 11096/4-6-2010 ερωτήσεις των Βουλευτών κυρίων
Πλεύρη Αθανασίου, Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Βελό-
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πουλου Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη και Βαΐτση Αποστολάτου δόθηκε µε το
υπ’ αριθµ. 7017/4/11293/23-6-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
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8. Στην µε αριθµό 11195/08-06-2010 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζας) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

66917/ΙΗ/23-6-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Παιδείας, ∆ιά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

9. Στις µε αριθµό 10847/31-05-2010 και 11394/10-06-2010 ερωτήσεις των Βουλευτών κυρίων Αποστολάτου Βαΐτση (Βάη), Γεωργιάδη Αδώνιδος-Σπυρίδωνος και Πλεύρη Αθανασίου δόθηκε
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µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/11296/23-6-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτη είναι η µε αριθµό 1047/12-07-2010 επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή του Κουµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της γαλακτοβιοµηχανίας
«∆Ω∆ΩΝΗ» κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Μωραΐτη έχει ως εξής:
«Σε µεγάλη αναστάτωση βρίσκεται ο αγροτοκτηνοτροφικός
κόσµος της Ηπείρου και γενικά ο λαός της βορειοδυτικής Ελλάδας, µετά την ανακοίνωση από τον ∆ιοικητή της ΑΤΕ, για πώληση
της γαλακτοβιοµηχανίας «∆Ω∆ΩΝΗ».
Ήδη οι αγροτοκτηνοτρόφοι και οι εργαζόµενοι στη «∆Ω∆ΩΝΗ»
εξήγγειλαν κινητοποιήσεις, για να εµποδίσουν την ιδιωτικοποίηση και µετεξέλιξη της βιοµηχανίας σε επιχείρηση σκληρής εκµετάλλευσης µε σκοπό το κέρδος. Εξάλλου ανάλογη πείρα
υπάρχει για τις βαριές επιπτώσεις σε κτηνοτρόφους και εργαζόµενους από την ιδιωτικοποίηση της «ΑΓΝΟ».
Ο ∆ιοικητής της ΑΤΕ, αφού ανακοίνωσε µειώσεις τιµών στους
παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος, ανήγγειλε και την πώληση
όλων των µετοχών της «∆Ω∆ΩΝΗΣ», στη λογική των υποχρεώσεων του µνηµονίου, χωρίς να µπαίνει κανένα ενδιαφέρον στήριξης της κτηνοτροφίας.
Η «∆Ω∆ΩΝΗ» µε τον κρατικοσυνεταιριστικό χαρακτήρα, που
έχει, θεωρείται στήριγµα των κτηνοτρόφων, λειτουργεί σαν
στάθµη αναφοράς για τη διαµόρφωση τιµών γάλακτος όχι µόνο
για την ευρύτερη περιοχή αλλά για όλη την Ελλάδα και δηµιουργεί κλίµα εµπιστοσύνης στους καταναλωτές, για την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. Εξάλλου ένας µεγάλος
αριθµός εργαζοµένων απασχολείται στην παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων γάλακτος. Με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι
σοβαρός παράγοντας για την περιοχή.
∆εδοµένου ότι η «∆Ω∆ΩΝΗ» είναι δηµιούργηµα των ίδιων των
κτηνοτρόφων και η ΑΤΕ για χρόνια εκµεταλλεύεται τον ιδρώτα
τους, είναι λογικό και δίκαιο το αίτηµά του για να µην ιδιωτικοποιηθεί.
Για να έχει καλύτερα αποτελέσµατα ο αγώνας των µικροµεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο
γενικότερης πρότασης για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας που θα αξιοποιεί όλες τις παραγωγικές δυνατότητες της
χώρας θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες
του λαού µας, θα προστατεύει τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον, θα στηρίζεται στους παραγωγικούς συνεταιρισµούς και τον
κρατικό τοµέα της αγροτικής οικονοµίας και όχι στους εµποροβιοµηχάνους και τις πολυεθνικές.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός γιατί η Κυβέρνηση µε την πολιτική της συρρικνώνει, κλείνει και ξεπουλάει τις συνεταιριστικές
εταιρείες της ΑΤΕ, γιγαντώνει τα µονοπώλια και τις πολυεθνικές,
ενισχύει την κερδοφορία σε βάρος των µικροµεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και καταναλωτών και καταδικάζει σε οικονοµικό µαρασµό την ύπαιθρο;»
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Μιχάλης Καρχιµάκης.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, αναγνωρίζω την αγωνία του
συναδέλφου και όλων των συναδέλφων από την περιοχή, αλλά
επιτρέψτε µου να µη συµµεριστώ έτσι µία υπερβολή και βεβαίως
να µη βασίζοµαι σε φήµες, ούτε σε φερόµενες δηλώσεις αναρµοδίων.
Για να είµαι σαφής δεν υπάρχει καµµία επίσηµη ανακοίνωση
του ∆ιοικητή της ΑΤΕ για την πώληση της «∆Ω∆ΩΝΗΣ», όπως
επικαλείσθε. Σε συνάντηση των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων
της Ηπείρου µε το διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας στο τέλος
του Ιούνη, δεν έγινε απολύτως καµµία αναφορά στην πώληση
των µετοχών της «∆Ω∆ΩΝΗΣ», γιατί πολύ απλά κανένα όργανο
της τράπεζας δεν έχει λάβει τέτοια απόφαση. Άλλωστε αν
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υπήρχε τέτοιο θέµα ήταν υποχρέωση της τράπεζας να το ανακοινώσει στο Χρηµατιστήριο καθώς ξέρετε ότι η τράπεζα είναι
εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο.
Στις 7 Ιουλίου µε δελτίο Τύπου της Αγροτικής Τράπεζας γνωστοποιήθηκε ότι οι δηλώσεις, που φέρετε να έκανε κάποιος διευθυντής της, απηχούν τις προσωπικές του απόψεις και όχι
αποφάσεις που έχει πάρει η τράπεζα. Μάλιστα γίνεται σαφές ότι
ο συγκεκριµένος υπάλληλος, το συγκεκριµένο στέλεχος της ΑΤΕ,
δεν είχε ούτε εξουσιοδότηση, ούτε τη σχετική αρµοδιότητα από
την Αγροτική Τράπεζα.
Θεωρώ ότι υπάρχει το ενδιαφέρον στήριξης της «∆Ω∆ΩΝΗΣ»
από την Αγροτική Τράπεζα και επιβεβαιώνεται από το γεγονός
ότι αυτήν τη στιγµή καταρτίζεται ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα
για την ανάπτυξη και ενίσχυσή της. ∆εν µπορούµε, λοιπόν, έναν
ολόκληρο κλάδο από τέτοιες, ίσως άστοχες, δηλώσεις κάποιου
αναρµοδίου να τον κάνουµε άνω-κάτω και να αναπαράγονται όλα
αυτά.
Πρέπει να κρατηθεί η ψυχραιµία και ειδικότερα σήµερα, σε µία
πολύ δύσκολη συγκυρία για όλους, η ψυχραιµία να αποδεικνύεται ο πιο καλός µας σύµβουλος. Αυτό πρέπει, για να συνεχίσουµε
απερίσπαστοι ένα έργο µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των κτηνοτροφικών µας προϊόντων. Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος της Αγροτικής Τράπεζας
και της πολιτικής µας που είναι και κύριος µέτοχος της «∆Ω∆ΩΝΗΣ» µε 67%.
Επίσης, το γεγονός ότι η «∆Ω∆ΩΝΗ» διατηρεί τα σκήπτρα των
τυροκοµικών προϊόντων στην Ελλάδα για ολόκληρες δεκαετίες,
πραγµατικά αποδεικνύει την αναγκαιότητα της ύπαρξής της. Η
ανάπτυξη, λοιπόν, και η κερδοφορία της «∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε.» είναι
ξεκάθαρη επιθυµία της Κυβέρνησης και των καταναλωτών και
των παραγωγών, οι οποίοι εµπιστεύονται τα προϊόντα της, τα
οποία προέρχονται µάλιστα από µία συνεταιριστική βιοµηχανία,
η οποία, ουσιαστικά, µε την προώθηση και την προβολή που έχει
κάνει στα προϊόντα που παράγει, µας δίνει, θα έλεγα, ένα εξαγωγικό εισιτήριο και µία προβολή των προϊόντων µας στο εξωτερικό. Αυτά τα προϊόντα είναι συνεταιριστικά και πρέπει και να
τα περιφρουρήσουµε και να αναδείξουµε ότι η συνεταιριστική
δράση είναι εκείνη, η οποία θα µπορεί να παίξει και έναν κρίσιµο
και καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου
για τους συνεταιρισµούς στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Νίκος
Μωραΐτης για να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µεταφέρω την αγωνία των κτηνοτρόφων και των εργαζόµενων στη «∆Ω∆ΩΝΗ» και
πιστεύω ότι δεν κατάφερε ο κύριος Υφυπουργός να ηρεµήσει
τους κτηνοτρόφους και τους εργαζόµενους στη «∆Ω∆ΩΝΗ». Η
αντι-αγροτική πολιτική όλων των κυβερνήσεων, και της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που εφαρµόζεται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, έχει σαν αποτέλεσµα την περιθωριοποίηση,
τη χρεοκοπία, το κλείσιµο, το ξεπούληµα στο ιδιωτικό κεφάλαιο
πολλών και βασικών συνεταιριστικών οργανώσεων.
Το κάνατε και στο παρελθόν µε την ΚΥ∆ΕΠ, που ήταν αποκλειστικός προµηθευτής στα σπόρια, στις ζωοτροφές. Το κάνατε
µε τη ΣΥΝΕΛ, που ήταν ο προµηθευτής στα λιπάσµατα. Υπάρχει
εµπειρία και στον κλάδο της γαλακτοβιοµηχανίας. Το κάνατε µε
το ξεπούληµα της «ΑΣΠΡΟ», της «ΑΓΝΟ», της «ΟΛΥΜΠΟΣ». Γιγαντώσατε τα καρτέλ του γάλακτος. Αυτή η πολιτική υπηρετεί
µε συνέπεια την ασυδοσία των εµποροβιοµηχάνων σε βάρος των
φτωχοµεσαίων αγροκτηνοτρόφων και καταναλωτών.
Σήµερα, παρά τις διαβεβαιώσεις σας, ετοιµάζεται το ξεπούληµα της «∆Ω∆ΩΝΗΣ» γιατί στο µνηµόνιο µπαίνει κατηγορηµατικά ότι για να συνεχίσουν οι τράπεζες να παίρνουν πακτωλό
χρηµάτων από τον ιδρώτα του λαού, πρέπει να µην έχουν καµµία
δραστηριότητα σε άλλες επιχειρήσεις. Είναι το γκρέµισµα στην
κυριολεξία του τελευταίου στηρίγµατος των κτηνοτρόφων που
κρατούσε σε κάποια στάθµη τις τιµές στην Ήπειρο, σε ολόκληρη
τη βορειοδυτική Ελλάδα σε σύγκριση µε την υπόλοιπη Ελλάδα.
Για µας αυτή η κατάσταση δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Είναι
µια συνειδητή πολιτική, που στοχεύει σε αυτήν την εξέλιξη χρόνια τώρα. Σε αυτήν την κατεύθυνση εντάσσεται και η αγορά από
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τη «∆Ω∆ΩΝΗ» του εργοστασίου ζωοτροφών «ΕΛΒΙΖ» που
εδρεύει στα Γιάννενα, για να µεγαλώσει την προίκα της «∆Ω∆ΩΝΗΣ», για να είναι πιο ελκυστική στα τρωκτικά που καραδοκούν
να την αρπάξουν από την Αγροτική Τράπεζα. Είναι υποκρισία
πρώτου µεγέθους, αυτό που επικαλούνται Βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ της περιοχής, ότι µπορεί η «∆Ω∆ΩΝΗ» να πάει
στους φυσικούς φορείς. Είναι ψεύτικο, αποπροσανατολιστικό.
Προσπαθούν να συγκαλύψουν τις τεράστιες ευθύνες γιατί οδήγησαν τις ενώσεις στη διάλυση, τη χρεοκοπία µε την αντιαγροτική πολιτική που στηρίζουν χρόνια τώρα και µε την τοκογλυφική
πολιτική αυτού του λησταρχείου, όπως λέµε εµείς, της Αγροτικής
Τράπεζας. Τεράστιες είναι και οι ευθύνες των τριτοβάθµιων συνεταιριστικών οργανώσεων της ΠΑΣΕΓΕΣ, της ΣΥ∆ΑΣΕ, της ΓΕΣΑΣΕ που όλα αυτά τα χρόνια όχι µόνο δεν οργάνωσαν την πάλη
των αγροτών, απεναντίας έβαλαν πλάτη για να περάσουν αυτές
οι πολιτικές, που ξεκληρίζουν τους κτηνοτρόφους και ερηµώνουν
την ύπαιθρο. Αλλά ακόµα µεγαλύτερες είναι οι ευθύνες των γαλαζοπράσινων ενώσεων της περιοχής και ειδικότερα της Ένωσης Άρτας, Φιλιππιάδας, Κόνιτσας και Πωγωνίου που έδωσε τις
µετοχές για να φτάσει η ΑΤΕ στο 67%, να κάνει ό,τι θέλει σήµερα. Και χύνουν κροκοδείλια δάκρυα µπροστά στους κτηνοτρόφους.
Όµως, αυτή η αντιαγροτική πολιτική δεν έχει µόνο τους χαµένους, που είναι οι κτηνοτρόφοι της Ηπείρου, όλης της Ελλάδας,
που είναι οι εργαζόµενοι σ’ αυτή τη γαλακτοβιοµηχανία. Υπάρχουν κερδισµένοι και µάλιστα µε προκλητικό τρόπο, που είναι οι
βιοµήχανοι, οι οποίοι θα έχουν τον κύριο λόγο, που θα αλωνίζουν, όπως λέει ο λαός µας, σε ό,τι αφορά τα κτηνοτροφικά προϊόντα.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καλεί τους εργαζόµενους
της «∆Ω∆ΩΝΗ», τους αγροτοκτηνοτρόφους της περιοχής, να παλέψουν για µια άλλη ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας που θα
αξιοποιεί τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, θα συνδέεται
µε τις διατροφικές ανάγκες του λαού µας, θα στηρίζεται στους
παραγωγικούς συνεταιρισµούς και όχι σε αυτούς τους συνεταιρισµούς, κύριε Υφυπουργέ, που θα κάνετε µε το νέο νόµο, που
θα στηρίζονται από τον κρατικό τοµέα της αγροτικής οικονοµίας
και η οποία δεν θα δίνει προνόµια στους εµποροβιοµηχάνους και
στις πολυεθνικές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αν µου επιτρέψει, ο
κύριος Υφυπουργός, θα ήθελα να του υπενθυµίσω, ότι πρέπει να
επαναφέρει στην τάξη την Αγροτική Τράπεζα για την αναστάτωση που δηµιούργησε.
Επίσης, όπως δεν πουλιέται η Ακρόπολη, έτσι δεν πουλιέται
και η «∆Ω∆ΩΝΗ» στην Ήπειρο. Να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν
σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Πουλιέται η ΕΛΒΙΖ, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συγγνώµη, κύριε Υφυπουργέ, για την παρέµβαση, αλλά σας το λέω για να το εµπεδώσετε και να το βάλετε καλά στο µυαλό σας .
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρέµβαση.
Νοµίζω ότι από την πρωτολογία µου έγινε σαφής η πολιτική
µας βούληση, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την ερώτηση του συναδέλφου, αλλά και τις δικές σας παρεµβάσεις -και το ξέρετε πολύ
καλά- ότι υπήρξαν συντονισµένες, συνδυασµένες και αποτελεσµατικές. Υπάρχει µία συγκεκριµένη ανακοίνωση της Τράπεζας,
η οποία λέει ότι η «∆Ω∆ΩΝΗ» δεν θα πουληθεί. Είναι συγκεκριµένη. Όλα όσα δηµιουργήθηκαν -το είπα και στην πρωτολογία
µου- δηµιουργήθηκαν από µία άστοχη και αναρµόδια γνώµη ενός
στελέχους της τράπεζας, αλλά αυτό που έχει σηµασία είναι η δηµόσια δέσµευση που έχει αναλάβει η τράπεζα ότι η «∆Ω∆ΩΝΗ»
δεν πουλιέται.
Αλλά, πρέπει να ξέρετε, κύριε συνάδελφε, ότι πραγµατικά από
την πρώτη ηµέρα που αναλάβαµε τα καθήκοντά µας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ασχοληθήκαµε µε τα ζητήµατα τα
οποία µάτωναν τον κλάδο της κτηνοτροφίας. Και ξέρετε κι εσείς
πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα ζητήµατα και τα προβλήµατα ήταν
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πολλά, σε µία µεγάλη χρονική διαδροµή, που απαιτούσαν και
απαιτούν άµεσες λύσεις για να βελτιωθεί και η παραγωγή και να
διασφαλιστεί το εισόδηµα των κτηνοτρόφων.
Βεβαίως, για να δοθούν αυτές οι λύσεις, πραγµατικά, πρέπει
να υπάρχει η αναγνώριση και η πίστη ότι αυτοί οι άνθρωποι επιτελούν ένα πολύτιµο έργο και έχουν έναν αναντικατάστατο ρόλο
στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία.
Και σε αυτό το πλαίσιο, στους εννιά µήνες που είµαστε στην
Κυβέρνηση, µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αναζητήσαµε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για
το συµφέρον των κτηνοτρόφων. Προχωρούµε σε µέτρα στήριξης, που αφορούν τη χρηµατοδότηση και την αγορά. Επαναρρυθµίζουµε, είµαστε σε µια διαδικασία συνεννόησης επαναρρύθµισης
των δανείων των κτηνοτρόφων, στο πλαίσιο της γενικότερης ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Είµαστε σε µια διαδικασία,
καθηµερινά, αυστηρών ελέγχων των εισαγωγών και κυρίως των
ελληνοποιήσεων των κτηνοτροφικών προϊόντων για να σταµατήσει επιτέλους αυτή η αδικία σε βάρος των αγροτών και η εξαπάτηση των καταναλωτών. Ήδη ετοιµάζουµε, έχουµε έτοιµες
αποφάσεις, τις οποίες εντός των επόµενων ηµερών θα τις δώσουµε σε µια διαδικασία υλοποίησης, όπου θα υπάρχει ένα συγκεκριµένο πλαίσιο και κανόνες ρύθµισης της αγοράς, ειδικά
στον κτηνοτροφικό τοµέα, έτσι ώστε να µην έχουµε αυτά τα φαινόµενα.
Αντιµετωπίσαµε δυστυχώς φαινόµενα εξανδραποδισµού των
κτηνοτρόφων και κατάρρευσης του εισοδήµατός τους από διαφόρους απατεώνες οι οποίοι κυκλοφορούν και κάνουν τους ενδιάµεσους. Προχωρούµε στο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών και
Κτηνοτροφικών Επιχειρήσεων –και το έχουµε δώσει σε διαβούλευση, σε συζήτηση- όπου εκεί θα υπάρχει ένα συγκεκριµένο
πλαίσιο αναφοράς, για να µπορεί να υπάρχει καλύτερος έλεγχος. Ενεργοποιούµε τα σχέδια βελτίωσης και τα µικρά και τα µεγάλα. Προωθούµε και προσπαθούµε να ολοκληρώσουµε -που
είναι ένα πολύ δύσκολο θέµα- το θέµα της διαδικασίας για την έκδοση των κτηνοτροφικών αδειών, µία πολύ δύσκολη κατάσταση.
Την παραλάβαµε. ∆εν σταµατήσαµε. ∆εν πετάξαµε τη µπάλα
στην εξέδρα. Είµαστε πάνω από τα προβλήµατα. Παραλάβαµε
προβλήµατα τα οποία, πολλές φορές, δηµιούργησαν, στην προσπάθεια επίλυσης τους, και άλλες στρεβλώσεις. Αυτά θα τα αντιµετωπίσουµε. Και τα αντιµετωπίζουµε καθηµερινά, γιατί είµαστε
σε ένα διαρκή διάλογο και µε τους κτηνοτρόφους και µε τους
φορείς γενικότερα των αγροτών.
Να µην ξεχάσουµε το θέµα της ψηφιοποίησης, όπου κινδυνεύσαµε να χάσουµε τεράστια ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παραλάβαµε το έργο της ψηφιοποίησης στο 24%. Ολοκληρώσαµε τις διαδικασίες, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση µας έλεγε να
µην πληρώσουµε τις επιδοτήσεις. Βρήκαµε τρόπο και πληρώσαµε. Όχι, ότι το πουλάµε ως εκδούλευση, προς Θεού! Το δικαίωµα των ανθρώπων είναι. Αλλά όµως, µην ξεχνάτε ότι αυτά
τα προβλήµατα έπρεπε να τα αντιµετωπίσουµε. Και βεβαίως και
εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από τις συζητήσεις και από τις
περιοδείες που κάνετε, πόσο σας είχαν ενοχλήσει, για τους
νέους αγρότες που εκκρεµούσε το 2004, η αποπληρωµή τους…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Υφυπουργέ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): …για τα σχέδια βελτίωσης που εκκρεµούσαν οι αποπληρωµές από το 2004, µε αποτέλεσµα να έχουµε ένα
φαύλο κύκλο χρεοκοπηµένων ανθρώπων στην αφετηρία της
ενεργοποίησης της διαδικασίας να µπουν στην παραγωγή.
Όλα αυτά µέσα στην κρίση, µέσα στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε τα αποπληρώσαµε. Πληρώσαµε 100 εκατοµµύρια
ευρώ. Επαναλαµβάνω, δεν τους κάναµε χάρη. Το δικαίωµα τους
ήταν. Αλλά όµως, αποδείξαµε ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση
και προβλήµατα να υπάρχουν, σιγά – σιγά, µε διάλογο και µε
αυτό τον τρόπο σήµερα που ανακινείτε τα προβλήµατα, προχωρούµε από κοινού στη λύση των προβληµάτων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα προταχθεί η πέµπτη µε αριθµό 1046/12-7-2010 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
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κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου – Πασχαλίδου προς τους Υπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους του
Νοµού ∆ράµας από την πυρκαγιά σε χώρο συγκέντρωσης ελαστικών κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση της κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου – Πασχαλίδου έχει ως εξής:
«Στις 5 Ιουλίου 2010, ανακοινώθηκαν τα πρώτα επίσηµα αποτελέσµατα των µετρήσεων που διενήργησαν τα ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», Γενικό Χηµείο του Κράτους και Κτηνιατρικό Εργαστήριο
Αθηνών και αφορούσαν την ανίχνευση διοξινών, αρωµατικών
υδρογονανθράκων και βαρέων µετάλλων στην ευρύτερη περιοχή
του Νοµού ∆ράµας, µετά την πυρκαγιά, σε υπαίθριο χώρο συγκέντρωσης περισσοτέρων από δώδεκα χιλιάδων τόνων ελαστικών, που έκαιγε επί πέντε ηµέρες.
Οι µετρήσεις ήταν αρνητικές που σηµαίνει ότι δεν εντοπίστηκε
επιβάρυνση από τους παραπάνω παράγοντες. Ωστόσο εκκρεµεί
η διεξαγωγή και τα αποτελέσµατα δύο ακόµη µετρήσεων.
Κατόπιν της πρώτης µέτρησης άρθηκε από τη Νοµαρχία ∆ράµας η απαγόρευση σφαγής ζώων ελευθέρας βοσκής εντός της
ζώνης πέντε χιλιοµέτρων του ατυχήµατος, η διάθεση του κρέατος στην αγορά, η καταστροφή του συλλεγόµενου γάλακτός
τους µε αποτέφρωση, ενώ ανακοινώθηκε ότι δεν υπάρχει και κανένας κίνδυνος από την κατανάλωση οπωροκηπευτικών.
Ωστόσο, η απαγόρευση ελεύθερης βόσκησης ζώων, η συλλογή του γάλακτός τους και η διάθεσή τους στην αγορά, όπως
και η διάθεση αυγών, εξακολουθεί να ισχύει µέχρι νεότερης οδηγίας.
Κατόπιν των παραπάνω ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
Θα αποζηµιωθούν και πότε, οι κτηνοτρόφοι και οι γαλακτοπαραγωγοί για την περίοδο κατά την οποία δεν διέθεταν τα προϊόντα τους στην αγορά και πώς προτίθενται να αντιµετωπίσουν τις
επιπτώσεις σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα των δυο επόµενων µετρήσεων δεν είναι αρνητικά;
Ποια µέτρα προτίθενται να πάρουν ώστε να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας και τα µέτρα ασφάλειας από τις
εταιρείες και τις βιοµηχανίες-βιοτεχνίες προκειµένου να αποφευχθούν παρόµοιες καταστάσεις στο µέλλον;».
Στην ερωτώσα Βουλευτή θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιχάλης Καρχιµάκης.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η φωτιά που ξέσπασε στη µάντρα ελαστικών στο Νοµό ∆ράµας, δηµιούργησε ένα τοξικό νέφος, που δυστυχώς σκέπασε για
πολλές ώρες το κέντρο του νοµού προκαλώντας βέβαια, µια εύλογη ανησυχία και αναστάτωση. Προκάλεσε ανησυχία τόσο για
τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, όσο βεβαίως και για την
προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και των αγροτικών
προϊόντων που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή και τα οποία
είναι δηµοφιλή για την ποιότητα και για τη διατροφική τους αξία.
Ακολούθησε µια µεγάλη κινητοποίηση ανθρώπινου δυναµικού,
αλλά και µέσων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, έτσι ώστε να
διασφαλιστεί µε τον καλύτερο τρόπο, πρώτα από όλα, η δηµόσια
υγεία και βεβαίως να περιοριστεί το πλήγµα στην οικονοµία της
περιοχής και κυρίως στην κτηνοτροφία.
Η αγροτική παραγωγή της περιοχής τέθηκε αρχικά υπό πλήρη
περιορισµό για προληπτικούς λόγους και µέχρι να βγουν τα αποτελέσµατα των ελέγχων, όπως οφείλει, δηλαδή, να κάνει ένα κράτος σε ετοιµότητα και µε αντανακλαστικά, που βάζει, πάνω απ’
όλα, την προστασία όλων των πολιτών.
Έλεγχοι έγιναν από την πρώτη στιγµή του συµβάντος µε τον
εφέτη να δίνει τις απαραίτητες οδηγίες στις υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την αποφυγή του κινδύνου επιµόλυνσης της τροφικής αλυσίδας από τα χηµικά, που εκλυόταν από
την πυρκαγιά. Παράλληλα διεξήχθησαν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στο επιφανειακό και υπόγειο νερό για βαρέα µέταλλα, στο
παραγόµενο από την πληγείσα περιοχή γάλα για διοξίνες και
βαρέα µέταλλα. Και στις δυο περιπτώσεις δεν υπήρξε επιβάρυνση.
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Με τα πρώτα αρνητικά αποτελέσµατα των ελέγχων αποφασίστηκαν από τον εφέτη, τη Νοµαρχία ∆ράµας και την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης τα εξής:
Πρώτον, άρση της απαγόρευσης σφαγής ζώων αγελαίας
εκτροφής. ∆εύτερον, παράταση των περιοριστικών µέτρων βόσκησης ζώων στη ζώνη επιτήρησης, που είναι πέντε χιλιόµετρα
από το συµβάν έως την αξιολόγηση των αναµενόµενων εργαστηριακών αναλύσεων εδάφους, φυτών και νερού. Τρίτον, παράταση απαγόρευσης κατανάλωσης του αιγοπροβείου γάλακτος
έως την εκτίµηση των αναµενόµενων εργαστηριακών αναλύσεων.
Τέταρτον, συνέχιση της ελεγχόµενης αποδέσµευσης τυροκόµισης του αιγοπροβείου γάλακτος. Πέµπτον, επανάληψη των ελέγχων που αφορούσαν στη δειγµατοληψία και ανάλυση
πρωτογενών ζωικών προϊόντων και µεταποιηµένων προϊόντων
αυτών σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Και έκτον, η συνέχιση παρακολούθησης των επικίνδυνων εκποµπών οργανικών ρύπων
στην ατµόσφαιρα και το περιβάλλον.
Τα µέτρα αυτά θα επαναξεταστούν πάντα υπό το πρίσµα των
αποτελεσµάτων των ελέγχων, που ήδη γίνονται, αλλά θα ακολουθήσουν στο επόµενο διάστηµα. Με βάση αυτά αποφασίζουµε
και θα δράσουµε µε στόχο τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας
και την προστασία της αγροτικής παραγωγής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι υπάρχει βεβαίως,
η εκτίµηση ότι αφού οι πρώτες µετρήσεις ήταν αρνητικές, είναι
πολύ πιθανόν και ευελπιστούµε ότι τα αποτελέσµατα και των επόµενων θα είναι το ίδιο καλά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου για να αναπτύξει την ερώτησή της.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, η επίκαιρη ερώτηση ήταν προς το δικό σας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και προς στο
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης, γιατί εκεί ανήκει η Β’ Αυτοδιοίκηση.
Είναι εδώ και η κυρία Υπουργός Περιβάλλοντος, που ίσως θα
µπορούσα να κάνω και προς την κ. Μπιρµπίλη την ίδια ερώτηση.
∆υστυχώς, δεν µας το επιτρέπει ο Κανονισµός.
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι µετά από αυτή την τεράστια οικολογική καταστροφή στην περιοχή, πέριξ του δηµοτικού
διαµερίσµατος Ξηροποτάµου µε την καύση δεκατριών χιλιάδων
τόνων ελαστικών, εκλύθηκαν –και µόνος σας το είπατε- χηµικά
και ένα απίστευτο τοξικό νέφος.
Το ερώτηµα που θα κάνω, είναι εύλογο: Ενώ κάηκαν δεκατρείς
χιλιάδες τόνοι ελαστικών, πού πήγε όλο αυτό το τοξικό νέφος;
Πώς είναι δυνατόν –χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω- να µην
υπάρχει σε καµµία µέτρηση κανένας ρύπος; Βεβαίως, περιµένουµε άλλες δυο µετρήσεις.
Θέλω να ρωτήσω το εξής: Επειδή παλαιότερα το ΙΓΜΕ είχε
κάνει µετρήσεις στο έδαφος και στα επιφανειακά ύδατα της περιοχής, θα γίνουν συγκρίσεις µε τα προηγούµενα αποτελέσµατα
του ΙΓΜΕ σε σχέση µε το τι µετρήσεις έχουµε έως τώρα;
Είπατε για παρακολούθηση. Συµφωνώ. Μιλάµε µόνο για το δηµοτικό διαµέρισµα Ξηροποτάµου για έντεκα χιλιάδες ζώα, τα
οποία είναι και αυτά που δίνουν και την οικονοµική δυνατότητα να
επιβιώνουν οι κάτοικοι της περιοχής. Μέσα στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν σαράντα ένα χιλιάδες ζώα, αφού η ∆ράµα είναι
ένας κτηνοτροφικός νοµός.
Εγώ ερωτώ, γιατί δεν ήταν σαφές: Θα αποζηµιώσετε τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι πλήγηκαν; Γιατί γνωρίζουµε ότι ακόµη και
τώρα που συζητούµε, ενώ έχει γίνει επιχωµάτωση, καίγονται από
κάτω τα ελαστικά, τα οποία δεν ήταν τεµαχισµένα. Αυτό σηµαίνει ότι υπήρχαν και τα σύρµατα. Κάποιες παλαιότερες µετρήσεις
και έρευνες δείχνουν ότι όταν υπάρχει και το σύρµα, αναπτύσσονται σε πολλαπλάσιο βαθµό τα τοξικά νέφη, οι διοξίνες και τα
φουράνια που εκλύονται.
Ένα τελευταίο θέλω να πω. Τελικά µετά από αυτήν την τεράστια οικολογική καταστροφή, πώς θα χαρακτηριστεί η περιοχή;
Πώς θα γίνει η διαχείριση των αποβλήτων, των υπολειµµάτων της
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φωτιάς; Γιατί υπάρχει και ένα «µπαλάκι» µεταξύ νοµαρχίας και
περιφέρειας, οι οποίοι δεν λένε ποιανού ευθύνη είναι. Ο ένας το
ρίχνει στον άλλον. Είναι ένα τεράστιο κονδύλι από 400 ευρώ ως
700 ευρώ ανά τόνο για τη διαχείρισή τους.
Θέλω και εδώ να µου δώσετε, αν µπορείτε, µια απάντηση, γιατί
θα πρέπει άµεσα να µετακινηθούν όλα αυτά τα υπολείµµατα των
τόνων των καµένων υλικών.
Άρα είναι δύο τα θέµατα. Πρώτον, αν και πότε θα αποζηµιωθούν –και ειδικά σε περιόδους τεράστιας οικονοµικής κρίσης- οι
κτηνοτρόφοι για τη ζηµιά που υπέστησαν;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Και, δεύτερον, όσον
αφορά τη διαχείριση των υπολειµµάτων και τη συνεχιζόµενη παρακολούθηση µε µετρήσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μιχάλης Καρχιµάκης.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τα µέτρα των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας και τα µέτρα
ασφάλειας δεν αλλάζουν κατά περίπτωση, αλλά είναι τα ίδια και
παραµένουν κοινά για όλες τις επιχειρήσεις.
Μου λέτε για «µπαλάκια». Ξέρετε παρά πολύ καλά, ποιος δίνει
τις άδειες. Τα «µπαλάκια», λοιπόν, όπως τα αναφέρετε, είναι για
άλλους λόγους. Όφειλε, λοιπόν, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
∆ράµας να λειτουργήσει µε όρους διαφάνειας. Αυτό δεν το λέτε.
Έπρεπε να διασφαλίσει τη δηµόσια υγεία, την αγροτική παραγωγή και τον πληθυσµό, που ζει από τα παραγόµενα προϊόντα.
Βεβαίως, πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και εκεί, για να µην
έχουµε ξανά επικίνδυνα συµβάντα για την υγεία των κατοίκων
και την αγροτική µας οικονοµία.
Πάντως -επειδή αναφερθήκατε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και είχαµε µια συνεργασία- από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
έχουν ήδη αποσταλεί οι επιθεωρητές και έχουν πραγµατοποιήσει
την αυτοψία στο χώρο της πυρκαγιάς στη βιοµηχανική περιοχή
της ∆ράµας. Επίσης, έχει πραγµατοποιηθεί σύσκεψη στη Νοµαρχία της ∆ράµας µε την παρουσία των επιθεωρητών περιβάλλοντος, οι οποίοι έχουν δώσει συγκεκριµένες οδηγίες για την
προστασία του κοινού και της ζωικής παραγωγής. Μάλιστα, η
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος διά της Ειδικής
Γραµµατέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ενηµέρωσε και τις
αρµόδιες αρχές ότι και σ’ αυτήν την περίπτωση θα εφαρµοστεί
η αρχή: «ο ρυπαίνων πληρώνει».
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Και αυτός που πλήττεται;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Μη µε διακόπτετε.
Θέλω να επισηµάνω ότι για την απώλεια εισοδήµατος των κτηνοτρόφων στην ευρύτερη περιοχή της ∆ράµας λόγω της οικολογικής καταστροφής, δυστυχώς, δεν προβλέπεται ασφαλιστική
κάλυψη από τον ΕΛΓΑ, γιατί δεν υπήρξαν φυσικά ζηµιογόνα αίτια,
όπως χαλάζι, υπερβολικό ψύχος ή πληµµύρα.
Ως προς αυτό, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εξετάζει τη δυνατότητα, εφόσον αποδειχθεί µετά τους σχετικούς ελέγχους ότι έχει πληγεί –γιατί αυτός είναι και ο
κανονισµός του ΕΛΓΑ- περισσότερο του 30% της συνολικής παραγωγής, οι αγρότες θα ενταχθούν στο πρόγραµµα αποζηµίωσης εκτάκτων αναγκών από τα ΠΣΕΑ.
Αναµένουµε, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, µε ενδιαφέρον και
τους υπόλοιπους ελέγχους και ευελπιστούµε, όσον αφορά το
πρώτο σκέλος, σε θετικά αποτελέσµατα για την οικολογική ισορροπία του νοµού και τη διασφάλιση και των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων του νοµού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε.
Επειδή η Υπουργός κ. Ξενογιαννακοπούλου θα πρέπει να πάει
στην επιτροπή, θα παρακαλούσα να προηγηθεί η επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται σ’ αυτήν.
Συµφωνεί το Σώµα;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συζητείται, λοιπόν, η
πέµπτη µε αριθµό 1045/12.7.2010 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστασίου Κουράκη,
προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά
µε τη λειτουργία των Ιδιωτικών Τραπεζών Οµφαλικών Μοσχευµάτων, την ενίσχυση των ∆ηµοσίων Ελληνικών Τραπεζών κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Κουράκη αναλυτικά έχει ως εξής:
«Χιλιάδες γονείς κάθε χρόνο πληρώνουν από 1.500 έως 2.500
ευρώ στις Ιδιωτικές Τράπεζες Οµφαλικών Μοσχευµάτων για φύλαξη οµφαλιοπλακουντικού αίµατος, µε αµελητέες πιθανότητες
να χρησιµοποιηθεί αυτό από τα ίδια τα παιδιά και τις οικογένειές
τους. Οι µεγαλύτερες επιστηµονικές εταιρείες στην Ευρώπη,
στην Αµερική και στην Ελλάδα είναι αντίθετες στην ιδιωτική κατάθεση, καθώς δεν υπάρχει τεκµηριωµένη επιστηµονική βάση
που να στηρίζει τις εφαρµογές που υπόσχεται. Αντιθέτως, υποστηρίζουν ένθερµα τη δηµιουργία και την ενίσχυση δηµοσίων
τραπεζών γιατί µόνο έτσι θα µπορούσαν να εξασφαλιστούν µοσχεύµατα για τη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών.
Οι ιδιωτικές τράπεζες παραπληροφορούν τους γονείς και εκµεταλλεύονται την ιδιαίτερη ψυχολογική κατάστασή τους, δηµιουργώντας αισθήµατα ενοχής και φόβου. Στην Ελλάδα
υπάρχουν σήµερα τουλάχιστον είκοσι µία ιδιωτικές τράπεζες που
λειτουργούν µε ελλιπέστατο έως ανύπαρκτο νοµοθετικό πλαίσιο
και µε όρους περιορισµένης αξιοπιστίας και φερεγγυότητας. Ως
εκ τούτου, η Ελληνική Αιµατολογική Εταιρεία τον Ιούλιο του 2008
αποφάσισε να µη χρησιµοποιεί µοσχεύµατα από ιδιωτικές τράπεζες.
Κάθε χρόνο κατά µέσο όρο εισάγονται στην Ελλάδα είκοσι
επτά µοσχεύµατα από το εξωτερικό, µε κόστος µεταµόσχευσης
–ανά µόσχευµα- για τα ταµεία 15.000-20.000 ευρώ, επειδή οι δύο
Κρατικές Τράπεζες Οµφαλικών Μοσχευµάτων που λειτουργούν
αυτήν την στιγµή στην Ελλάδα δεν µπορούν να καλύψουν τις
υπάρχουσες ανάγκες λόγω ελλιπούς υποστήριξης. Εάν οι δύο
τράπεζες λειτουργούσαν επαρκώς, το κόστος ανά µονάδα θα
ήταν 6.920 ευρώ και θα υπήρχε η δυνατότητα σε πολύ λίγα χρόνια να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν µοσχεύµατα για το 95%
των ασθενών στην Ελλάδα.
Κατόπιν τούτων ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1. Προτίθεστε να αναστείλετε τη λειτουργία των Ιδιωτικών Τραπεζών Οµφαλικών Μοσχευµάτων τη στιγµή που, όχι µόνο δεν παρέχουν τις υπηρεσίες που διαφηµίζουν παραπλανώντας τους
γονείς, αλλά και δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας, ενώ συλλέγουν πολύτιµο βιολογικό υλικό χωρίς κανέναν έλεγχο και επόπτευση;
2. Ποιά θεσµικά και οικονοµικά µέτρα σκοπεύετε να πάρετε,
προκειµένου να ενισχύσετε τις δηµόσιες τράπεζες, µε στόχο
αυτές να κατορθώσουν να εξασφαλίσουν µοσχεύµατα για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που τα χρειάζονται, µε παράλληλο όφελος για τα ασφαλιστικά ταµεία και την εθνική
οικονοµία;».
Θα απαντήσει η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για
την κατανόηση, γιατί έχουµε το νοµοσχέδιο στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το ΕΣΥ.
Αγαπητέ συνάδελφε, κατ’ αρχάς θέλω να συµφωνήσω µαζί
σας ότι είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιµο, επίκαιρο, σοβαρό θέµα, όπου
υπάρχει πολύ µεγάλη παθογένεια. Θα έλεγα ότι σ’ αυτό το χώρο
των ιδιωτικών τραπεζών βλέπουµε να αναπτύσσονται και να αποκρυσταλλώνονται όλα τα χαρακτηριστικά που είδαµε τα τελευταία πέντε χρόνια από την προηγούµενη κυβέρνηση στο χώρο
της υγείας, ασυδοσία όσον αφορά τον ιδιωτικό τοµέα, απουσία
πλαισίου και κανόνων και πλήρης υποβάθµιση κάθε δηµόσιας συγκεκριµένης πρωτοβουλίας.
Από το 2005 και µετά άρχισε να αναπτύσσεται αυτό το φαινόµενο στην Ελλάδα. Παρ’ ότι και η Ελληνική Αιµατολογική Εταιρεία και ο Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων είχε ζητήσει,
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τότε, από τις πολιτικές ηγεσίες της Νέας ∆ηµοκρατίας να βάλουν
στο χώρο της υγείας ένα πλαίσιο και να σεβαστούν και κάποιες
ευρωπαϊκές προδιαγραφές και µια επιστηµονική εµπειρία γύρω
από αυτό το θέµα, αυτό δεν έγινε. Το αποτέλεσµα είναι να υπάρχει µία αναρχία στο χώρο, να έχουν αναπτυχθεί -όπως είπατε- µε
τον τρόπο που έχουν αναπτυχθεί, να µην υπάρχει εποπτεία και να
υπάρχει και µια παραπλάνηση και κακή ενηµέρωση των ίδιων των
γονέων γύρω από αυτά τα πράγµατα.
Θέλω, λοιπόν, να σας ενηµερώσω ότι αυτήν τη στιγµή ο νέος
Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων, κ. Βλαχογιάννης, ο οποίος έχει αναλάβει εδώ και ενάµιση µήνα, είναι
από τα πρώτα πράγµατα που έχει ασχοληθεί. Υπάρχει, λοιπόν,
µια πολύ στενή συνεργασία από κοινού µε τις υπηρεσίες του
Υπουργείου, προκειµένου πολύ γρήγορα να µπορέσουµε να φέρουµε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο να λαµβάνει υπ’
όψιν και την ευρωπαϊκή εµπειρία, να δίνει συγκεκριµένους κανόνες εποπτείας του, πώς µπορείς να λειτουργείς, µε ποιούς όρους
και βέβαια –και εδώ θέλω να σας διαβεβαιώσω σ’ αυτό- µε συγκεκριµένη πλέον ενίσχυση της λειτουργίας των δηµοσίων τραπεζών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Κουράκης έχει το λόγο για
να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κυρία Υπουργέ, ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας.
Όπως είπατε και εσείς, πρόκειται για παραπλάνηση. Θα µπορούσα επιγραµµατικά να πω ότι τα βλαστοκύτταρα είναι µια µεγάλη απάτη. Αυτήν τη στιγµή υπάρχει ένα πελώριο κύκλωµα.
∆υστυχώς, εµπλέκονται και γιατροί και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Κατατροµοκρατούν τους γονείς, πουλάνε ελπίδες, δεν
έχουν καµµία απολύτως επιστηµονική βάση. Πολλά χρήµατα δίνονται «κάτω από το τραπέζι». Επιβαρύνονται οι γονείς µε τεράστια ποσά 1.500 έως 2.500, εµπορεύονται την ελπίδα των γονιών,
οι οποίοι προσδοκούν ότι µε τον τρόπο αυτό βοηθούν το παιδί
τους. Ουδέν ψευδέστερο!
Και από αυτό το Βήµα θα επικαλεστώ, όχι τη δική µου επιστηµονική γνώση, αλλά τη θέση της Ελληνικής Αιµατολογικής Εταιρείας, του Ελληνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων, της
Ελληνικής Επιτροπής Βιοηθικής και όλων των µεγάλων επιστηµονικών ενώσεων σε Ευρώπη και Αµερική.
Οι ιδιωτικές τράπεζες είναι άχρηστες. Επιπλέον είναι επιζήµιες.
Είναι άχρηστες γιατί όταν παίρνουµε ένα µόσχευµα οµφαλικό
από ένα έµβρυο δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αυτό για το
ίδιο το παιδί. Η µόνη περίπτωση να πάρει µόσχευµα ένα παιδί
που θα αρρωστήσει στο µέλλον είναι από µια δηµόσια τράπεζα
και αυτή τη στιγµή εισάγονται είκοσι επτά µοσχεύµατα ετησίως,
πληρώνοντας µεγάλα ποσά από τράπεζες του εξωτερικού.
∆εν έχει κανένα νόηµα να κρατούµε για ιδιωτική φύλαξη -λες
και είναι θυρίδα σε τράπεζα- ένα υλικό το οποίο δεν πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί. Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο είναι το εξής: Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης παρουσίασε µία ολόκληρη µελέτη για το πώς µπορεί
µε πολύ λιγότερα χρήµατα να ενισχυθούν οι δύο δηµόσιες τράπεζες -µία που έχουµε στην Αθήνα και µία στη Θεσσαλονίκη στο
«ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- έτσι ώστε σε λίγα χρόνια να µπορεί να καλυφθεί µε ένα µέσο όρο υπολογισµού δέκα χιλιάδων περίπου µονάδων το 95% των αναγκών του πληθυσµού. Γιατί σήµερα πρέπει
να γνωρίζουµε ότι το 1/3 των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από
µεταµόσχευση πεθαίνουν -δηλαδή πενήντα µε εξήντα συµπολίτες µας- γιατί δεν υπάρχουν µοσχεύµατα.
Πρέπει να σας πω ότι τώρα αρχίζει και υποβάλλεται ένα αίτηµα, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ότι το ποσό που πληρώνουν στις ιδιωτικές τράπεζες να καλυφθεί από τα ασφαλιστικά
ταµεία.
Προσέξτε, κυρία Υπουργέ, το κόστος αυτό είναι γύρω στα 100
εκατοµµύρια και επαναλαµβάνω ότι όχι µόνο δεν προσφέρει τίποτα, αλλά είναι επιζήµιο, γιατί θα µπορούσαµε µε πολύ λιγότερα χρήµατα -σύµφωνα και µε τη µελέτη του Πολυτεχνείου
Θεσσαλονίκης- να έχουµε τις δηµόσιες τράπεζες. Εκεί θα µπο-
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ρούσαν οι γονείς να µην πληρώνουν ή να δίνουν ένα πολύ µικρό
ποσό. Όταν λέµε µικρό δεν έχει καµµία σχέση µε τα 1500 ευρώ.
Θα µπορούσα να επιχειρήσω να πω ένα ποσό όπως 80 ή 100
ευρώ που θα καλύπτεται όντως από τα ασφαλιστικά ταµεία.
Οι δηµόσιες τράπεζες επιπλέον, είναι συνδεδεµένες µε το παγκόσµιο σύστηµα, όπως ακριβώς λειτουργούν και τα άλλα όργανα µεταµόσχευσης. Είναι πρωτοφανές το ότι στην Ελλάδα
έχουµε το µικρότερο αριθµό Μονάδων µετάγγισης αίµατος και το
µεγαλύτερο αριθµό ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω µία ευρωπαϊκή εµπειρία. Η Γαλλία έχει ρυθµίσει το ζήτηµα εδώ και καιρό µε ξεκάθαρο τρόπο. Η
ιδιωτική φύλαξη οµφάλιου αίµατος απαγορεύεται µε νόµο. Απαγορεύεται και όχι ρυθµίζεται µε κανόνες.
Ως προς το τι συµβαίνει σε άλλες χώρες θα πω ότι στην Ιταλία,
λόγου χάριν, που και εκεί απαγορεύεται η ιδιωτική φύλαξη, στέλνουν µε την παρότρυνση των µαιευτήρων -µε την ανάλογη βίζα
προφανώς- στο εξωτερικό δεκαοκτώ χιλιάδες µονάδες. Εκεί, λοιπόν, τα βλαστοκύτταρα απαγορεύεται να εξαχθούν -είναι ποινικά
κολάσιµη πράξη- καθώς θεωρούνται εθνικός πόρος.
Θα σας διαβάσω επί λέξει τη θέση της ∆ιευθύντριας της Υπηρεσίας Βιοϊατρικής της χώρας, κ. Μπορντενάβ, που λέει: «Στη
Γαλλία δεν έχουν θέση οι τσαρλατάνοι. ∆εν µπορούµε να αφήσουµε να αναπτύσσεται ένας τοµέας κερδοσκοπικός, ο οποίος
επιτρέπει στις εταιρείες να κερδίζουν πολλά χρήµατα, χωρίς να
έχουν προσφέρει τίποτα.» Ένα είναι αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε Κουράκη, ολοκληρώστε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να το ακούσετε αυτό. Θα επανέλθω
βεβαίως. Προσφάτως ανακοινώθηκε σύµπραξη του Εθνικού
Ιδρύµατος Ερευνών µε ιδιωτική τράπεζα από τη Θεσσαλονίκη. Η
Ελληνική Αιµατολογική Εταιρεία θεωρεί ότι η σύµπραξη είναι µη
σύννοµη, ηθικά διαβλητή και προκάλυµµα των δραστηριοτήτων
της ιδιωτικής τράπεζας. Οι ιδιωτικές τράπεζες γνωρίζουν ότι είναι
παράνοµες, ότι στερούνται σχετικής άδειας και ψάχνουν άλλοθι
διατήρησης, είτε συνεργαζόµενες µε δηµόσιες υπηρεσίες είτε
προωθώντας υβριδικά παραπλανητικά σχήµατα.
Κοντολογίς, πέρα από το ότι θα πρέπει να αναληφθεί µία πολύ
µεγάλη εκστρατεία ενηµέρωσης, οι συνάδελφοι που προτρέπουν
τις µητέρες να δώσουν τα παιδιά τους για ιδιωτική φύλαξη ή είναι
αδαείς -που δεν συγχωρείται- είτε παρανοµούν εν γνώσει τους.
Είναι ένα πελώριο παραεµπόριο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε Κουράκη, ολοκληρώστε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πέρα απ’ αυτό, πρέπει το Υπουργείο να φροντίσει άµεσα να
χρηµατοδοτηθούν οι δύο δηµόσιες τράπεζες –δεν είναι µεγάλα
τα ποσά- έτσι ώστε να γίνει εξοικονόµηση και εκ µέρους των ταµείων και να βρισκόµαστε σε ένα σωστό δρόµο εναρµονισµένοι
µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε Κουράκη. Επερώτηση να κάναµε, θα ήταν λιγότερος ο χρόνος.
Έχουµε συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και πρέπει να καταλάβετε ότι ο χρόνος είναι συγκεκριµένος.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταλαβαίνω την αγωνία του κ. Κουράκη, γιατί είναι ένα πάρα
πολύ κρίσιµο θέµα. Κατ’ αρχάς υπάρχει απόδειξη της αδιαφορίας και της υποβάθµισης που υπήρξε -όπως και εσείς πολύ
σωστά αναφέρατε- η οποία δεν ήταν τυχαία, γιατί στην ουσία η
υποβάθµιση του ΕΟΜ όλα αυτά τα χρόνια, οδήγησε και σε όλα
αυτά που βλέπουµε τώρα. Γι’ αυτό στο νοµοσχέδιο που συζητάµε σε λίγη ώρα στηρίζουµε τον ΕΟΜ και σε προσωπικό.
Το ξέρετε ότι ο κ. Βλαχογιάννης πήγε στον ΕΟΜ και βρήκε
έναν υπάλληλο να µπορεί να κάνει όλα αυτά; ∆ηλαδή, δώσαµε
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µάχη για να µπορέσει αυτή τη στιγµή να αρχίσει να δουλεύει
ξανά ο ΕΟΜ. Είναι ένα θέµα ηµερών, όµως να έρθει η εισήγηση
του ΕΟΜ για το θέµα των βλαστοκυττάρων και των ιδιωτικών
τραπεζών και συνολικά του κανονιστικού πλαισίου που πρέπει να
λειτουργήσει.
Εγώ θα ήθελα σ’ αυτή τη φάση να σας δώσω τρεις διαβεβαιώσεις: Πρώτα απ’ όλα, συµφωνούµε απόλυτα στην ανάγκη ενηµέρωσης και είναι κάτι που υπεύθυνα ως Υπουργείο θέλουµε να
οργανώσουµε και φυσικά κάθε πρόταση είναι ιδιαίτερα σηµαντική.
Θέλουµε και θα επιδιώξουµε µε συγκεκριµένο τρόπο να στηρίξουµε την ανάπτυξη των δηµοσίων τραπεζών, και στην Αθήνα
και Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα, φυσικά και θα λάβουµε υπ’
όψιν µας την ευρωπαϊκή εµπειρία. ∆εν θα ήθελα τώρα να µπω σε
λεπτοµέρειες, γιατί θα ήθελα αυτό, όταν έχουµε την πρόταση
του ΕΟΜ, να το φέρουµε και στη Βουλή. Να έρθει και ο κ. Βλαχογιάννης να το κουβεντιάσουµε και στην αρµόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι καλοδεχούµενη βεβαίως και η δική
σας εµπειρία σ’ αυτά τα θέµατα.
Είναι αλήθεια ότι στην Ευρώπη υπάρχει µεικτή εµπειρία.
Χώρες σαν τη Γαλλία -νοµίζω και την Ολλανδία- έχουν µόνο δηµόσιες τράπεζες, ενώ άλλες έχουν ένα µεικτό σύστηµα µε κανόνες.
Είµαστε, λοιπόν, ανοιχτοί να το κουβεντιάσουµε και σε κάθε
περίπτωση δεν µπορούµε να αφήσουµε άλλο αυτήν την ασυδοσία. Πολύ γρήγορα πρέπει να βάλουµε κανόνες και πάνω απ’
όλα, να στηρίξουµε τις δηµόσιες τράπεζες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεχίζουµε µε την
πρώτη µε αριθµό 1040/12-7-2010 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αικατερίνης Περλεπέ-Σηφουνάκη προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσσαπίας Νοµού Εύβοιας
κ.λπ..
Η επίκαιρη ερώτηση της κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη έχει ως εξής:
«Η περιβαλλοντική ρύπανση που εντοπίστηκε προ καιρού στον
υδροφόρο ορίζοντα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαπίας στην
κεντρική Εύβοια, µε την ανίχνευση εξασθενούς χρωµίου και
άλλων επικίνδυνων στοιχείων για την υγεία των πολιτών, επέβαλε
τη λήψη µέτρων από το κράτος για την άµεση προστασία τους,
αλλά και για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τη ρύπανση αυτή.
∆υστυχώς η προηγούµενη κυβέρνηση αδιαφόρησε και δεν
ενήργησε ως όφειλε, για την προστασία της δηµόσιας υγείας και
του περιβάλλοντος.
Στη συνέχεια το κυρίως αρµόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
αλλά και άλλα Υπουργεία υπό τη σηµερινή πολιτική ηγεσία, προέβησαν σε ενέργειες ώστε να δροµολογηθεί η αντιµετώπιση των
προβληµάτων, όµως µέχρι στιγµής δεν έχει διατυπωθεί το πλήρες σχέδιο µε τα συγκεκριµένα µέτρα και χρονοδιαγράµµατα,
για τη ριζική επίλυση αυτού του τόσου σοβαρού ζητήµατος για
τη ζωή εν γένει των κατοίκων της περιοχής.
Επειδή το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα µεγάλο και πιεστικό και τα
µέτρα για την αντιµετώπισή του χρειάζεται να συγκεκριµενοποιηθούν σε όλες τις πτυχές τους,
Ερωτάσθε, κυρία Υπουργέ:
Ποιο είναι το σχέδιο αντιµετώπισης της ρύπανσης στην περιοχή της Μεσσαπίας στην Εύβοια, ποια συγκεκριµένα µέτρα περιλαµβάνει, άµεσα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα και πώς
διασφαλίζεται η εφαρµογή αυτών των µέτρων, ώστε να υπάρξει
πλήρης προστασία της δηµόσιας υγείας, να περιορισθεί και να
εξαλειφθεί η ρύπανση και να µην εκδηλωθεί ποτέ ξανά παρόµοιο
πρόβληµα στην περιοχή;».
Στην επίκαιρη ερώτηση της κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη θα απαντήσει η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον Ιούνιο του 2009 ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά το πρόβληµα
της ρύπανσης των υπογείων υδάτων µε εξασθενές χρώµιο και
κλιµάκιο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος πραγµατοποίησε
δειγµατοληψίες νερού σε ιδιωτικές γεωτρήσεις, αλλά και πηγάδια της περιοχής.
Το ΥΠΕΚΑ από την πρώτη στιγµή αναγνώρισε αυτό το πρόβληµα ως πολύ κρίσιµο και εργάζεται εντατικά, προκειµένου να
εξαχθούν ασφαλή και τεκµηριωµένα συµπεράσµατα για την προέλευση της καταγεγραµµένης ρύπανσης, τις πηγές ρύπανσης
και την ταυτοποίηση των ρυπαντών, στη βάση ελέγχων και επιθεωρήσεων που διενεργούν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, σε
συνεργασία µε επιστήµονες του ΙΓΜΕ και λοιπών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.
Ήδη, ολοκληρώθηκε ανιχνευτική επίσκεψη, έλεγχος σε εξορυκτικές διαδραστηριότητες της «ΛΑΡΚΟ» και σε θέσεις ανεξέλεγκτης απόθεσης βιοµηχανικών αποβλήτων και ελήφθησαν
δείγµατα υλικών, τα οποία αναλύθηκαν εργαστηριακά και αξιολογήθηκαν ως προς την περιεκτικότητα τους σε βαρέα µέταλλα.
Το ΙΓΜΕ επίσης, συνεχίζει τις συστηµατικές δειγµατοληψίες,
ούτως ώστε να έχουµε µία ολοκληρωµένη εικόνα για την περιοχή.
Το ΥΠΕΚΑ, κατόπιν ανάλυσης όλων των δεδοµένων και στοιχείων, θα καθορίσει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα µέτρων για
τη διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου, ενώ ήδη έχουν
ενταχθεί κάποια προγράµµατα για την αποκατάσταση µέσα στο
κοµµάτι του ΕΠΠΕΡΑΑ, το περιβαλλοντικό πρόγραµµα του
ΕΣΠΑ.
Τα πέντε άµεσα µέτρα που λαµβάνουµε, µε σκοπό την προστασία των πολιτών είναι η διασφάλιση καθαρού πόσιµου νερού
στους κατοίκους της περιοχής σε συνεργασία µε την ΕΥ∆ΑΠ, η
οποία ολοκλήρωσε τις αναλύσεις ποιότητας νερού, η καταγραφή
και συγκέντρωση των τοξικών αποβλήτων που έχουν εγκαταλειφτεί στην περιοχή σε ασφαλές και ελεγχόµενο µέρος για την
ορθή τους διαχείριση. Και τονίζω εδώ πως το κόστος διαχείρισης αυτών των εγκαταλελειµµένων αποβλήτων θα επιβαρύνει
τους παραγωγούς τους.
Άλλα µέτρα είναι, επίσης, η επιβολή αυστηρών προστίµων και
το κλείσιµο των επιχειρήσεων -αν υπάρχει τέτοιο θέµα- όσων
συλλαµβάνονται να ρυπαίνουν το περιβάλλον, ο καθορισµός
νέων αυστηρών περιβαλλοντικών όρων στη ΛΑΡΚΟ και η υποχρέωση αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζηµιάς που έχει
προκληθεί.
Όσον αφορά τα µεσοπρόθεσµα µέτρα του Υπουργείου µας,
σας ενηµερώνω ότι θα προβούµε σε έργα αποκατάστασης και
µέτρα εξυγίανσης του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα της
περιοχής µε χρηµατοδότηση και του ΕΣΠΑ, αλλά και των επιχειρήσεων που προκάλεσαν το πρόβληµα και θα δηµιουργήσουµε
οργανωµένους χώρους για την υποδοχή των µεταποιητικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός νέου χωροταξικού σχεδιασµού.
Τέλος και όσον αφορά τη µακροπρόθεσµη και οριστική λύση
του προβλήµατος, αυτό θα επιτευχθεί µε την εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής της ευρύτερης περιοχής, όπου το σχέδιο αυτό θα περιλαµβάνει και συγκεκριµένα
µέτρα για την προστασία, αποκατάσταση και αναβάθµιση των
υδάτων της περιοχής, τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων νερών.
Με όλα τα παραπάνω πιστεύουµε ότι θα αντιµετωπίσουµε το
πρόβληµα της ρύπανσης της περιοχής, αλλά το κυριότερο στοχεύουµε στο να αποθαρρύνουµε την περαιτέρω ρύπανση του περιβάλλοντος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Περλεπέ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: Κυρία Υπουργέ, στην
περιοχή της Μεσσαπίας κατοικούν µόνιµα περίπου είκοσι χιλιάδες άνθρωποι. Οι κάτοικοι αυτοί είναι κατά κύριο λόγο αγρότες.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, έχουµε όλους αυτούς που ζουν σε
εκείνη την περιοχή να πίνουν ακατάλληλο νερό. Το εξασθενές
χρώµιο που έχει βρεθεί είναι σε πολύ υψηλές ποσότητες, ενώ
δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου. Όµως, τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιοι επιστήµονες που λένε ότι θα έπρεπε να ήταν µέχρι
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2µ.gr/lt, ενώ ανιχνεύεται σε ποσότητες των 16, 18 και 20 µ.gr/lt.
Το εξασθενές χρώµιο έχει κατηγορηθεί ότι είναι καρκινογενές.
Όλοι οι κάτοικοι αυτής της περιοχής, λοιπόν, πίνουν εδώ και ένα
χρόνο νερό µε εξασθενές χρώµιο και µε άλλα βαριά µέταλλα,
ενώ έχει πληγεί, δε, πάρα πολύ και η οικονοµία της περιοχής,
γιατί κανείς πλέον δεν αγοράζει τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής των Μεσσαπίων, διότι το θέµα έχει πάρει διάσταση, δεδοµένου ότι έχει γράψει γι’ αυτό το θέµα ο αθηναϊκός Τύπος. Το
πρόβληµα, λοιπόν, είναι µείζον.
Οι επιχειρήσεις µάλλον του Σχηµαταρίου ή των Οινοφύτων γιατί δεν έχει αποκαλυφθεί ποιοι είναι- έχουν εναποθέσει σε όλη
τη γύρω περιοχή στερεά, αλλά και υγρά τοξικά απόβλητα.
Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει κάποιο σχέδιο για την απορρύπανση
της περιοχής ούτε κάποια κονδύλια. ∆εν γνωρίζουµε ποιοι είναι
αυτοί που έχουν ρυπάνει την περιοχή και δεν ξέρω αν θα καταφέρει ποτέ η πολιτεία µε τους µηχανισµούς της να βρει, ποιοι
είναι αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια έχουν ρυπάνει το περιβάλλον
και έχουν καταστρέψει και µολύνει όλο τον υδροφόρο ορίζοντα,
αλλά και την περιοχή που χρησιµοποιείται για την παραγωγή των
αγροτών εκεί.
Το θέµα έχει έρθει στη δηµοσιότητα εδώ και ένα χρόνο. Και
βέβαια, στο Υπουργείο σας είχε γίνει από τον Ιανουάριο µία σύσκεψη για τα µέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν, προκειµένου να
αντιµετωπιστεί αυτό το πολύ µεγάλο πρόβληµα που έχει να κάνει
µε τη δηµόσια υγεία, αλλά και µε την οικονοµία της περιοχής.
Μέχρι σήµερα, δεν έχει γίνει τίποτα.
Επιπλέον, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι πριν από λίγες
µέρες το Μονοµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας δίκασε το δήµαρχο
και τον υποχρέωσε να βρει τρόπο, ώστε να δίνεται στους κατοίκους νερό που να είναι καθαρό και κατάλληλο και να µην πίνει
κανείς από το νερό της περιοχής. Αυτό έγινε στις 30 Ιουνίου. Όλη
η περιοχή είναι σε απόγνωση, σε µια περιοχή στην οποία υπάρχουν ΤΕΙ και εποµένως νέοι άνθρωποι. Τι θα γίνει, λοιπόν;
Επιπλέον, δεν µου είπατε πού θα βρεθούν τα κονδύλια και πότε
θα ξεκινήσει η απορρύπανση της περιοχής, η οποία είναι τεράστια. Αυτό είναι το ένα.
∆εύτερον, δεν µου απαντήσατε όσον αφορά στο τι θα γίνει µε
το Γραφείο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Θα δηµιουργηθεί Γραφείο Επιθεωρητών; Θα είναι ένα και για τον Ασωπό και για τη
Μεσσαπία ή θα υπάρχουν ξεχωριστά για την κάθε περιοχή; Και
πότε θα δηµιουργηθεί αυτό το Γραφείο Επιθεωρητών; Επίσης,
θα προχωρήσει το φράγµα των Ψαχνών για την άρδευση, το
οποίο και θα λύσει ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα της περιοχής;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και, βέβαια, το σηµαντικό είναι αυτό που σας ρωτάω, δηλαδή
να µας πείτε τι θα γίνει άµεσα. Οι κάτοικοι δεν µπορούν να πίνουν νερό µε εξασθενές χρώµιο. Άλλωστε, για το θέµα αυτό,
όπως σας είπα και πριν, έχει καταδικαστεί ο δήµαρχος και έχει
απαγορευθεί από τα δικαστήρια η χρήση αυτού του νερού που
είναι τόσο ακατάλληλο για χρήση. Πείτε µας, λοιπόν, συγκεκριµένα και µε χρονοδιαγράµµατα, πότε θα ξεκινήσει κάτι σ’ αυτήν
την περιοχή για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και για
καθαρό πόσιµο νερό για τους πολίτες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για να
απαντήσει.
Κυρία Μπιρµπίλη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Πρέπει να είµαστε πάρα
πολύ προσεκτικοί όταν µιλάµε για ακατάλληλο πόσιµο νερό, γιατί
παίζουµε µε κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο το οποίο αφορά όλους
µας και αυτό είναι η δηµόσια υγεία.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι το Υπουργείο που είναι
αρµόδιο για να αποφασίσει αν το νερό είναι κατάλληλο ή ακατάλληλο για πόση είναι το Υπουργείο Υγείας. Και βέβαια, εκεί θα
υπάρξει µία πολύ στενή συνεργασία ανάµεσα στα δύο Υπουργεία για να παρθούν όλα τα απαραίτητα θεσµικά µέτρα.
Όµως, εγώ θέλω να πω ότι σε παγκόσµιο επίπεδο δεν υπάρχει
διαχωρισµός του εξασθενούς µε το ολικό χρώµιο. Μιλάµε για
ολικό χρώµιο πάντα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεχωρί-
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σουµε από το εξασθενές και να δούµε από τι προέρχεται αυτό.
Αντίθετα, υπάρχουν δύο χώρες στον κόσµο –και αυτό δεν το
λέω γιατί πρωτοτυπούµε- της Πολιτείας Καλιφόρνιας των ΗΠΑ
και η Ελλάδα, όπου προσπαθούµε να δούµε το θέµα του εξασθενούς χρωµίου στο πόσιµο νερό. Και γι’ αυτό πολύ σύντοµα –
ελπίζω πριν από το τέλος του έτους- θα πραγµατοποιήσουµε στη
χώρα µας µια σηµαντική συνάντηση επιστηµόνων σε διεθνές επίπεδο, ακριβώς για να δούµε τις επιπτώσεις του εξασθενούς χρωµίου και αν αυτό µπορεί να υπολογιστεί ξεχωριστά από το ολικό
χρώµιο στο πόσιµο νερό.
Στην εισήγησή µου, στην πρωτολογία µου, σας είπα αναλυτικά
για τα άµεσα µέτρα που σκοπεύουµε να πάρουµε. Είχαµε ανακοινώσει ότι θα ακολουθήσουµε το πρότυπο του Ασωπού.
Όσον αφορά τώρα το θέµα της απορρύπανσης και της αποκατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα, θα ήθελα να σας πω ότι
πρόκειται για κάτι που ξεπερνάει τα άµεσα µέτρα και θέλει πάρα
πολύ καιρό για να µπορέσει να αποκατασταθεί η πρότερη κατάσταση.
Αυτό που επίσης έχω να συµπληρώσω είναι ότι έχει ήδη υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση η οποία έχει προκύψει για
τον Ασωπό και η οποία βάζει πάρα πολύ αυστηρά όρια για τις
βιοµηχανίες που ρύπαιναν µέχρι τώρα την περιοχή του Ασωπού.
Κάτι ανάλογο, λοιπόν, θα επεκταθεί και για τα άλλα ποτάµια και
για τους άλλους υδροφόρους ορίζοντες της χώρας και γι’ αυτό
ετοιµάζουµε αντίστοιχες αποφάσεις.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι στα σχέδια διαχείρισης -που είναι
πάρα πολύ σηµαντικό να υπάρξουν- θα περιληφθούν πολύ συγκεκριµένα προγράµµατα για την κατάσταση όπως υπάρχει σήµερα, αλλά και για την αποκατάσταση, ενώ επίσης έχουµε
ολοκληρώσει το σχεδιασµό για τη διαµόρφωση ενός δικτύου παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών υδάτων,
καθώς και των υπόγειων υδάτων για την περιοχή.
Με ρωτήσατε ξανά, κυρία συνάδελφε, για το θέµα της χρηµατοδότησης, το οποίο και ανέφερα. Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση της περιβαλλοντικής ζηµιάς που έχει προκληθεί, θα ήθελα
να σας πω ότι αυτοί που έχουν προκαλέσει την περιβαλλοντική
ζηµιά οφείλουν να την αποκαταστήσουν.
Και βέβαια ξέρουµε ποιοι προκάλεσαν την περιβαλλοντική
ζηµιά. Μπορεί να µην ξέρουµε την έκταση της ζηµιάς, αλλά βεβαίως ξέρουµε ποιες είναι οι πηγές –και αυτό διερευνούν και οι
επιθεωρητές περιβάλλοντος- που έχουν προκαλέσει τη ρύπανση.
Παρ’ όλα αυτά, όπως είπα και στην πρωτολογία µου, και στο
αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραµµα του περιβάλλοντος, το
ΕΣΠΑ, έχουν µπει συγκεκριµένες δράσεις για την περιοχή σας,
ούτως ώστε να µπορέσει να υπάρξει χρηµατοδότηση για την
πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων παρακολούθησης, αλλά και κατάστασης και αποκατάστασης των υδάτων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επόµενη είναι η δεύτερη µε αριθµό 1039/12-7-2010 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου 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..
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Προέδρου έχει ως εξής:
«Μετά από µακρά διαβούλευση πέντε ετών, στην περίοδο
2004-2009, µε πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και σε
συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τη ∆ΕΗ, καθώς και τη Νοµαρχιακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση του Νοµού Τρικάλων, δροµολογήθηκε η λειτουργία του
υδροηλεκτρικού σταθµού της ∆ΕΗ στη Μεσοχώρα Τρικάλων
ισχύος 160 MW.
Επισηµαίνεται ότι το έργο αυτό, το οποίο είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την ενίσχυση του εγχώριου συστήµατος παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί από τα µέσα της
δεκαετίας του ’90, µε το συνολικό κόστος για τη ∆ΕΗ να προσεγγίζει το ποσό των 500 εκατοµµυρίων ευρώ.
Πιο συγκεκριµένα, µε τα άρθρα 16 έως 26 του ν. 3734/2009
και µε το ν. 3769/2009 ρυθµίστηκαν όλα τα εκκρεµή ζητήµατα
που αφορούσαν το έργο.
Ερωτάται η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-
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κής Αλλαγής:
Πρώτον, σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήµερα το έργο του υδροηλεκτρικού σταθµού της Μεσοχώρας;
∆εύτερον, πότε θα τεθεί σε λειτουργία ο υδροηλεκτρικός
σταθµός της ∆ΕΗ στη Μεσοχώρα, διασφαλίζοντας σηµαντικά οικονοµικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη;».
Θα απαντήσει η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής δίνει µεγάλη σηµασία
στην ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών και στην αύξηση της παραγόµενης από αυτές τις πηγές ενέργειας. Τα µικρής κλίµακας
υδροηλεκτρικά έργα δεν περιλαµβάνουν σηµαντική περισυλλογή
και αποταµίευση νερού και συνεπώς ούτε κατασκευή µεγάλων
φραγµάτων και ταµιευτήρων. Γι’ αυτό ένας µικρός υδροηλεκτρικός σταθµός αποτελεί ένα έργο απόλυτα συµβατό µε το περιβάλλον, καθώς το σύνολο των επιµέρους παρεµβάσεων στην
περιοχή εγκατάστασης του έργου µπορεί να ενταχθεί λειτουργικά στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας του
υδάτινους πόρους. Αλλά και στα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα
υπό προϋποθέσεις και µε µια καλά σχεδιασµένη µελέτη, το κατ’
αρχάς µειονέκτηµα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξαιτίας
της µεγάλης κλίµακας έργων µπορεί να µετατραπεί σε πλεονέκτηµα.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση –το έχουµε ξαναπεί στο Κοινοβούλιο- της λίµνης Πλαστήρα. Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΕΚΑ θεωρεί ότι το υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας ισχύος 161,6
MW είναι σχεδόν ολοκληρωµένο και έτοιµο να αποδώσει ηλεκτρική ενέργεια µε µηδενικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου.
Θα πρέπει να τεθεί –συµφωνούµε σε αυτό- σε λειτουργία το συντοµότερο δυνατό, συνεισφέροντας σηµαντικά στους στόχους
που είναι υποχρεωµένη να καλύψει η χώρα µε βάση και το πρωτόκολλο του Κιότο.
Όπως γνωρίζετε, στο σκεπτικό της απόφασης του Συµβουλίου
της Επικρατείας το έργο της Μεσοχώρας συνδέεται µε τα έργα
µερικής εκτροπής του Αχελώου για τα οποία το ΣτΕ θεωρεί ότι
δεν έχει υπάρξει η απαιτούµενη τεκµηρίωση που να λαµβάνει υπ’
όψιν τις κοινοτικές οδηγίες και συγκεκριµένα την οδηγία 2000/60,
την οδηγία 85/387, καθώς και την οδηγία 92/43. Το Συµβούλιο
Επικρατείας δεν θεωρεί επίσης ότι οι µέχρι τώρα αποσπασµατικές µελέτες ικανοποιούν την απαίτηση και τη σε βάθος ανάλυση
και επιστηµονική τεκµηρίωση, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης, στο πνεύµα του κοινοτικού, αλλά και του εθνικού περιβαλλοντικού δικαίου.
Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΕΚΑ έχει προκηρύξει την εκπόνηση των
διαχειριστικών σχεδίων, σύµφωνα µε την οδηγία πλαισίου για τα
νερά, των υδατικών διαµερισµάτων που σχετίζονται µε το έργο,
βάσει των οποίων θα επιτευχθεί η απαιτούµενη πλήρης και σε
βάθος διερεύνηση των εµπλεκόµενων έργων, ώστε να µπορέσουµε να ξεχωρίσουµε το κοµµάτι της Μεσοχώρας από τα υπόλοιπα έργα της εκτροπής.
Πιστεύουµε ότι µε την ολοκλήρωση της διερεύνησης πριν από
το τέλος του 2011 θα αναδειχθεί η σηµασία του έργου της Μεσοχώρας και η συµβατότητά του µε την κοινοτική, αλλά και την
εθνική περιβαλλοντική πολιτική.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο τέως Πρόεδρος της
Βουλής κ. ∆ηµήτρης Σιούφας έχει το λόγο για να αναπτύξει την
ερώτησή του.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, από την απάντησή σας προκύπτουν τα εξής
συµπεράσµατα: Πρώτον, στηρίζετε το έργο αλλά θα χρειαστούν
άλλα δύο χρόνια για να έχετε τα αποτελέσµατα των µελετών που
θα κάνετε, ώστε αυτό να ξεκινήσει το 2012 µέχρι το 2013.
Κύριε Πρόεδρε, το έργο αυτό είναι ολοκληρωµένο σχεδόν
κατά 100% από το 2001 µε κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ. Εάν το Συµβούλιο της Επικρατείας ήθελε το έργο αυτό να το σταµατήσει,
µπορούσε να το κάνει µέχρι το 2001. ∆εν έγινε αυτό. Το πρόβληµα υπήρχε µε τους κατοίκους και τον τρόπο µε τον οποίο θα
γίνονταν οι αποζηµιώσεις. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές κράτησαν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έξι χρόνια. Ολοκληρώθηκαν το 2007 επί υπουργίας µου, καθώς
και το σχέδιο νόµου. Οι συνάδελφοί µου Υπουργοί, ο κ. Φώλιας
και ο κ. Χατζηδάκης το συνέχισαν και σε συνεννόηση µε τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής και στις αρχές του 2009
ψηφίστηκε ο νόµος για να µπορέσει να καταβάλει τα άλλα 100
εκατοµµύρια ευρώ η ∆ΕΗ και το έργο να ξεκινήσει.
Είναι έτοιµο, αγορασµένα τα µηχανήµατα, τα πάντα και σαπίζουν δέκα χρόνια. Για να καταλάβετε θα σας πω έναν από τους
λόγους τους οποίους περιήλθαµε στην κατάσταση την οποία περιήλθαµε. Το έργο αυτό σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του
1970, όταν ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραµανλής
είχε δώσει οδηγίες στη ∆ΕΗ να αξιοποιηθεί και η τελευταία σταγόνα νερού και άρχισαν να κατασκευάζονται τα υδροηλεκτρικά
έργα για να συµπληρώσουν την αυτονοµία της χώρας µαζί µε
τον λιθάνθρακα και ταυτόχρονα να εξυπηρετηθούν ανάγκες
ύδρευσης και άρδευσης. Αυτό το έργο λοιπόν κρατά δεκαπέντε
χρόνια.
Αναφερθήκατε, κυρία Υπουργέ, στη λίµνη Πλαστήρα και το
υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που υπάρχει στο Νοµό Καρδίτσας.
Ξέρετε σε πόσα χρόνια τελείωσαν όλες οι διαδικασίες χωρίς να
υπάρχουν ούτε κοινοτικές επιδοτήσεις ούτε απολύτως τίποτα;
Μέσα σε τρία χρόνια! Ξεκίνησε το 1958, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κατασκευής του έργου και τέθηκε σε λειτουργία µέσα
σε τρία χρόνια.
Τώρα µιλάµε για έργο της Μεσοχώρας, για µετά από δεκαπέντε χρόνια συν άλλα δύο χρόνια και το ίδιο πράγµα συµβαίνει και
µε τα έργα εκτροπής του Αχελώου που καρκινοβατούν, αλλά και
µια σειρά άλλα έργα που τώρα µε τις οικονοµικές δυνατότητες
που υπάρχουν, τα πρωτόκολλα και τις χρηµατοδοτήσεις από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα τεχνικά µέσα αυτής της εποχής,
να χρειάζονται δεκαπέντε χρόνια έναντι τριών ετών που χρειάστηκε για να γίνει η λίµνη Πλαστήρα και του υδροηλεκτρικό έργο
στην περιοχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι πολύ µεγάλα
τα ζητήµατα τα οποία έχουν αναδειχθεί.
Πεντακόσια εκατοµµύρια ευρώ έχει επιβαρυνθεί η ∆ΕΗ. Από το
2013 θα πληρώνει περίπου 1.300.000.000 ευρώ για ρύπους. ∆ιαβάζω σήµερα στην έγκριτη «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» ότι υπάρχει µια κίνηση
των Υπουργών Περιβάλλοντος από τις µεγάλες ευρωπαϊκές
χώρες, ο στόχος του 20% από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να
πηγαίνει στο 30% το 2020. Αυτό αντιλαµβάνεστε τις επιπτώσεις
τις οποίες θα έχει για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, τα
χρήµατα που θα πληρώνει η ∆ΕΗ για εκποµπή ρύπων και όχι
µόνο η ∆ΕΗ, αλλά όλες οι βιοµηχανίες οι οποίες εκπέµπουν διοξείδιο του άνθρακα και σε τι κατάσταση θα βρεθούµε σε ένα, δύο
χρόνια.
Σας πρότεινα την προηγούµενη φορά σε αυτή την Αίθουσα
αντί µετά από τρία χρόνια να πληρώνει η ∆ΕΗ 1.300.000.000
ευρώ για τους ρύπους που εκπέµπει, προχωρήστε τώρα ταχύτατα τα έργα στη Μεγαλόπολη µε την επέκταση του φυσικού αερίου, που το παραλάβατε ήδη να βρίσκεται έξω από την Κόρινθο,
για να µπουν µπροστά οι δύο µονάδες παραγωγής φυσικού αερίου, κάντε ταχύτατες διαδικασίες να αντικαταστήσετε ρυπογόνες µονάδες µε αυτά τα χρήµατα από το να πληρώνουµε µετά
από τρία χρόνια δισεκατοµµύρια ευρώ σε ρύπους και µετά λέµε
ότι δεν υπάρχουν χρήµατα για να µπορέσουµε να καταβάλουµε
τη δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη.
Είναι πολύ σηµαντικά τα ζητήµατα. Είστε νέα Υπουργός, έχετε
κέφι, έχετε πρωτοβουλίες, γνωρίζετε το αντικείµενο, βάλτε προτεραιότητες πώς θα αντιµετωπίσετε τα θέµατα. ∆εν µπορεί ένα
έργο να είναι τελειωµένο εδώ και δέκα χρόνια και τετρακόσια
εκατοµµύρια ευρώ να παραµένουν ανενεργά, να εισάγουµε ηλεκτρική ενέργεια από το εξωτερικό και συγχρόνως όταν λειτουργήσει το έργο της Μεσοχώρας, από τα 25 εκατοµµύρια ευρώ που
θα έχει ωφέλεια, από το να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια από το
εξωτερικό, θα επέλθει µείωση κατά τετρακόσιες χιλιάδες τόνους
διοξείδιο του άνθρακα, οι οποίοι πρόκειται να εξοικονοµηθούν
από τη λειτουργία ακριβώς αυτού του υδροηλεκτρικού έργου.
Φτιάξτε όπου µπορείτε µικρά ή µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα
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και επενδύστε στην τεχνολογία για να έχετε αυτό το οποίο ζητάτε όχι µόνο εσείς, αλλά όλοι µας: Πράσινη ανάπτυξη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Πρόεδρε, έχω
µια απορία. Εσείς, οι πρώην Πρόεδροι, ξέρετε πολύ καλά τις ανάγκες του Βουλευτή για να αναπτύξει την ερώτησή του. Γιατί δεν
κάνατε πέντε λεπτά την ανάπτυξη της ερώτησής σας, για να
έχουν ευχέρεια οι Βουλευτές να απαντάνε και να αναπτύσσουν
την ερώτησή τους και περιορίσατε το χρόνο στα τρία λεπτά;
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Στο συνάδελφό σας Αντιπρόεδρο δώσατε τη δυνατότητα να απαντήσει επί έξι λεπτά. Ε, δεν σας ενοχλεί ο τέως Πρόεδρος που παραβίασε κατά δύο λεπτά το χρόνο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λέω απλά, επειδή
έχουµε αύριο τροποποίηση του Κανονισµού, για να καταλαβαίνουµε πόσο δύσκολο είναι για ένα Βουλευτή να αναπτύξει την
ερώτησή του, για να βλέπουµε και να γινόµαστε πολύ καλύτεροι.
Η κυρία Υπουργός, που είναι εξωκοινοβουλευτική, βλέπετε περιορίζεται στα τρία λεπτά. Μόλις κτυπά το καµπανάκι στα τρία
λεπτά σταµατάει. Μόλις γίνει κοινοβουλευτική αµέσως θα πάει
στα έξι λεπτά και αυτή.
Η κυρία Υπουργός έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Σιούφα, συµφωνώ
πολύ µε όλες τις επισηµάνσεις που έχετε κάνει.
Κατ’ αρχάς, να ξεκινήσω λέγοντας ότι το 30% δεν αποτελεί
στόχο. Έχει συµφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να πήγαινε η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά στο 30%, εφόσον και οι
άλλες µεγάλες ανεπτυγµένες χώρες συµφωνούσαν να πάνε σε
πολύ δεσµευτικές µειώσεις στόχων για την εκποµπή των αερίων
του θερµοκηπίου. Και δεν υπάρχει θέµα το 30% να αυξηθεί για το
κοµµάτι της παραγωγής των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στη
χώρα µας για το 2020.
Στο θέµα των ρυπογόνων µονάδων που αναφερθήκατε, ξέρετε
πάρα πολύ καλά ότι το Υπουργείο µας έχει ήδη προχωρήσει στην
προκήρυξη της «ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 5» και πολύ σύντοµα θα είµαστε έτοιµοι να προκηρύξουµε και νέα λιγνιτική µονάδα, έτσι ώστε
να µπορέσουµε να κλείσουµε τις παλιές ρυπογόνες µονάδες.
Πράγµατι, είναι ένας αγώνας δρόµου για να προλάβουµε το
2013, όπου τα πράγµατα στη χώρα µας θα είναι πάρα πολύ δύσκολα µε όλο το θέµα του κόστους, που θα έχει η ∆ΕΗ να πληρώσει για τους ρύπους.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τα έργα της Μεγαλόπολης για το φυσικό αέριο στα οποία αναφερθήκατε, πράγµατι είχε γίνει µία
πολύ µεγάλη προεργασία από την προηγούµενη κυβέρνηση. Το
αναγνωρίζουµε αυτό και συνεχίζουµε την προεργασία αυτή,
ώστε πάρα πολύ σύντοµα να µπορέσουµε να ξεκινήσουµε –ήδη
είµαστε σε συνεννοήσεις µε όλους τους αρµόδιους- και να συνεχιστεί το έργο της Μεγαλόπολης σε σχέση µε τη µονάδα φυσικού αερίου.
Σε σχέση τώρα µε το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας στο
οποίο αναφερθήκατε, πράγµατι –και είναι έτσι- στηρίζουµε το
έργο. Θα έπρεπε το έργο αυτό –και το λέω εγώ, που ξέρετε τι
στάση έχω πάρει στο θέµα της εκτροπής του Αχελώου- να διαχωριστεί πλήρως από το υπόλοιπο κοµµάτι της εκτροπής. Είναι
σχεδόν ολοκληρωµένο στο 100%.
Το ερώτηµα είναι ότι αφού ήταν από το 2001, γιατί δεν έγινε
µέχρι σήµερα. Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν
έγινε, είναι γιατί δεν υπήρξαν ποτέ ολοκληρωµένες µελέτες,
όπως επιβάλλει αυτή τη στιγµή η Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νοµοθεσία, Μελετών ∆ιαχείρισης για τις λεκάνες απορροής ποταµών. Αυτό είναι που µας εµποδίζει αυτή τη στιγµή να
ξεχωρίσουµε το έργο και να το σπάσουµε από τα έργα της
εκτροπής. Από τα πρώτα πράγµατα που κάναµε, όταν αναλάβαµε
ως Κυβέρνηση, ήταν να προκηρύξουµε τις ολοκληρωµένες διαχειριστικές µελέτες µε βάση τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία. Αυτό προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε και πιστεύουµε ότι στο
συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα θα το αντιµετωπίσουµε.
Θα αναφέρω κάποια στοιχεία για το έργο. Η ενέργεια που θα
προκύψει, πράγµατι, θα είναι ισοδύναµη µε 360 GW περίπου, θα
συνεπάγεται µία αύξηση περίπου του 8% της υδροηλεκτρικής
παραγωγής της χώρας µας και θα έχει ένα όφελος περίπου 30
εκατοµµύρια ευρώ, ετησίως. Το έργο θα λειτουργήσει αµέσως
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µόλις απεµπλακεί η υπόθεση από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Στο σχέδιο δράσης που έχουµε στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα φτάσουµε τους στόχους του 20-20-20, το
έργο αυτό έχει προβλεφθεί να λειτουργεί αρχές του 2012.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τώρα µε την ανοχή της κυρίας Υπουργού και του συναδέλφου
του κ. Παρασύρη να διευκολύνουµε τον κύριο Υπουργό Εργασίας. Άλλωστε η παρουσία σας εδώ, κυρία Υπουργέ, είναι ευχάριστη, οπότε θα παραµείνετε λίγο ακόµα.
Θα συνεχίσουµε µε την τρίτη µε αριθµό 1048/12-07-2010 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου 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..
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Γκιόκα έχει ως εξής:
«Έντονη αγανάκτηση και απόγνωση επικρατεί στους εκατοντάδες εργαζόµενους της επιχείρησης «Ε∆ΡΑΣΗ» Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ
ΑΤΕ στο Κορωπί, από τη συνεχιζόµενη εδώ και ενάµισι χρόνο καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευµένων αποδοχών.
Οι εργαζόµενοι της εταιρείας έχουν αναγκαστεί επανειληµµένα να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας, προκειµένου κάθε
φορά να πάρουν τα δεδουλευµένα τους. Η κατάσταση, όµως,
τους τελευταίους µήνες έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι οφειλές
από δεδουλευµένα ξεπερνούν τους τέσσερις και φτάνουν ακόµη
και τους έξι µήνες!
Η στάση της εργοδοσίας συνοδεύεται τελευταία από «διαρροές» και απειλές για κλείσιµο της εταιρείας, επιδιώκοντας µε
αυτό τον τρόπο την τροµοκράτηση των εργαζοµένων και το σταµάτηµα της αγωνιστικής διεκδίκησης των δεδουλευµένων τους.
Η διοίκηση της εταιρείας όχι µόνο αθέτησε την γραπτή υπόσχεση
που έδωσε πρόσφατα ενώπιον του εκπροσώπου του Υπουργείου
Εργασίας, για σταδιακή ως και πλήρη αποπληρωµή όλων των δεδουλευµένων µέχρι το Μάη του 2010, αλλά ταυτόχρονα, κατά
παράνοµο και προκλητικό τρόπο, προσπαθεί να διαιρέσει τους
εργαζόµενους, εξαιρώντας από την καταβολή ενός µέρους των
δεδουλευµένων, που αφορούν το Γενάρη του 2010, το κοµµάτι
των εργαζοµένων που συνεχίζει στην επίσχεση εργασίας! Οι ίδιοι
εργαζόµενοι, που παρανόµως εξαιρέθηκαν, δέχονται ταυτόχρονα πολύµορφες απειλές για απόλυσή τους, λόγω της άσκησης του παραπάνω αναφαίρετου δικαιώµατός τους.
Την ίδια τακτική διαίρεσης των εργαζοµένων ακολουθεί η εργοδοσία στα διάφορα εργοτάξια που έχει ανά τη χώρα, ενώ τελευταία προσπαθεί να απαγορεύσει την είσοδο στο χώρο του
κλαδικού συνδικάτου των εργαζοµένων.
Είναι φανερό ότι η στάση της εργοδοσίας διευκολύνεται από
τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική, αλλά και την επιδεικνυόµενη
αδιαφορία της Κυβέρνησης επί του συγκεκριµένου προβλήµατος. Οι εργαζόµενοι δεν ανέχονται, πλέον, τη συνέχιση αυτής της
αντιµετώπισης, όταν µάλιστα η παραπάνω επιχείρηση αναλαµβάνει και έργο του δηµοσίου, για το οποίο ισχυρίζεται ότι χρωστά
στην εταιρεία αρκετά εκατοµµύρια ευρώ.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός τι µέτρα θα πάρει για το σταµάτηµα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, για την άµεση καταβολή
όλων των δεδουλευµένων αποδοχών, για το σταµάτηµα των διακρίσεων, καθώς και για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
όλων των εργαζοµένων;»
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Βουλευτή θα απαντήσει ο
Υπουργός Εργασία και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εάν δεν εµπεριείχε τη λέξη «αδιαφορία» -δήθεν- η επίκαιρη
ερώτηση, θα ήµουνα πάρα πολύ λιτός στην απάντησή µου, κύριε
Πρόεδρε. ∆εν θα είµαι, όµως, τόσο λιτός, διότι πρέπει να παρασχεθούν εξηγήσεις, για να αρθούν και οι παρεξηγήσεις που καλλιεργούνται σκόπιµα από την επίκαιρη ερώτηση.
Εγώ θέλω να καταγράψω, κύριε Πρόεδρε, και να καταθέσω
στα Πρακτικά τι έχουµε κάνει ως αρµόδιο Υπουργείο.
Ως αρµόδιο Υπουργείο έχουµε κάνει µία απόπειρα συµφιλίω-
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σης, όπως κάνουµε σε εκατοντάδες περιπτώσεις όπου η στάση
του Υπουργείου Εργασίας είναι στάση υπέρ αυτού, που έχει
δίκιο. Και αυτός που έχει δίκιο, στις περιπτώσεις καθυστέρησης
δεδουλευµένων, είναι ο εργαζόµενος.
Καταθέτω, λοιπόν, το Πρακτικό συµφιλίωσης που έχουµε στο
Υπουργείο Εργασίας, όπου εµείς, το Σωµατείο των εργαζοµένων, εκπρόσωποι των εργαζοµένων και της εταιρείας προσπαθήσαµε να δοθεί µια λύση.
(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)
Εµείς υποστηρίξαµε, µαζί µε τον εκπρόσωπο των εργαζοµένων, ότι η εταιρεία χωρίς καµµία διάκριση, συνδικαλιζοµένων ή
µη ή οποιαδήποτε άλλη διάκριση, πρέπει να καταβάλει αµέσως
τα δεδουλευµένα.
Ακόµη, η Επιθεώρηση Εργασίας, η αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ανατολικής Αττικής, της Κοινωνικής Επιθεώρησης έκανε
µήνυση για τις καθυστερήσεις αυτές εναντίον της εταιρείας και
ακόµη επέβαλε πρόστιµο 30.000 ευρώ. Αντίστοιχο δε, πρόστιµο
έχει επιβληθεί στην ίδια εταιρεία το Μάιο του 2009. ∆ηλαδή,
έχουµε 30.000 ευρώ φέτος και 20.000 ευρώ το Μάιο του 2009. Το
καταθέτω κι αυτό για τα Πρακτικά.
(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)
Αναρωτιέµαι, όταν ένα Υπουργείο κάνει την δουλειά του στα
όρια του νόµου, πώς ένας Βουλευτής της Εθνικής Αντιπροσωπείας µιλάει για αδιαφορία. Τι υπαινίσσεται; Και σε τελευταία
ανάλυση, τι θα έκανε ο συνάδελφος αν ήταν Υπουργός Εργασίας; Τι προτείνει το κόµµα του να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις; Τι πρέπει να κάνουµε, αλλάζοντας ίσως τη νοµοθεσία.
Αφού µπαίνει στον κόπο να κάνει αυτή την κριτική, να µας πει
και τι ακόµη να κάνουµε. Να κλείνουµε όλες τις εταιρείες; Να κυνηγάµε, να φυλακίζουµε τους εργοδότες; Πώς θα έχουν οι εργαζόµενοι δουλειά την επόµενη µέρα; Έχετε πάρει θέση, εάν
είστε κατά ή υπέρ της επιχειρηµατικότητας; Πού θα ζήσουν οι
άνθρωποι, πού θα δουλέψουν; Όλοι στο δηµόσιο θα προσληφθούν; Αυτά τα πράγµατα δεν γίνονται.
Το να ρωτήσετε τον Υπουργό Εργασίας αν έκανε τα νόµιµα,
το καταλαβαίνω. Και στην περίπτωση που έκανε τα νόµιµα, όπως
σε αυτή και σε όλες τις περιπτώσεις, να µας πιστώσετε και µε
κάτι: ότι κάνουµε τη δουλειά µας. Να µας πείτε ότι η νοµοθεσία
έχει το τάδε κενό και πρέπει να το συµπληρώσετε, προκειµένου
να ασκείτε καλύτερα τα καθήκοντά σας και αυτό ευπρόσδεκτο
είναι. Αλλά να µιλάτε για αδιαφορία, είναι προσβλητικό, αλλά και
ατελέσφορο. Πού οδηγείτε τα πράγµατα; Πού οδηγείτε τη σκέψη
σας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε συνάδελφε, σας ενηµερώνω και ως εκ περισσού, δηλαδή, γιατί τα ξέρετε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το πω για
τους υπολοίπους συναδέλφους, που αναζητούν λύση στα προβλήµατα, ότι εµείς ξέρουµε ότι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
έχει προβλήµατα. Φροντίσαµε µε διάταξη, η οποία συµπεριλήφθηκε στο ασφαλιστικό και ψηφίστηκε, να µεταφέρουµε προσωπικό από την καταργηθείσα ανώνυµη εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΧΩΡΙΟ», κύριε Πρόεδρε, προνοµιακά στο Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας και στο ΙΚΑ.
Καταψηφίσατε και αυτή τη διάταξη, όπως καταψηφίσατε και
τις διατάξεις του ασφαλιστικού για τη διαδοχική ασφάλιση, που
λύνουν προβλήµατα δεκαετιών, τις διατάξεις για τους διαβητικούς και τόσα άλλα που είχε το σχέδιο νόµου για το ασφαλιστικό.
Τα καταψηφίσατε και αυτά.
Ωστόσο, εµείς το χρέος µας το κάναµε και, κύριε Πρόεδρε,
την επόµενη εβδοµάδα θα προτείνουµε στη Βουλή να συγκληθεί
η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, για να κάνει κοινοβουλευτική διαβούλευση για το σχέδιο νόµου περί επανασύστασης του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, για το οποίο στις 11 η ώρα
έχω σχετική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, εξ ου και ζήτησα
από την κυρία συνάδελφο να µου επιτρέψει να προηγηθώ.
Άρα, όταν κάποιος ασκεί τα καθήκοντά του, µε όση συνέπεια
µπορεί να έχει, δεν µπορεί να µιλάτε τόσο εύκολα για αδιαφορία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πριν δώσω το λόγο
στον κ. Γκιόκα, να κάνω µια ανακοίνωση.
Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι
παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής επτά µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το
Κέντρο Ηµέρας Ζεφυρίου Μενιδίου για τους Ροµ.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Ιωάννης Γκιόκας, για να αναπτύξει την
ερώτησή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, αλλά
µόνο σε αδιαφορία µπορούµε να αποδώσουµε το γεγονός ότι
εδώ και έξι µήνες όχι απλά συνεχίζονται, αλλά οξύνονται τα προβλήµατα των εργαζοµένων στη συγκεκριµένη επιχείρηση.
Το συνδικάτο µετάλλου της περιοχής επανειληµµένα έχει απασχοληθεί µε τη συγκεκριµένη επιχείρηση, που µεθοδευµένα και
κατ’ επανάληψη παραβιάζει και καταστρατηγεί αυτήν την ανεπαρκή εργατική νοµοθεσία και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων
και µε την άρνηση καταβολής δεδουλευµένων, που φθάνουν από
τέσσερις έως έξι µήνες και µε απειλές προς τους εργαζοµένους
που φθάνουν σε επίσχεση εργασίας και µε διάφορες άλλες τακτικές, όπως το να εξαιρούνται εργαζόµενοι από την πληρωµή, οι
οποίοι διεκδικούν τα δεδουλευµένα τους.
Σήµερα, αυτήν την περίοδο που µιλάµε, το σύνολο των εργαζοµένων τελεί σε επίσχεση εργασίας, γιατί η κατάσταση έχει
φθάσει στο απροχώρητο και γιατί τα προβλήµατα και οι δυσκολίες των εργαζοµένων οξύνονται συνεχώς.
Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, ακόµη µεγαλύτερη ανησυχία έχει
προκαλέσει το γεγονός ότι σύµφωνα µε πρόσφατη εξέλιξη, η συγκεκριµένη επιχείρηση κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του ν. 3588/2007, σε συνδυασµό µε
την εκπόνηση νέου επιχειρησιακού σχεδίου.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, και από παραδείγµατα άλλων επιχειρήσεων, που έχουν υπαχθεί στο συγκεκριµένο
άρθρο, ότι αυτοί που την πληρώνουν από τη χρησιµοποίηση τέτοιων ρυθµίσεων είναι οι εργαζόµενοι. Γιατί µιλάµε για ένα άρθρο
το οποίο αντιµετωπίζει τους εργαζόµενους ως πιστωτές. ∆εν
έχουν καµµία προνοµιακή αντιµετώπιση και επί της ουσίας εκµηδενίζεται όποιο προνόµιο στις εργατικές απαιτήσεις που υπήρχαν.
Μιλάµε πρακτικά για να µας καταλαβαίνει και ο κόσµος. Τόσο
όσον αφορά τους εργαζόµενους, όσο και τα ασφαλιστικά ταµεία
δεν πρόκειται να πάρουν ούτε ένα ευρώ όσο η επιχείρηση τελεί
υπό την ισχύ του συγκεκριµένου άρθρου. Και µετά λέµε γιατί δηµιουργούνται προβλήµατα στα ασφαλιστικά ταµεία.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, κάναµε ό,τι µπορούσαµε να κάνουµε και θα συνεχίσουµε ό,τι ήµασταν υποχρεωµένοι να κάνουµε. Ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι
και το συνδικάτο µετάλλου και το ΠΑΜΕ έχουν επανειληµµένα
συναντηθεί και µε εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και
έχουν στηρίξει τους εργαζόµενους και στην Επιθεώρηση Εργασίας και αλλού. Το θέµα είναι τι θα κάνει η Κυβέρνηση για την
αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης.
Πολύ περισσότερο, κύριε Υπουργέ, που ένας από τους λόγους
που επικαλείται η επιχείρηση για τη µη καταβολή των δεδουλευµένων είναι το χρέος που έχει προς αυτή το ελληνικό δηµόσιο
από έργα που έχουν εκτελέσει στο παρελθόν.
Εδώ πραγµατικά αναρωτιόµαστε πώς η Κυβέρνηση καµαρώνει
για τη µείωση των ελλειµµάτων, για τα συγχαρητήρια που παίρνει από τα διεθνή fora, όταν δεν έχουν καταβληθεί δαπάνες από
τις οποίες εξαρτάται η πληρωµή των εργαζοµένων.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, θεωρούµε και, δυστυχώς, προβλέπουµε
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ότι προβλήµατα και φαινόµενα σαν αυτά που αντιµετωπίζει η επιχείρηση «Ε∆ΡΑΣΗ» θα οξυνθούν το επόµενο διάστηµα, γιατί η
δική σας πολιτική, η δική σας γραµµή της επίθεσης στο εισόδηµα, στις εργασιακές σχέσεις, στα κοινωνικά και ασφαλιστικά
δικαιώµατα είναι αυτή που και ενθαρρύνει και αποθρασύνει την
εργοδοσία και για την εξασφάλιση της κερδοφορίας τους και για
την ανταγωνιστικότητά τους και για την υλοποίηση της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, ιδιαίτερα στο
χώρο των κατασκευών, σε βάρος, βέβαια, των εργαζοµένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
Γκιόκα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ζητάµε, λοιπόν –και τελειώνω- από την
Κυβέρνηση συγκεκριµένες δεσµεύσεις και συγκεκριµένα µέτρα,
ώστε και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να καταβληθούν τα δεδουλευµένα και, βέβαια, να µπορούν οι οικογένειες
να ζήσουν µε αξιοπρέπεια, ιδιαίτερα εν όψει των διακοπών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος έχει το λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): ∆εν έχω να πω τίποτα περισσότερο απ’ ό,τι είπα
στην πρώτη µου οµιλία. Ίσως και µε άλλη περίπτωση που αφορούσε –νοµίζω- την Εργατική Εστία και για την οποία είχαµε συναντηθεί στον κοινοβουλευτικό έλεγχο προσπαθώ να αποδείξω
προς κάθε πλευρά ότι απαντάω κυριολεκτώντας και δεν κάνω
κοινοβουλευτικά παιχνίδια στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Σέβοµαι κάθε συνάδελφο και κάθε συναδέλφισσα. Συνεπώς, ό,τι είχα
να πω το είπα.
Όµως, είπατε κάτι στην οµιλία σας που µε ευαισθητοποιεί. Είπατε ότι το ελληνικό δηµόσιο οφείλει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Είναι ένα επιχείρηµα της επιχείρησης.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Ναι, είναι ένα επιχείρηµα της επιχείρησης. Εγώ δεν
θέλω να µην απαντήσω σε αυτό. Όµως, δεν είµαι ο αρµόδιος
Υπουργός.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: ∆ίπλα σας είναι ο αρµόδιος Υπουργός.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Τον ρώτησα, επειδή είχα την τύχη να είναι εδώ, και
µου ανέφερε ο συνάδελφος κ. Σαχινίδης ότι καµµία οφειλή δεν
έχει το Υπουργείο του.
Εν πάση περιπτώσει, συνολικά η Κυβέρνηση µε ενηµερώνει ότι
έχει πάρει την απόφαση να εξαλειφθούν όσο το δυνατόν συντοµότερα όλες οι οφειλές για έργα προς κοινωνικούς φορείς ή
προς επιχειρήσεις.
Συνεπώς στο µέτρο που προβάλλεται αυτό το επιχείρηµα, η
απάντησή µου δεν µπορεί να είναι σαφής και σας παρακαλώ να
µου δώσετε την ευκαιρία να επανέλθω. Αν θέλετε, να ξανακαταθέσετε αυτό το ερώτηµα µε αυτό το περιεχόµενο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Πάντως υπήρχε στην επίκαιρη ερώτηση,
κύριε Υπουργέ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): ∆ηλαδή το περιεχόµενο της καθυστέρησης καταβολής οφειλοµένων εκ µέρους του δηµοσίου είναι θέµα. Όµως,
δεν ήταν θέµα όλα τα προηγούµενα τα οποία αναφέρατε περί
αδιαφορίας. Εµείς στο Υπουργείο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας κάνουµε το χρέος µας.
Επί τη ευκαιρία, µια και έχω το λόγο, κύριε Υπουργέ, χωρίς να
παραβιάσω καθόλου το χρόνο που µου δίνει ο Κανονισµός, θέλω
να κάνω µια αναφορά στον τρέχοντα δηµόσιο διάλογο για τον
Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας και ειδικότερα για τη συζήτηση
που γίνεται εάν ο οργανισµός σταµάτησε τα προγράµµατα επιχορήγησης ενοικίου ή επιδότησης για την καταβολή των επιτοκίων σε ό,τι αφορά τα δάνεια για πρώτη κατοικία.
∆εν είναι σωστό ότι ο οργανισµός σταµάτησε αυτήν την πολιτική. ∆εν πρόκειται να παραλείψουµε να ενισχύσουµε όποιον πολίτη κατέθεσε σχετικό αίτηµα και το σχετικό αίτηµα αντιµετωπίστηκε
θετικά. ∆εν θα γυρίσουµε πίσω δηλαδή. ∆εν θα δώσουµε αναδροµική ισχύ σε µια πολιτική συµµαζέµατος που κάνουµε.
Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο οργανισµός παραδό-
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θηκε το 2004 στη διακυβέρνηση του τόπου κατά την επιλογή του
λαού, µε ένα αποθεµατικό 650 εκατοµµυρίων ευρώ και µας παραδόθηκε µε ένα αποθεµατικό 250 εκατοµµυρίων ευρώ µέσα στο
οποίο πρέπει να συµπεριληφθούν και τα προγράµµατα του 2010.
∆εν βγαίνει πέρα.
Και δεν βγαίνει πέρα, γιατί η προηγούµενη διακυβέρνηση όχι
ότι έκανε κάτι κακό, υπό την έννοια του αρνητικού ή του σκανδάλου, αλλά γέµισε τον οργανισµό µε προγράµµατα, χωρίς να
υπολογίζει στην ύπαρξη πόρων, µε αποτέλεσµα, κύριε Πρόεδρε,
να έρθουν τα πράγµατα σε ένα σηµείο «εµπρός γκρεµός και πίσω
ρέµα». Ήταν πράξη ευθύνης να δούµε για το συµµάζεµα του οργανισµού.
Την επόµενη εβδοµάδα στη ∆ιαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θα φέρω όλα τα στοιχεία. Για το συµµάζεµα του οργανισµού δεν θα πρέπει να δεχόµαστε άλλες αιτήσεις -περί αυτού
πρόκειται- για ένα µικρό χρονικό διάστηµα, το οποίο θα προσδιορίσουµε. Όχι ότι σταµατάµε να ικανοποιούµε αυτούς που αποφασίσαµε ως οργανισµός ότι θα ικανοποιήσουµε τα αιτήµατά
τους, είτε έχουµε αρχίσει να τα ικανοποιούµε είτε δεν έχουµε αρχίσει, αλλά θα τα αρχίζαµε. Σε καµµία περίπτωση. Οι διαµαρτυρίες εδώ είναι άδικες. Είναι, όµως, δίκαιες, όταν αναφέρονται σε
αυτά τα αιτήµατα που δεν θα δεχθούµε για κάποιο χρονικό διάστηµα.
Ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας, όπως και όλα τα νοµικά
πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, έχει
πάρα πολλά προβλήµατα, κύριε Πρόεδρε. Προσπαθούµε να δώσουµε λύσεις στα όρια του εφικτού. Μια απεραντολογία στην
κριτική, δίχως να µας προτείνετε ποια άλλη διέξοδος θα µπορούσε να υπάρχει, δεν έχει νόηµα.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, σταµατώ, γιατί αναλαµβάνω την ευθύνη
την επόµενη εβδοµάδα στη ∆ιαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να συζητήσουµε πολύ διεισδυτικά το θέµα του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον Υπουργό, κ. Ανδρέα Λοβέδρο.
Η τέταρτη µε αριθµό 1049/12-7-2010 επίκαιρη ερώτηση του
πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε τον
διορισµό του Προέδρου της ∆ιεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης,
δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 1041/12-7-2010 επίκαιρη ερώτηση του
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σιµεών
Κεδίκογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε την έγκριση άδειας λειτουργίας των ιδιωτικών
ΚΤΕΟ δεν θα συζητηθεί, λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Επίσης, η τέταρτη µε αριθµό 1050/12-7-2010 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη προς την Υπουργό
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον
εντοπισµό κοιτασµάτων πετρελαίου στη χώρα µας, δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας της κυρίας Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 1037/12-7-2010 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Φραγκίσκου Παρασύρη προς την
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης κ.λπ..
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, έχετε το
λόγο, κύριε Αϊβαλιώτη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, εκπλήσσοµαι µε τον τρόπο που η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει την ερώτηση ενός Βουλευτή. Ουδεµία ενηµέρωση είχα.
Ακούω τώρα από το στόµα σας –και φυσικά έτσι είναι- περί αναρ-
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µοδιότητας. Είναι απρεπής η συµπεριφορά και του αρµόδιου
Υπουργείου και της Κυβέρνησης προς ένα ζήτηµα, το οποίο καίει.
Αυτή τη στιγµή που µιλάµε υπάρχει τουρκικό σκάφος ανοιχτά
του Καστελόριζου. ∆εν υπάρχει καµµία συγκεκριµένη κυβερνητική αντίδραση γι’ αυτό το προκλητικό «σεργιάνι» των Τούρκων
στο Αιγαίο, το οποίο σχετίζεται µε τα πετρέλαια και το ξέρουµε
όλοι.
Ειλικρινά εκπλήσσοµαι διότι ουδείς από αυτήν την Κυβέρνηση
ενηµέρωσε και ουδείς επικοινώνησε µαζί µου, λέγοντας ότι είναι
αναρµόδιος για το θέµα. Σηµειώνω ότι στο παρελθόν είχε απαντήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης για το ζήτηµα των πετρελαίων –
εννοώ επί κυβερνήσεως Νέας ∆ηµοκρατίας- σε αλλεπάλληλες
ερωτήσεις, χωρίς να έχει συµβεί το παραµικρό πρόβληµα. Προσήλθαν οι Υπουργοί της Νέας ∆ηµοκρατίας και απάντησαν. Αλλά
το ίδιο γινόταν και µε γραπτές ερωτήσεις τις οποίες υπέβαλα,
διότι το ζήτηµα των πετρελαίων µε απασχολεί κυριολεκτικά από
την πρώτη ηµέρα και από την πρώτη στιγµή που εµφανίστηκα
στη Βουλή. Μάλιστα, στην πρώτη µου οµιλία στη Βουλή δέχθηκα
ακαριαία και συκοφαντική επίθεση λάσπης και ψεύδους από συγκεκριµένα µέσα ενηµέρωσης, επειδή έθιξα το θέµα των πετρελαίων.
Από πιέσεις λοιπόν και τσαµπουκάδες δεν καταλαβαίνουµε.
Εγώ καταγγέλλω τη στάση της Κυβέρνησης αυτήν τη στιγµή, που
βρίσκεται τουρκικό σκάφος ανοιχτά του Καστελόριζου. Και ξέρουµε όλοι ότι σχετίζεται µε το θέµα των πετρελαίων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Αϊβαλιώτη.
Συνεχίζουµε, λοιπόν.
Το κείµενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Φραγκίσκου Παρασύρη, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Ηρακλείου, έχει ως
εξής:
«Πρόσφατα η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ανακοίνωσε την πρόθεσή της για την κατασκευή ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης µε την ηπειρωτική
Ελλάδα µέσω υποβρυχίου καλωδίου.
Επειδή η ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης αποτελεί εθνική
προτεραιότητα µε πολλαπλά οφέλη για τον τόπο, όπως η δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και πρόκειται να συνεισφέρει
σηµαντικά στην ενεργειακή αυτονοµία του νησιού, καθιστώντας
το παράλληλα εξαγωγέα ενέργειας, επειδή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζεται στη λειτουργία ακριβών και ρυπογόνων τοπικών πετρελαϊκών σταθµών, επιβαρύνοντας την εθνική
οικονοµία, ενώ το πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναµικό –ειδικά
της Κρήτης- παραµένει ουσιαστικά ανεκµετάλλευτο, επειδή η
ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης εµφανίζεται σήµερα περισσότερο από ποτέ ως τεχνικά εφικτή, ερωτάται η κυρία Υπουργός:
- Ποια συγκεκριµένα αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά οφέλη
αναµένονται από το συγκεκριµένο έργο για την Ελλάδα και την
Κρήτη ειδικότερα;
- Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα, εντός του οποίου πρόκειται να
υλοποιηθεί το έργο;
- Ποιος πρόκειται να αναλάβει την κατασκευή του εν λόγω
έργου και ποιο το προϋπολογισθέν κόστος κατασκευής του;».
Το λόγο έχει η αξιότιµη Υπουργός κ. Τίνα Μπιρµπίλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Χαίροµαι που αυτή η ερώτηση έρχεται στη Βουλή και µας δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουµε ένα θέµα στρατηγικής σηµασίας για το ενεργειακό µέλλον της χώρας µας, αλλά κι ένα
θέµα που έχει πολλαπλά οφέλη για τη χώρα µας.
Η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών µε το ηπειρωτικό δίκτυο
της χώρας αποτελεί πάγια πολιτική νοµίζω για όλες τις κυβερνήσεις και εµφανίζει µία σειρά πολύ µεγάλων πλεονεκτηµάτων
έναντι της ηλεκτροδότησής τους µε τοπικούς σταθµούς παραγωγής και µε καύση πετρελαϊκών προϊόντων. Ειδικότερα, οι λόγοι
–τόσο οι περιβαλλοντικοί, όσο και οι οικονοµικοί- που επιβάλλουν
την εξέταση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών είναι ότι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έχουµε τοπικές µονάδες παραγωγής µε υψηλό κόστος που επιβαρύνουν την εθνική οικονοµία και µε τοπικά προβλήµατα ρύπανσης, µεγάλο ρυθµό αύξησης της ζήτησης στα νησιά κυρίως
λόγω τουριστικής ανάπτυξης, ανάγκη αξιοποίησης του αιολικού
και του ηλιακού δυναµικού των νησιών το οποίο παραµένει ουσιαστικά ανεκµετάλλευτο και τέλος, συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία των καλωδίων και των υποβρυχίων διασυνδέσεων,
κυρίως λόγω της ανάπτυξης των θαλάσσιων αιολικών πάρκων
στην Ευρώπη. Όλα αυτά κάνουν περισσότερο τεχνικά εφικτό όλο
το δύσκολο εγχείρηµα της διασύνδεσης.
Είναι προτεραιότητα για µας η εκµετάλλευση του αιολικού και
ηλιακού δυναµικού να γίνει εκεί ακριβώς που αυτό είναι διαθέσιµο. Κινούµενοι σε αυτή την κατεύθυνση βρισκόµαστε σε άµεση
συνεννόηση µε το ∆ιαχειριστή του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας –τον ∆ΕΣΜΗΕ- προκειµένου να
ενταχθούν άµεσα στη νέα µελέτη ανάπτυξης συστήµατος µεταφοράς οι διασυνδέσεις των περισσότερων νησιών, συµπεριλαµβανοµένης και της Κρήτης.
Ειδικά για τη διασύνδεση της Κρήτης ο τεχνικός σχεδιασµός
και η υλοποίηση αυτού του έργου θέλει ειδική αντιµετώπιση,
λόγω του βάθους της θάλασσας και της απόστασης της Κρήτης
από την Πελοπόννησο. Επιπρόσθετα, η Πελοπόννησος είναι κι
αυτή σήµερα σ’ ένα βαθµό κορεσµένη. Εποµένως, αναµένονται
έργα ανάπτυξης του δικτύου. Για τη διασύνδεση της Κρήτης
αυτή τη στιγµή εξετάζονται και πιθανές εναλλακτικές υποβρύχιες οδεύσεις του καλωδίου.
Στο θέµα της χρηµατοδότησης, το κόστος υλοποίησης µιας
τέτοιας διασύνδεσης είναι ιδιαίτερα υψηλό. Μπορεί να φτάσει
περίπου το ένα µε δύο δισεκατοµµύρια ευρώ. Με το νέο νόµο
για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας κάναµε ορισµένες πολύ
στοχευµένες ρυθµίσεις, ώστε να µπορέσουµε να δώσουµε τη δυνατότητα και τα κίνητρα σε ιδιώτες επενδυτές να υλοποιήσουν
τµήµατα των έργων διασύνδεσης των νησιών µε το ηπειρωτικό
σύστηµα. Έτσι, δίνεται προσαύξηση της τιµολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε νησιά, όταν ο επενδυτής
αναλαµβάνει µέρος του κόστους της διασύνδεσης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ την Υπουργό κ. Μπιρµπίλη.
Ο κ. Παρασύρης έχει το λόγο, για τρία λεπτά.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, όπως αναφέρατε κι εσείς, µιλάµε για ένα έργο
εθνικής εµβέλειας και εθνικής σηµασίας. Και η δέσµευσή σας
από το Βήµα της Βουλής για τη διασύνδεση της Κρήτης µε το
ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας αποτελεί αναµφίβολα
έργο σύνθετο, πρωτοποριακό και µεγάλης επενδυτικής δαπάνης.
Πρόκειται για ένα έργο ανάπτυξης, από το οποίο αναµένεται
να προκύψουν ανυπολόγιστα θετικά οφέλη για την οικονοµία της
Κρήτης και συνολικά για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισµού.
Τα οφέλη τους που θα προκύψουν, εκτός από την επάρκεια ηλεκτρισµού, θα είναι και πολυποίκιλα. Από πρόχειρες µελέτες, υπολογίζεται µια εξοικονόµηση για τη ∆ΕΗ 200 εκατοµµυρίων ευρώ
για κάθε έτος.
Σήµερα όντως είναι τεχνικά εφικτή αυτή η σύνδεση. Έχουµε
και αντίστοιχα παραδείγµατα στη Μαγιόρκα της Ισπανίας και στη
Σαρδηνία της Ιταλίας. Η δέσµευσή σας είναι σε µία απόλυτη συνάφεια µε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή
αυτονοµία της Κρήτης. Ωστόσο θα ήθελα να επιµείνω σε τρία σηµεία.
Το πρώτο σηµείο αφορά τους αγρότες και ιδιαίτερα τους
νέους αγρότες της Κρήτης, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τέτοιες
επενδύσεις, αλλά ωστόσο έχουν αποκλειστεί από το δικαίωµα
υποβολής προτάσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, για τεχνικούς λόγους και µη διασύνδεσης µε το ηπειρωτικό δίκτυο, παρ’ ότι προβλέπεται στο νόµο που ψηφίσαµε
πρόσφατα. Θα πρέπει να ακουστεί ότι είναι τεχνικοί οι λόγοι για
τον αποκλεισµό της υποβολής των προτάσεων των αγροτών. Θα
ήθελα αυτό να το επισηµάνετε και εσείς.
Το δεύτερο σηµείο αφορά τη χρηµατοδότηση για τα συγκεκριµένα δίκτυα µεταφοράς, όπου κατά δηλώσεις δικές σας σε
Μέσα Ενηµέρωσης, προβλέπονται τρεις τρόποι: Ο ένας είναι η
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ίδια η ∆ΕΗ, ο δεύτερος είναι οι πόροι από το ΕΣΠΑ, κάτι που έχει
γίνει σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση των Κυκλάδων και ο τρίτος
είναι η χρηµατοδότηση από ιδιώτες, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
νόµου που ψηφίσαµε και αναφέρατε. Ωστόσο, το φλέγον ζήτηµα
για την Κρήτη είναι ότι υπάρχει ήδη µία πρόταση για 1000 MW αιολικών πάρκων και µία σύνδεση εκατό σαράντα χιλιοµέτρων καλώδιο από ένα ιδιώτη. Όµως, η συγκεκριµένη επένδυση θα
εξυπηρετεί και βάση του νόµου, µόνο το συγκεκριµένο έργο.
Άρα, δεν θα εξυπηρετεί το σύνολο του ενεργειακού δυναµικού, του αιολικού και ηλιακού δυναµικού της Κρήτης και αργότερα, αν κάποιοι τοπικοί επενδυτές θέλουν να ενταχθούν σ’ αυτό
το ιδιωτικό καλώδιο, ενδεχοµένως να πληρώνουν και αντίτιµο ουσιαστικά στον κατασκευαστή του ιδιωτικού καλωδίου εν είδει διοδίων. Ουσιαστικά φτιάχνουµε ένα µεταπράτη ενός δηµόσιου και
φυσικού αγαθού, που είναι η ενέργεια.
Θεωρώ πως για ένα εθνικής σηµασίας έργο, όπως αυτό, θα
πρέπει να εξασφαλίσουµε τουλάχιστον ότι οι τοπικοί επενδυτές
θα µπορούν απρόσκοπτα και χωρίς παρεµπόδιση, να συνδέονται
µε το δίκτυο.
Όσον αφορά τον ενεργειακό χάρτη της Κρήτης και πόσο
αυτός αλλάζει, θα ήθελα να µας πείτε δύο λόγια. ∆ιότι είναι σε
εξέλιξη η επέκταση του Αθερινόλακκου για 100 MW επέκταση σε
µια προκήρυξη που είναι σε εξέλιξη. Επίσης, είναι σε ένα προγραµµατισµό η µεταφορά στην Κορακιά, ένα έργο της τάξης των
1,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που αφορά πάλι πετρελαϊκό σταθµό
και σταθµό φυσικού αερίου, µαζί µε τέρµιναλ. Τι αλλάζει πάνω
σ’ αυτό; Τι αλλάζει στην ενεργειακή πολιτική και στρατηγική της
Κρήτης; Θα κλείσουν κάποιοι σταθµοί; Θα τεθούν κάποιοι σε
ψυχρή εφεδρεία µε τη λειτουργία και τη σύνδεση του καλωδίου;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Υπουργέ, να συγκρατήσετε την αγωνία µου για τη µετατροπή πράγµατι της Κρήτης σε πράσινο νησί, όπως έχει εξαγγείλει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την ένταξή της στο
µεσογειακό δακτύλιο, καθώς και την ενεργειακή της αυτονοµία.
Σήµερα µένει δυστυχώς αναξιοποίητο το µεγάλο ενεργειακό
δυναµικό της Κρήτης µε αποτέλεσµα να παράγεται ένα µειωµένο
ποσοστό της σε σχέση µε τη δυνατότητα που έχει να παράξει.
Επίσης, θέλω να συγκρατήσετε την αγωνία µου, ώστε αυτός ο
παραγόµενος πλούτος από την πράσινη τεχνολογία, την πράσινη
ενέργεια, να είναι εις όφελος της κοινωνίας της Κρήτης και να
αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης, αλλά µε κοινωνικό επιµερισµό, µε κοινωνικό απόθεµα. Να υπάρξει ένα πλαίσιο µέσα στο
οποίο θα περιλαµβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες επενδύσεις από τοπικούς επενδυτές, από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από αναπτυξιακές εταιρείες και ιδιώτες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Παρασύρη. Και θα ήθελα να κρατήσετε και τη δική
µου αγωνία χρονοµετρώντας τους λόγους σας από τα τρία λεπτά
να µην γίνονται έξι, για το καλό όλων µας.
Η κυρία Υπουργός έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ.
Η ενεργειακή στρατηγική για την Κρήτη καταλαβαίνετε ότι
είναι ένα πολύ µεγάλο θέµα και ήδη βρισκόµαστε σε συνεννόηση
τόσο µε τη ∆ΕΗ όσο και µε το ∆ΕΣΜΗΕ, για να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε για την Κρήτη, πώς θα αντικαταστήσουµε τις
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µονάδες πετρελαίου, που καίει, εάν θα πάµε σε φυσικό αέριο, τι
είδους ανάπτυξη θέλουµε σε σχέση µε το αιολικό δυναµικό και το
ηλιακό δυναµικό. Και βέβαια, εκεί πρέπει να ενταχθούν και όλα τα
θέµατα, τα οποία θέσατε. Θέµατα που είναι τεχνικής φύσης,
αλλά κυρίως αφορούν το κορεσµένο δίκτυο που υπάρχει στο
νησί.
Όλα αυτά, λοιπόν, αποτελούν τη µεγάλη εικόνα. Μπορείτε να
επαναφέρετε κάποια στιγµή την ερώτησή σας. Θα είµαστε πολύ
πιο ώριµοι για να απαντήσουµε και να σας δώσουµε ακριβώς ένα
χρονοδιάγραµµα δράσεων για την Κρήτη, που πράγµατι είναι ένα
νησί που µπορεί να γίνει, µε δυσκολίες και σε ένα χρονικό ορίζοντα, ένα ενεργειακά αυτόνοµο νησί.
Θα επικεντρωθώ λίγο στο θέµα της διασύνδεσης. Η διασύνδεση της Κρήτης έχει εξεταστεί εκτεταµένα στα µέσα της δεκαετίας του ’90, όταν η οικονοµική ανάπτυξη της Κρήτης επέβαλε
τη δηµιουργία νέας συµβατικής µονάδας παραγωγής. Τότε το
µεγάλο ερώτηµα ήταν, αν αυτή η διασύνδεση µπορούσε να είναι
τεχνικά εφικτή. Προκρίθηκε, όµως, η κατασκευή του τρίτου συµβατικού σταθµού στον Αθερινόλακκο, τον οποίο και αναφέρατε,
παρά τις έντονες τοπικές αντιδράσεις.
Σήµερα το έργο της διασύνδεσης αποκτά ένα νέο στρατηγικό
χαρακτήρα, καθώς η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης µε την
ηπειρωτική Ελλάδα µε υποβρύχιο καλώδιο, αποτελεί µέρος του
λεγόµενου µεσογειακού δακτυλίου, εΕνός δακτυλίου που θα
βοηθήσει ουσιαστικά στην ενσωµάτωση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στην Ευρώπη, σε µια συζήτηση που έχει αναζωπυρωθεί και που η χώρα µας θα παίξει ενεργό ρόλο.
Όπως είναι γνωστό, στην Κρήτη, όπως και σε άλλα νησιά,
υπάρχουν αιτήσεις από µεγάλους επενδυτικούς οµίλους, όπως
αναφέρατε, για µεγάλης κλίµακας αιολικά πάρκα. Αυτά τα έργα
περιλαµβάνουν στο σχεδιασµό τους την υλοποίηση της διασύνδεσης.
Ο σχεδιασµός του ∆ΕΣΜΗΕ λαµβάνει υπ’ όψιν βέβαια τις υφιστάµενες αιτήσεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο έργο
είναι µακρόπνοο και σαφέστατα πρέπει να αφορά όλη την ανάπτυξη που µπορεί να έχει το αιολικό και ηλιακό δυναµικό του νησιού.
Ο λεπτοµερής προσδιορισµός του κόστους, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, ο τρόπος χρηµατοδότησης, αποτελούν
αντικείµενο που θα ξεκαθαρίσει στη δεύτερη και τρίτη φάση της
µελέτης στρατηγικού σχεδιασµού, όπως θα προκληθεί από το
∆ΕΣΜΗΕ.
Ασφαλώς και θα θέλαµε άµεσα να συνδέσουµε όλα τα νησιά
και βέβαια και την Κρήτη, µε την Ηπειρωτική Ελλάδα. Ωστόσο,
είναι έργα που είναι πολύπλοκα, απαιτούν καλό σχεδιασµό και η
χωρητικότητα του καλωδίου, όπως είπα και πριν, πρέπει να συσχετιστεί τόσο µε τις τοπικές ηλεκτρικές ανάγκες που θα εξυπηρετηθούν, όσο και µε το µέγεθος των αιολικών πάρκων, που
θα θέλαµε να αναπτύξουµε στο νησί της Κρήτης, λαµβάνοντας
υπ’ όψιν τόσο το αιολικό δυναµικό, αλλά και χωροταξικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως την Υπουργό, κ. Τίνα Μπιρµπίλη για το κλείσιµο του κύκλου των επικαίρων ερωτήσεων µε την ενδελεχή της απάντηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε
η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: «Κύρωση της από 26 Μαΐου 2010
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναστολή των εργασιών
των δικαστικών υπηρεσιών του ∆ικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, των Προθεσµιών και των Πλειστηριασµών» και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε στη διαρκή επιτροπή οµόφωνα. Εισάγεται µε τη διαδικασία της παραγράφου 6, του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ψηφίστηκε
οµόφωνα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Στα Πρακτικά είναι
οµόφωνα.
Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, έχει το λόγο, για να κάνει µία νοµοτεχνική βελτίωση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ (Υφυπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσει η διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του σχεδίου νόµου, θέλω να κάνω µία δήλωση που αφορά την αναδιατύπωση του άρθρου 3. Με βάση τις παρατηρήσεις που έγιναν
στην επιτροπή και κυρίως από την πλευρά του ΛΑΟΣ προσδιορίζεται η αυτοσύµβαση οριστικών συµβολαίων µεταβιβάσεων ακινήτων µόνο για τη δικαστική περιφέρεια του Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Η παρατήρηση είναι δική µου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ (Υφυπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων): Είναι και δική σας,
έχετε δίκιο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Μα, κύριε Νεράντζη….
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Προηγούµαι εγώ!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ (Υφυπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων): Είναι ακριβώς έτσι,
κύριε Νεράντζη.
Μη δίνετε µάχη άλλη για την ορθοδοξία της δεξιάς παράταξης!
Άρα, λοιπόν, το άρθρο 3 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Η προθεσµία του άρθρου 44 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α’) για
τη σύνταξη µε αυτοσύµβαση οριστικών συµβολαίων µεταβίβασης ακινήτων, εντός των ορίων της δικαστικής περιφέρειας του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, παρατείνεται από τότε που έληξε
έως την 15η Σεπτεµβρίου 2010».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά. Παρακαλώ να καταγραφεί και
στα Πρακτικά και να µοιραστεί στους εισηγητές.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ. Απόστολος Κατσιφάρας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο έχει ως
εξής:
«Η προθεσµία του άρθρου 44 του ν.3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α’) για
τη σύνταξη µε αυτοσύµβαση οριστικών συµβολαίων µεταβίβασης ακινήτων, εντός των ορίων της δικαστικής περιφέρειας του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, παρατείνεται από τότε που έληξε
έως την 15η Σεπτεµβρίου 2010»)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε κι
εµείς πολύ. Παρακαλώ να διανεµηθεί.
Θέλει κάποιος κύριος συνάδελφος να πάρει το λόγο; Ουδείς.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων:
«Κύρωση της από 26 Μαΐου 2010 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών
του ∆ικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, των Προθεσµιών και
των Πλειστηριασµών» και άλλες διατάξεις» µε τη νοµοτεχνική
βελτίωση του κυρίου Υπουργού;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: «Κύρωση της από 26 Μαίου 2010 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του ∆ικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, των
Προθεσµιών και των Πλειστηριασµών» και άλλες διατάξεις», έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία, µε τη νοµοτεχνική βελτίωση του κυρίου
Υπουργού, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της από 26 Μαίου 2010 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του ∆ικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, των Προθεσµιών
και των Πλειστηριασµών
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 26.5.2010 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του ∆ικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, των προθεσµιών
και των πλειστηριασµών» (ΦΕΚ 81 Α’), η οποία έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του ∆ικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, των προθεσµιών και των πλειστηριασµών
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος,
2. το γεγονός ότι από την ενεργοποίηση εκρηκτικού µηχανισµού την 14η Μαΐου 2010 προκλήθηκαν σηµαντικές ζηµίες στο
∆ικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και οι στεγαζόµενες σε αυτό
δικαστικές υπηρεσίες υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους,
3. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να διασφαλιστεί η σωµατική ακεραιότητα των
δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, των δικηγόρων και των
πολιτών, καθώς επίσης να προστατευθούν όσοι πρέπει να επιχειρήσουν εµπρόθεσµα διαδικαστικές πράξεις κατά την άσκηση
των νόµιµων δικαιωµάτων τους,
4. το από 18 Μαΐου 2010 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιοίκησης, ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας του ∆ικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης,
5. την από 18 Μαΐου 2010 τεχνική έκθεση της Προϊσταµένης
της Τεχνικής ∆ιεύθυνσης της εταιρείας µε την επωνυµία «Θέµις
Κατασκευαστική ΑΕ», και
6. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστηµα από 14 Μαΐου έως 4
Ιουνίου του έτους 2010:
α) Οι εργασίες όλων των δικαστικών υπηρεσιών του ∆ικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
β) Οι νόµιµες και δικαστικές προθεσµίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του Εφετείου, της Εισαγγελίας Εφετών, του Πρωτοδικείου,
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, του Ειρηνοδικείου και του Πταισµατοδικείου Θεσσαλονίκης, µε εξαίρεση: 1) τις ενέργειες για
τη χορήγηση προσωρινών διαταγών, 2) την εκδίκαση αυτόφωρων πληµµεληµάτων και 3) τη λειτουργία των ανακριτικών τµηµάτων. Αναστέλλεται επίσης και η παραγραφή των συναφών
αξιώσεων.
γ) Οι κατά τις κείµενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής
εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασµών που αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται στη δικαστική περιφέρεια του Ειρηνο-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

δικείου Θεσσαλονίκης, καθώς και οι προθεσµίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τις διαδικασίες της πιο πάνω
αναγκαστικής εκτέλεσης.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του
Συντάγµατος, αρχίζει στις 14 Μαΐου 2010.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2010
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΛΟΥΚΙΑ-ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ,
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΡΟΥΤΣΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ»
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Άρθρο δεύτερο
Εξαιρουµένης της διενέργειας πλειστηριασµών σε ακίνητα που
βρίσκονται στη δικαστική περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, οι λοιπές διαδικαστικές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης δεν πάσχουν ακυρότητας από µόνο το γεγονός ότι έλαβαν
χώρα κατά το χρονικό διάστηµα από 14 Μαΐου έως 4 Ιουνίου
2010.
Άρθρο τρίτο
Η προθεσµία του άρθρου 44 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α’) για τη
σύνταξη µε αυτοσύµβαση οριστικών συµβολαίων µεταβίβασης
ακινήτων, εντός των ορίων της δικαστικής περιφέρειας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης παρατείνεται από τότε που έληξε έως τη
15η Σεπτεµβρίου 2010.
Άρθρο τέταρτο
Η ισχύς της παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.”
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ το Σώµα
να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρεσχέθη η ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριοι συνάδελφοι,
εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεταρρύθµιση
Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ∆ηµοσίου και συναφείς διατάξεις».
Ο κ. Παύλος Μαρκάκης, Βουλευτής Μαγνησίας από το Λαϊκό
Ορθόδοξο Συναγερµό, έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, καλύτερα πρώτος το
πρωί παρά τελευταίος το βράδυ.
Θα ήθελα να σας πω ότι δεν χρειάζεται κάποιος να διατρίψει
στο νοµοσχέδιο, για να το καταψηφίσει, αρκεί να δει τις αντιδράσεις των δηµοσίων υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών,
των αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας. Έχει πέσει παντού πανικός. Το χειρότερο είναι ότι
φεύγουν, παρ’ όλο που τους διαβεβαιώνετε ότι δεν θα θιγούν
ώριµα ασφαλιστικά δικαιώµατα απλούστατα γιατί δεν σας εµπιστεύονται πια.
Ο παρών νόµος σίγουρα είναι χειρότερος από τους υπάρχοντες νόµους, το οµολογήσατε εξάλλου κι εσείς. Για ποιο λόγο,
όµως, δεν σας εµπιστεύονται, όταν τους λέτε ότι έχουν εξασφαλίσει ώριµα ασφαλιστικά δικαιώµατα; Γιατί ούτε εξασφάλιση
έχουν, ούτε τα δικαιώµατά τους θεωρούνται ώριµα. Θεωρούν,
δηλαδή, ότι αυτά που τους λέτε σήµερα είναι ψέµατα και φεύγουν άρον –άρον.
Ας δούµε ένα συνταξιούχο, ο οποίος έχει βγει στη σύνταξη
τώρα ή µπορεί να βγει µέσα στο 2010. Θα πάρει δέκατη τρίτη και
δέκατη τέταρτη σύνταξη; Όχι. Τουλάχιστον, κύριε Υπουργέ,
δώστε του µία παρηγοριά, κάντε του µία επιστολή που να λέει
ότι έφυγε η δέκατη τρίτη και η δέκατη τέταρτη σύνταξη, να πάρει
µία βεβαίωση ότι έγραψε ιστορία και η σύνταξη του πήγε υπέρ πίστεως και πατρίδας, τουλάχιστον να ξέρει πού διέθεσε τη σύνταξή του. ∆εν κόβετε τη σύνταξη πάνω από τα 1400 ευρώ αυτών
που ήδη βγήκαν στη σύνταξη; Την κόβετε. ∆εν βάζετε πλαφόν
στις συντάξεις; Άρα τίποτα δεν είναι εξασφαλισµένο. ∆εν παγώνουν οι συντάξεις; Παγώνουν για τρία χρόνια τουλάχιστον. Ο
πληθωρισµός τρέχει πάνω από το 6%. Άρα ποια είναι η εξασφάλιση, αφού όποτε θέλετε κόβετε τις υπάρχουσες συντάξεις και
µειώνετε τα ώριµα ποσά;
Εποµένως δεν µπορείτε να συγκρατήσετε αυτό το κύµα φυγής
που έχει υπάρξει στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στο τέλος θα κατορθώσετε να φύγουν όλοι οι υπάλληλοι και να µείνετε µε αυτούς
που θα µείνουν, οι οποίοι, όµως, θεωρούν τον εαυτό τους εγκλωβισµένο και θα είναι δυσαρεστηµένοι και δεν θα µπορέσει να λειτουργήσει το κράτος. Όπως εσείς δεν µπορείτε να κυβερνήσετε
µε δυσαρεστηµένους Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας,
έτσι και το κράτος δεν µπορεί να λειτουργήσει µε δυσαρεστηµένους δηµοσίους υπαλλήλους.
Και δεν είναι µόνο αυτοί. Είναι και οι λειτουργοί της δικαιοσύνης, είναι και οι αξιωµατικοί των Σωµάτων Ασφαλείας. Για τους
δικαστικούς λειτουργούς ξέρετε ποιο είναι το αίτηµά τους. Φαντάζοµαι ότι περιµένουν µία απάντηση από εσάς. ∆εν ξέρω, εάν
τη δώσατε κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Θεωρούν ότι το
χρόνο που έκαναν, το δοκιµαστικό, πριν γίνουν δικαστικοί σε δικηγορικά γραφεία θα θεωρηθεί ότι θα µπορούν να τον συµπεριλάβουν, για να θεµελιώσουν σύνταξη.
Ένας άλλος λόγος, ο οποίος µε κάνει ανήσυχο εν όψει µάλιστα
της διοικητικής µεταρρύθµισης η οποία επαγγέλλεται για την εξέλιξη στο δηµόσιο τοµέα και για τις αποχωρήσεις που κάνουν,
είναι ότι έχετε καταργήσει τις προσλήψεις. Εποµένως, δεν θα
υπάρξει καν συνέχεια στη δηµόσια διοίκηση, στο δηµόσιο τοµέα,
αφού η µετάδοση της εµπειρίας από τους παλαιούς στους νέους
καταργείται.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, µια και είστε εδώ να µου πείτε για
το εφάπαξ. Όσοι αποχώρησαν, έχουν δύο χρόνια τουλάχιστον
να πάρουν αυτήν την αποζηµίωση. Έχετε κάποια απάντηση; Προχθές βρήκα ένα δηµόσιο υπάλληλο, ο οποίος έχει φύγει και περίµενε το εφάπαξ και µου είπε ότι έχει να παντρέψει το κορίτσι

του. Βρήκαµε τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου. Είναι δυνατόν να δώσει προίκα τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου; ∆εν
ξέρω, εάν το είχε υποσχεθεί στο γαµπρό, όµως δεν ξέρω, εάν
αυτός που αγόρασε ένα σπίτι και περίµενε να το ξοφλήσει, φανταζόταν ότι θα τον βγάλουν τώρα, θα τον ξεσπιτώσουν στα γεράµατά του.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή η αποζηµίωση λέγεται εφάπαξ.
Εφάπαξ σηµαίνει ότι θα την πάρει όλη µαζί. Εφάπαξ σε δόσεις
πρώτη φορά ακούω. Εκτός εάν θέλετε να αλλάξετε την ονοµασία
και από εφάπαξ θα την ονοµάζετε «εφάπαρξ»!
Όµως, θα σας κάνω µία πρόταση, για να είµαστε θετικοί σε
αυτήν την Αίθουσα. Μπορείτε να αναρτήσετε στο διαδίκτυο µία
σειρά από δικαιούχους και να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι
έχουν προσδόκιµο πληρωµής. Παραδείγµατος χάριν ο κ. Φίλιππος Σαχινίδης το ∆εκέµβριο του 2012 θα πάρει το εφάπαξ, ή παραδείγµατος χάριν ο κ. Ηλίας Πολατίδης δεν θα το πάρει ποτέ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Είναι
νέος. Είναι νεότερος από εµένα.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ας ξέρουν, λοιπόν, οι δικαιούχοι πότε
είναι το προσδόκιµο της πληρωµής τους, για να µπορέσουν να
προγραµµατίσουν και το ποσό που θα πάρουν πώς θα το διαθέσουν.
Ώριµα ασφαλιστικά δικαιώµατα. Τι γίνεται µε αυτούς που περιµένουν τα ασφαλιστικά τους ταµεία δύο χρόνια; ∆εν τα πλήρωσαν; ∆εν πλήρωσαν εισφορές για 35 χρόνια; Αν τα είχαν βάλει
σε µία τράπεζα ή αν τα είχαν σε µία ιδιωτική αξιόπιστη ασφάλιση
τώρα θα τους είχαν στα όπα - όπα. Εποµένως, εσείς δεν µπορείτε να το εγγυηθείτε αυτό, γιατί δεν µπορείτε καν να εγγυηθείτε την αξιοπιστία και τον έλεγχο των διοικήσεων που διορίζετε.
Μήπως µπορείτε να εγγυηθείτε την υγειονοµική περίθαλψη;
Αν δείτε τις ουρές στα ελεγκτικά κέντρα, εκεί που πηγαίνουν να
θεωρήσουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι τα βιβλιάριά τους, θα νοµίζετε ότι είναι στη Σοβιετική Ένωση, εκεί που περίµεναν παλιά να
πάρουν ψωµί. Η ουρά είναι τρία τετράγωνα. Και µήπως πρόκειται να πάρουν φάρµακα, παρ’ όλες τις θεωρήσεις που κάνουν οι
ελεγκτές;
Μήπως µειώσατε τη φαρµακευτική δαπάνη; Σήµερα έχουµε 15
Ιουλίου του 2010, να σας δώσω ένα ποσό για το νοµό Μαγνησίας; Η φαρµακευτική δαπάνη του δηµοσίου είναι κατά 100.000
ευρώ µεγαλύτερη από τον προηγούµενο µήνα, παρ’ όλη τη µείωση των φαρµάκων, παρ’ όλη την απαγόρευση στα ακριβά φάρµακα. Το ύψος της δαπάνης είναι 1.320.000 ευρώ.
Έχετε ακούσει για συστεγασµένα φαρµακεία; Έχετε ακούσει.
Για συστεγασµένα φαρµακοϊατρεία έχετε ακούσει, όπου ο φαρµακοποιός µε το γιατρό συστεγάζονται και πολλές φορές επικοινωνούν εσωτερικά;
Πότε θα κάνετε, επιτέλους, αυτήν τη µηχανογράφηση των συνταγών του δηµοσίου, η οποία δεν άρχισε ακόµη; Όλοι οι γιατροί
είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι αγροτικοί, είτε νοσοκοµειακοί συνταγογραφούν στα βιβλιάρια του ελληνικού δηµοσίου. Πώς θα
κάνετε, δηλαδή, έλεγχο; Μήπως µπορείτε να ελέγξετε τα συµφέροντα των φαρµακευτικών εταιρειών; ∆εν µπορείτε να τα θίξετε και αµφιβάλλω, αν θέλετε, να τα θίξετε κιόλας.
Εποµένως, το µόνο καλό που είδαµε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο
είναι ότι προσπαθήσατε να κόψετε τις συντάξεις από τις µικρές
αλλοδαπές που παντρεύονται υπερήλικες Έλληνες. Το τόνισε και
στην επιτροπή ο κ. Πολατίδης, αλλά ακόµη και αυτή η διάταξη
είναι περιττή, διότι µικραίνετε τόσο πολύ τις συντάξεις, που δεν
θα έχουν ενδιαφέρον αυτοί οι παράξενοι γάµοι ή τουλάχιστον θα
αρχίσουν τις διαδηλώσεις διαµαρτυρίας στη Βουλγαρία για τις
συντάξεις πείνας που δίνουν στην Ελλάδα.
Τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ, ήθελα να πω ότι δεν ξέρω, αν η
διαµάχη µεταξύ του κ. Ρέππα και του κ. Παπακωνσταντίνου για τα
µέτρα που παίρνετε είναι πραγµατική, αν κουνάτε, δηλαδή, τα
δάχτυλα στους δηµοσίους υπαλλήλους. Αλλά τα δάχτυλα δεν
είναι µόνο πέντε, τα δάχτυλα είναι δέκα. Αν τα δάχτυλα αυτά και
τα δέκα στραφούν εναντίον σας, θα έχετε δυσάρεστες εκπλήξεις για τις εκλογές και µάλιστα τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έρχονται το Νοέµβριο. Να σηµειώσετε ότι
υπάρχουν και δάχτυλα των ποδιών. Αυτά τα κρατάνε για εφεδρεία. Περιµένουν πότε θα τελειώσουν το συνέδριο της Σύµης
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που γίνεται στον Πόρο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Μαρκάκη.
Βέβαια, αυτό το τεστ πρόγνωσης για το αν θα λάβει κανείς σύνταξη, θυµίζει γενετικό τεστ για κατάθλιψη, κύριε Μαρκάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι αλήθεια ότι το ασφαλιστικό σύστηµα στη χώρα βρίσκεται
σε κρίση, ότι τµήµατά του, όπως αυτό της ιδιωτικής ασφάλισης
καταρρέουν και φυσικά, δεν υπάρχει προοπτική βιώσιµης λειτουργίας.
Πρέπει, όµως, να πούµε ότι το νοµοσχέδιο αυτό –για να είµαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες της χώρας, είναι νοµοσχέδιο έκτακτων λύσεων και ανάγκης- υπάρχουν επώδυνες
λύσεις, λύσεις που επιφέρουν ανατροπές για τους συµπολίτες
µας, για µεγάλα τµήµατα της κοινωνίας.
Επίσης, πρέπει να δεχθούµε ότι ιδιαίτερα στις γυναίκες και στα
όρια ηλικίας επέρχονται βίαιες ανατροπές, µεγάλες ανατροπές.
Φυσικά, θα πει κανένας ότι δεν µπορούσε να γίνει τίποτα, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, γιατί στην προηγούµενη φάση είχαµε χάσει
–και µετά την προσφυγή µας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια- τη δυνατότητα να πάµε σε µεσοδιαστήµατα, σε προσαρµογές πιο µακροχρόνια οµαλές και όχι σ’ αυτήν τη βίαια ανατροπή, που
ανατρέπει, όπως είπαµε, τη ζωή πολλών οικογενειών, πολλών γυναικών.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει, όµως, να πούµε ότι κάτω από την
πίεση, γιατί ασκείται αφόρητη πίεση ιδιαίτερα στις γυναίκες από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και κάτω από την πίεση και την
ανάγκη για ρυθµίσεις, δεν πρέπει να οδηγηθούµε σε οριστικές
ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας. Αυτό πρέπει να το δει η Κυβέρνηση και πρέπει να το δούµε όλοι. Αυτό πρέπει να είναι µια διαβεβαίωση της Κυβέρνησης προς τους
Έλληνες πολίτες, πέραν των όποιων προσπαθειών γίνονται από
την Κυβέρνηση, για να ελαφρυνθούν οι συγκεκριµένες κατηγορίες.
Πρέπει, οι πολίτες σ’ αυτήν τη χώρα να πειστούν ότι εάν ξεπεραστεί η κρίση, θα µας βρει σε καλύτερη θέση, σε καλύτερες
συνθήκες για να βελτιωθεί το επίπεδο απόδοσης των συντάξεων
στη χώρα µας.
Πρέπει να πούµε στους πολίτες ότι η ανάπτυξη και η αύξηση
του ΑΕΠ τα επόµενα χρόνια είναι η λύση για τη θεραπεία των
προβληµάτων που αφορούν και το ασφαλιστικό σύστηµα, δεδοµένου ότι µια οικονοµία που παράγει πλούτο, παράγει εισοδήµατα, παράγει φόρους, παράγει εισφορές στα ασφαλιστικά
ταµεία είναι η µόνη λύση, για να ενδυναµωθεί το ασφαλιστικό σύστηµα στη χώρα µας, για να βελτιωθεί το επίπεδο παροχής υπηρεσιών της κοινωνικοασφαλιστικής υποδοµής.
Πρέπει να πειστούν οι πολίτες ότι δεν έκλεισαν οι ορίζοντες,
ότι δεν έκλεισαν οι πύλες και οι πόρτες για το µέλλον. Πρέπει να
αποκατασταθούν οι όποιες αδικίες και κάνετε επαναλαµβάνω –
πρέπει να το αναγνωρίσουµε αυτό στην Κυβέρνηση- προσπάθειες να αποκατασταθούν οι όποιες αδικίες υπήρχαν στο
προσχέδιο, αλλά επειδή θα υπάρχουν αδικίες και στο τελικό κείµενο, να υπάρχει, όπως και στο προηγούµενο νοµοσχέδιο, η δέσµευση ότι στο µέλλον θα αρθούν όλες αυτές οι αδικίες.
Κύριε Υπουργέ, να δεσµευθείτε για µια ακόµη φορά µε ηχηρό
τρόπο γιατί πρέπει να δώσουµε προοπτική και όραµα στους πολίτες ότι µετά από ένα χρονικό διάστηµα –οι οικονοµικοί αναλυτές µας λένε σε ενάµιση χρόνο- θα αρχίσουν τα πρώτα σηµάδια
ανάκαµψης. Υπάρχουν προσαρµογές στις πρώτες εκτιµήσεις
που είχανε –λέγανε ότι θα πάµε στο 5% µείωση του ΑΕΠ, το 2011
λέγανε στο 1,8%-και τώρα το αναπροσαρµόζουν όλοι και θεωρούν ότι θα είναι πολύ πιο πρώιµη η ανάκαµψη, το γύρισµα και οι
θετικοί ρυθµοί. Πρέπει, λοιπόν, από τώρα να ξέρουν οι εργαζόµενοι ότι η Κυβέρνηση έχει τη βούληση, έχει τη διάθεση να στηρίξει όλα αυτά τα οποία είπαµε νωρίτερα.
Φυσικά, κύριε Υπουργέ, δυο-τρεις απ’ αυτές τις δεσµεύσεις
είναι ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να βγαίνουν σε
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σύνταξη στα σαράντα χρόνια, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας. Θα
πρέπει αυτό να εξεταστεί, ίσως και άµεσα.
∆ώσατε πέντε χρόνια στις µητέρες µε ανήλικα παιδιά και
στους ένστολους. ∆εν ξέρω αν, για να θεραπεύσουµε τη βίαια
προσαρµογή στο υφιστάµενο καθεστώς εξόδου στις γυναίκες σε
αυτά τα πολύ υψηλά όρια, θα πρέπει να δούµε και άλλες ρυθµίσεις σε αυτήν την κατηγορία.
Τέλος, θεωρώ ότι στους ένστολους και µερικές άλλες κατηγορίες πρέπει να γίνει προσπάθεια να προσαυξάνονται τα 3/35,
προκειµένου να διευκολυνθούν. Μπορεί πολλές απ’ αυτές τις συντάξεις να ήταν προκλητικές, γιατί όταν βγαίνει κάποιος στα σαράντα τέσσερα, στα σαράντα έξι ή στα σαράντα οκτώ µε
προσδόκιµο τα ογδόντα πέντε έτη, όπως λένε ότι θα πάει την
επόµενη δεκαετία στις γυναίκες ή τα ογδόντα δύο στους άνδρες,
όντως το σύστηµα και η κοινωνία δεν µπορεί να αντέξει την παροχή υπηρεσιών για πενήντα χρόνια. Πρέπει όµως, να βρούµε
και ενδιάµεσες λύσεις. Πρέπει να αποκαταστήσουµε τις όποιες
αδικίες.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να κλείσω µε µια εµπειρία που έχω από
την περιφέρειά µου. Πρέπει να τελειώσει τώρα το σύστηµα της
βιοµηχανίας των αναπηρικών συντάξεων. Πρέπει να τελειώσει
τώρα, κύριε Υπουργέ! Υπάρχουν φοβερές καταγγελίες στα γραφεία µας και φοβερές περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι έρχονται και λένε: «Βγάλε µου σύνταξη αναπηρική µε 67%».
Πού θα πάει αυτό το σύστηµα; Έχουµε φτάσει, απ’ ό,τι ισχυρίζεστε, να έχουµε 21% συνταξιούχους στη χώρα µας. Πας σε
µερικά χωριά και βλέπεις µόνο συνταξιούχους, λόγω της ηλικιακής κατάρρευσης, αλλά δεν µπορεί αυτό το σύστηµα να συνεχίζει να παράγει σε µπασκετµπολίστες και δεν ξέρω ποιους, γιατί
τα είδαµε και αυτά. Είδαµε συντάξεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον
προϋπολογισµό και το κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι ιδιαίτερα στις νοµαρχίες
και στα προνοιακά τµήµατα γίνεται κατάχρηση της έγκρισης προνοιακών επιδοµάτων. Μου έτυχε –πραγµατική περίπτωση- κάποιος που έπαιρνε επίδοµα τυφλότητας και αν πήγαινες να
συναλλαγείς σε έβλεπε καλύτερα απ’ όλους τους άλλους.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Όργωνε
κιόλας!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Όργωνε κιόλας.
∆ηλαδή, δεν µπορεί να προχωρήσει αυτό το σύστηµα. Θα µου
επιτρέψετε να σας πω ότι επειδή στα χωριά µας είναι πολύ πιο
εναργής η προσέγγιση αυτής της κατάστασης, έχει µετατραπεί
σε βιοµηχανία το σύστηµα έγκρισης αναπηρικών συντάξεων µε
67% και προνοιακών επιδοµάτων. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται, υπάρχουν άνθρωποι που µπορεί να αδικούνται και δεν
τους δίνετε το δικαίωµα, αλλά υπάρχουν και υπερβολές.
Εάν, κύριε Υπουργέ, δεν θεραπεύσουµε αυτά τα πράγµατα –
δεν µιλάω για την εισφοροδιαφυγή, δεν µιλάω για τη σπατάλη
που έγινε µε τις συνταγογραφήσεις, αυτά τα έχουµε πει και τα
ξέρετε και εσείς, εδώ µιλάµε για µια άλλη σπατάλη- δεν θα µπορέσει να αντέξει το σύστηµα να χρηµατοδοτήσει αυτούς, οι
οποίοι έχουν εργαστεί τριάντα, σαράντα χρόνια και δεν θα µπορεί να καταστεί βιώσιµο το σύστηµα για το µέλλον.
Αυτή η υπόθεση της βιοµηχανίας των αναπηρικών συντάξεων,
πρέπει να αντιµετωπισθεί, κύριε Υπουργέ, εδώ και τώρα. ∆εν πάει
άλλο αυτή η ασυλία και αυτή η ασυδοσία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Παπαγεωργίου.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Ρήγας, Βουλευτής Κυκλάδων
του ΠΑΣΟΚ για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε από το Βήµα της
Βουλής η φράση «επτωχεύσαµε κοινωνικά». Θα περίµενε κάποιος αυτήν τη φράση να την έχει πει ένας στοχαστής, ένας διανοητής, ένας σχολιαστής της επικαιρότητας. Την είπε ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, την ίδια στιγµή που αναγνωρίζει την κρίση που υπάρχει στην οικονοµία, στην κοινωνία και στο
πολιτικό σύστηµα. Ξεχνάει ότι είναι το κόµµα του, που κυβέρνησε
τα τελευταία χρόνια ο κύριος αίτιος αυτής της κρίσης και δεν
λέει τίποτα για το σχέδιο που έχει το κόµµα του, ώστε να βγούµε
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από αυτήν την κρίση. Αυτή είναι η στάση του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ενός κόµµατος που φιλοδοξεί να έλθει
–µάλιστα- γρήγορα να κυβερνήσει τη χώρα.
Από την άλλη πλευρά, έχουµε µία ακραία αριστερίστικη διαµαρτυρία, η οποία εκφράζεται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ και επενδύεται –µάλιστα- µε την αριστερή ιδεολογία του τύπου, να
διατηρηθούν τα συνταξιοδοτικά προνόµια ορισµένων επαγγελµατικών οµάδων, προνόµια τα οποία εξασφαλίστηκαν τις περισσότερες φορές εξαιτίας της ένοχης σχέσης που υπήρχε ανάµεσα
σε αυτές τις ισχυρές επαγγελµατικές οµάδες και στο φαύλο πελατειακό κράτος. Και είναι άραγε αριστερό να θέλεις να διατηρήσεις σε µία περίοδο κρίσης αυτές τις αυθαίρετα υψηλές
συντάξεις, όταν τα ταµεία είναι άδεια και όταν από την άλλη
πλευρά δεν µπορείς να εγγυηθείς τις συντάξεις του 80% των συνταξιούχων, αυτών που εξαιτίας των χαµηλών µισθών και των µισθολογικών ανισοτήτων που υπάρχουν έχουν αναγκαστικά και
χαµηλές συντάξεις.
Σήµερα, προφανώς δεν µιλάµε για το ιδανικό, αυτό που θα θέλαµε όλοι µας. ∆ιότι, το ιδανικό θα ήταν οι συντάξεις να πάνε
όλες προς τα πάνω µε τα λιγότερα δυνατά εργάσιµα χρόνια.
Αυτό, όµως, δεν γίνεται. Είναι αυτονόητο.
Σε αυτήν την περίοδο, λοιπόν, µε αυτά τα δεδοµένα υπάρχει
ανάγκη προσαρµογών. Υπάρχει ανάγκη άρσης των ανισοτήτων
και των αυθαιρεσιών του ασφαλιστικού συστήµατος. Υπάρχει
ανάγκη διόρθωσης των στρεβλώσεων, σαν και αυτές που ανέφερε προηγουµένως ο συνάδελφος κ. Παπαγεωργίου για τις αυθαίρετα πολυάριθµες αναπηρικές συντάξεις, για τις εθελούσιες
εξόδους µε υψηλά πριµ και εφάπαξ και µε υψηλές συντάξεις.
Και αναρωτιέται κάποιος: Μπορεί να ισχυριστεί κανένας ότι
ένας υπάλληλος, ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη µε εθελουσία
µετά από είκοσι, εικοσιπέντε χρόνια εργασίας και παίρνει ένα
υψηλότατο εφάπαξ και ένα υψηλότατο πριµ ότι έχει συµβάλει µε
τις εισφορές του ο ίδιος, ώστε να δικαιούται αυτές τις απολαβές; Προφανώς, όχι. ∆εν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι. Οφείλει το σύστηµα να αποκαταστήσει τις ισορροπίες που
απαιτούνται σ’ αυτήν την κρίσιµη στιγµή.
Όµως, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται ταυτόχρονα και µία άλλη παρέµβαση, όσον αφορά την πολιτική των µισθών στο δηµόσιο
τοµέα. Θα πρέπει πολύ σύντοµα να υπάρξει µία άρση των ανισοτήτων στο επίπεδο των µισθών, όλων αυτών των στρεβλώσεων
που για χρόνια ολόκληρα δηµιουργούσαν τις ελίτ στο δηµόσιο
τοµέα, που µε αδικαιολόγητο τρόπο είχαν πρόσβαση σε υψηλότατους µισθούς, ενώ πάρα πολλοί άλλοι υπάλληλοι, κυρίως εργαζόµενοι στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ήταν πολύ χαµηλά αµειβόµενοι. Πρέπει να τελειώσουµε µε αυτήν την ιστορία. Το ενιαίο µισθολόγιο
πρέπει να είναι το επόµενο βήµα της Κυβέρνησης.
Και ερχόµαστε τώρα σε αυτά που αποπειράται να κάνει το νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό στο δηµόσιο τοµέα. Είναι προφανές
ότι η κοινωνία υφίσταται σοκ. Και κυρίως το υφίστανται οι χαµηλοσυνταξιούχοι, οι άνθρωποι που πραγµατικά ήταν οι παρίες
αυτού του συστήµατος διαχρονικά και για τους οποίους κυριολεκτικά δεν µιλάει κανένας.
∆ιότι, αυτοί που µιλούν για διαγενεακή αλληλεγγύη, αυτήν τη
στιγµή εκφράζονται υποκριτικά. Πόσο µπορεί να υποστηρίζει κάποιος ότι ενδιαφέρεται για τις επόµενες γενιές, όταν θέλει να διατηρήσει σήµερα την υψηλότατη σύνταξή του µε άδεια ταµεία και
ταυτόχρονα να υπόσχεται ότι µιλάει για τις επόµενες γενιές, οι
οποίες µε χαµηλούς µισθούς τώρα δεν θα µπορούν στο µέλλον
να παίρνουν συντάξεις; Πόσο είναι, λοιπόν, σήµερα λογικό να
λέει κάποιος ότι υποστηρίζει το δικαίωµα των νέων γενεών για
υψηλές συντάξεις, όταν δεν κατοχυρώνει το δικαίωµά τους να
υπάρχει ακόµη και σύνταξη στο µέλλον.
Άρα, λοιπόν, αυτήν τη στιγµή εκείνο που οφείλουµε να κάνουµε είναι, παράλληλα µε τις διορθώσεις του ασφαλιστικού συστήµατος, να υπάρξει αυτό που ονοµάζουµε «δίχτυ κοινωνικής
προστασίας», µία σύγχρονη πολιτική κράτους πρόνοιας και δικαίου, που θα ενδιαφέρεται για τους πραγµατικά πάσχοντες και
έχοντες ανάγκη και όχι γι’ αυτούς που µε δόλιο και πλάγιο τρόπο
έχουν πρόσβαση στο προνοιακό σύστηµα. Αυτό το δίχτυ προστασίας πρέπει να το δούµε µε συγκεκριµένα και στοχευµένα
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µέτρα πολιτικής. Και πρέπει να το δούµε άµεσα.
Ταυτόχρονα πρέπει να αναλάβουµε τη δέσµευση ότι όταν δοµηθεί ο αναπτυξιακός πυλώνας, όταν υπάρξει ανάταξη της οικονοµίας και όταν υπάρξει παραγωγή σε αυτόν τον τόπο –γιατί
χωρίς παραγωγή ό,τι και να λέµε όλα είναι ένα ευχολόγιο- θα
προσπαθήσουµε να ενισχύσουµε και να αποδώσουµε στους συνταξιούχους –όχι τους προνοµιούχους συνταξιούχους, το επαναλαµβάνω, διότι αυτή η ισοπέδωση τελικά βοηθάει στη σύγχυση
και στο να θεωρούνται όλοι αδικηµένοι- σε αυτούς που πραγµατικά είναι αδικηµένοι και που πραγµατικά υφίστανται τις συνέπειες αυτής της πολιτικής -δηλαδή σε αυτούς τους
χαµηλοσυνταξιούχους, των οποίων κόβεται η δέκατη τρίτη και η
δέκατη τέταρτη σύνταξη- αµέσως µόλις η οικονοµία το επιτρέψει.
Και επίσης, πρέπει να ληφθούν µέτρα για τις γυναίκες µε ανήλικα παιδιά. Πότε, όµως, κύριε Υπουργέ; Γιατί και εδώ το σύστηµα έχει στρέβλωση. Η γυναίκα µε ανήλικα παιδιά έχει ανάγκη
την προστασία του κράτους, όταν τα παιδιά τα γεννάει και είναι
σε µικρή ηλικία. Τότε πρέπει το κράτος να είναι κοντά της, δίπλα
της. ∆εν νοείται σήµερα να µιλάµε για γυναίκα µε ανήλικα παιδιά
δεκαεπτά χρονών. Τότε η γυναίκα δεν έχει ανάγκη για στήριξη.
Η γυναίκα έχει πράγµατι ανάγκη από στήριξη -γι’ αυτό τα µέτρα
πολιτικής πρέπει να αλλάξουν- όταν πρέπει να µεγαλώσει και
αναθρέψει τα ανήλικα παιδιά της.
Όλη, λοιπόν, αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να πάει µέχρι
τέλος και να διατρέξει όλα τα επίπεδα των δηµόσιων πολιτικών,
να αποκαταστήσει τις αδικίες και τις στρεβλώσεις του παρελθόντος και να εγκαινιάσει µία εποχή, όπου ο ορθολογισµός και η
δικαιοσύνη θα είναι οι πυλώνες του οποιουδήποτε συστήµατος
εγκαθιδρύσουµε.
Έτσι, λοιπόν, και στο ασφαλιστικό για το δηµόσιο θα πρέπει να
δοµήσουµε ένα σύστηµα που θα στηρίζεται στον ορθολογισµό,
στη βιωσιµότητα και στη δικαιοσύνη αυτού του συστήµατος.
Προς αυτήν την κατεύθυνση οφείλουµε να πορευθούµε. Πιστεύω
ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται στο σωστό δρόµο, µε δεδοµένη µάλιστα την αρνητική συγκυρία.
Ελπίζω ότι όταν –όπως όλοι το εκφράσαµε- η οικονοµία το επιτρέψει, η Κυβέρνηση θα έρθει πάλι εδώ για να αποκαταστήσει
όλες αυτές τις αδικίες, τις οποίες αναγκαστικά υποχρεωνόµαστε
να υιοθετήσουµε τώρα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ρήγα, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Νικόλαος Καντερές, Βουλευτής Νέας ∆ηµοκρατίας του
Νοµού Αττικής, έχει το λόγο για οκτώ λεπτά από του Βήµατος.
Ορίστε, κύριε Καντερέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο, που ολοκληρώνει τον κύκλο µεταρρυθµίσεων του ΠΑΣΟΚ
στο ασφαλιστικό σύστηµα. Το σχέδιο νόµου, που κατέθεσε η Κυβέρνηση για τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστηµα του δηµοσίου θα έπρεπε να προσφέρει αποτελεσµατική διέξοδο στο
ιδιαίτερα σύνθετο ασφαλιστικό πρόβληµα της χώρας. ∆υστυχώς,
το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί µία πολιτική αποπροσανατολισµού χωρίς,
όµως, να προσφέρει τις αναγκαίες βιώσιµες λύσεις. Βλέποντας
τις πολιτικές της Κυβέρνησης έχετε µπερδέψει και εξοργίσει,
κύριε Υφυπουργέ, ακόµα και τους πιο πιστούς οπαδούς του
ΠΑΣΟΚ. ∆εν χρειάζεται να αναφερθώ και σε εν ενεργεία Υπουργούς σας, που επιζητούν νωπή λαϊκή εντολή, για τη νοµιµοποίηση
της πολιτικής που ακολουθείτε.
Σας ερωτώ: Τι απέγινε τελικά η υπόσχεση στους πολίτες για τα
τρία γνωστά «δεν»: ότι δεν θα µειωθούν οι συντάξεις, ότι δεν θα
αυξηθούν τα όρια ηλικίας και ότι δεν θα αυξηθούν οι εργοδοτικές εισφορές; Πώς να µην είναι µπερδεµένος ο ψηφοφόρος σας,
όταν σαν Αντιπολίτευση λέγατε στα πάντα «όχι» και αντιδρούσατε λυσσαλέα στην ασφαλιστική µεταρρύθµιση της Νέας ∆ηµοκρατίας το 2008, ενώ σήµερα δροµολογείτε χειρότερες
συνθήκες συνταξιοδότησης; Πώς να µην είναι µπερδεµένος ο πολίτης, όταν πριν λίγους µήνες αντιδρούσατε έντονα στην επανεξέταση της λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων
και στο πάγωµα των συντάξεων και των µισθών για δύο χρόνια
που προεκλογικά η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας είχε το
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θάρρος να ανακοινώσει και σήµερα όχι απλά παγώνετε, αλλά µειώνετε τις αποδοχές όλων των υπαλλήλων και συνταξιούχων;
Σας διαβεβαιώνω, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, ολόκληρος ο
ελληνικός λαός είναι µπερδεµένος, απογοητευµένος και οργισµένος, διότι σας βλέπει σήµερα, έχοντας προφανώς, ξεχάσει
τις υποσχέσεις σας, να ξεθεµελιώνετε τις βασικές αρχές λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήµατος και να θάβετε ώριµα συνταξιοδοτικά δικαιώµατά του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουµε ότι στο ασφαλιστικό µας σύστηµα υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν
προβλήµατα και παθογένειες, που έπρεπε να µελετηθούν και να
αντιµετωπισθούν εδώ και αρκετά χρόνια. Το συνταξιοδοτικό κόστος, που σήµερα αντιπροσωπεύει πάνω από το 10% του ΑΕΠ,
δεν αυξήθηκε από τη µία µέρα στην άλλη. Αντιµετωπίζουµε ένα
τεράστιο δηµογραφικό πρόβληµα, ταυτόχρονα έχουµε αύξηση
της γήρανσης του πληθυσµού, που έχει µεταβάλλει την αναλογία
εργαζοµένων-συνταξιούχων από το 4 προς 1 που ήταν στο παρελθόν, στο 2 προς 1 σήµερα. Συµπληρωµατικά σε αυτά, έχουµε
να αντιµετωπίσουµε στην πατρίδα µας την τεράστια εισφοροδιαφυγή και την ιδιαίτερα υψηλή αδήλωτη εργασία. Αν κανείς
προσθέσει σε όλα τα παραπάνω στοιχεία την αδυναµία του κράτους να εκµεταλλευτεί ορθολογικά την ακίνητη περιουσία και τα
διαθέσιµα των ασφαλιστικών ταµείων, τότε σαν αποτέλεσµα
βγαίνει ένα δηλητηριώδες µίγµα του ασφαλιστικού συστήµατος,
όπως το αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα µας.
Όµως, το βασικό ερώτηµα παραµένει αναπάντητο. Αποτελεί η
πολιτική του ΠΑΣΟΚ, τελικά µονόδροµο; Προσφέρει το νοµοσχέδιο τις απαραίτητες λύσεις; Γνωρίζει η Κυβέρνηση ποιο θα
είναι το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις;
Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν το γνωρίζει. Πραγµατοποιείται µία
µεγάλη ανατροπή µε βίαιο τρόπο, αλλά χωρίς την απαραίτητη
τεκµηρίωση. ∆εν υπάρχει κατατεθειµένο αναλογιστικό µοντέλο.
Ολόκληρο το εγχείρηµα της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης στηρίζεται σε τεχνικά σηµειώµατα, σε προκαταρκτικές εκτιµήσεις,
σε αυθαίρετες υποθέσεις και σε ατεκµηρίωτες προσεγγίσεις. Με
απλά λόγια η Κυβέρνηση δροµολογεί την αναδιάταξη του ασφαλιστικού συστήµατος µε όρους καθαρά εισπρακτικούς. Η πρόσφατη περικοπή της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης
σύνταξης, οι νέες κρατήσεις τύπου ΛΑΦΚΑ από 3% έως 10%, η
µείωση των γενικών ποσοστών αναπλήρωσης, η αύξηση των
ετών ασφάλισης, η αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των συντάξεων, οι περικοπές και το πάγωµα των συντάξεων, οι µητέρες
µε ανήλικα παιδιά και οι τρίτεκνες µητέρες που θα εργαστούν
περισσότερα χρόνια και οι νέοι ασφαλισµένοι που θα δουλεύουν
για πενιχρές συντάξεις. Όλα τα παραπάνω αποτελούν απόδειξη
ότι η Κυβέρνηση έχει ένα και µόνο στόχο. Θέλει να εισάγει ένα
µηχανισµό µείωσης των συντάξεων, ώστε να εκπληρώσει το
στόχο του µνηµονίου για περιορισµό της αύξησης του συνταξιοδοτικού κόστους κατά 2,5% του ΑΕΠ, τα επόµενα πενήντα
χρόνια.
Όµως, το νοµοσχέδιο που κατέθεσε ο Υπουργός Οικονοµικών
όχι µόνο πολιτικά, κοινωνικά, αλλά και νοµικά είναι διάτρητο σε
πάρα πολλά σηµεία. Θα αναφέρω λίγα χαρακτηριστικά παραδείγµατα:
Το άρθρο 7, το οποίο αναφέρεται στην αναπροσαρµογή συντάξεων και ορίων ηλικίας, αν και προς θετική κατεύθυνση θα
έπρεπε να στηρίζεται σε τεκµηριωµένες µελέτες και σε αντικειµενικά στοιχεία, που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Πρόκειται για ένα
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σοβαρότατο κενό που εγείρει πληθώρα ερωτηµάτων.
Το άρθρο 10, που απαγορεύει στον συνταξιούχο του δηµοσίου
τοµέα να εργαστεί στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς προβλέπει περικοπή της συντάξεώς του. Οφείλουµε να σας επισηµάνουµε αφ’
ενός την αντισυνταγµατικότητα και αφ’ ετέρου την παραβίαση
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των δικαιωµάτων
του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών.
Αντίστοιχα, στο άρθρο 15 αποφασίζεται η περικοπή του 70%
των αποδοχών όσων δηµοσίων υπαλλήλων αποφασίσουν να
ασχοληθούν µε την πολιτική λίγο πριν βγουν στη σύνταξη. Τους
καταδικάζετε να µείνουν στο περιθώριο, να µην ενασχοληθούν
πλέον µε το τίποτα και, κατά συνέπεια, να µην προσφέρουν στο
κοινωνικό σύνολο. Μιλάµε για ανθρώπους που για πολλά χρόνια,
για τριάντα χρόνια έκαναν νυχτερινά, δούλευαν αργίες, πλήρωναν τους φόρους και εσείς τους τα περικόπτετε κατά 70%.
Στο άρθρο 11 ρυθµίζεται η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Πρόκειται για µια νέα κράτηση τύπου ΛΑΦΚΑ, που µειώνει
τις συντάξεις και αποδεικνύει την εισπρακτική λογική του νέου
ασφαλιστικού συστήµατος. Οφείλουµε και εδώ να επισηµάνουµε
ότι εγείρονται ζητήµατα συνταγµατικότητας από την πρόσφατη
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστηµα πρέπει να γίνουν και σκληρές µάλιστα. ∆εν µπορούν όµως,
να είναι λύσεις που πάρθηκαν στο πόδι. Η Κυβέρνηση προτείνει
µέτρα που έχουν αποκλειστικά δηµοσιονοµικό χαρακτήρα. Το νοµοσχέδιο δεν ανταποκρίνεται στις αρχές της κοινωνικής ασφάλισης, την αναδιανοµή και την αλληλεγγύη. Εισάγει βίαιη
µετατροπή των ορίων ηλικίας, ιδιαίτερα στις γυναίκες, τα βαρέα
και ανθυγιεινά και βέβαια δραµατική µείωση του ποσοστού του
ύψους της σύνταξης.
Η Νέα ∆ηµοκρατία, που είχε καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις εξόδου από τη κρίση και απεµπλοκή της χώρας από το µνηµόνιο, θεωρεί τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία
κοινωνικά άδικη, οικονοµικά µη βιώσιµη και νοµικά διάτρητη. ∆εν
τη ψηφίζουµε, καθώς δεν µπορεί να αποτελεί µοναδική λύση του
ασφαλιστικού συστήµατος η δηµιουργία ενός µηχανισµού µείωσης των συντάξεων. Υπάρχει εναλλακτική πρόταση από τη Νέα
∆ηµοκρατία, που υπόσχεται ένα βιώσιµο ασφαλιστικό, χωρίς να
ρίχνει τους ασφαλισµένους στον Καιάδα. Θα µείνετε στην ιστορία µε αυτά που κάνετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως για το χρόνο τον κ. Νικόλαο Καντερέ, Βουλευτή Αττικής
της Νέας ∆ηµοκρατίας, που πάντα είναι ακριβής.
Πριν δώσω το λόγο στην κ. Αντωνία Αντωνίου, Βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ η οποία είναι πάντα έτοιµη, έχω να κάνω µία ανακοίνωση
προς το Σώµα, της 15ης Ιουλίου 2010.
Οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες Αστυνοµικών Υπαλλήλων
(ΠΟΑΣΥ), Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας (ΠΟΑΞΙΑ), Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος (ΠΟΕΥΠΣ), Ενώσεων
Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος (ΠΟΕΠΛΣ), η Πανελλήνια
Ένωση Αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος (ΠΕΑΛΣ) και η Ένωση
Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος (ΕΑΠΣ) κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο δηλώνουν την αντίθεσή τους προς το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστηµα.
Το ψήφισµα κατατίθεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, µε αριθµό πρωτοκόλλου 3006/14-7-2010 και έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει η οµιλήτρια του ΠΑΣΟΚ και Βουλευτής Φθιώτιδος, κ. Αντωνία Αντωνίου, για οκτώ λεπτά.
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση για το
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο των δηµοσίων υπαλλήλων είναι συνέχεια της συζήτησης για το ασφαλιστικό του ιδιωτικού τοµέα, το
οποίο ήδη ψηφίσαµε, αφού τα δύο αυτά νοµοσχέδια διαµορφώνουν µαζί το ενιαίο πλαίσιο µεταρρυθµιστικής παρέµβασης στο
ασφαλιστικό σύστηµα. Στόχος αυτής της παρέµβασης είναι να
διασφαλιστεί η άµεση βιωσιµότητα, αλλά και το µέλλον του
ασφαλιστικού συστήµατος, το οποίο είναι στα όρια της κατάρρευσης.
Η γενική µου εκτίµηση είναι ότι τα δύο νοµοσχέδια αποτελούν
νοµοσχέδια έκτακτης ανάγκης λόγω του τεράστιου δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας και της αναγκαστικής προσφυγής στο µηχανισµό στήριξης. Αυτός ακριβώς ο έκτακτος
χαρακτήρας καθιστά το νοµοσχέδιο σε πολλά σηµεία άδικο,
όπως αναγνώρισε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σκληρό και κοινωνικά επώδυνο. Είναι µέτρα που θίγουν τους ήδη συνταξιούχους, αλλά πολύ περισσότερο θίγουν τη γενιά µου και τις γενιές
που ακολουθούν. Από την άλλη πλευρά, όµως, όλοι µας αντιλαµβανόµαστε ότι το ασφαλιστικό είχε και έχει ανάγκη µεταρρύθµισης και εξορθολογισµού. Πράγµατι τα δύο νοµοσχέδια
περιέχουν πολλά στοιχεία εξορθολογισµού και αντιµετώπισης
των προβληµάτων.
Ειδικότερα µε το παρόν νοµοσχέδιο πρώτον καθιερώνεται ενιαίο ασφαλιστικό καθεστώς σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Αυτό
είναι ένα δίκαιο µέτρο. ∆εύτερο µέτρο εξορθολογισµού είναι η
υπαγωγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των υπαλλήλων που εισέρχονται από το
2011 στο δηµόσιο τοµέα. Ένα τρίτο δίκαιο µέτρο είναι ότι βελτιώνεται για τους ασφαλισµένους του δηµοσίου ο υπολογισµός
της σύνταξής τους µε βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
Τέταρτον, όσον αφορά τις αναπηρικές συντάξεις είναι ένα
µέτρο εξορθολογισµού. Στο κέντρο πιστοποίησης της αναπηρίας
θα υπάγονται από το 2011 και οι ασφαλισµένοι του δηµοσίου,
ενώ ταυτόχρονα καταργούνται όλες οι επιτροπές πιστοποίησης
αναπηρίας που λειτουργούν σήµερα στις νοµαρχίες και το δηµόσιο, µε εξαίρεση βέβαια τις Ένοπλες ∆υνάµεις.
Το µεγαλύτερο, όµως, πρόβληµα του ασφαλιστικού δεν είναι
οι δαπάνες των ταµείων για τις συντάξεις, τις οποίες έχουν βάλει
στο στόχαστρο τα δύο νοµοσχέδια. Μεγαλύτερο πρόβληµα για
το ασφαλιστικό µας σύστηµα είναι η εισφοροδιαφυγή και ακόµα
µεγαλύτερο –το µέγιστο θα έλεγα- είναι οι δαπάνες για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, οι οποίες έχουν φθάσει πλέον σε
ασύλληπτα ύψη και συνιστούν τεράστιο σκάνδαλο και όργιο διαφθοράς, διαπλοκής και διακίνησης µαύρου χρήµατος.
Την τελευταία χρονιά διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας,
το 2009, η υπέρβαση και µόνο της φαρµακευτικής δαπάνης πέρα
από τις αρχικές προβλέψεις του προϋπολογισµού ξεπέρασε τα
2,7 δις ευρώ. Μιλάµε για τερατώδη ποσά. Μιλάµε για τον απόλυτο εκτροχιασµό των δαπανών. Την ίδια στιγµή η εισφοροδιαφυγή και η µαύρη εργασία ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο µε τη
συνειδητή και συστηµατική απαξίωση και διάλυση των ελεγκτικών µηχανισµών του κράτους.
Εάν σε αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, προσθέσουµε και το τεράστιο σκάνδαλο των οµολόγων, τις ρυθµίσεις του νόµου Πετραλιά που φόρτωσαν στα ταµεία τα χρέη εργοδοτών -όπως οι
τράπεζες και πολλά άλλα- καταλαβαίνουµε πόσο ισχυρή ήταν η
πισώπλατη µαχαιριά, που δόθηκε τα προηγούµενα έξι χρόνια στο
ασφαλιστικό µας σύστηµα.
Στην παρούσα συγκυρία αντιλαµβάνοµαι ότι υποχρεώθηκε η
Κυβέρνηση να καταφύγει στον εύκολο τρόπο και να περικόψει
τις δαπάνες για τις συντάξεις, ώστε να πετύχει το στόχο της άµεσης µείωσης του ελλείµµατος, προκειµένου να εκταµιεύσουµε
τις δόσεις του δανείου, για να µπορέσουν να πληρωθούν και οι
συντάξεις. Γι’ αυτό και θεωρώ ότι ορισµένα από αυτά τα µέτρα
είναι έκτακτα και πρέπει να είναι περιορισµένης χρονικής διάρκειας.
Το µεγάλο, όµως, στοίχηµα για την Κυβέρνηση, κύριε
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Υπουργέ, είναι να καταπιαστεί µε τα δύσκολα και να τα αντιµετωπίσει ριζικά. Πρώτον, το τεράστιο πρόβληµα της ιατροφαρµακευτικής δαπάνης και δεύτερον, το πρόβληµα της
εισφοροδιαφυγής, της µαύρης και αδήλωτης εργασίας, που στερούν τεράστιους πόρους από το σύστηµα και παράγουν βέβαια
ανισότητες. Κύριε Υπουργέ, αυτά λέγαµε τόσα χρόνια. Για αυτά
δεσµευτήκαµε προεκλογικά και αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα
για την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Όσον αφορά ειδικότερα το πρόβληµα της ιατροφαρµακευτικής δαπάνης πρέπει να πούµε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν αντιµετωπίζεται µόνο µε µία αγορανοµική διάταξη για τη µείωση των τιµών
των φαρµάκων. Η αγορά και τα κυκλώµατα που λυµαίνονται το
χώρο, µπορούν να βρουν άλλους τρόπους και άλλες υπόγειες
διαδροµές, για να αναπληρώσουν τα κέρδη τους, όσο έχουν απέναντί τους ένα κράτος που ανέχεται το τεράστιο όργιο της υπερσυνταγογράφησης, την τεράστια απάτη των χιλιάδων πλαστών
βιβλιαρίων και την πληγή των «µαϊµού» συντάξεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβληµα αυτό δεν είναι τεχνικό. Είναι κατεξοχήν πολιτικό και συνδέεται µε τη διακίνηση του
µαύρου χρήµατος. Από την επίλυση αυτού του προβλήµατος θα
κριθεί αποφασιστικά, εάν το πολιτικό µας σύστηµα θα ανακτήσει
την αξιοπιστία του στα µάτια των πολιτών ή θα απαξιωθεί ολοκληρωτικά.
Με αυτήν την έννοια, τα σηµερινά µέτρα δεν είναι και δεν µπορεί να είναι η ολοκλήρωση της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης.
Είναι ένα πρώτο βήµα µέσα στα σηµερινά ασφυκτικά πλαίσια των
όρων της τρόϊκας, προκειµένου να δοθεί ο χρόνος για να πάµε σε
ουσιαστική εξυγίανση την οποία, κύριε Υπουργέ, δεν γίνεται να
πληρώνουν εις το διηνεκές οι ασφαλισµένοι.
Εκεί είναι οι λύσεις στο πρόβληµα του ασφαλιστικού συστήµατος, για να εξασφαλίσουµε τη βιωσιµότητά του και το µέλλον
του και όχι, βέβαια, στις τσέπες των συνταξιούχων. Θεωρώ εποµένως, πολύ σηµαντική τη δέσµευση του Πρωθυπουργού και της
Κυβέρνησης ότι, εάν πετύχει ο αγώνας στα µέτωπα της διαφάνειας και της αντιµετώπισης τέτοιων φαινοµένων, τότε θα επανεξετάσουµε τα σηµερινά µέτρα.
Για να πετύχει, όµως, αυτός ο αγώνας, πρέπει πρώτα να ξεκινήσει. Το πάρτι στο χώρο της υγείας πρέπει να τελειώσει και πρέπει να τελειώσει άµεσα. Γι’ αυτό η Κυβέρνηση οφείλει στο εξής
να δηµιουργήσει το αντίβαρο, για να αρθούν ορισµένα από τα
άδικα µέτρα. Ο τρόπος για να γίνει αυτό, κατά την άποψή µου,
είναι σύγκρουση µε το µαύρο χρήµα, ηλεκτρονικές υποδοµές και
ηλεκτρονική συνταγογράφηση, σύγχρονη διοίκηση και ασφαλώς,
κύριε Υπουργέ, διοικήσεις στα ακέφαλα σήµερα ταµεία.
Μίλησα για άρση ορισµένων άδικων µέτρων και όχι όλων, γιατί
δυστυχώς δεν µπορεί να αρθεί το µέτρο της βίαιης προσαρµογής
στο θέµα της εξίσωσης των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών.
Αυτό το µέτρο µας έχει επιβληθεί µε καταδικαστική απόφαση του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, για την οποία έχει αποκλειστική ευθύνη η Νέα ∆ηµοκρατία, που δεν έδωσε καµµία µάχη για να
υπάρξει οµαλή προσαρµογή σε βάθος χρόνου.
Και βέβαια εδώ βλέπουµε, ότι το Υπουργείο έχει κάνει διορθώσεις. Αλλά και εγώ, όπως και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι από
αυτήν εδώ την Αίθουσα είπαµε, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να εξαντληθούν όλα τα όρια, διότι θέλουµε δεν θέλουµε, οι γυναίκες
πληρώνουν πολύ περισσότερο αυτήν την ασφαλιστική µεταρρύθµιση.
Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ προς την Κυβέρνηση και
να πω ότι έχουµε, επίσης, ένα πολύ µεγάλο στοίχηµα. Κύριε
Υπουργέ, έχουµε το µνηµόνιο των δανειστών µας. Είναι συγκεκριµένο για τρία χρόνια, για τρίµηνο, µήνα, δεκαπενθήµερο. Η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πρέπει να προτείνει το δικό της µνηµόνιο,
το µνηµόνιο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.
Και κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ στους συναδέλφους
της Αριστεράς και να τους πω µία κουβέντα. Προοδευτική πολιτική είναι να αναγνωρίζεις την πραγµατικότητα που αντιµετωπίζεις απέναντί σου και να προσπαθείς να την αλλάξεις προς
όφελος των πολιτών. Προοδευτική πολιτική δεν είναι να αρνείσαι να δεις την πραγµατικότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ,
την Βουλευτή Φθιώτιδος του ΠΑΣΟΚ, κ. Αντωνία Αντωνίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω µία πολύ σύντοµη ανακοίνωση προς το Σώµα.
∆εκαπέντε Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας κατέθεσαν πρόταση νόµου: «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων».
Παραπέµπεται στην αρµόδια διαρκή επιτροπή.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Μαγνησίας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. Απόστολος Νάνος για επτά λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τόσο την προηγούµενη εβδοµάδα για
το ασφαλιστικό του ιδιωτικού τοµέα, όσο και χθες και σήµερα,
ακούσαµε επανειληµµένα αυτά τα οποία ακούµε χρόνια τώρα,
όταν ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας έφερνε και κάποιο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, που δήθεν είναι για το καλό των εργαζοµένων. Λέγοντας το «καλό», εννοούν ότι κάθε φορά ήθελαν να
αυξήσουν τα όρια ηλικίας των εργαζοµένων.
Θυµίζουµε τους διάφορους Υπουργούς, Σιούφα, Ρέππα, Γιαννίτση, Πετραλιά, όπου τα ονόµατά τους έχουν γραφτεί µε µελανά
γράµµατα. Έτσι θα γραφτούν και τα σηµερινά ονόµατα των
Υπουργών για το νοµοσχέδιο αυτό που αφορά τους εργαζόµενους.
Κάθε φορά ακούγαµε τα ίδια επιχειρήµατα, ότι θα είναι για τα
επόµενα τριάντα και σαράντα χρόνια µε µία επανάληψη όλων των
προηγούµενων. Αυτήν τη φορά θεσπίζεται να κάνει κάθε δύο
χρόνια η τρόικα έλεγχο των µέτρων εφαρµογής και ανάλογα αν
χρειάζεται, να αναπροσαρµόζεται ο εκάστοτε νόµος σε βάρος
πάντα των εργαζόµενων. Και εάν αυξάνει το προσδόκιµο της
ζωής, κάθε φορά, να αυξάνει και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Αν και, βέβαια, µε την ιδιωτικοποίηση της υγείας που παρατηρείται το επόµενο διάστηµα, είναι αµφίβολο εάν θα µπορεί
να αυξάνει το προσδόκιµο της ηλικίας.
Ποτέ, βέβαια, δεν λέγατε τις πραγµατικές αιτίες των ελλειµµάτων. Εµείς έχουµε το θάρρος να κοιτάζουµε τους εργαζόµενους στα µάτια και να τους λέµε και τις αιτίες των προβληµάτων,
αλλά και την προοπτική την οποία πρέπει να καταλάβουν όλοι οι
εργαζόµενοι. Οι µέχρι τώρα κινητοποιήσεις που έγιναν, αλλά και
η σηµερινή και οι επόµενες οι οποίες θα υπάρξουν για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, δείχνουν το µονόδροµο που πρέπει
να ακολουθήσουν οι εργαζόµενοι απέναντι σε αυτήν τη λαίλαπα
της αντιλαϊκής πολιτικής.
Γιατί και τα µέτρα που λαµβάνονται επιχειρούν να µας πείσουν
ότι φταίει η κρίση ή η απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για
την εξίσωση των ανδρών µε των γυναικών και κόπτονται δήθεν
για τα ίσα δικαιώµατα των γυναικών. Αλλά, όλα αυτά τα µέτρα
λαµβάνονται σε όλη την Ευρώπη, ανεξάρτητα από το ύψος του
χρέους.
Επιχειρούν και εδώ µέσα, ακόµη µια φορά, να µας πείσουν ότι
τα µέτρα αυτά είναι προσωρινά. Είναι ένα µεγάλο ψέµα γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα µέτρα αυτά είναι µόνιµα.
Επιπλέον, αυτά τα µέτρα τα είχατε συµφωνήσει µε τη Συνθήκη
της Λισαβόνας χρόνια πριν, απλώς καθυστερούσατε να τα εφαρµόσετε, τόσο η Νέα ∆ηµοκρατία, όσο και το ΠΑΣΟΚ, λόγω των
αντιδράσεων που υπήρχαν και σας τραβούσαν προς τα πίσω.
Σκεφτόσασταν το πολιτικό κόστος και βλέπατε το κίνηµα, το
οποίο υπήρχε, σε αυτήν την πολιτική.
Και βέβαια, αυτόν τον καιρό, πρόσφατα, το ECOFIN αποφάσισε τη νέα στρατηγική για το 2020, όπου θα επιδεινωθεί ακόµη
περισσότερο η κατάσταση των εργαζοµένων.
Φταίνε οι εργαζόµενοι για τα ελλείµµατα, για τις απολύσεις,
για τις εργασιακές σχέσεις, για τα ρουσφέτια, για το Χρηµατιστήριο που πήγαιναν τα αποθεµατικά των ταµείων, για τα δοµηµένα οµόλογα, για τις τεράστιες επιδοτήσεις των βιοµηχάνων;
Ούτε, λοιπόν, δίκαια είναι. Είναι πέρα για πέρα ταξικά, άδικα και
αντεργατικά. Οι µόνοι, οι οποίοι θα κερδίσουν, είναι όπως πάντα
το µεγάλο κεφάλαιο. Εξάλλου, γι’ αυτό και πιέζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση προς αυτήν την κατεύθυνση. Και ούτε οικονοµικά µέτρα
είναι. Είναι καθαρά πολιτικά για να πάρουν όλες τις κατακτήσεις
των εργαζοµένων πίσω και να οδηγήσουν στη φτώχεια και την
εξαθλίωση µε πρόσχηµα την ανταγωνιστικότητα.
Από την άλλη πλευρά, έχουµε την υποκρισία και του κ. Πα-
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πανδρέου να προτείνει στο φόρουµ της σοσιαλοδηµοκρατίας να
µην παίρνουν µέτρα σε βάρος των εργαζοµένων. Η καταστροφή
που συνεπάγεται για το λαό η πολιτική του ΠΑΣΟΚ στο ασφαλιστικό, σωρευτικά υπολογίζεται -και εµµέσως οµολογήθηκε από
την ίδια την Κυβέρνηση- σε 251 δισεκατοµµύρια ευρώ. Μιλάµε
στην ουσία για ένα αδιανόητο «ριφιφί», για αρπαγή χρηµάτων
από τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους που δεν έχει
προηγούµενο, αφού µε το ασφαλιστικό που επέβαλε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η λεηλασία που υφίστανται οι εργαζόµενοι και
οι συνταξιούχοι αυτού του τόπου από σήµερα και µέχρι το 2060
µπορεί να συγκριθεί µόνο µε συνέπειες ενός πολέµου.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την περίφηµη αναλογιστική
µελέτη, στα συµπεράσµατα της οποίας και ο κ. Λοβέρδος στήριξε όλη την επιχειρηµατολογία του και συνολικά η Κυβέρνηση
την επικοινωνιακή της προπαγάνδα, ώστε να περάσει το αντιασφαλιστικό τερατούργηµα.
Αν, λοιπόν, δεχθούµε ότι οι φωστήρες στους οποίους κατέφυγε η Κυβέρνηση έχουν την ικανότητα να προβλέπουν το µέλλον σε τέτοιο βάθος χρόνου, δηλαδή µέχρι το 2060 -αυτοί που
δεν είναι ικανοί να προβλέψουν τι µας ξηµερώνει αύριο, είναι
εντούτοις τόσο ικανοί να προβλέψουν τι θα συµβεί µετά από πενήντα χρόνια- αν µε δυο λόγια αποδεχτούν ως σωστά τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο πόνηµά τους, τότε ακούστε τι θα
συµβεί: Υποστηρίζουν το ασφαλιστικό που ψήφισαν, όπου µειώνουν, δηλαδή, το ποσό των συντάξεων που καταβάλλεται στους
συνταξιούχους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτή είναι η αλήθεια. Το
ψέµα, βέβαια, βρίσκεται από την τεράστια κατ’ έτος απώλεια
χρηµάτων για τους συνταξιούχους.
Οι κυβερνώντες και οι τεχνοκράτες µελετητές τους τη βαφτίζουν µείωση του ελλείµµατος των ασφαλιστικών ταµείων. Στην
πραγµατικότητα, πρόκειται για αφαίρεση, για κλοπή, για αρπαγή
των συντάξιµων αποδοχών των εργαζοµένων. Για να τεκµηριώσουν το επίτευγµά τους, στη µελέτη τους καταγράφουν αναλυτικά πως θα διαµορφωθεί από σήµερα έως το 2060, η ποσοστιαία
κατ’ έτος µείωση του ελλείµµατος, δηλαδή στην πραγµατικότητα
σε τι ποσοστό του ΑΕΠ αντιστοιχούν ετησίως τα κλεµµένα.
Έτσι, παραδείγµατος χάριν, για το 2010 λένε ότι µε τα µέτρα
που πήραν, το έλλειµµα από το 6,1% θα πάει στο 6%, µε άλλα
λόγια εξοικονοµούν, κλέβουν, δηλαδή, συντάξεις από το ποσοστό του ΑΕΠ στο 0,1%. Για το 2015, τα κλεµµένα θα πάνε στο
0,8% του ΑΕΠ και το 2025 σκαρφαλώνει στο 2,5% του ΑΕΠ και
προοδευτικά, σε βάθος χρόνου, το 2060 εκτινάσσεται στο 4,2%
του ΑΕΠ.
Τι σηµαίνουν όλα αυτά; Εφόσον, πάρουµε ως έτος βάσης το
2010, όπου το ΑΕΠ εκτιµάται στα 240 δισεκατοµµύρια ευρώ, τότε
και µε βάση τα ποσοστά που οι ίδιοι δίνουν, υπολογίζεται η κατ’
έτος απώλεια χρηµάτων για τους συνταξιούχους, η οποία σωρευτικά αθροιζόµενη ανέρχεται µέχρι το 2060, στα 251 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Με άλλα λόγια, µόνο από το ασφαλιστικό, χωρίς να υπολογίζονται οι µειώσεις των µισθών, χωρίς να συνεκτιµώνται οι συνέπειες από την «γκιλοτίνα» του εργασιακού, χωρίς να
προσµετρούνται τα βάρη από τους νέους άµεσους και έµµεσους
φόρους, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ «φορτώνει» στις πλάτες του
ελληνικού λαού ένα ολόκληρο δηµόσιο χρέος. Είναι το ίδιο αυτό
το χρέος, από το οποίο σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, έχουν αναλάβει να µας
σώσουν.
Ειπώθηκε εδώ χθες και από τον κ. Σαµαρά ότι «κοινωνικά πτωχεύσαµε». Είναι ένα ακόµη ψέµα, γιατί οι µόνοι οι οποίοι πτώχευσαν και θα πτωχεύσουν στην πορεία είναι µόνο τα λαϊκά
στρώµατα. Το µεγάλο κεφάλαιο, όχι µόνο δεν πτωχεύει, αλλά αυξάνει τα κέρδη του διαρκώς. Γι’ αυτό και εµείς λέµε ότι δεν πρέπει να χάσουν οι εργαζόµενοι ούτε 1 ευρώ. Και όταν λέτε εσείς
ότι θα πτωχεύσει η Ελλάδα, κρύβετε την πραγµατικότητα.
Το επιχείρηµα ότι θα βελτιώσετε τις κοινωνικές παροχές, πέρα
από την υποβάθµιση της υγείας συνολικά, από το ΙΚΑ µέχρι τα
κέντρα υγείας και τα νοσοκοµεία, την τεράστια έλλειψη παιδικών
σταθµών που θα επιδεινωθεί, και θα ιδιωτικοποιηθούν ακόµη περισσότερο, τόσο µέσα από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», αλλά και µε το
νοµοσχέδιο το οποίο έφερε η κυρία Υπουργός για τα ολοήµερα
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νοσοκοµεία. Θα επιδεινωθεί ακόµη περισσότερο η κατάσταση
στο χώρο της υγείας µέσα από την ιδιωτικοποίησή της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω σε λίγο, κύριε Πρόεδρε.
∆εν αναφέρετε, επίσης, κουβέντα -ενώ µιλάτε για κοινωνικές
παροχές και για βελτίωση- για τα προνόµια των βουλευτικών συντάξεων, των εργατοπατέρων -τα οποία δεν έχουν καταργηθεί
και δίνονται, αλλά συντάξεις συνεχίζουν να παίρνουν οι παλιοί- τα
οποία αµβλύνουν τις συνειδήσεις των συνδικαλιστών. Πρέπει να
τις καταργήσετε. Παρά µόνο να λέτε να κόψετε τις καλύτερες
αυτές συντάξεις οι οποίες υπάρχουν και είναι σε µια µερίδα των
συνταξιούχων γύρω στο 10% και όχι παραπάνω. Και αντί να ανεβάσετε το κατώτερο όριο των συντάξεων στα 1.120, κοιτάζετε
να συµπιέσετε τις ανώτερες, να γενικεύσετε, δηλαδή, τη φτώχεια, γιατί χρήµα υπάρχει, αλλά το αφήνετε σε λίγα χέρια.
Μιλήσατε και µιλάτε για τα αποθεµατικά. Εµείς λέµε ότι πρέπει να δοθούν πίσω τα κλεµµένα των αποθεµατικών χρόνια τώρα,
τα οποία οι διάφορες κυβερνήσεις µεσολάβησαν για να φαγωθούν από τους εργαζόµενους. Σύµφωνα µε υπολογισµούς ανέρχονται στα 90 δισεκατοµµύρια.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συντοµεύετε, κύριε
Νάνο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Είστε υπεύθυνοι για τις µέχρι τώρα πολιτικές σας. Είστε υπεύθυνοι για την ξεθεµελίωση κάθε εργατικής
κατάκτησης. Είστε υπεύθυνοι για τον εργασιακό µεσαίωνα των
νέων, τον οποίο θέλετε να εφαρµόσετε και γενικότερα στις νέες
γενιές.
Να είστε σίγουροι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα πάρετε την
απάντησή σας µέσα από την ανάπτυξη των αγώνων το επόµενο
διάστηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Απόστολο Νάνο του ΚΚΕ.
Η κ. Σοφία Σακοράφα, Βουλευτής Β’ Αθήνας, έχει το λόγο για
οκτώ λεπτά.
Σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόλις προχθές η Βουλή ψήφισε
το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που αφορούσε στον ιδιωτικό τοµέα
και το οποίο περιελάµβανε και ρυθµίσεις εργασιακών σχέσεων.
Είχα την ευκαιρία να τοποθετηθώ επί της αρχής και τεκµηριωµένα πιστεύω το αποκάλεσα «πολιτικά ακατανόητο, ανέντιµο και
εγκληµατικά φιλελεύθερο». Και όλα τα παραπάνω τόσο προκλητικά, περιφρονώντας όχι µόνο την ελληνική Βουλή, αλλά και ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
Η τρόικα, η θερµοκοιτίδα την ληστρικής συµπεριφοράς και της
αισχροκέρδειας του διεθνούς κεφαλαίου, που στο όνοµα της επικαλούµενης ελεύθερης αγοράς µεγάλωσε και θέριεψε αυτά τα
τέρατα, που έπνιξαν λαούς, που στο όνοµα της ελεύθερης αγοράς αρνείται -όπως είναι φυσικό- να βάλει οποιοδήποτε φραγµό
στα εγκληµατικά της σχέδια, παρήγγειλε στην ελληνική Κυβέρνηση µέτρα εξοµάλυνσης της αγοράς και ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας.
Οι υµνητές της ελεύθερης αγοράς, µόνο όταν αυτή αφορά τη
δική τους ασυδοσία, µε έναν απλό νόµο παρενέβησαν για τη σωτηρία της ελληνικής οικονοµίας και εξαφάνισαν κατακτήσεις και
δικαιώµατα των εργαζοµένων που ήταν αποτέλεσµα αγώνων αιώνων.
Και σήµερα συζητάµε το ασφαλιστικό που αφορά στο δηµόσιο
τοµέα. Λυπάµαι που δεν έχω να πω διαφορετικά πράγµατα από
προχθές, παρά τις µικρές βελτιώσεις σε κάποια άρθρα. Απλά θα
σταθώ, λόγω ιδιαίτερης ευαισθησίας, µόνο σε ένα άρθρο, αυτό
που εξισώνει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, ανατρέποντας µε τον πιο επώδυνο και βίαιο τρόπο δεδοµένα και ζωές.
Προσπαθώντας να δώσω µια πολιτική ερµηνεία σε αυτό το πολιτικό χάσµα που έχει κατακυριεύσει το ΠΑΣΟΚ, θα θυµίσω τι λέγαµε σαν αντιπολίτευση µόλις πριν ένα χρόνο στις 21
Αυγούστου. Αναφέρω επί λέξει: «Το ΠΑΣΟΚ, πέρα από τις διαχρονικές εκκλήσεις σε κυβερνητικά ώτα µη ακουόντων για σο-
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βαρή αντιµετώπιση του θέµατος, έχει ήδη δεσµευτεί για την
άµεση έναρξη διαβούλευσης µε την Α∆Ε∆Υ, µε σκοπό την επεξεργασία θεσµικής λύσης στο πρόβληµα, τέτοιας που να αίρει
το βασικό επιχείρηµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί επαγγελµατικού χαρακτήρα των συντάξεων του δηµοσίου».
Μόλις πέρυσι, δηλαδή, υποστηρίζαµε ότι η ασφάλιση των δηµοσίων υπαλλήλων στη χώρα µας δεν είναι επαγγελµατική, αλλά
δηµόσια και κοινωνική και εποµένως, µε βάση την ισχύουσα, γι’
αυτό το θέµα, αρχή της επικουρικότητας, δεν έχουν αρµοδιότητα να ασχολούνται µε αυτήν ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε
το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.
Φυσικό επακόλουθο θα ήταν, σαν Κυβέρνηση πλέον, να επιδιώξουµε την επανάκτηση της απόφασης και αξιοποιώντας όλα
τα νόµιµα κοινωνικά, πολιτικά µας όπλα, να πετύχουµε την αναίρεση των δεδοµένων που είχε δηµιουργήσει η απόφαση.
Αντ’ αυτού η Κυβέρνηση αποδέχεται πλήρως την απόφαση και
νοµοθετεί την εξίσωση µε τον πλέον βίαιο τρόπο, που ακόµα και
οι θιασώτες αυτής της λογικής, της εξίσωσης δηλαδή, δεν θα
τολµούσαν να σκεφθούν να την επιχειρήσουν µε τόσο µικρή µεταβατικότητα.
Έρχεται και νοµοθετεί, αποδεχόµενη πλήρως αυτό που σαν
αντιπολίτευση είχαµε καταγγείλει µε τεκµηριωµένο πολιτικό σκεπτικό, διαφωνώντας µε τον προσδιορισµό συστήµατος ασφάλισης για την κύρια και βασική σύνταξη των µισθωτών του
δηµοσίου, ως επαγγελµατικού και όχι ως κοινωνικού συστήµατος.
Αυτό είναι το πολιτικό χάσµα, που ανέφερα πιο πάνω. Και αυτή
η πολιτική διάσταση του χάσµατος «άλλα λέγαµε, για άλλα δεσµευτήκαµε και άλλα κάνουµε» δεν οδηγεί απλώς σε πολιτικές
αποφάσεις που δεν νοµιµοποιούνται από την κοινωνία, αλλά οδηγεί και σε επικίνδυνες συλλογικές ερµηνείες. Ή δηλαδή, για τίποτα απ’ ό,τι δεσµευτήκαµε σαν ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύαµε,
πραγµατικά, ότι µπορεί να γίνει πράξη ή βρισκόµαστε σε ένα ιδιότυπο καθεστώς εντολών από την τρόικα, απώλειας της κυριαρχίας µας και εν τέλει παράδοσης άνευ όρων και ορίων.
Οι επιπτώσεις όµως από αυτήν την άνευ όρων παράδοση στο
ειδικό θέµα της εξίσωσης των ορίων είναι κατά την άποψη µου,
πολιτικά, πραγµατικά, επικίνδυνη. Ουσιαστικά η Κυβέρνηση,
κάτω από το βάρος της πίεσης από την απόφαση του ∆ΕΚ –το
οποίο να πούµε µε την ευκαιρία ότι χρησιµοποιεί µία, πραγµατικά, υπέροχη φρασεολογία περί επαγγελµατικής ανέλιξης των
γυναικών, περί καταξίωσης τους και άλλα ωραία- επιχειρεί να
αποδοµήσει το µόνο σύστηµα πρότυπων σταθερών εργασιακών
σχέσεων, επιχειρεί να αποδοµήσει το πλέον συντεταγµένο σύστηµα εργασιακών σχέσεων που είναι το δηµόσιο, µε φυσικό
επακόλουθο -αφού και ο ιδιωτικός τοµέας δεν έχει πια κανένα
σηµείο αναφοράς- την απόλυτη προσαρµογή της εργασίας και
την απόλυτη υποταγή των εργαζοµένων στους επιχειρηµατικούς
σχεδιασµούς, µακριά από προστασία και συλλογικές ρυθµίσεις.
Απώτερος στόχος, όπως ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται είναι
η πλήρης αποδόµηση του όποιου κοινωνικού κράτους έχει αποµείνει.
Ο επικρατέστερος όλων των νόµων, θα είναι αυτός της αγοράς
και των αναγκών που αυτή παράγει. Και το σύστηµα αυτό, για το
οποίο επαιρόµασταν προεκλογικά σαν ΠΑΣΟΚ ότι δεν του χρωστάµε, έτρεξε να στηρίξει και να υπερθεµατίσει. Χρυσοί κονδυλοφόροι και βαθυστόχαστοι αναλυτές, εραστές της διαφάνειας,
της εντιµότητας και της αξιοκρατίας, αυτοί οι κατ’ επάγγελµα µοχθούντες στην παραγωγή εθνικού πλούτου, απέδειξαν το αντιπαραγωγικό και το διεφθαρµένο του δηµόσιου τοµέα, εστιάζοντας
ακριβώς εκεί, στην προστασία των εργασιακών σχέσεων και την
κοινωνική αξιοπρέπεια του εργαζοµένου.
Και θα ήθελα εδώ, να επισηµάνω και να υπενθυµίσω και την
ιδιαίτερη σχέση και θέση που πολιτικά εννοείται είχαµε εµείς
όσον αφορά τη γυναίκα στο ΠΑΣΟΚ. Η γυναίκα, εκτός παραγωγικής διαδικασίας, η νοικοκυρά όπως µερικές φορές καταδεκτικά
την προσφωνούµε, απέκτησε ταυτότητα επί ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ
ήταν που µε πολιτικούς όρους, ανέλυσε και ανέδειξε το ρόλο της
στην παραγωγική διαδικασία της ελληνικής οικονοµίας, προτείνοντας ακόµα και τη συνταξιοδότησή της. Η αγρότισσα απέκτησε
ταυτότητα και αξιοπρέπεια ισοτιµίας επί ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ήταν
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που αναγνώρισε την προσφορά της στην ελληνική ύπαιθρο και
της απένειµε σύνταξη.
Η εργαζόµενη µητέρα απέκτησε αυτοπεποίθηση και σιγουριά
επί ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ήταν που µε σειρά παρεµβάσεων και
νόµων υπερηφανευόταν γι’ αυτό το δίχτυ προστασίας της µητρότητας, αλλά και αναγνώρισης και καταξίωσης του ιδιαίτερου
ρόλου της εργαζόµενης µητέρας, στη διατήρηση και ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής.
Το ΠΑΣΟΚ ήταν που υπερηφανευόταν ότι η πολιτική του φιλοσοφία, η σοσιαλιστική του αντίληψη, για το ποια κοινωνία
ήθελε, ήταν αυτή που του επέτρεψε σαν εξουσία, σαν Κυβέρνηση να υλοποιήσει ώριµα αιτήµατα αγώνων και χρόνων του λαϊκού κινήµατος, όσα δηλαδή κερδήθηκαν µε αγώνες χρόνων.
Κάποιοι πιστεύουν, ότι µπορούν να τα εξαφανίσουν µε µερικά
άρθρα ενός νοµοσχεδίου. Θα µπορούσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ και σε προβλήµατα που θα διαπιστώσουµε και στο µέλλον, αλλά και άµεσα εξαιτίας αυτού και µόνο
αυτού του άρθρου. Από το µεγάλο δηµογραφικό θέµα που θα
προκύψει, ως την εξοντωτική καθηµερινότητα, µίας εργαζόµενης µητέρας, νοικοκυράς, που το ξεχνάνε όλοι αυτό, που χωρίς
καµµία υποστήριξη υποδοµών και υπηρεσιών από την πολιτεία,
θα δουλεύει µέχρι να εξήντα πέντε της χρόνια.
Και είναι φυσικά αθλιότητα να µιλάµε για απελευθέρωση. Εγώ
ξεκάθαρα, µιλάω για υποδούλωση, γιατί η απελευθέρωση έρχεται µόνο µε όρους διάκρισης και σεβασµού του ρόλου των γυναικών στην αναπαραγωγή και στη συνοχή της κοινωνίας και όχι
µε τη λογική του σκληρού ανταγωνισµού που επιβάλλει η αγορά.
Σε µία τόσο κρίσιµη στιγµή σαν αυτή και όταν διαχειρίζεσαι
τόσο πολύπλοκα και ευαίσθητα ζητήµατα, το δίληµµα µπαίνει επιτακτικό, ή είσαι µε την κοινωνία ή θα πας µε την αγορά.
Η Κυβέρνηση σε µία τέτοια κρίσιµη στιγµή, σε µία τέτοια κρίση,
την κρίση της ίδιας της αγοράς, αντί να παρέµβει στις παθογένειες της αγοράς, αντί να αναδιανείµει τον πλούτο, όπως διατείνεται ότι έχει σχέδιο, επενδύει στη λογική του κοινωνικού
αυτοµατισµού. Και βέβαια, η τόσο ακραιφνής υποστήριξη της
αγοράς, η τόσο ακραιφνής επένδυση στον πόλεµο της µίας κοινωνικής οµάδας έναντι της άλλης, σηµαίνει και την πλήρη διάλυση του κοινωνικού ιστού. Και σ’ αυτήν την εξέλιξη, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, το τίµηµα θα είναι βαρύ.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ πολύ την
κ. Σακοράφα.
Ο συνάδελφος κ. Αθανάσιος Μπούρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία, Βουλευτής Αττικής έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά, δεν θα χρειαστώ επιχειρήµατα για να στηρίξω την
τοποθέτηση µου σε πάρα πολλά πράγµατα, αφού η µόλις κατελθούσα από το Βήµα, εκλεκτή συνάδελφος µας, κ. Σακοράφα
-η οποία δεν έκρυψε ότι είναι ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα αν το ΠΑΣΟΚ
αυτό το χρονικό διάστηµα την έχει εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας- έβαλε τον δάκτυλον επί των τύπων των ήλων. Είπε τα πάντα,
απεκάλυψε τα πάντα και εγώ µπορεί να µη συµφωνώ σε όλα,
κράτησα όµως δύο τρεις χαρακτηριστικότατες εκφράσεις της,
µε κυρίαρχη ότι, πριν ένα χρόνο -µάλιστα είπε και ηµεροµηνίες
για τις 21 Αυγούστου αν δεν απατώµαι- «άλλα λέγαµε και άλλα
κάνουµε». Πράγµατι αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ σήµερα. Άλλα έλεγε,
γιατί το βόλευε και άλλα κάνει σήµερα.
Και, πράγµατι, τελείωσε πριν από λίγο, λέγοντας, όπως το λέει
όλη η κοινωνία, ότι αυτήν τη στιγµή έχουµε πλήρη διάλυση του
κοινωνικού ιστού. Και µπορεί να µη φαίνεται ακόµα, γιατί είναι
καλοκαίρι, αλλά από το φθινόπωρο αυτά τα πράγµατα θα φαίνονται και θα γιγαντώνονται, µε συνέπεια να έχουµε ακόµα και
κοινωνικές αναταραχές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγο είχε µιλήσει και η
κ. Αντωνίου και όλοι όσοι από την κυβερνητική πλειοψηφία µίλησαν, εγώ αισθάνοµαι την αδυναµία τους, γιατί, πράγµατι, άλλα
έλεγαν και άλλα καλούνται να υπερασπιστούν. Και βέβαια µην τα
ξορκίζουµε όλα στο βωµό της κρίσης και στο µνηµόνιο, γιατί
αυτές είναι κυβερνητικές µεθοδεύσεις. Και µην υποστηρίζουµε
ότι για όλα φταίνε τα πεντέµισι χρόνια της Νέας ∆ηµοκρατίας,
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κύριε Υπουργέ, γιατί το συνταξιοδοτικό κόστος το καταλαβαίνει
ο καθένας. Ξέρετε, ο κόσµος καταλαβαίνει, έχει νου και ξέρει ότι
κάποια σύνταξη δίδεται µετά από κάποιες δεκαετίες εργασιακού
βίου. Και άρα, µπορεί να βάλει στο µυαλό του, να κάνει αφαιρέσεις και να δει πότε δηµιουργήθηκαν αυτές οι καταστάσεις.
Το συνταξιοδοτικό, λοιπόν, κόστος δεν αυξήθηκε από τη µία
µέρα στην άλλη, γιατί αυτό επικαλείστε. Στη δική µας διακυβέρνηση, πράγµατι, κληθήκαµε να πληρώσουµε περισσότερα, τα
οποία έχουν τη βάση τους σε κάποιες δεκαετίες πριν. Όπως και
για τα χρέη και για την περιβόητη πληρωµή των 10 δισεκατοµµυρίων περίπου της 19ης Μαΐου, δεν τη δηµιουργήσαµε εµείς,
αλλά η δική σας κυβέρνηση το 2001. Και αυτό το καταλαβαίνει
σιγά σιγά όλος ο κόσµος, παρά την πλύση εγκεφάλου.
Ούτε, λοιπόν, οφείλει τη διαµόρφωση του σε αποφάσεις -το
συνταξιοδοτικό πρόβληµα δηλαδή- της χθεσινής µέρας, ούτε της
προηγούµενης κυβέρνησης, ούτε µπορεί να υποστηρίζετε αυτό
που λέγεται για το µισθολογικό κόστος, ότι οφείλεται στις προσλήψεις. Και αυτό το είπατε. Αν έγιναν πριν από ένα, δύο, τρία,
πέντε ή και δέκα χρόνια. Οφείλονται σε πολύ προγενέστερη
εποχή.
Το σχέδιο νόµου, λοιπόν, το οποίο συζητάµε για τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος του δηµοσίου -όπως
πολύ αναλυτικά τόνισε ο εισηγητής µας κ. Λέγκας, αλλά και οι
συνάδελφοί µου από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας και ο
Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, αλλά και ο Αρχηγός µας
Αντώνης Σαµαράς χθες στην τοποθέτησή του- περιέχει αφ’ ενός
µεν τη θέσπιση ενιαίου ασφαλιστικού καθεστώτος µέσω της επέκτασης και στο δηµόσιο τοµέα των ρυθµίσεων του πρόσφατου
ασφαλιστικού νόµου και αφ’ ετέρου την εξοµοίωση ορίων ηλικίας µεταξύ ανδρών και γυναικών, σε συµµόρφωση µε τη σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ασκούµε κριτική την οποία
εστιάζουµε σε κάποια πράγµατα.
Θεωρούµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι αυτές οι ρυθµίσεις είναι
βίαιες. Γιατί; Γιατί σε ελάχιστο χρόνο -σε τρία χρόνια- επέρχονται πολλαπλάσιες αλλαγές. Ευαίσθητες οµάδες, όπως γυναίκες
µε ανήλικα παιδιά και γυναίκες µε τρία παιδιά και άνω, επιβαρύνονται ακόµα και µε δεκαπέντε χρόνια πρόσθετης εργασίας.
Επίσης, οι νέοι ένστολοι που συνταξιοδοτούνται σήµερα µε είκοσι πέντε χρόνια υπηρεσίας, µε τις νέες ρυθµίσεις θα χρειάζονται σαράντα χρόνια -τριάντα πέντε πραγµατικά και πέντε
πλασµατικά- ή θα παίρνουν σύνταξη στα εξήντα.
Οι ρυθµίσεις σας, κύριε Υπουργέ, είναι αντιφατικές. Ενώ το
δηµογραφικό εντοπίζεται ως το βασικότερο πρόβληµα –κάτι που
είπε και η κ. Σακοράφα µε πολύ-πολύ µεγάλη ανάλυση- η κατάργηση των ορίων ηλικίας στις γυναίκες µε ανήλικα παιδιά και
στις γυναίκες µε τρία παιδιά και άνω θα υπονοµεύσει ακόµα περισσότερο το δηµογραφικό πρόβληµα.
Επιπλέον, θα υπάρχει το ασφαλιστικό παράδοξο να υπάρχουν
εργαζόµενοι οι οποίοι θα υπάγονται στον κλάδο ασφάλισης του
ΙΚΑ για την κύρια ασφάλιση και σε κλάδους ασφάλισης του δηµοσίου για την επικουρική.
Επίσης την ώρα που αυξάνονται τα όρια ηλικίας, παρατείνεται
η παραµονή δηµοσίων υπαλλήλων στην υπηρεσία.
Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, οι ρυθµίσεις σας είναι ατεκµηρίωτες και στηρίζονται σε τεχνικά σηµειώµατα. Ειδικά για την κατηγορία των δηµοσίων υπαλλήλων, δεν υπάρχει αναλογιστικό
µοντέλο. ∆εν υπάρχει εκτίµηση για το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα των επί µέρους ρυθµίσεων. Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους είναι αποκαλυπτική.
Στην ουσία οικοδοµείται ένας µηχανισµός µείωσης των συντάξεων, ένας µηχανισµός στον οποίο κυριαρχεί ο στόχος του
περιορισµού του συνταξιοδοτικού κόστους κατά 2,5% του ΑΕΠ
στα επόµενα πενήντα χρόνια. Πρόκειται για ένα στόχο δηµοσιονοµικού και όχι αναλογιστικού χαρακτήρα, ο οποίος επιβάλλει
όχι συγκρατηµένες αυξήσεις ή «πάγωµα» συντάξεων, αλλά καθαρή µείωση συντάξεων και µάλιστα σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Έχουµε την περικοπή της δέκατης τρίτης και δέκατης
τέταρτης σύνταξης, την επαναφορά του ΛΑΦΚΑ και ένα σωρό
άλλες ρυθµίσεις.
Όπως είπα και στην αρχή, είναι βέβαιο ότι οι ρυθµίσεις αυτές
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θα προκαλέσουν κοινωνικές αναταραχές.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή τελειώνει και ο χρόνος µου, είπα και στην αρχή, αλλά θέλω να το πω και
στην κατακλείδα της οµιλίας µου ότι η Κυβέρνησή σας –και όχι
εσείς προσωπικά- ενέπαιξε τους ένστολους, διότι από τις πολιτικές ηγεσίες τους είχαν τη διαβεβαίωση ότι το δικό τους συνταξιοδοτικό θέµα θα έρθει αυτοτελώς µε ξεχωριστό συνταξιοδοτικό
νοµοσχέδιο.
Αντί τούτου, λοιπόν, ένιωσαν και αυτοί τον αιφνιδιασµό, ενώ
γνωρίζουµε –τα ακούσαµε αναλυτικά και στην επιτροπή από τις
ενώσεις τους- ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν εργάζονται πενθήµερο,
αλλά εργάζονται κάθε ώρα, κάθε στιγµή, κάθε µέρα, κάθε εβδοµάδα, όλες τις ηµέρες του χρόνου! Έρχεστε, λοιπόν, τώρα και
τους επιβάλλετε µία νέα πραγµατικότητα, η οποία είναι και άδικη
και άνιση και σκληρή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα καταθέσω στα Πρακτικά για να υπάρχει στην ιστορία –
αυτήν που θα γράψουν οι επόµενες γενιές- την επερώτηση των
Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ το 2007 για να επιβεβαιώσω και εγώ αυτό
που είπε η κ. Σακοράφα ότι άλλα λέγατε και άλλα κάνετε. Γι’ αυτό
εµείς καταψηφίσαµε επί της αρχής το σχέδιο νόµου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο εισηγητής µας θα σταθεί σε επί µέρους ρυθµίσεις και εκεί
που υπάρχει θετική ρύθµιση θα πούµε «ναι» και εκεί που το θέµα
είναι αρνητικό, θα αντιτάξουµε µε την ψήφο µας την προώθηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των άδικων ρυθµίσεων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπούρα.
Πριν δώσω το λόγο στον κ. Βρούτση, έχει ζητήσει το λόγο ο
κύριος Υπουργός.
Κύριε Σαχινίδη, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω, προκειµένου να ενηµερωθεί και το Σώµα της Βουλής, τέσσερις προσθήκες-αναδιατυπώσεις.
Με την πρώτη προσθήκη αναφέρονται ρητά τα πρόσωπα που
δικαιούνται βασική σύνταξη.
Με τη δεύτερη προσθήκη περιλαµβάνεται στο ασφαλιστικό
του Υπουργείου Εργασίας και κρίνεται σκόπιµη η ενσωµάτωση
και στο παρόν σχέδιο νόµου, επειδή διευκολύνει ερµηνευτικά θέµατα.
Η τρίτη προσθήκη παραπέµπει στην τροπολογία των στρατιωτικών, προκειµένου να καθοριστεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των στρατιωτικών, που είναι το εξηκοστό έτος.
Η τέταρτη είναι µία νοµοτεχνική παρέµβαση.
Αυτές τις προσθήκες-τροπολογίες, λοιπόν, τις καταθέτω στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει για οκτώ λεπτά ο κ. Ιωάννης Βρούτσης, Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό σχέδιο νόµου που συζητάµε είναι προέκταση του µεγάλου νοµοσχεδίου για το ασφαλιστικό του ιδιωτικού τοµέα.
Έρχεται σήµερα -µε την ψήφισή του στα άρθρα που θα γίνει
µετά από λίγο- να επικυρωθεί, κοινοβουλευτικά τουλάχιστον, ένα
σχέδιο νόµου που θα χαρακτηριστεί από τον ιστορικό του µέλλοντος όχι απλά ως το πιο επαχθές, όχι απλά ως το πιο σκληρό
και κοινωνικά άδικο, αλλά ουσιαστικά ένα νοµοσχέδιο που πέρα
από τις βίαιες ανατροπές στα όρια ηλικίας και τη µείωση των συντάξεων, θα έχει και τροµακτικές επιπτώσεις -όπως έχει τονιστεί
χαρακτηριστικά από πολλές πλευρές της Βουλής- γιατί αποσύρει
την εγγύηση του κράτους από αυτό που γνωρίζαµε µέχρι σήµερα
και λέγεται «κοινωνική ασφάλιση». ∆εύτερον, θα έχει τροµακτικές
επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή, στη διάλυση δηλαδή του κοινωνικού ιστού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Στο σηµείο αυτό, τέθηκε κατά κόρον η εξής ερώτηση: Χρειαζόταν να γίνει µεταρρύθµιση στο ασφαλιστικό; Η απάντηση είναι
«ναι». Μονοσήµαντα µπορεί να απαντηθεί και να βρεθεί λύση στο
ασφαλιστικό; Η απάντηση είναι «όχι».
Το ασφαλιστικό ζήτηµα έχει παθογένειες που έρχονται από το
παρελθόν και πρέπει να αντιµετωπίζονται διαχρονικά στη βάση
των κοινωνικών αναγκών που διαµορφώνονται.
Άρα, λοιπόν, πώς αλλιώς µπορούµε να απαντήσουµε σήµερα,
εκτός από τη διαχρονική παρέµβαση στο ασφαλιστικό; Ή πώς
πρέπει να απαντήσουµε;
Πρέπει να απαντήσουµε µε δύο τρόπους. Και λογιστικά –κάτι
που κανείς δεν απαρνείται- αλλά κυρίως πολιτικά.
Σήµερα, η Κυβέρνηση αντιµετώπισε µόνο λογιστικά, σαν ένα
λογιστικό γραφείο, σαν µια επιχείρηση, το ζήτηµα που αφορά
την κοινωνική ασφάλιση.
Ήρθε και επέβαλε πολύ απλά µε ένα πρόχειρο, ασαφές και
αόριστο σχέδιο νόµου -το οποίο υποτίθεται ότι επεξεργάστηκε
καιρό τώρα, εννέα µήνες- και µόνο µε λογιστικό τρόπο το «ψαλίδισµα» και τη µείωση συντάξεων και µε ένα νέο µηχανισµό υπολογισµού των συντάξεων που, όπως λένε οι συνδικαλιστές του
ΙΚΑ, αυτός ο νέος τρόπος δεν θα µπορεί να εφαρµοστεί και θα
χρειάζεται τρία και τέσσερα χρόνια για να βγει µια σύνταξη! Αυτό
εισάγει σήµερα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ
είναι βαθιά εκτεθειµένο και ότι δηµιουργεί µια ανάλγητη εικόνα,
όταν κατά τη διάρκεια ψήφισης του νοµοσχεδίου για τον ιδιωτικό τοµέα, είδα να ζητωκραυγάζουν και να χειροκροτούν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αυτό γινόταν την ώρα που ψηφίστηκε στην
Ολοµέλεια από το σύνολο των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. ∆εν χειροκροτούµε τέτοια νοµοσχέδια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!
Έχετε την εντύπωση ότι επειδή τα περάσατε κοινοβουλευτικά,
θα περάσουν και στην κοινωνία; ∆εν πρόκειται να περάσει στην
ελληνική κοινωνία αυτό το νοµοσχέδιο! Και δεν θα περάσει, γιατί
είναι ατελές. ∆εν θα περάσει, γιατί θα δηµιουργήσει φοβερές επιπτώσεις στην κοινωνία και θα έχει µια άµεση και βίαιη επίπτωση,
την οποία ήδη αισθανόµαστε και αντιλαµβανόµαστε στη νέα
γενιά, στη νέα γενιά για την οποία πρέπει να παλεύουµε, γι’ αυτή
στην οποία πρέπει να απευθύνεται ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, για το
µέλλον, για τη νεολαία µας.
Ξέρετε τι συζητιέται σήµερα; Συζητιέται αυτό που είναι κοινό
µυστικό και γνωρίζουµε όλοι -αλλά λένε και οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι αρνούνται να το παραδεχθούν από αυτό το
Βήµα- ότι κανείς νέος σήµερα δεν έχει ελπίδα και προοπτική για
το αύριο του.
Και το χειρότερο: Είναι η πρώτη φορά µεταπολιτευτικά που
υπάρχει το αίσθηµα να φύγουν από την Ελλάδα οι νέοι άνθρωποι.
Αυτήν την Ελλάδα θέλουµε; Έρχεστε µε ένα λογιστικό και καθαρά δηµοσιονοµικό τρόπο και προσεγγίζετε το πιο ευαίσθητο
κοµµάτι, που λέγεται «νεολαία».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο
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έπρεπε να έχει τη βαθιά προσέγγιση για τους νέους ανθρώπους,
για το δηµογραφικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε. Πείτε µου
µία διάταξη και στο µεγάλο ασφαλιστικό του ιδιωτικού τοµέα και
σε αυτό του δηµόσιου τοµέα, που προσεγγίζει το δηµογραφικό
πρόβληµα. ∆εν υπάρχει καµµία!
Υποστηρίξατε αυτό το νοµοσχέδιο µε έναν καταπληκτικό
τρόπο. Τώρα που τελειώνει η διαδικασία µπορώ να µιλήσω πιο
ελεύθερα και να συµµεριστώ την άποψη του κ. Τσίπρα, ότι ο
Υπουργός κ. Λοβέρδος είχε µόνιµο στασίδι στα µέσα ενηµέρωσης, για να περάσει αυτό το νοµοσχέδιο. Το έκανε. Τα κατάφερε.
Τελικά, πιστεύω ότι δεν έπεισε την κοινωνία.
Όµως, προσέξτε να δείτε. Το χειρότερο απ’ όλα ήταν ότι προσπάθησε να υποστηριχθεί αυτό το νοµοσχέδιο και µε τρόπους
παραπλανητικούς. Θα το χαρακτήριζα «µνηµείο επικοινωνιακού
τακτικισµού».
Μέσα στη Βουλή, λίγο πριν από τη διαδικασία της ονοµαστικής
ψηφοφορίας για το µεγάλο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, είδαµε τον
κ. Κακλαµάνη, ο οποίος διατύπωσε την άποψη ότι θέλει να αποσυρθεί µία διάταξη.
Μαζί µε τον κ. Κακλαµάνη είδαµε και κάποιους άλλους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που στη διάρκεια του νοµοσχεδίου και µέχρι
να έρθει στην Ολοµέλεια ενέγειραν διαφωνίες -εικονικές ήταν
στην πραγµατικότητα, λεονταρισµοί- για να δείξουν ότι το
ΠΑΣΟΚ εσωτερικά αντιδρά. ∆ιότι αν πίστευαν αυτό που έκαναν,
δεν θα το ψήφιζαν, γιατί ουσιαστικά δεν άλλαξε τίποτα.
∆εν άλλαξε τίποτα στις ενστάσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.
Παρά το ζήτηµα που έβαλε ο κ. Κακλαµάνης, για να αποσυρθεί
το άρθρο, όταν το απέσυρε ο κ. Λοβέρδος, άκουσα να διατυπώνεται η άποψη από τον κ. Κακλαµάνη ότι τώρα θα ψηφίσει το συγκεκριµένο άρθρο, διότι υπάρχει συµφωνία κοινωνικών εταίρων.
Προσωπικά ανακάλυψα ότι καµµία συµφωνία κοινωνικών εταίρων δεν υπήρχε. Η ΓΣΕΕ διαφώνησε. Οι κοινωνικοί εταίροι επιβεβαιώνουν τη θέση αυτή. Χωρίς καµµία συµφωνία, έρχεται ο κ.
Κακλαµάνης και λέει ότι τώρα το ψηφίζει, διότι υπάρχει συµφωνία. Μα, τέλος πάντων, ποιον κοροϊδεύετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Ακούστηκε και λίγο πριν. Το ΠΑΣΟΚ είπε ψέµατα. Είπε ψέµατα
και απέσπασε προεκλογικά την ψήφο χιλιάδων γυναικών. Θυµάστε τι έγινε µε το άρθρο στη βάση της απόφασης του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου; Έγινε το εξής: Το ΠΑΣΟΚ τόνιζε σε όλες τις
διαστάσεις και µε όποια δυνατότητα είχε ότι δεν πρόκειται να θιγούν οι γυναίκες στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, διότι
απλώς θα µεταφέρει τις γυναίκες στο ΙΚΑ, µε αποτέλεσµα να µη
χρειαστεί να γίνει αυτή η απεχθής και βίαιη ανατροπή των ορίων
ηλικίας. Είπε ψέµατα. Σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο επιβεβαιώνεται το µεγάλο ψέµα του ΠΑΣΟΚ.
Έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο και κάνει κάτι ακόµη πιο αποτρόπαιο. Αφορά τις ένοπλες δυνάµεις, τους αστυνοµικούς, τους
πυροσβέστες, τους λιµενικούς. Έγινε διάλογος, κύριε Υπουργέ;
Συζήτησε κανένας µε τους ένστολους; Άκουσε τις διατυπώσεις
των προτάσεών τους; Καµµία συζήτηση, ενώ υπήρχε δέσµευση
ότι αυτό θα γίνει σε ένα διαφορετικό νοµοσχέδιο, στο οποίο θα
καταγραφούν και οι ιδιαιτερότητες του εργασιακού χώρου, της
επικινδυνότητας, της µη βάσιµης έδρας, το ότι δουλεύουν εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο κάτω από αντίξοες συνθήκες. ∆εν λάβατε τίποτα υπ’ όψιν. Ισοπεδωτικά αντιµετωπίσατε το
συγκεκριµένο ζήτηµα. Γι’ αυτό διαµαρτύρονται και οι αστυνοµικοί και οι πυροσβέστες και οι λιµενικοί και οι στρατιωτικοί. ∆είχνετε µια πλήρη αδιαφορία για την κοινωνία.
Το ίδιο κάνετε και µε τους δικαστές, που δικαίως διαµαρτύρονται. Κάνετε ευθεία παραβίαση του άρθρου 88 του Συντάγµατος.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την απόφαση της ολοµέλειας της
Ένωσης Εισαγγελέων και ∆ικαστών, που καταγράφουν τις συστάσεις τους και είναι δικαιολογηµένες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βούρτσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ µε έναν
πολύ επιπόλαιο τρόπο έριξε λευκή πετσέτα απέναντι στο ζήτηµα
που ήθελε πολιτική επιµέλεια, προσπάθεια και προσέγγιση στα
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δύσκολα. Αντιµετωπίσατε λογιστικά και όχι εποικοδοµητικά το
ζήτηµα στο οποίο υπάρχουν οι πόροι για το σύστηµα, όπως και
προεκλογικά διατυπώνετε –και συµφωνεί η Νέα ∆ηµοκρατία- στο
ζήτηµα των δαπανών υγείας, στο ζήτηµα της φοροδιαφυγής, στο
ζήτηµα της µείωσης της υπερσυνταγογράφησης. ∆εν κάνατε τίποτα! Απλουστεύσατε τα πάντα και φθάνουµε σήµερα στο σηµείο που φθάνουµε.
∆υστυχώς, κύριε Υπουργέ –είστε και Υπουργός Οικονοµικώνθέλω να σας πω ότι χθες ανακοινώθηκε ότι µεγάλη εταιρεία, η
αλυσίδα σούπερ µάρκετ «ΑΤΛΑΝΤΙΚ», µε τέσσερις έως τεσσερισήµισι χιλιάδες υπαλλήλους, καταφεύγει στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, επειδή υπάρχουν οικονοµικές δυσκολίες στην
επιχείρηση.
Αυτό, δυστυχώς, θα αρχίσει να εµφανίζεται διαχρονικά και σε
άλλα πράγµατα. Όπως επίσης παρατηρείται και ιδιότυπη στάση
πληρωµών στον ΟΕΚ. ∆εν έπεισε πριν ο κ. Λοβέρδος που είπε
ότι θα φέρει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων να δείξει αναλυτικά την οικονοµική κατάσταση του ΟΕΚ. ∆εν πείθει. ∆ιότι ουσιαστικά δεν λέει τίποτα για το µέλλον.
Όπως επίσης δεν πείθει, διότι ενώ ψηφιζόταν το νοµοσχέδιο
του ιδιωτικού τοµέα και σήµερα ολοκληρώνεται του δηµόσιου
τοµέα, ο κ. Λοβέρδος σε δελτίο ειδήσεων σε ερώτηση που του
τέθηκε εάν µπορούν να πληρωθούν οι συντάξεις του ΟΑΕΕ, σήκωσε τα χέρια και είπε «θα δούµε». Αυτήν την ελπίδα και αυτήν
την προοπτική δίνετε για το αύριο της Ελλάδος και των νέων ανθρώπων;
Η Νέα ∆ηµοκρατία δεν ψηφίζει επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Είναι αντίθετη. Θα ψηφίσει ορισµένα άρθρα, δείχνοντας και την
ευθύνη και το σεβασµό στους κοινοβουλευτικούς θεσµούς, έτσι
όπως δεν έδειξε ποτέ το ΠΑΣΟΚ µέχρι σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο για
ένα θέµα διαδικαστικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τι εννοείτε, κύριε
συνάδελφε; Για ποιο πράγµα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Θα σας εξηγήσω, κύριε Πρόεδρε.
Πριν από λίγο ο κύριος Υπουργός κατέθεσε κάποιες αναδιατυπώσεις στο σχέδιο νόµου. Επειδή αυτές οι αναδιατυπώσεις
έχουν ισχύ τροπολογίας και αλλάζουν τη φιλοσοφία κάποιων άρθρων, θα ήθελα να ρωτήσω αν έπρεπε αυτή η διαδικασία να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δηλαδή αν έχει έκθεση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
συνάδελφε, οι αναδιατυπώσεις είναι περισσότερο ερµηνευτικές
και δεν αλλάζουν τίποτα. Πείτε µου τι ακριβώς αλλάζει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Στο άρθρο 4, παράγραφος 1 αναφέρεται: «Το τελικό ποσό σύνταξης καθορίζεται για όλα τα έτη µε
βάση τον συντελεστή που αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος
ασφάλισης.»
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
συνάδελφε, ήσαστε παρών προηγουµένως που είπα ότι η συγκεκριµένη διάταξη περιλαµβάνεται στον ασφαλιστικό νόµο,
πλέον, που κατέθεσε ο κ. Λοβέρδος. Κρίθηκε ότι η ενσωµάτωσή
της και στο παρόν νοµοσχέδιο διευκολύνει ερµηνευτικά. Με αυτό
το σκεπτικό δεν είναι κάποια ιδιαίτερη προσθήκη. ∆εν είναι κάποια τροπολογία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πολύ ωραία. Εποµένως κλείνει αυτό το θέµα.
Το λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Γείτονας για οκτώ λεπτά.
Ορίστε, κύριε Γείτονα, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ασφαλιστική µεταρρύθµιση,
που ολοκληρώνεται µε το νοµοσχέδιο που συζητούµε, κατέστη
από τα πράγµατα επείγουσα αναγκαιότητα. Καθυστερήσαµε διαχρονικά να προσαρµόσουµε το σύστηµα στα νέα δεδοµένα. Το
σύστηµα έφθασε στα όριά του και τα ταµεία στο κόκκινο.
Η Κυβέρνηση µε αίσθηµα ευθύνης πήρε µια δύσκολη από-
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φαση, αλλά αυτό έπρεπε να κάνει. Αυτό είναι το χρέος της πολιτικής.
Ασφαλώς, µε τη βίαιη προσαρµογή δηµιουργούνται και αδικίες. Όµως, εκείνο που προέχει -και θα πρέπει µε βάση αυτό να
καθορίσουµε όλοι τη στάση µας- είναι η βιωσιµότητα του συστήµατος.
Έρχοµαι τώρα στα άρθρα του νοµοσχεδίου και πέραν των
όσων είπα επί της αρχής. Η εναρµόνιση των όρων συνταξιοδότησης στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα είναι προς τη θετική
κατεύθυνση, αρκεί, όµως, όπως είπα επί της αρχής, να προσέξουµε τις ιδιαιτερότητες που έχει ο δηµόσιος τοµέας.
Είναι πράγµατι µια νέα αρχή - δεν άκουσα στην επιτροπή από
τους εκπροσώπους που ακροαστήκαµε ένα βάσιµο αντίλογο - να
πηγαίνουν οι νεοπροσλαµβανόµενοι από 1.1.2011 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
όπως ορίζεται στο άρθρο 2. Είναι σωστό.
Υπάρχουν, όµως, δύο ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ: Πρώτον, τι
γίνεται µε τη δηµοσιονοµική διάσταση, δεδοµένου ότι το δηµόσιο
επιβαρύνεται πλέον µε µεγαλύτερες εργοδοτικές εισφορές; ∆εύτερον, πώς διασφαλίζεται η οικονοµική ευρωστία των σηµερινών
ταµείων, των δηµοσίων υπαλλήλων δεδοµένου ότι δεν θα υπάρχουν νεοεισερχόµενοι, άρα και εισφορές;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριοι συνάδελφοι,
αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ λίγη ησυχία στην Αίθουσα.
Συνεχίστε, κύριε Γείτονα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Λέω, λοιπόν, ότι καλό είναι να
δοθεί απάντηση στα ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ.
Η επόµενη αλλαγή είναι αυτή που προσδιορίζεται στο άρθρο
4. Είδα µάλιστα, κύριε Υπουργέ, ότι κάνατε και µία αλλαγή σήµερα, µία προσθήκη, στο άρθρο 4, παράγραφος 1. Και δεν ξέρω
τι σηµαίνει αυτό που λέτε ότι «το τελικό ποσό σύνταξης καθορίζεται για όλα τα έτη µε βάση το συντελεστή που αντιστοιχεί στο
τελευταίο πλήρες έτος ασφάλισης». Εγώ έχω τοποθετηθεί και
στην επιτροπή και εδώ επί της αρχής. Σε σχέση µε το άρθρο 4 να
δούµε, το ενδεχόµενο, τυχόν δραστικής µείωσης των συντάξεων,
διότι αλλάζει βασικά ο τρόπος. Προσδιορίζεται αναλογική και βασική σύνταξη κατά αντιστοιχία µε ό, τι συµβαίνει στον ιδιωτικό
τοµέα, όµως ο υπολογισµός των συντάξιµων αποδοχών µε βάση
όλο τον εργασιακό χρόνο, συνδυαζόµενος και µε τα µειωµένα
ποσοστά αναπλήρωσης, µπορεί να µας δώσει µεγάλες διαφορές. Αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόµενο, δεν µπορεί να αποφευχθεί µε
άλλο τρόπο, παρά να αυξηθεί η βάση των συντάξιµων αποδοχών
που µπορεί να γίνει στο πλαίσιο νέου µισθολογίου, το οποίο θα
περιλαµβάνει και τα επιδόµατα. Αλλιώς, θα έχουµε απαράδεκτα
µεγάλες διαφορές σε σχέση µε τις προηγούµενες συντάξεις.
Όσον αφορά το άρθρο 5, για την πιστοποίηση της αναπηρίας:
Η διάταξη είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τα άρθρα 6 και 7 του
νέου ασφαλιστικού νόµου, που ψηφίσαµε λίγες ηµέρες πριν.
Εγώ, προσωπικά, και µε την εµπειρία µου ως Υπουργού Υγείας
βρίσκω τη διάταξη πολύ θετική. Είναι σωστό να έχουµε ένα ενιαίο κέντρο πιστοποίησης της αναπηρίας και να έχουµε και ενιαίο κανονισµό εκτίµησης του ποσοστού αναπηρίας, όπως
ορίζεται στο σχετικό άρθρο. Μέχρι τώρα είχαµε διαφορετικές
επιτροπές και διαφορετικά κριτήρια εκτίµησης. Επικρατούσε έτσι
ένα «αλαλούµ». Κι επειδή ακούω πολλούς συναδέλφους να µιλάνε για τις αναπηρικές συντάξεις–µαϊµού, θέλω να πω ότι µέσα
σε αυτήν τη µήτρα ενός «περιπτωσιακού» συστήµατος, όπου η
αναπηρία καθοριζόταν αλλιώς στο ΙΚΑ, αλλιώς σε άλλα ταµεία,
αλλιώς στο δηµόσιο στο Υπουργείο Υγείας για προνοιακούς λόγους, γεννήθηκαν οι αναπηρικές συντάξεις–µαϊµού.
Και µε την ευκαιρία αυτή, κύριε Υπουργέ, θέλω να πω ότι,
αφού αλλάζει το σύστηµα και γίνεται πιο αντικειµενικό και πιο
ελεγχόµενο, είναι καιρός να δούµε το θέµα του επανελέγχου και
της επανεξέτασης αναπήρων, για να αποφύγουµε την ταλαιπωρία σε πολλούς. Υπάρχει αναπηρία που δεν αλλάζει -όταν είναι,
για παράδειγµα, κοµµένα και τα δύο πόδια- και δεν χρειάζεται να
υπάρχει επανεξέταση και επανέλεγχος σε τακτά διαστήµατα.
Αυτό πρέπει να περιοριστεί µόνο στις περιπτώσεις όπου η αναπηρία µπορεί να αλλάζει σε κάποιο βαθµό και να υπάρχει βελτίωση ή χειροτέρευση.
Όσον αφορά τώρα το άρθρο 6: Με την υποχρεωτική απόφαση
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του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γίνεται η εξίσωση των
ηλικιακών ορίων ανδρών και γυναικών. Σ’ αυτό είχα την ευκαιρία
να τοποθετηθώ αναλυτικά και στην επιτροπή και να εκθέσω τις
απόψεις µου, αλλά και στη συζήτηση επί της αρχής. Άκουσα
όµως πάλι σήµερα κριτική για την Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση βρέθηκε µε την πλάτη στον τοίχο, διότι η Νέα ∆ηµοκρατία παρέλειψε
και να υπερασπιστεί στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο την άποψη της
χώρας και πριν την απόφαση του δικαστηρίου να κάνει µια ήπια
προσαρµογή, ούτως ώστε να αποφύγουµε τα χειρότερα. Αυτή η
βίαιη προσαρµογή επιβαρύνει δυσανάλογα, ιδιαίτερα τις γυναίκες µε παιδιά. Είναι θετικό ότι έγιναν ακόµα και χθες βελτιώσεις
µε βάση και προτάσεις που είχαµε κάνει, έτσι ώστε να γίνει πιο
ήπια η προσαρµογή και να ανακουφιστούν εκείνες οι γυναίκες,
που επιβαρύνοντο ακόµα και µε δεκαπέντε χρόνια. Απ’ ό, τι φαίνεται και όπως λέει η Κυβέρνηση δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια.
Η αλλαγή του 5-5-5 σε 2-3-10, καθώς και τα πέντε πλασµατικά
χρόνια, όταν υπάρχουν τρία παιδιά, είναι µία βελτίωση.
Εφόσον δεν έχετε άλλα περιθώρια βελτίωσης, κύριε Υπουργέ,
µιας και βρισκόµαστε προς το τέλος της συζήτησης, θα πρέπει
τουλάχιστον να δείτε αυτό που έχει ειπωθεί κατά κόρον στην Αίθουσα, αλλά και από εµένα ως πρόταση. Να ενισχύσουµε δηλαδή τα κοινωνικά αντίβαρα, τα οποία αναφέρονται όχι σε
επιδόµατα, αλλά σε κοινωνικές υπηρεσίες, που µπορεί, πραγµατικά, να βοηθήσουν τις γυναίκες µε παιδιά ώστε να µπορέσουν να
συνδυάσουν επιτυχώς τον εργασιακό µε τον οικογενειακό βίο.
Θα κλείσω µέσα στο χρόνο µου, κύριε Πρόεδρε, µε µια κουβέντα πρόσθετη, πέραν των όσων είπα -και είπα αρκετά- επί της
αρχής για τους ενστόλους. Υπάρχει ιδιαιτερότητα και γι’ αυτό η
ρύθµιση κατατέθηκε µε τροπολογία. Είναι θετικό ότι έγιναν βελτιώσεις και σε αυτό και ότι αναγνωρίστηκαν τα πέντε χρόνια ως
δεδουλευµένα. Είναι τα πέντε χρόνια, τα οποία προκύπτουν στο
σύνολο του εργασιακού βίου, λογαριάζοντας ότι οι ένστολοι,
όπως παραδείγµατος χάριν οι αστυνοµικοί, εργάζονται όχι πενθήµερο, αλλά έξι και επτά ηµέρες. Είναι σωστό, λοιπόν, το ότι
αναγνωρίστηκε ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας.
Υπάρχει επίσης το ζητούµενο της καταβολής των µη καταβληθεισών εισφορών. Το είπα και χθες, το επαναλαµβάνω και σήµερα, κύριε Υπουργέ: Αν υπάρχει περιθώριο, έστω και µε
αποφάσεις, να υπάρξει ευνοϊκότερη ρύθµιση σε σχέση µε αυτά
που πρέπει να πληρώσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απ’ ό, τι φαίνεται το νοµοσχέδιο
αυτό θα ψηφιστεί σε λίγο από τη Βουλή και επί των άρθρων. Εποµένως, το µεγάλο στοίχηµα από εδώ και πέρα παραµένει η εφαρµογή του, προκειµένου να θεµελιωθεί ένα σύγχρονο και βιώσιµο
σύστηµα, ένα σύστηµα που θα µπορεί, πραγµατικά, να εγγυηθεί
και τώρα και στο µέλλον αξιοπρεπείς συντάξεις στους συµπολίτες µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γείτονα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού, κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω την οµιλία µου µε κάτι, το οποίο
σας έθεσα ως ερώτηµα χθες. Ξέρετε, ο χώρος της Βουλής πρέπει να είναι χώρος διαλόγου, πρέπει να είναι χώρος ερωτήσεων
και απαντήσεων. Αλλιώς δεν έχει νόηµα να ερχόµαστε εδώ, έτσι
δεν είναι; Και κανένας δεν ήρθε εδώ από µόνος του. Εδώ µας
έχει στείλει όλους ο ελληνικός λαός για να κάνουµε µια συγκεκριµένη δουλειά.
Χθες, λοιπόν, σας ζήτησα να µας καταθέσετε στη Βουλή κάποια µελέτη, αν έχετε, η οποία να αποδεικνύει ότι πρέπει για λόγους δηµοσιονοµικούς να σταµατήσετε τα πλασµατικά χρόνια
στο τρίτο παιδί. Εγώ δεν έτυχε να τη δω. Μπορεί να είναι δικό
µου το σφάλµα. Αν την έχετε καταθέσει, σας ζητώ συγγνώµη, να
µε παραπέµψετε. Αν όµως δεν υπάρχει τέτοια µελέτη, σας παρακαλώ πολύ, θέλω να µου εξηγήσετε και να εξηγήσετε και στο
Σώµα τη λογική, σύµφωνα µε την οποία τιµωρείτε τις µάνες που
κάνουν πάνω από τρία παιδιά. Θέλω να καταλάβω ποια είναι η
λογική.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Γείτονα, δεν είναι αστείο. Καθόλου αστείο δεν είναι.
Έχουµε το δηµογραφικό ως το υπ’ αριθµόν ένα πρόβληµα της
χώρας. Και λέει η Κυβέρνηση σας, την οποίαν υπερασπίζεστε:
«Το πρώτο παιδί ένα χρόνο πλασµατικό, το δεύτερο παιδί συν
δύο χρόνια, το τρίτο παιδί συν δύο, το τέταρτο, πέµπτο, έκτο, δέκατο πέµπτο δεν µας ενδιαφέρει». Είναι λογικό αυτό; Είναι δίκαιο
αυτό; ∆ηλαδή, η µάνα που έχει κάνει πέντε παιδιά θα είναι στην
ίδια κατηγορία µε τη µάνα που έχει κάνει δύο ή τρία παιδιά; Εσείς
αυτό το βρίσκετε δίκαιο; Εάν µου πείτε ότι έχει κάποιο τεράστιο
δηµοσιονοµικό κόστος και ότι κρίνεται η πορεία του ασφαλιστικού από αυτήν τη λεπτοµέρεια, εγώ θα πω –παρ’ όλο που διαφωνώ- «παιδιά, εδώ καταρρέει το σύστηµα, τι να κάνουµε;».
Τα δικά µας στοιχεία όµως λένε, κύριε Υπουργέ, ότι είναι ελάχιστες αυτές οι µητέρες. Άρα, λοιπόν, το κόστος είναι ελάχιστο.
Απ’ ό, τι τα υπολόγιζα σήµερα, εάν αφαιρέσετε τη φράση
«…µέχρι το τρίτο παιδί…» και αφήσετε να συνεχίζονται κανονικά
τα πλασµατικά χρόνια, δύο σε κάθε επιπλέον παιδί που έχει γεννηθεί, το τελικό κόστος θα είναι λιγότερο από όσο κόστισαν στον
Έλληνα φορολογούµενο τα διάφορα ταξίδια του κυρίου Πρωθυπουργού τους προηγούµενους µήνες στην Αµερική. Λιγότερο
θα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούµενος γι’ αυτές τις µάνες
απ’ όσο πλήρωσε για να πηγαίνει ο κ. Παπανδρέου στην Αµερική.
Τόσο φοβερό είναι το κόστος; Εάν κάνω λάθος, να έρθετε να µας
πείτε στη Βουλή: «Όχι, κύριε συνάδελφε, κάνετε λάθος. Η µελέτη που έχουµε λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να µπει αυτή η παράγραφος γι’ αυτούς και γι’ αυτούς τους λόγους». Αλλά εάν δεν
το ξέρετε και δεν έχετε την παραµικρή ιδέα και έχετε υποχωρήσει στην εισήγηση κάποιου βλακωδώς, για ποιο λόγο; Θέλω να το
καταλάβω. Από χθες σας ρωτάω και δεν έχω λάβει µία απάντηση.
Πείτε µου: «Κοστίζει τόσο, βρέ αδερφέ και δεν µπορεί το κράτος
να πληρώσει».
Πηγαίνω στους αστυνοµικούς.
Μία µεταρρύθµιση για να έχει επιτυχία πρέπει να είναι εν δικαίω. Και δίνω ένα µικρό παράδειγµα: Λέτε πως όσοι από τους
ένστολους έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέσα στο
2010 δεν θα τους πειράξετε καθόλου. Μάλιστα. Ερώτηση: Τελείωσαν τη σχολή το 1987 κάποιοι αστυνοµικοί και έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα. ∆εν θα τους πειράξετε.
Μάλιστα. Οι γυναίκες; Γιατί οι άνδρες έχουν και τα δύο χρόνια
του στρατού, τα οποία µετράνε.
Οι γυναίκες; Είναι στην ίδια σειρά, το 1987 τελείωσαν και οι
δύο και οι άντρες και οι γυναίκες. Οι άνδρες έχουν θεµελιώσει δικαίωµα, γιατί µετράνε και τα χρόνια του στρατού, οι γυναίκες δεν
έχουν θεµελιώσει δικαίωµα, γιατί δεν µετράνε τα έτη στρατού.
Είναι στην ίδια σειρά, επαναλαµβάνω, δύο κατηγορίες εργαζοµένων. Και σηµειώστε ότι είστε το κόµµα –κύριε Κεφαλογιάννη,
αυτό να τους το λέτε- που θεσπίζετε, δήθεν τώρα από αγάπη στις
γυναίκες, ποσόστωση στις εκλογές 40% να είναι γυναίκες, ποσόστωση στα κοµµατικά σας όργανα, µη τυχόν και αδικηθούν οι
γυναίκες. Προσέξτε, εσείς τα λέτε αυτά. Εγώ σας λέω υποκριτές.
Και έρχεστε εδώ και τι λέτε; Λέτε οι γυναίκες αστυνοµικοί να
φάνε στο κεφάλι τις αλλαγές του ασφαλιστικού, γιατί είναι γυναίκες, ενώ οι άνδρες αστυνοµικοί, επειδή είναι άντρες και έχουν
κάνει θητεία, που δεν θα µπορούσαν να κάνουν οι γυναίκες και να
ήθελαν, θα βγουν στη σύνταξη το 2010. Απλά, αν αυτό το βλέπετε δίκαιο, πείτε µου: «Αυτό, κύριε Γεωργιάδη, εµείς του ΠΑΣΟΚ
το βλέπουµε δίκαιο».
Αλλά δεν µπορείτε να µας κοροϊδεύετε, όταν δηµιουργείτε
στην ίδια σειρά δύο κατηγορίες. Είναι συνάδελφοι µε τους ίδιους βαθµούς και τα ίδια χρόνια υπηρεσίας. Τι θα κάνετε εδώ, λοιπόν; Θα αδικήσετε το γυναικείο πληθυσµό; Θα γίνετε το κόµµα
των µισογύνηδων και µετά θα έρθετε να µας λέτε για τις ποσοστώσεις και θετικά µέτρα στο Σύνταγµα και διάφορα τέτοια, εκεί
που δεν σας κοστίζουν; Θέλουµε µια απάντηση για το τι θα κάνετε µε τις γυναίκες αστυνοµικούς και αν θα αρθεί αυτή η αδικία.
Και πάω σε κάτι τελευταίο, απλώς για να ακούσει ο ελληνικό
λαός. Φυσικά, είπαµε χθες και απάντηση δεν λάβαµε. Θέλετε να
εξοµοιώσετε τους ενστόλους µε όλους τους υπολοίπους δηµοσίους υπαλλήλους. Μάλιστα. Και εγώ σας λέω ότι το κάνετε. Ναι,
αλλά την επιπλέον µέρα που δουλεύουν -γιατί αυτοί δεν δου-
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λεύουν πενθήµερο, δουλεύουν εξαήµερο- θα τους την πληρώσετε; Όχι. Άρα, πώς τους εξοµοιώνετε; Τους εξοµοιώνετε εκεί
που σας συµφέρει, αλλά δεν τους εξοµοιώνετε σε όλα τα άλλα.
Θα σας πω, λοιπόν, εγώ από αυτό το Βήµα, για να καταγραφεί
στα Πρακτικά της Βουλής, τι θα συµβεί µε το νόµο σας. Όλοι οι
αστυνοµικοί από αύριο που θα ψηφιστεί αυτός ο νόµος, θα πάνε
στα δικαστήρια και θα διεκδικήσουν, κύριε Υπουργέ, να εργάζονται πενθήµερο, όπως οι υπόλοιποι δηµόσιοι υπάλληλοι. Και θα
το κερδίσουν στα δικαστήρια. Και να δω τότε τι θα κάνει η Κυβέρνησή σας, που θα αδειάσουν οι θέσεις στα αστυνοµικά τµήµατα και θα πρέπει να πάτε να προσλάβετε νέους αστυνοµικούς,
για να καλύψουν τις υπηρεσίες, που δεν θα µπορούν να εκτελεστούν.
Γιατί, επαναλαµβάνω, για να ακούσει ο κόσµος, δεν είναι προνοµιούχοι οι ένστολοι. Αυτά τα πλασµατικά χρόνια που είχαν για
να βγαίνουν στη σύνταξη γρηγορότερα, τα λέµε «πλασµατικά»
σε εισαγωγικά. ∆εν είναι πλασµατικά πραγµατικά, διότι τα δουλεύουν. Τα δουλεύουν, διότι δουλεύουν µία ηµέρα την εβδοµάδα
επιπλέον από όλους τους άλλους δηµοσίους υπαλλήλους -βάλτε
σε είκοσι πέντε χρόνια δουλειάς, πόσα χρόνια είναι η µία ηµέρα
την εβδοµάδα επιπλέον- δουλεύουν νυχτερινά, δουλεύουν σαββατοκύριακα, δουλεύουν αργίες. Αυτά όλα συµποσούµενα, τους
δίνουν τα λεγόµενα πλασµατικά χρόνια.
Εάν, λοιπόν, εσείς τους εξοµοιώσετε µε τους υπολοίπους δηµοσίους υπαλλήλους, θα πρέπει να τους εξοµοιώσετε όπως και
στο εργασιακό τους ωράριο. Εάν, όµως, δεν τους εξοµοιώσετε
στο εργασιακό τους ωράριο, ενώ τους εξοµοιώνετε στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, θα πάνε στο δικαστήριο και θα έρθει ο δικαστής και θα άρει την αδικία, την οποία δηµιουργείτε εσείς
σήµερα. Να το καταλάβει ο κόσµος. ∆εν είναι ευνοηµένοι οι ένστολοι µε αυτά τα χρόνια. Αυτά τα χρόνια τα έχουν δουλέψει!
Είναι δικά τους χρόνια και τα έχουν πληρώσει στο ελληνικό δηµόσιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Και κλείνω µε αυτό. ∆είτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι
κράτος έχουµε. Κύριε Υπουργέ, αυτό αφορά το Υπουργείο σας.
∆εν είναι άµεσο στο νοµοσχέδιο, αλλά αφορά ακριβώς το Υπουργείο σας.
Πάει κάποιος και δίνει πανελλήνιες, για να µπει στη Σχολή των
Αστυνοµικών -προσέξτε, τι ωραία Κυβέρνηση είστε- και µάλιστα,
γράφει και καλό βαθµό, γιατί για να µπεις στη Σχολή της Αστυνοµίας, πρέπει να έχεις καλό βαθµό. Τελειώνει τη Σχολή της
Αστυνοµίας. Πολύ ωραία. Έρχεται η ώρα της απογραφής σας,
που είναι τώρα, αυτές τις µέρες. Σε τι τους βάζετε υποχρεωτικά
να εγγραφούν, ξέρετε; Ως ∆Ε, ως αποφοίτους δευτεροβάθµιας
εκπαιδεύσεως.
∆ηλαδή, το κράτος που θεσπίζει τις πανελλήνιες, τις οποίες
περνάνε, που φτιάχνει τη σχολή στην οποία φοιτούν, έρχεται και
τους λέει «Α, όχι. ∆εν σου αναγνωρίζω αυτή τη σχολή ως τριτοβάθµια. Όχι, εσύ είσαι απόφοιτος λυκείου, σαν τους άλλους», για
να µην τους δώσετε περισσότερα λεφτά, για να µην τους δώσετε
περισσότερη σύνταξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ηλαδή, έρχεται το ίδιο κράτος, επαναλαµβάνω –και κλείνω
αµέσως- το οποίο έχει φτιάξει αυτές τις σχολές, τις έχει εντάξει
στο θεσµό των πανελληνίων, τους βάζει να διαβάσουν, να κάνουν
φροντιστήριο, να περάσουν και όταν έρθει η ώρα της πληρωµής,
το ίδιο κράτος τους λέει «Α, εσείς, ξέχασα, είστε απόφοιτοι λυκείου». Ε, µα τώρα, είναι σοβαρά πράγµατα αυτά;
Κύριε Υπουργέ, θέλω, σας παρακαλώ πολύ, µία συγκεκριµένη
απάντηση για να τιµήσουµε το ρόλο του Κοινοβουλίου. Πόσο
εκτιµά το Υπουργείο σας ότι θα ήταν το δηµοσιονοµικό κόστος
για το ασφαλιστικό µας σύστηµα, εάν αφαιρούσατε από την πρόβλεψη του συγκεκριµένου άρθρου τη φράση «µέχρι το τρίτο
παιδί»; Τι θα σας κόστιζε επιπλέον, εάν δεν σταµατούσατε στο
τρίτο παιδί; Έχω απορία να καταλάβω τον τρόπο µε τον οποίο
νοµοθετείτε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ευχαριστώ, κύριε
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Γεωργιάδη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Α’ Αθηνών του ΛΑΟΣ κ. Αθανάσιος
Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό που τελευταία ειπώθηκε και πραγµατικά, πρέπει
επιτέλους το Υπουργείο σας να µας δώσει µία απάντηση.
Κάνετε τώρα την απογραφή και αναγκάζετε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τελειώσει σχολή να δηλώσουν δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η Σχολή των Αστυφυλάκων δεν εξοµοιώνεται µε κάτι
ανώτερο από το λύκειο; Γιατί έχετε αυτή την αδικία, κύριε
Υπουργέ; Αυτή η αδικία υπάρχει για µισθολογικούς λόγους. ∆ιότι
εάν αυτούς τους κάνετε ΠΕ -πανελλήνιες εξετάσεις έχουν δώσειή έστω, ανάλογα µε το πώς θα κρίνετε εσείς, τους εντάξετε ως
αποφοίτους ΤΕΙ, που πλέον είναι ισάξια µε τα ΑΕΙ, θα πρέπει να
τους δώσετε αντίστοιχα χρήµατα. Για ποιο λόγο τους υποχρεώνετε να είναι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης;
Εδώ πρέπει να απαντήσετε, διότι το Υπουργείο σας αναγκάζει
ανθρώπους να λένε ψέµατα. ∆ιότι είναι ψέµα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Επειδή δεν µπορείτε
να τους πληρώσετε, αφού πάτε να τους κάνετε δηµοσίους υπαλλήλους στον απόλυτο βαθµό και πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα
δικαιώµατα του δηµοσίου υπαλλήλου, τους βάζετε να δηλώσουν
ότι είναι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Οι αστυνοµικοί το λένε αυτό, κύριε Υπουργέ. Και κάποια στιγµή
πρέπει να αποφασίσετε. Εάν θέλετε να τους εξοµοιώσετε, σε όλα
τα επίπεδα, µε τους υπόλοιπους δηµοσίους υπαλλήλους, µε ανθρώπους δηλαδή που µπορεί να βάζουν µία σφραγίδα σ’ ένα
γραφείο -για να καταλάβουµε το πώς λειτουργεί ο δηµόσιος τοµέας- τότε θα έχουν τα πενθήµερα, θα πληρώνονται αντίστοιχα
τις υπερωρίες, θα πληρώνονται αντίστοιχα τα νυχτερινά, δεν θα
δουλεύουν στα ΜΑΤ δέκα έξι ώρες, όπως δουλεύουν στα ΜΑΤ
για να προστατεύουν αυτόν εδώ το χώρο και θα τους έχετε τα
αντίστοιχα δικαιώµατα, που έχουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι.
Και ψευδέστατα λέτε ότι είναι πλασµατικά τα χρόνια, γιατί
αυτά τα χρόνια τα έχουν εργαστεί και πολύ καλά το γνωρίζετε
αυτό. Κάνατε µία διόρθωση, που είπατε χθες, αλλά η αδικία παραµένει.
Και είναι βέβαιο, κύριε Υπουργέ, ότι από τη στιγµή που θα
παίρνουν σύνταξη από το ΙΚΑ, τα εξήντα πέντε χρόνια θα τα φτάσουν, ό,τι και να κάνετε. ∆εν µπορεί το ΙΚΑ να δίνει διαφορετικής µορφής συντάξεις στους αστυνοµικούς. Σε αυτή την
κατεύθυνση πηγαίνετε αυτούς τους ανθρώπους και το περνάτε
πάρα πολύ συγκεχυµένα, αλλά η πραγµατικότητα είναι αυτή.
Το δεύτερο σηµείο που θα ήθελα να ασχοληθώ και πραγµατικά είναι η βάση της θέσης µας αυτή, κύριε Υπουργέ, είναι το
θέµα µε τους πολύτεκνους. Πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, -σας το
είπε και ο κ. Γεωργιάδης προηγουµένως- δεν µας έχετε δώσει
µια απάντηση για το τι µπορεί να κερδίσει το ασφαλιστικό σύστηµα, ποιο θα είναι το δηµοσιονοµικό κόστος, εάν τυχόν εκτός
από το πρώτο, δεύτερο και τρίτο παιδί, πριµοδοτείτε και τα παραπάνω παιδιά.
Εµείς το ξεκαθαρίζουµε. Το δηµογραφικό δεν είναι απλώς οικονοµικοί δείκτες. Εµείς πιστεύουµε στο ότι πρέπει να γεννιούνται παραπάνω Έλληνες. Αντιλαµβάνοµαι, κύριε Υπουργέ, ότι
ανήκετε σε µία Κυβέρνηση, που πιστεύετε ότι το δηµογραφικό
πρόβληµα θα το λύσετε µε τις ελληνοποιήσεις, φέρνοντας εδώ
µετανάστες και βαφτίζοντάς τους Έλληνες. Εµείς δεν πιστεύουµε σε αυτόν τον τρόπο επίλυσης του δηµογραφικού. Επίλυση
του δηµογραφικού είναι ότι πρέπει να αυξηθούν οι γεννήσεις.
Και πείτε µου, τι κίνητρο δίνετε αυτή τη στιγµή στους ανθρώπους, αυτούς που έχουν πάνω από τρία παιδιά, να συνεχίσουν
να κάνουν παιδιά; Πώς τους επιβραβεύει η πολιτεία που έχουν
παραπάνω παιδιά, όταν εσείς αναγνωρίζετε πλασµατικά χρόνια
µέχρι το τρίτο παιδί;
Και δεν είναι µόνο το Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ. Όλη η
Κυβέρνηση είναι σαν να θέλετε να τιµωρήσετε τους τρίτεκνους
και τους πολύτεκνους. Στο Υπουργείο Παιδείας βλέπουµε ότι
µπαίνει ποσόστωση. Τώρα τους έπιασε το παράπονο, όχι τότε
που γίνονταν µεταγραφές σωρηδόν, επειδή ήταν τα δικά σας παιδιά ή τα παιδιά της Νέας ∆ηµοκρατίας. Τώρα έρχεστε να βάλετε
ποσόστωση στους τρίτεκνους. Τα κάνει αυτά το Υπουργείο Παι-

10330

δείας.
Έρχεστε εσείς εδώ και ουσιαστικά τιµωρείτε τους πολύτεκνους. Και δεν µας δίνετε µία απάντηση στο απλό ερώτηµα που
έκανε ο κ. Γεωργιάδης: Ποιο θα είναι το δηµοσιονοµικό κόστος;
Είναι κάποιο σοβαρό δηµοσιονοµικό κόστος ή είναι κάποιο
αµελητέο; ∆ιότι προφανώς δεν είναι το δηµοσιονοµικό κόστος
του νοµοσχεδίου που ψηφίσατε προχθές για την επάρκεια των
τραπεζών, τα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ, που πολύ καλά ξέρετε,
κύριε Υπουργέ, ότι µπορεί να µη τα χρειαστούν καθόλου αυτά
τα χρήµατα. Αν βάλετε κάτω το επιτόκιο που θα πληρώσουµε,
είναι όλα τα σκληρά µέτρα που έχετε πάρει ουσιαστικά.
Βλέπω, λοιπόν, ότι η σοσιαλιστική µας Κυβέρνηση έχει δυο
µέτρα και δυο σταθµά. Όταν είναι για τις τράπεζες και όταν είναι
για άλλες κατηγορίες, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα και όταν
είναι για τους πολίτες, όταν είναι για τους πολύτεκνους, που δίνουν µια αιµοδοσία πραγµατικά στο έθνος, εκεί εξαντλείτε τη
σκληρότητά σας. Όταν είναι για τους αστυνοµικούς -για τους
οποίους, βέβαια, έχετε ενδεχοµένως, λόγω της πίεσης της Αριστεράς, µια ιδεολογική σύγχυση και ένα ιδεολογικό µίσος- προσπαθείτε να τους εξοντώσετε όσο περισσότερο γίνεται και να
τους τιµωρήσετε που προστατεύουν την πόλη των Αθηνών και
γενικότερα τη χώρα, από το χάος που έχει δηµιουργηθεί.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά έστω και την τελευταία στιγµή,
τόσο για τους αστυνοµικούς, όσο για τους πολύτεκνους, µπορούν να γίνουν βελτιωτικές ρυθµίσεις και περιµένουµε να τις κάνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λόγο έχει ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά
µου να συγχαρώ το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης, µετά
τα συγχαρητήρια που έδωσε ο κ. Όλι Ρεν για την τροµερή επιτυχία µείωσης του ελλείµµατος. Μπορεί, βέβαια, παρά την αύξηση του φόρου προστιθέµενης αξίας κατά τέσσερις µονάδες,
να µην καταφέρατε να έχετε αύξηση στα έσοδα του ΦΠΑ –σχεδόν µηδενική αύξηση- αλλά, µη νοιάζεστε. Όσο υπάρχουν µισθωτοί, για να τους ξεζουµίζετε και δηµόσιος πλούτος για να
εκποιείτε, θα είστε εντός των στόχων και θα παίρνετε τα συγχαρητήρια του κ. Όλι Ρεν.
Θα ήθελα, όµως, να µεταφέρω και τα συγχαρητήρια, κύριοι
της Κυβέρνησης, για τη µεγάλη σας επιτυχία από τους συµβασιούχους αρχαιολόγους της Ακρόπολης, που είναι σχεδόν είκοσι
µήνες απλήρωτοι, από τους ωροµίσθιους συµβασιούχους καθηγητές των ΤΕΙ, που επισκέφθηκα πριν από δεκαπέντε µέρες και
είναι περίπου έξι µήνες απλήρωτοι, από τους οκτακόσιους περίπου επιτυχόντες αδιόριστους εφοριακούς, που παράτησαν τη
δουλειές τους και εσείς τους παρατήσατε στο δρόµο, από τους
εργαζόµενους στο Κέντρο ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης στο Κορωπί, που έχουν κοµµένο τηλέφωνο και ρεύµα
επειδή είναι απλήρωτα, από τους ασθενείς στο ΚΑΤ, που δεν χειρουργούνται, λόγω έλλειψης στοιχειώδους και εξειδικευµένου
προσωπικού αλλά και στοιχειώδους υλικού και ιµατισµού, από
τις επιχειρήσεις που πνίγονται, περιµένοντας την επιστροφή του
φόρου προστιθέµενης αξίας, που ποτέ δεν έρχεται, από το Κέντρο Τυφλών στη Θεσσαλονίκη που κλείνει. Θα µπορούσα να σας
απαριθµήσω δεκάδες παραδείγµατα.
Κηρύξατε, κύριε Σαχινίδη, απ’ ό,τι φαίνεται, µία άτυπη στάση
πληρωµών προς την κοινωνία, προκειµένου να πετύχετε την περιβόητη αυτή µείωση του ελλείµµατος. Αλλά ούτε έτσι σας βγαίνει, απ’ ό,τι φαίνεται ούτε έτσι βγαίνουν οι στόχοι σας. Και έχετε
βάλει στο µάτι, έχετε βγάλει στο σφυρί τη δηµόσια περιουσία.
Και απ’ ό,τι φαίνεται, πουλάτε κοψοχρονιά.
Κύριοι της Κυβέρνησης, από αυτό εδώ το Βήµα, αν θυµάστε –
δεν ήσασταν εσείς, κύριε Σαχινίδη, ήταν ο Υπουργός Οικονοµικών- είχα προειδοποιήσει. Σε µία ερώτηση προς τον
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Πρωθυπουργό, είχε έρθει ο Υπουργός Οικονοµικών και είχα προειδοποιήσει ότι µεγαλύτερο έγκληµα ακόµη και από αυτό της
υπογραφής του µνηµονίου, της δανειακής σύµβασης µε την
τρόικα, θα µπορεί να αποβεί το ξεπούληµα της δηµόσια περιουσίας έναντι πινακίου φακής. Είναι ό,τι πιο ανήθικο και εγκληµατικό µπορεί να συµβεί. Την ώρα που ο ελληνικός λαός βρίσκεται
στο κρεβάτι του Προκρούστη, κάποιοι όχι µόνο επιµένουν να µη
θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να συνεισφέρουν, όχι
µόνο επιµένουν να µη θέλουν να κάνουν καµµία θυσία, αλλά ετοιµάζονται και να επωφεληθούν απ’ αυτή την περιπέτεια που περνάει η ελληνική κοινωνία. Ετοιµάζονται να θησαυρίσουν από την
εκποίηση του δηµόσιου πλούτου.
Και φυσικά, όλοι αυτοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη δουλειά τους κάνουν και τα συµφέροντά τους κοιτάζουν. Το ζήτηµα
είναι, εσείς τι κάνετε. Εκλεχτήκατε Κυβέρνηση ψηφοθηρώντας
και δηµαγωγώντας πάνω στη δίκαιη αγανάκτηση των πολιτών,
απέναντι στις καταχρηστικές πρακτικές και τις αυθαιρεσίες των
τραπεζών, απέναντι σ’ αυτό το αυθαίρετο κράτος που έχουν οικοδοµήσει. Και υποσχεθήκατε, αν θυµάστε –γιατί εµείς το θυµόµαστε καλά- να βάλετε τέλος σ’ αυτές τις αυθαιρεσίες και την
αισχροκέρδεια. Έφθασε µάλιστα στο σηµείο ο κ. Παπανδρέου
στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πέρυσι το Σεπτέµβρη, να µιλά
για δηµόσιο τραπεζικό πυλώνα.
Πού πήγε, κύριε Σαχινίδη, αυτός ο πυλώνας; Μήπως θα τον οικοδοµήσετε δια µέσου της εξαγοράς από την Τράπεζα Πειραιώς;
Σας διαβάζω συνέντευξη του σηµερινού Πρωθυπουργού –τότε
βεβαίως Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- την 1η Μαρτίου 2009 στην εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», µε τίτλο «δηµόσιος
τραπεζικός πυλώνας». Έλεγε, λοιπόν, επί λέξει: «Εφόσον χρειαστεί και εφόσον η απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών δεν εξασφαλίζεται από τους µετόχους, δεν θα διστάσουµε
να προχωρήσουµε σε κρατικοποιήσεις στο τραπεζικό σύστηµα».
Αυτά έλεγε ο Πρωθυπουργός τότε, να προχωρήσουµε σε δηµόσιο πυλώνα. Τώρα, βεβαίως, βγάζετε στο σφυρί το Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο, την Αγροτική Τράπεζα, δηλαδή ό,τι έχει αποµείνει
ως δυνατότητα, ως εργαλείο πολιτικής παρέµβασης, στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα από την πλευρά του κράτους. Ό,τι έχει
µείνει ως εργαλείο παρέµβασης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
προς όφελος της κοινωνίας το βγάζετε στο σφυρί.
Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, κύριοι της Κυβέρνησης, είναι περιουσία ανυπολόγιστη µε τεράστια καταθετική βάση, µε δίκτυο
καταστηµάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ακόµη και στο πιο µικρό
χωριό, µπορεί κάποιος να πάει να καταθέσει στο Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο. Είναι ανυπολόγιστη αυτή η περιουσία για να τη βγάλετε στο σφυρί.
Η Αγροτική Τράπεζα έχει έναν ειδικό ρόλο, διαχρονικό ειδικό
ρόλο: Στηρίζει –θα έπρεπε τουλάχιστον να στηρίζει- την αγροτική οικονοµία. Έχετε σκεφτεί ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην
αγροτική παραγωγή και στον αγροτικό κόσµο από αυτή την εξαγορά; Σε ποιον παραδίδετε αυτή τη δυνατότητα, αυτό το εργαλείο;
Τη δηµόσια περιουσία οφείλετε να τη διαφυλάξετε. Είναι περιουσία του ελληνικού λαού και υπάρχει για να εξυπηρετεί τις
ανάγκες του και όχι για να σώζει τους φίλους σας από το φαλιµέντο. Αυτή είναι η αλήθεια.
Το χειρότερο, όµως, απ’ όλα, κύριε Σαχινίδη, είναι ότι παρά τα
χάλια σας, προσπαθείτε να καλλιεργήσετε κλίµα αισιοδοξίας σε
µια κοινωνία που ζει µέσα στην ανασφάλεια και στα όρια της
φτώχιας. Και συµβαίνουν παράλογα πράγµατα γύρω µας τις τελευταίες µέρες, κοντεύουµε να τρελαθούµε τελείως. Βλέπουµε
τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει στο «Συµπόσιο της Σύµης», που
γίνεται στον Πόρο και να λέει τελείως διαφορετικά πράγµατα από
αυτά τα οποία πράττει ως Πρωθυπουργός. Και αναρωτιέται κανείς: Πώς είναι δυνατόν το ίδιο πρόσωπο, άλλα να λέει όταν βρίσκεται στο συµπόσιο µαζί µε προσωπικότητες, οικονοµολόγους,
πολιτικούς διακεκριµένους, -ως Πρόεδρος φαντάζοµαι µιλάει
εκεί της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς- και εδώ άλλα να πράττει ως
Πρωθυπουργός της χώρας; ∆ιότι ως Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς δήλωσε πως είναι απαραίτητη η αναδιανοµή του
πλούτου, πως είναι απαραίτητη η ενίσχυση των δηµοκρατικών
θεσµών και η προστασία του συστήµατος πρόνοιας. Ως Πρωθυ-
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πουργός της χώρας, όµως, ο ίδιος άνθρωπος, έκοψε τους µισθούς, έκοψε τις συντάξεις, διέλυσε το ασφαλιστικό σύστηµα,
διέλυσε τις εργασιακές σχέσεις και σχεδόν παρέκαµψε το µισό
Σύνταγµα.
Επειδή, όµως, ο ελληνικός λαός έχει ακόµα νοηµοσύνη, δεν
την έχει χάσει, πρέπει να σας προειδοποιήσω κι εγώ για άλλη µία
φορά, ότι µαζί µε τον πολιτικό χρόνο της Κυβέρνησης που έχει
ήδη εκπνεύσει, έχει αρχίσει να τελειώνει και η υποµονή, οι αντοχές των εργαζόµενων και της νέας γενιάς αυτού του τόπου. Και
εν πάση περιπτώσει, πρέπει να καταλάβετε ότι προκαλεί το να
λέτε ότι αυτά που κάνετε είναι πέρα από την ιδεολογία σας και
µετά από λίγο να λέτε ότι ακόµα και αν δεν υπήρχε το µνηµόνιο,
τα ίδια πράγµατα θα έπρεπε µόνοι σας να τα είχατε προχωρήσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω εάν θυµάστε –σίγουρα
θα θυµάστε και θα γνωρίζετε- το αξιολογότατο θεατρικό έργο
του Ντάριο Φο «∆εν πληρώνω, δεν πληρώνω». Όχι, µην φοβάστε, ακόµα ο ελληνικός λαός δεν έχει φθάσει σε αυτό το σηµείο.
Εάν φθάσει σε αυτό το σηµείο, θα έπρεπε πραγµατικά να σκιάζεστε! Όµως, αυτή είναι η πολιτική, το σύνθηµα που έχει υιοθετήσει η Κυβέρνηση στο θέµα του ασφαλιστικού. Αυτή είναι η
στρατηγική σας για τις συντάξεις. Αποσύρεται στην πραγµατικότητα το κράτος από τη συνταγµατική υποχρέωση στήριξης του
ασφαλιστικού συστήµατος. ∆εν εγγυάστε τίποτα.
Και βεβαίως, µην µου επαναλάβετε περί της περιβόητης εγγύησης των αξιοπρεπών συντάξεων, διότι θα αναρωτηθώ πόσο
κάνει επιτέλους η αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο, πόσο κοστίζει;
Κοστίζει 360 ευρώ; Ξέρετε τι λέει το µνηµόνιο, το οποίο απ’ ό,τι
φαίνεται είναι το ευαγγέλιό σας; Ότι οι δαπάνες για τις συντάξεις
δεν θα αυξάνονται πάνω από 2,5% το χρόνο µε µεγαλύτερο
αριθµό ασφαλισµένων βεβαίως και µε πληθωρισµό, ο οποίος θα
αυξάνεται.
Μπορείτε να µας πείτε τι ακριβώς, λοιπόν, εγγυάστε ως Κυβέρνηση απέναντι στις νέες γενιές, στους ασφαλισµένους; Και
είναι ειρωνεία ότι το κεντρικό επιχείρηµα είναι ότι αν δεν τα κάνουµε όλα αυτά, δεν θα έχουµε συντάξεις. Είναι ειρωνεία να προχωράτε σε αυτές τις επιλογές, στο όνοµα της διασφάλισης της
βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος. ∆ιότι τι βιωσιµότητα µπορεί να υπάρξει, όταν δεν θα έχουµε συντάξεις; Μπορούµε να έχουµε ασφαλιστικό σύστηµα χωρίς συντάξεις;
Το ίδιο κάνετε και µε την πολιτική σας απέναντι στη νέα γενιά.
Λέτε ότι υπερασπίζεστε την προοπτική της νέας γενιάς, καταστρέφοντας το µέλλον της. Εάν καταστρέψετε το µέλλον των
νέων ανθρώπων, πώς µπορείτε να µιλάτε για τη βιωσιµότητα των
γενεών;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ανατροπές που επιχειρείτε
είναι συγκλονιστικές. Επιτρέψτε µου την έκφραση, τα «Ιουλιανά
νοµοσχέδια» της Κυβέρνησης ουσιαστικά φέρνουν την κόλαση
στο ασφαλιστικό. Πρόκειται για νοµοσχέδιο-σφαγείο, ιδιαίτερα
για τις γυναίκες στο δηµόσιο τοµέα. Στις τελευταίες χθεσινές παραχωρήσεις πάνε τα έξτρα χρόνια από δεκαπέντε σε δεκατέσσερα ή δώδεκα, στο όνοµα της ισότητας επιτείνεται η ανισότητα.
Κάνετε πως δεν γνωρίζετε ότι οι γυναίκες έχουν και χειρότερες
συνθήκες εργασίας και πολύ µεγαλύτερη ανεργία και µεγαλώνουν και παιδιά και προχωράτε σε ρυθµίσεις οι οποίες είναι βάναυσες, βίαιες, απάνθρωπες, θα έλεγα.
Το κυριότερο όµως, είναι ότι είπατε ψέµατα. Είπατε ψέµατα
προεκλογικά, είπατε ψέµατα για το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
είπατε ψέµατα για το µνηµόνιο, είπατε ψέµατα για τα εργασιακά
και την εισοδηµατική πολιτική. Και πλέον, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν χρειάζεται να το φωνάζουµε εµείς από τα έδρανα της
Αντιπολίτευσης, δεν έχετε τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση να προχωράτε σε µία πολιτική που είναι εντελώς διαφορετική από όλα
όσα ισχυριστήκατε πριν τις 4 Οκτωβρίου, ζητώντας την ψήφο του
ελληνικού λαού. Και δεν χρειάζεται να το φωνάζουµε εµείς οι
ακραίοι της Αριστεράς, γιατί τα λένε τα ίδια τα µέλη της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ. Τα ίδια τα µέλη της Κυβέρνησης λένε ότι
δεν έχετε δηµοκρατική νοµιµοποίηση.
Αλλά επιτρέψτε µου να σας πω ότι δεν έχει να κάνει µε αυτό
που αναρωτήθηκε ο κ. Καστανίδης, το µέλλον της Κεντροαριστεράς. ∆ιότι εσείς πλέον ούτε αυτό καν δεν µπορείτε να επικαλείστε, ότι εκφράζετε την Κεντροαριστερά, ακόµα και αυτή την
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µεταλλαγµένη Κεντροαριστερά που εµφανίστηκε τα τελευταία
δέκα – δεκαπέντε χρόνια στην πολιτική ζωή, την ευρωπαϊκή τουλάχιστον. Ούτε αυτό δεν εκφράζετε. Ουσιαστικά, στηρίζεστε από
την άκρα ∆εξιά, που ψήφισε και το µνηµόνιο, στηρίζεστε στον
επιχειρηµατικό κόσµο, στηρίζεστε βεβαίως απ’ ό,τι φαίνεται από
το κλίµα των παρεµβάσεων της κ. Μπακογιάννη, από την ίδια και
από το περιβάλλον της. ∆εν ξέρω εάν µπορείτε να στηριχθείτε
στον κόσµο του ΠΑΣΟΚ και στην ελληνική κοινωνία. Σίγουρα
έχετε την ψήφο στο ασφαλιστικό των εκβιαζόµενων Βουλευτών
της κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν έχετε, όµως, την ψήφο εµπιστοσύνης του ελληνικού λαού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ, εάν
έχω το χρόνο, για δύο λεπτά και σε ένα θέµα που, κατά τη γνώµη
µου, έχει ιδιαίτερη σηµασία, ότι ο Πρωθυπουργός ανακαλύπτει
διαρκώς ότι για το ασφαλιστικό ευθύνονται οι πελατειακές σχέσεις. Κατ’ αρχάς, αδυνατώ να πιστέψω πως µία κυβέρνηση που
σε οκτώ µήνες δεν έχει ορίσει ακόµα διοικητές σε ασφαλιστικά
ταµεία, είναι σε θέση να διασφαλίσει τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος και να δώσει λύσεις. Εάν όµως φταίνε οι
πελατειακές σχέσεις -διότι εσείς µε τη Νέα ∆ηµοκρατία δηµιουργήσατε τις πελατειακές σχέσεις ως κυβερνήσεις σε αυτόν
τον τόπο- τότε γιατί πετσοκόβετε συντάξεις, αυξάνετε εισφορές
-γιατί όταν µας δίνετε να δουλέψουµε πέντε έως δεκαπέντε χρόνια παραπάνω, φυσικά και αυξάνονται οι εισφορές- και γιατί αυξάνετε τα όρια ηλικίας και δεν χτυπάτε τις πελατειακές σχέσεις
που φταίνε; Γιατί απλά -το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όπως το
γνωρίζουν και οι συνάδελφοί σας της Νέας ∆ηµοκρατίας- δεν
µπορείτε να υπάρξετε χωρίς αυτές. Είναι δικό σας δηµιούργηµα
και µε αυτές προχωράτε. Γιατί τι άλλο είναι η νυχτερινή τροπολογία για τις διευκολύνσεις των επιχειρηµατιών στο προηγούµενο νοµοσχέδιο που ψηφίσαµε, αν δεν είναι πελατειακές
σχέσεις; Και βεβαίως, τι άλλο είναι όλη αυτή η προσπάθεια να
ευνοηθούν οι τράπεζες, και οι τραπεζίτες την ώρα που η ελληνική
κοινωνία βουλιάζει ακόµα και µε το δάνειο µε τα 10 δισεκατοµµύρια που θα τους δώσουµε επιπλέον, πέρα των 28 δισεκατοµµυρίων που δόθηκαν πριν από 1,5 χρόνο;
Όποιος θέλει να λύσει το ασφαλιστικό, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν κόβει τις µικρότερες συντάξεις που δίνονται στην Ευρωζώνη. Γιατί είναι οι µικρότερες συντάξεις που δίνονται στην
ευρωζώνη και πρέπει να το πούµε κάποια στιγµή αυτό. Επίσης,
πρέπει να πούµε και ότι ο δηµόσιος τοµέας στη χώρα µας, παρότι
είναι ανορθολογικός, παρ’ ότι έχει στηθεί σε µία βάση πελατειακής εξυπηρέτησης των οµάδων εξουσίας, είναι ο µικρότερος ή
από τους µικρότερους στην ευρωζώνη. Είναι στοιχεία που είναι
στη διάθεση όλων µας. Άρα, λοιπόν, πρέπει να εξορθολογήσουµε
το δηµόσιο τοµέα και την ανταποδοτικότητά του, όχι να τον περικόψουµε.
Όποιος, λοιπόν, θέλει να λύσει το ασφαλιστικό, δεν ανεβάζει
τα όρια ηλικίας στη χώρα που οι εργαζόµενοί της έχουν το χαµηλότερο εισόδηµα στην Ευρώπη. Όποιος θέλει να λύσει το
ασφαλιστικό, δεν ξεκινά µε υποχρηµατοδοτήσεις των ταµείων
από τον προϋπολογισµό. Ξεκινά από την επιστροφή όσων εκλάπησαν από το Χρηµατιστήριο, από τα οµόλογα, από τη διαχείριση των αποθεµατικών των ταµείων όλο το προηγούµενο
διάστηµα, ξεκινά από την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και της
εισφοροκλοπής, ξεκινά από την αναζήτηση νέων πόρων. Εσείς
τίποτα από όλα αυτά δεν κάνετε, παρά µονάχα κόβετε συνταξιακά δικαιώµατα, συντάξεις, µισθούς, διότι το ευαγγέλιό σας,
δυστυχώς είναι το µνηµόνιο και µόνο το µνηµόνιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύουµε ότι το προηγούµενο
διάστηµα υπήρξαν έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Όµως, την
πραγµατική διάθεση της ελληνικής κοινωνίας δεν την έχουµε
ακόµα δει. Και µπορεί να χαίρεστε µε επικοινωνιακά κόλπα και
διότι καταφέρατε να υπερβείτε κάποιους σκοπέλους, όµως το
µεγάλο παγόβουνο είναι µπροστά και είναι η αντίδραση της κοινωνίας που έρχεται, είναι η αντίδραση της κοινωνίας απέναντι
στην πιο ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική που έχει εφαρµοστεί
τα τελευταία χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Θα ήθελα να σας πω, όµως, ότι η ελπίδα δεν έχει εκπνεύσει.
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Και η ελπίδα για τον ελληνικό λαό, για τους εργαζόµενους, για
τους νέους είναι ότι αυτή η πολιτική που ψηφίζετε, βεβαίως, παρακάµπτοντας το Σύνταγµα, δεν θα εφαρµοστεί, όχι µονάχα
επειδή είναι αρκούντως αντισυνταγµατική, και θα καταπέσει στα
δικαστήρια, αλλά κυρίως διότι το επόµενο διάστηµα θα υπάρξει
ένα τσουνάµι αντιδράσεων από την ελληνική κοινωνία, θα υπάρξει ένα κύµα αντιδράσεων και η ελπίδα θα ξαναγεννηθεί από τη
συνάντηση της σοσιαλιστικής Αριστεράς, που κάποτε εκφράζατε, αλλά πλέον δεν την εκφράζετε πια, µε τις δυνάµεις της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που θα δώσουν δρόµο ελπίδας και
προοπτικής σε αυτόν τον τόπο. Θα είναι µία συνάντηση που πολύ
γρήγορα θα ξεπεράσει και εσάς και το φθαρµένο πολιτικό σύστηµα και θα θέσει την πολιτική και τις επιλογές σας –για να θυµηθώ µία προσφιλή φράση σε σας και σε µας- στο «χρονοντούλαπο
της ιστορίας».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Πρόεδρο.
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης έχει ζητήσει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποτιµά τους Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ όταν µιλά για εκβιαζόµενους Βουλευτές. ∆ιότι αν καταγράφηκε κάτι ως εµπειρία µέσα σ’
αυτήν εδώ την Αίθουσα είναι ότι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ όχι
µόνο δεν αισθάνονται ότι εκβιάζονται από την Κυβέρνηση αλλά
είχαν µια πολύ ενεργό συµµετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης και µε τις δικές τους παρεµβάσεις πετύχαµε σε πάρα
πολλά σηµεία να βελτιώσουµε το κείµενο που κατέθεσε η Κυβέρνηση.
Αυτό κατ’ εµένα δεν παραπέµπει σε εκβιαζόµενους Βουλευτές, αλλά σε Βουλευτές ενεργούς οι οποίοι καταθέτουν την
άποψή τους. Μία άποψη που ξέρουν ότι, µετά και την προτροπή
του Πρωθυπουργού µπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν.
Είναι παρών ο αρµόδιος Υπουργός Εθνικής Άµυνας, ο οποίος
πραγµατικά µετά τις παρεµβάσεις, οι οποίες έγιναν από την
πλευρά των Βουλευτών, αποδέχθηκε σειρά αιτηµάτων.
Σε κάθε περίπτωση, κ. Τσίπρα, ειλικρινά σας το λέω, επειδή
έχω καθηµερινή επαφή, µια και είµαι από τους ανθρώπους που
βρίσκονται συνεχώς εδώ στο Κοινοβούλιο, µε όλους τους συναδέλφους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ότι δεν θα έπρεπε να µιλάτε για «σκοινί στο σπίτι του κρεµασµένου».
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): ∆εν κατάλαβα.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Καταλαβαίνετε πολύ καλά για ποιο πράγµα µιλάω, κύριε Τσίπρα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Να µας βοηθήσετε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Εντάξει.
Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την συµπαράσταση των Βουλευτών
µας, εµείς τη θεωρούµε δεδοµένη.
Από εκεί και πέρα, ξεκινήσατε την οµιλία σας εκφράζοντας µία
αγωνία για την επιτυχία της δηµοσιονοµικής προσπάθειας, την
οποία καταβάλλει η Κυβέρνηση. Μάλιστα, µ’ έναν ειρωνικό τρόπο
σπεύσατε να πείτε ότι το να µας συγχαίρει ο Όλι Ρεν για το γεγονός ότι καταφέραµε και µειώσαµε στο πρώτο εξάµηνο κατά
46% το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, είναι κάτι για το οποίο δεν θα
έπρεπε να χαιρόµαστε και είπατε «να προσθέσω κι εγώ τα δικά
µου συγχαρητήρια».
Ξέρω ότι αυτός εδώ ο τόπος, ο οποίος βρίσκεται αντιµέτωπος
µ’ ένα από τα µεγαλύτερα µεταπολεµικά προβλήµατα, αγωνιά
και περιµένει να δει πραγµατικά ότι αυτές οι θυσίες στις οποίες
υποβάλλεται οδηγούν σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Αν κάτι
έχει προκύψει µέσα από το εξάµηνο, είναι πραγµατικά ότι υπάρχουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα που δείχνουν ότι βρισκόµαστε στο σωστό δρόµο. Ξέρω ότι οι µόνοι οι οποίοι δεν θα ήθελαν
να πετύχει αυτό το πρόγραµµα είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν
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ότι, εάν η Κυβέρνηση δεν πετύχει τους στόχους της, θα καταρρεύσει.
Εµένα αυτό µε παραπέµπει σε µία λογική που είχαν οι τροτσκιστές της µεσοπολεµικής περιόδου, οι οποίοι πίστευαν ότι αν
καταρρεύσει το παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα, ίσως τους
δοθεί κάποτε η ευκαιρία να αναλάβουν την διακυβέρνηση οικοδοµώντας το εργατικό κράτος.
Αναφερθήκατε σε µία σειρά από στοιχεία, τα οποία βρίσκονται
σε πλήρη αναντιστοιχία µε την πραγµατικότητα και είπατε ότι
παρά την αύξηση που έγινε στο ΦΠΑ, δεν υπάρχει καµία βελτίωση. Αρκεί να σας πω ότι τα έσοδα του ΦΠΑ που έχουν παραχθεί µέσα στο έτος έχουν αυξηθεί κατά 5,5%.
Τα καταθέτω στα Πρακτικά, για να ενηµερωθεί ο κ. Τσίπρας,
γιατί δεν ξέρω ποια στατιστικά στοιχεία χρησιµοποιεί. Καταθέτω
και σχετικό πίνακα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αναφερθήκατε σε µια προσπάθεια τεχνητής συγκράτησης του
ελλείµµατος λέγοντας ότι έχουµε σταµατήσει να επιστρέφουµε
τους φόρους. Είναι κάτι το οποίο µπορώ εγώ να σας καταθέσω
αυτή τη στιγµή και µε στοιχεία, διότι η δική µου η οµιλία δεν είναι
έπεα πτερόεντα, τεκµηριώνεται και από τα στοιχεία που καταθέτω. Οι επιστροφές εσόδων, µε εξαίρεση µια συγκράτηση που
είχαµε τον Απρίλιο, ακολουθούν την πορεία των προβλέψεων για
το έτος. Και αυτό το στοιχείο το καταθέτω παρακαλώ να το λάβετε υπ’ όψιν σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βάλατε ένα θέµα εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας. Αν µη
τι άλλο, από την πρώτη µέρα που ανέλαβε η Κυβέρνηση την ευθύνη για τη χώρα, έχει πει ότι θα σεβαστεί τη δηµόσια περιουσία.
∆εν µπορώ να καταλάβω κατά ποία έννοια εγκαλείτε την Κυβέρνηση, επειδή στην οικονοµική δραστηριότητα η διοίκηση µιας
τράπεζας πήρε την πρωτοβουλία να ανακοινώσει ότι καταθέτει
µια πρόταση για την εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας και του
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου.
∆ηλαδή τι θα θέλατε να κάνουµε εµείς; Να βγούµε έξω δηµόσια και να πούµε ότι απαγορεύουµε την κατάθεση προτάσεων;
Ότι απαγορεύουµε την πραγµατοποίηση µιας συζήτησης σ’ ένα
τοπίο, όπως είναι αυτό το τραπεζικό; Όταν, εµείς οι ίδιοι, η Κυβέρνηση, έχει ανακοινώσει ότι αυτό το οποίο καλείται να κάνει
σήµερα το τραπεζικό σύστηµα είναι να πάρει µια πρωτοβουλία
για να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα, έτσι ώστε µετά από αυτή
την κρίση να βγούµε µε ένα πιο στέρεο, πιο υγιές τραπεζικό σύστηµα;
Εν πάση περιπτώσει, κλείσατε την οµιλία σας, λέγοντας ότι η
Κυβέρνηση δεν εγγυάται το συνταξιοδοτικό σύστηµα. Αυτό βρίσκεται σε αναντιστοιχία µ’ αυτό που λέει ούτως ή άλλως το ίδιο
το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Η Κυβέρνηση εγγυάται το συνταξιοδοτικό σύστηµα.
Επίσης, µια άλλη ανακρίβεια. Είπατε πώς είναι δυνατόν να καλυφθούν για τα επόµενα χρόνια, µε βάση αυτά που περιλαµβάνονται µέσα στη συµφωνία για τα 110 δισεκατοµµύρια ευρώ, οι
επιπλέον συντάξεις όταν θα αυξηθεί ο πληθωρισµός ή όταν θα
αυξηθεί ο αριθµός των συνταξιούχων; Και αναφέρετε το 2,5%.
Κύριε Τσίπρα, αρκεί να σας πω ότι το 2,5%, είναι 2,5% του
ΑΕΠ, που σηµαίνει ότι σ’ αυτή την περίπτωση, όταν έχεις ως σηµείο αναφοράς τα 2,5% του ΑΕΠ, έχεις συµπεριλάβει µέσα τόσο
τον πληθωρισµό, όσο και την αύξηση που προκαλείται στο ΑΕΠ
από το γεγονός ότι µπορεί αύριο-µεθαύριο να αυξηθεί και ο αριθµός των συνταξιούχων. Εποµένως, αυτό το περιθώριο των 2,5
ποσοστιαίων µονάδων και για πληθωρισµό µπορεί να καλύψει και
πιθανή αύξηση των συνταξιούχων.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα, ότι η Ανωτάτη ∆ι-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

οίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α∆Ε∆Υ) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο δηλώνει την αντίθεσή της για το ασφαλιστικό
και συνταξιοδοτικό σύστηµα.
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Το ψήφισµα κατατίθεται για τα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Επίσης, η ∆ιαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την Έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας «Ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς
εταιριών ορισµένων µορφών και της οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την απαίτηση
για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύµων εταιριών».
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Θα
ήθελα να κάνω µία νοµοτεχνικού χαρακτήρα παρέµβαση, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, για µια σύντοµη
παρέµβαση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Χθες
διεξήχθη µία συζήτηση για το ζήτηµα του συντάξιµου χρόνου κάποιων κατηγοριών ένστολου προσωπικού, που έχουν προσληφθεί σε µεγάλη ηλικία και κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τους µπορεί να µη συµπληρώνουν σαράντα έτη συντάξιµης υπηρεσίας.
Λάβαµε τελικώς το Πρακτικό της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, άρα πρέπει να διαµορφωθεί καταλλήλως το άρθρο
22, να προστεθεί αυτή η παράγραφος 5 στο άρθρο 22, όπως
ακριβώς περιλαµβάνεται νοµοτεχνικά στο Πρακτικό της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Το διαβάζω και καταθέτω το πρακτικό: «Ο συντάξιµος χρόνος
του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώµατος που έχει καταταγεί µέχρι την 31.12.1995 και θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης
από την 1.1.2015 και µετά προσαυξάνεται κατά τρία έτη, µε την
καταβολή της προβλεπόµενης από τις διατάξεις του άρθρου 59
του προεδρικού διατάγµατος 169/2007 εισφοράς, για τη συµπλήρωση σαράντα ετών συντάξιµης υπηρεσίας».
Καταθέτω και τη γνωµοδότηση της Ολοµέλειας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Για τη νοµοθετική πληρότητα προσθήκη στο άρθρο 22, παράγραφος 5.
Παράκληση, στα Πρακτικά να γίνει αυτή η ενσωµάτωση, όπως
είπε ο Υπουργός και να διανεµηθεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο κ. Άγγελος Τζέκης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση πολλές προσθέσεις έχει φέρει τελευταία και βέβαια, είναι
σηµαντικά ζητήµατα αυτά για να προλάβουµε να τα δούµε και να
τοποθετηθούµε υπεύθυνα πάνω στις τυχόν διορθώσεις που
κάνει.
Είναι ένα σύνηθες φαινόµενο αυτό που φανερώνει και την κατάσταση που επικρατεί µέσα από τους αγώνες που κάνει ο λαός
έξω από τη Βουλή. Πραγµατικά, πρόκειται για µια ιστορική περίοδο, όπως εχθές την χαρακτήρισε και ο Υπουργός Οικονοµικών. Είναι ιστορική η απόφαση της περασµένης εβδοµάδας που
συνεχίζεται µε τη συζήτηση µε το παρόν σχέδιο νόµου για το
αδελφό, όπως το ονόµασε, για το δηµόσιο τοµέα.
Και εµείς λέµε, πράγµατι, ότι είναι ιστορική αυτή η περίοδος.
Είναι ιστορική η περίοδος, που όπως αποδεικνύεται, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αφαιρεί µ’ ένα βίαιο, σκληρό, αποτρόπαιο
τρόπο δικαιώµατα δεκαετιών. Επαναλαµβάνουµε για ακόµη µία
φορά, δικαιώµατα δεκαετιών.
Και βέβαια, πέρασε η περίοδος εκείνη –όπως κατέθεσα και στα
Πρακτικά της Βουλής την προηγούµενη εβδοµάδα- που έλεγε
ακριβώς τα αντίθετα απ’ ό,τι λέει σήµερα.
Εκείνο, το οποίο προσπαθεί, όµως, να καλύψει η σηµερινή Κυβέρνηση -όπως έκαναν και στο παρελθόν οι κυβερνήσεις της
Νέας ∆ηµοκρατίας- είναι ότι αυτή η αφαίρεση ήταν βασική επιδίωξη των δυνάµεων του κεφαλαίου όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Και εάν δεν το είχαν κατορθώσει, ήταν γιατί πραγµατικά υπήρξε
µία αγωνιστική, µαζική, λαϊκή και ταξική αντίδραση από το σύνολο του εργαζόµενου λαού.
Και είναι πραγµατικά πρόκληση να λέει η Κυβέρνηση σήµερα
ότι εγγυάται και εξασφαλίζει µία αξιοπρεπή σύνταξη. Και, µάλιστα, να λέει ότι είναι σύνταξη δικαιοσύνης αυτή. Για εµάς είναι
καθαρά ένας πολιτικός εµπαιγµός, γιατί εάν θεωρεί ότι τα 360
ευρώ, που είναι η βασική σύνταξη, καθιερώνουν µία αξιοπρεπή
σύνταξη και µε τη µείωση κατά 30% µε 40% της αναλογικής, που
λαµβάνει υπ’ όψιν όλο τον εργασιακό βίο και βγάζει την αντίστοιχη σύνταξη, τότε δεν µένει παρά να κρατήσει η Κυβέρνηση
και όσοι συµφωνούν µαζί της αυτά τα 360 ευρώ µε την υπόλοιπη
σύνταξη και να ζήσουν. ∆εν το κάνουν αυτό, όµως, όπως δεν το
κάνουν και για τη βουλευτική σύνταξη, που το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας κατά το παρελθόν έβαζε το ζήτηµα σε όλες τις
κυβερνήσεις, αλλά καµµία κυβέρνηση δεν προχωράει στο αυτονόητο: Να µην υπάρχει βουλευτική σύνταξη και ο χρόνος της
βουλευτικής παρουσίας να µετράει στο αντίστοιχο ταµείο και ο
Βουλευτής να παίρνει αυτή τη σύνταξη που θεσµοθετεί σήµερα
η Κυβέρνηση.
Οι Υπουργοί συζητούν µεταξύ τους, όπως µεταξύ τους δίνουν
και τα συγχαρητήρια ο ένας στον άλλον για τη µεγάλη αφαίρεση
που γίνεται µε αυτόν τον απαράδεκτο, βίαιο τρόπο που είπα
προηγούµενα.
Έτσι, λοιπόν, αφαιρούν όλα αυτά τα δικαιώµατα προς το χειρότερο, χρεοκοπούν πραγµατικά τον εργαζόµενο λαό και ευλογούν τα γένια τους. Παράλληλα, βέβαια, ευλογούν και τα
συµφέροντα των δυνάµεων του κεφαλαίου.
Είπε ο κ. Παπαντωνίου ότι η αύξηση των ορίων κρίνεται ως λογική µετά και την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου -εννοώ
τις γυναίκες κατά δέκα και δεκαπέντε έτη- και έκρινε ως µη λογικούς εκείνους που µιλάνε για µείωση των ορίων.
Μα, ακριβώς αυτή η λογική της Κυβέρνησης είναι λογική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι λογική των δυνάµεων του κεφαλαίου.
Πώς συνδυάζεται, δηλαδή, και δένεται η πολιτική της σηµερινής
Κυβέρνησης µε τα συµφέροντα των µεγάλων επιχειρηµατικών
οµίλων. Αυτή, όµως, η λογική δεν είναι λογική του λαού. Και εκεί
ακριβώς αποσκοπεί η Κυβέρνηση: Να τον υποτάξει στη λογική
των συµφερόντων των δυνάµεων του κεφαλαίου.
Το λογικό συνδέεται µε το συµφέρον του εργαζόµενου λαού.
Και εκεί, όπως είπαµε και χθες, η αύξηση της παραγωγικότητας,
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ναι, ευνοεί να µειωθεί το όριο συνταξιοδότησης στα εξήντα για
τους άντρες και στα πενήντα πέντε για τις γυναίκες, στα πενήντα
πέντε και στα πενήντα αντίστοιχα για τα βαρέα και τα ανθυγιεινά
και να δοθεί σύνταξη, που να µπορεί να ζει µε αξιοπρέπεια ο εργαζόµενος λαός και όχι µ’ αυτό το επίδοµα, το οποίο διαχρονικά
οι κυβερνήσεις ετοιµάζουν για τον εργαζόµενο λαό.
Εξάλλου, θα πρέπει να πούµε το εξής: Στο άρθρο 7, στην παράγραφο 2, λέει ότι κάθε δύο χρόνια θα γίνονται από την Εθνική
Αναλογιστική Αρχή αναλογιστικές µελέτες, οι οποίες θα επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κοινωνικοασφαλιστικό. ∆ηλαδή, πλήρης
επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τί αύξηση θα δοθεί
ή για το τί θα κάνει στο µέλλον η Κυβέρνηση. Και να τα αφήσει
αυτά, ότι αν γίνει καλύτερο το οικονοµικό κλίµα, τότε θα πάρουν
αποφάσεις ευνοϊκές για τα συµφέροντα του εργαζόµενου λαού.
Επίσης, θεσµοθετείται πλέον µέσα από το άρθρο 7, παράγραφος 2, ότι ανακαθορίζονται τα όρια ηλικίας, σύµφωνα µε το
προσδόκιµο ζωής, µε αρχή το εξηκοστό πέµπτο έτος της ηλικίας
από το 2020 και µάλιστα µε κοινή υπουργική απόφαση. Και αυτό
θα γίνεται, βέβαια, µέσα από την Εθνική Στατιστική Αρχή και µε
απόφαση της EUROSTAT. Αντιλαµβανόµαστε όλοι, δηλαδή, πως
θεσµοθετήθηκε ότι από το 2020 θα πάµε και στα εβδοµήντα, θα
πάµε και στα εβδοµήντα δύο, όσος θα είναι ο µέσος όρος προσδόκιµου ζωής. Αυτό ψηφίζετε σήµερα.
Βέβαια, το ΛΑΦΚΑ είναι γεγονός ότι το χρησιµοποιείτε δήθεν
για να ενισχύσετε τους χαµηλοσυνταξιούχους. ∆ηλαδή, αυτός
που παίρνει 1.400, 1.500, 1.700 ευρώ µετά από τριάντα πέντε και
τριάντα οκτώ χρόνια δουλειάς είναι πολλά. Αφαιρέστε από εκεί,
για να δώσουµε στις µικρότερες συντάξεις. Και αυτό λέτε ότι
είναι κοινωνική δικαιοσύνη.
Όχι. Κοινωνική δικαιοσύνη είναι να επιστραφούν όλα τα κλεµµένα, εδώ και δεκαετίες διαχρονικά από τις κυβερνήσεις που
εναλλάσσονται, ΠΑΣΟΚ, Νέα ∆ηµοκρατία, ΕΡΕ, Ένωση Κέντρου.
Γιατί τα κλεµµένα είναι πάνω από 90 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως
έχουµε αποδείξει µε πρόταση νόµου µέσα στη Βουλή και που πανηγυρικά, βέβαια, την έχετε απορρίψει, τόσο οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ, όσο και της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Έτσι, λοιπόν, η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση κινείται προς τη
συγκεκριµένη κατεύθυνση: Απαλλαγή από το δηµόσιο κοινωνικό
χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, δηµιουργία πλέον προϋποθέσεων και συνθηκών για το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα. ∆ηλαδή, θα πληρώνει ο λαός στις ιδιωτικές ασφάλειες, για να έχει
τη σύνταξή του.
Αυτός, λοιπόν, είναι ο στόχος. Αυτόν τον στόχο ξέρετε, τον
έχει αντιπαλέψει και τον αντιπαλεύει το εργατικό και λαϊκό κίνηµα. Και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ναι, είναι στο
πλευρό του αγωνιζόµενου κινήµατος.
Γι’ αυτόν το λόγο, άλλωστε, είναι γνωστό σε όλους πλέον ότι
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δέχθηκε και δέχεται χυδαίες
και προβοκατόρικες επιθέσεις, τόσο από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
και της Κυβέρνησης, όσο και από την ηγεσία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. ∆έχεται επίθεση, γιατί δεν κάνει πίσω στη
σταθερή, αταλάντευτη, διαχρονική θέση που έχει. Αυτή η επίθεση στηρίζεται στη συκοφαντία και στα χαλκευµένα στοιχεία.
Αυτό αποκαλύφθηκε χθες στην Εξεταστική Επιτροπή για τη
«SIEMENS», σε απάντηση του πρώην Υπουργού, του κ. Βερελή,
στην ερώτηση του Θανάση Παφίλη, εάν έχει µετοχές ή εάν είχε
µετοχές το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας στην εταιρεία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», η οποία εξαγοράστηκε από την «COSMOTE».
Και να θυµίσω σ’ αυτό το σηµείο, βέβαια, ότι τότε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης µε την πλήρη κάλυψη της ηγεσίας και του
κ. Παπανδρέου, αλλά και ο κύριος Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού έλεγαν ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
έχει µετοχές. Και µάλιστα χρησιµοποίησε και χαλκευµένα στοιχεία, Πρακτικά της Βουλής, για να αποδείξει ότι ο Εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, όταν ήρθε η ώρα να µιλήσει για τη «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» αποχώρησε. Για κακή του τύχη, βέβαια, εγώ ήµουν ο συγκεκριµένος Βουλευτής.
Θα καταθέσω, όµως, στα Πρακτικά, πρώτα και κύρια τα χαλκευµένα στοιχεία που χρησιµοποίησαν πολλοί Βουλευτές και ο
Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού που τα κουνού-
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σατε µέσα στη Βουλή, αλλά και σε διάφορα κανάλια. Ήταν χαλκευµένα στοιχεία από το Press.gr, τα οποία τα χρησιµοποιήσατε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Άγγελος Τζέκης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και θα καταθέσω, βέβαια και τα επίσηµα Πρακτικά της Βουλής που αποδεικνύουν ότι ο Άγγελος Τζέκης εκείνη την ηµέρα
δεν µπορούσε να ήταν στην Επιτροπή για έναν απλό λόγο: ∆ιότι
εκείνη την ηµέρα ήµουν στη Θεσσαλονίκη, γιατί µέλος της οικογενείας µου έπρεπε να κάνει επέµβαση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Άγγελος Τζέκης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα, δηλαδή, αποκαλύπτεται πλήρως η συκοφαντική προβοκατόρικη ενέργεια του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του
Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού απέναντι στο
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας για να το χτυπήσουν για ένα πολύ
συγκεκριµένο λόγο: ∆ιότι, δεν έκανε βήµα και δεν πρόκειται να
κάνει βήµα πίσω από τη στήριξη των δίκαιων αιτηµάτων του εργαζόµενου λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ την ανοχή σας για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Όταν, βέβαια, βάζουµε το ζήτηµα ότι το δίκαιο είναι του εργαζόµενου λαού, θα πω ότι δίκαιο του εργαζόµενου λαού στις
διεκδικήσεις που έχει και που χάνει από το νοµοσχέδιο, το οποίο
σήµερα θα ψηφιστεί και θα ολοκληρώσει το κοινωνικό, ασφαλιστικό έγκληµα.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, λοιπόν, αυτήν τη χρονική
περίοδο είναι γνωστό γιατί χτυπιέται. Γιατί αυτή την περίοδο το
εργατικό, το λαϊκό κίνηµα ναι, είναι στους δρόµους, οργανώνεται,
κάνει την ανασυγκρότησή του και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας πραγµατικά δεν θα κάνει πίσω στη στήριξη των θέσεων
του εργατικού, λαϊκού κινήµατος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζέκη. Έχει ζητήσει το λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Γιώργος Καρατζαφέρης.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για µια σύντοµη παρέµβαση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ακούσαµε µε την προσοχή που πρέπει την
απολογία του κ. Τζέκη, σχετικά µε την απουσία του από την Επιτροπή στο επίµαχο θέµα της «ΓΕΡΜΑΝΟΣ». Βέβαια, υπάρχει µία
διαδικασία κοινοβουλευτική σε περίπτωση κωλύµατος ενός Βουλευτή.
Θέλω να πιστεύω ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας -το
έχει πει εξάλλου- δεν θα φέρει δυσκολίες στη σύσταση αυτής
της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει αποφασιστεί από την Κυβέρνηση και αναστέλλεται. Εµείς θέλουµε περισσότερο φως.
Όµως, δεν µπορούµε εδώ πέρα µέσα να παίζουµε τις µωρές παρθένες. Εσείς δεν είσαστε το κόµµα που αρνείται τον έλεγχο της
πολιτείας; Ας έρθει ο έλεγχος της πολιτείας. Το έχει πει κατ’ επανάληψη η Γραµµατέας. Να γίνει έλεγχος στα οικονοµικά του κόµµατός σας, να µπει και να κάνει έλεγχο, όπως κάνει έλεγχο στη
Νέα ∆ηµοκρατία, όπως κάνει έλεγχο στο ΠΑΣΟΚ, όπως κάνει
έλεγχο στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως κάνει έλεγχο σε µας. Αύριο το πρωί να
έρθει και να γίνει έλεγχος και να δούµε τι θα βγάλει αυτός ο έλεγχος. ∆εν είστε εσείς που πληρώνετε εκεί τους εργαζόµενους µε
κατώτερο µισθό από τις συλλογικές συµβάσεις; Παιδιά το καταγγέλλουν, τα οποία δουλεύουν στο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ», παιδιά τα
οποία σήµερα δεν είναι στο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ».
Εποµένως, µην προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από τον δήθεν
αντικοµµουνισµό. Όπως υπάρχει ο αντικαπιταλισµός, όπως
υπάρχει ο αντιαµερικανισµός, όπως υπάρχουν όλα αυτά τα οποία
ακούγονται εναντίον του νεοφιλελευθερισµού, είναι δικαίωµα στη
∆ηµοκρατία να υπάρχει και αντικοµµουνισµός. Από πού βρήκατε
εσείς το άβατον και το άτρωτον; Έχετε πολλά τρωτά και έχουµε
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δικαίωµα εµείς να τα αναδείξουµε, όπως και εσείς έχετε δικαίωµα να αναδεικνύετε πιθανά τρωτά που έχουν τα άλλα κόµµατα.
Από πού και ως πού, λοιπόν, εσείς δεν πρέπει να µπαίνετε εις την
κριτική;
Όσον αφορά τη «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» νοµίζω ότι αν γίνει Εξεταστική
Επιτροπή θα υπάρξει εκείνη η διαδικασία, η οποία θα διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση. Όµως, να καταλήξουµε. Η «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» δεν ανήκε ποτέ εις τις τάξεις του ΛΑΟΣ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είναι οφειλοµένη και
δεδικαιολογηµένη µια σύντοµη απάντηση από τον κ. Τζέκη, ο
οποίος έχει ζητήσει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Τζέκη, έχετε το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αντιλαµβάνοµαι την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και γενικότερα το
κόµµα του. Όταν πέφτουν οι µάσκες και αποκαλύπτεται πραγµατικά ο προβοκατόρικος ρόλος απέναντι σε ένα συγκεκριµένο
κόµµα, εκεί υπάρχει και σύγχυση και «άλλα λόγια ν’ αγαπιόµαστε».
∆εν άκουσα να πει τίποτα για τα χαλκευµένα στοιχεία που χρησιµοποίησαν. Εδώ µέσα δηλώσεις γινόντουσαν. Εχθές, λοιπόν,
ο κ. Βερελής, ο οποίος γνωρίζει -και γνωρίζει καλά- είπε στην
Εξεταστική Επιτροπή ότι στην Προανακριτική Επιτροπή, µέσα
από τις πιέσεις που ασκούσε ο συγκεκριµένος εισαγγελέας διαβεβαίωσε ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν είχε καµµιά
µετοχή και καµµιά ανάµιξη στη «ΓΕΡΜΑΝΟΣ». Ένα ζήτηµα είναι
αυτό που αποκαλύπτεται, δηλαδή, όχι µόνο η προβοκατόρικη
ενέργεια του κυρίου Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, αλλά και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Μα τι
λέτε…
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: ∆εν αναφέροµαι σε σας, κύριε Υφυπουργέ. Απλά εκεί είναι τα έδρανα της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συντοµεύετε, κύριε
Τζέκη.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Όσον αφορά τον έλεγχο του κόµµατος,
εχθές -να πληροφορήσω και το Σώµα- ήρθαν εκπρόσωποι από
την Επιθεώρηση Εργασίας για έλεγχο και στον «902» και στον
«904». ∆εν έχει αρνηθεί ποτέ τον έλεγχο των αρµοδίων οργάνων
του κράτους και στις επιχειρήσεις που έχει. Αυτό, όµως, είναι
διαφορετικό από το να δώσουµε στη δηµοσιότητα και σε οποιαδήποτε όργανα, ονόµατα κοµµατικών µελών σε αυτούς οι οποίοι
θέλουν πραγµατικά να αποκόψουν το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας από τη βάση του. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
Εξάλλου, ο έλεγχος και στα οικονοµικά των κοµµάτων, βάσει
και των επιχορηγήσεων που παίρνουν απ’ τη Βουλή, είναι ανοιχτός και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Αυτό είναι διαφορετικό και δένεται και µε την προσπάθεια
που γίνεται από το νοµοσχέδιο για την εκλογική διαδικασία µπροστά στις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές, που και εκεί
υπάρχουν ρυθµίσεις, προκειµένου να διοχετευτεί µια κατάσταση
πολύ επικίνδυνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίου Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής: εµείς δεχόµαστε οποιαδήποτε ιδεολογική ή πολιτική αναµέτρηση. Αλλά ξέρετε πάρα
πολύ καλά και εσείς και γνωρίζετε και την ιστορία, ότι όταν ήταν
να χτυπηθεί το εργατικό, το λαϊκό κίνηµα, πρώτα ξεκινούσε από
αυτήν την πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, γιατί
γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι αυτοί που είναι µέσα στο εργατικό
ή στο λαϊκό κίνηµα δεν θα κάνουν βήµα πίσω από τα συµφέροντα του εργαζόµενου λαού.
Αυτή τη διαβεβαίωση δίνουµε και πάλι στον εργαζόµενο λαό
που µας βλέπει, µας παρακολουθεί και µας ακούει, µε πλήρη σεβασµό σε όλους αυτούς οι οποίοι πραγµατικά αυτή τη δύσκολη
ώρα νιώθουν αγανακτισµένοι. Και εµείς δεν κάνουµε τίποτε άλλο,
παρά να απλωνόµαστε στο λαό µέρα-νύχτα, εκεί που πραγµατικά υπάρχουν και τα προβλήµατα. ∆υστυχώς για κάποιους, το
κοινωνικό, λαϊκό µέτωπο ναι, θα δηµιουργηθεί για να διεκδικήσει, να αντισταθεί και να ανατρέψει και πολιτικές καταστάσεις.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Τζέκη, ο σεβασµός σας εννοείται ότι εκτείνεται και προς την κοινοβουλευτική
διαδικασία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Μα αυτήν την ώρα δεν κάνουµε κοινοβουλευτική διαδικασία;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Καρατζαφέρη,
έχετε το λόγο για µια σύντοµη απάντηση για να κλείνει το θέµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Οι ύβρεις είναι προνόµιο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Όταν αισθάνεται ότι δεν έχει
επιχειρηµατολογία, χρησιµοποιεί ακραίους χαρακτηρισµούς. ∆εν
είµαι εγώ αυτός, ο οποίος θα του κάνω µαθήµατα πολιτικής και
δηµοκρατικής αγωγής. Έχουν προσπαθήσει άλλοι στο παρελθόν, προεξάρχοντος του αειµνήστου Γεωργίου Παπανδρέου και
δεν τα κατάφεραν.
∆ικαίωµά τους να βρίζουν. ∆ικαίωµά τους, όµως, να υπακούν
στο Σύνταγµα το οποίο αρνούνται, αλλά βεβαίως και στις νόµιµες
διαδικασίες που έχει η πολιτεία µας, να πάνε τα όργανα του κόµµατος να κάνουν έλεγχο. ∆εν θέλουν έλεγχο σε ονόµατα, γιατί
φοβούνται ποιοι είναι οι χορηγοί. Εµείς δεν φοβόµαστε. «Φύλλο
και φτερό». Όποιος θέλει έρχεται και βλέπει, τα πάντα.
Από κει και πέρα, εµείς δεν είµαστε αυτοί που περιουσιακά
στοιχεία τα βάζουµε σε ονόµατα στελεχών µας και Βουλευτών
µας για να καλυπτόµεθα. ∆εν κάνουµε τέτοιες διαδικασίες. Και
επαναλαµβάνω, εάν αύριο το πρωί δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για µια έρευνα για το «ΓΕΡΜΑΝΟ», έχω την αίσθηση ότι
θα γελάσει ο κάθε πικραµένος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Γιατί δεν κάνατε αντικατάσταση; Γιατί
δεν µπήκε κανείς µέσα στην επιτροπή;
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Είστε κοινός προβοκάτορας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Πλεύρη, σας παρακαλώ. Ενώπιον του Προέδρου σας, κάντε ησυχία όλοι σας.
Παρακαλώ ο Υφυπουργός κ. Σαχινίδης έχει το λόγο για νοµοτεχνική παρέµβαση.
Ορίστε, κύριε Σαχινίδη, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η βελτίωση που θέλω να κάνω είναι η εξής: Η παράγραφος 1
της υπ’ αριθµόν 147/24 τροπολογίας, η οποία προστέθηκε ως
παράγραφος 6 του άρθρου 17, διαγράφεται και τίθεται ως παράγραφος 1 της υπ’ αριθµόν 147/24 τροπολογίας, η οποία θα
αποτελέσει ίδιο άρθρο του νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Ηλίας Πολατίδης, Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από το Νοµό Σερρών, έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάµε σε αυτό το νοµοσχέδιο σχετικώς µε το ασφαλιστικό
του δηµοσίου το οποίο, όµως, για κάποιους λόγους, κυρίως νοοτροπίας που υπάρχει και που έχει ενταχθεί στο Σύνταγµα, είναι
χωριστά από το νοµοσχέδιο του ιδιωτικού τοµέα. Το πρόβληµα
του ασφαλιστικού µας συστήµατος είναι ότι γενικά δεν υπάρχει
παραγωγή στην Ελλάδα. Όσο καταστρέφεται η παραγωγή, όσο
δεν υπάρχει πλούτος παραγόµενος στην Ελλάδα, ό,τι νοµικό
κόλπο και να κάνουµε, ό,τι µαθηµατική ταχυδακτυλουργία, θα
υπάρχει αυτή η έλλειψη εισφορών στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Παρ’ όλο που αυξάνεται γενικώς το µέγεθος της οικονοµίας, η
παγκοσµιοποίηση µειώνει τα έσοδα στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Να πούµε κάποτε όχι στο δηµόσιο, το βλέπουµε άλλωστε και
στις ελληνικές ταινίες, όπου η αείµνηστη Γεωργία Βασιλειάδου,
στη γνωστή ταινία όταν βλέπει κάποιον που θέλει να προξενέψει
στην κόρη της ότι είναι δηµόσιος υπάλληλος, λέει: «Α, δηµόσιος
υπάλληλος;» Τότε ήταν έτσι η κατάσταση. Αργότερα, όµως, το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία, προϊούσης της αποβιοµηχανοποιήσεως της Ελλάδας, βρήκαν έναν τρόπο µε τον οποίο και το
«σκύλο χορτάτο» να έχουνε και την «πίττα ολόκληρη», κατά τη
δική τους άποψη.
Άρχισε, λοιπόν, η πίεση της ανεργίας η οποία υπήρχε από τον
ιδιωτικό τοµέα µε το κλείσιµο των επιχειρήσεων. Και την εποχή
της σοσιαλµανίας του Καραµανλή, την εποχή του Σοσιαλισµού
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του Παπανδρέου, κατηύθυναν –κυρίως ξεκίνησε αυτό από το
ΠΑΣΟΚ και ολοκληρώθηκε φυσικά µε τη Νέα ∆ηµοκρατία- τον
κόσµο προς το δηµόσιο.
Συνέβη όµως το εξής παράδοξο. Κάποτε δούλευε ένας από
την οικογένεια και ζούσε η οικογένεια και µάλιστα πολυµελής.
Το πρώτο µέτρο κοινωνικής µηχανικής ήταν να αρχίσει να µειώνει τα παιδιά. Μετά ήταν να αρχίσει να δουλεύει και η σύζυγος.
Κατόπιν, αρχίσαµε να λέµε ότι πρέπει να έχουµε µισθό του δηµοσίου της δεκαετίας του ’80, αυξηµένο δηλαδή. Κατόπιν, αρχίσαµε να λέµε ότι πρέπει να είναι δύο αυτοί, οι οποίοι θα
δουλεύουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι, προκειµένου να επιτύχουν ένα
επιθυµητό βιοτικό επίπεδο. Σε αυτή όλη την εξέλιξη οδήγησε το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία, αυτά τα κόµµατα τα οποία έχουν
κυβερνήσει.
Ποιος φταίει για το ότι υπάρχουν πεθαµένοι οι οποίοι παίρνουν
σύνταξη; Ποιος φταίει για τις χιλιάδες, που φτάνουν σχεδόν ένα
ποσοστό του 50% ή του 80%, «µαϊµούδων» αναπήρων σε συγκεκριµένους νοµούς; Γιατί δώσατε αυτές τις αυξήσεις και αυτές τις
εικονικές αναπηρίες; Για ποιο λόγο; Μήπως, το δώσατε ακριβώς
για να γλιτώσετε από τα προβλήµατα τα οποία δηµιουργούνται
από την έλλειψη ψηφοφόρων; Ή προκειµένου οι αντιλαϊκές πολιτικές σας να περνάνε, να µπορείτε εσείς να πείτε: «Μην ασχολείσαι µε τα πολλά, κοίταξε τώρα να βολευτείς εσύ, αφού σε
έχουµε βολέψει. Συνέχισε να µας ψηφίζεις.»
Στα θετικά του νοµοσχεδίου είναι ότι κάνει ένα βήµα προς την
ισονοµία εντάσσοντας στο ΙΚΑ, από εδώ και πέρα, τους δηµοσίους υπαλλήλους. Εγώ, το κρίνω ως θετικό. Για εµένα τα προνόµια, τα οποία δόθηκαν στο δηµόσιο ήταν αρνητικά. Φτάσαµε
όµως, µε την εξέλιξη της οικονοµίας, δυστυχώς, οι διπλόµισθοι
δηµόσιοι υπάλληλοι να µην µπορούν να εξασφαλίσουν ένα καλό
βιοτικό επίπεδο. Η ισότητα, λοιπόν, η οποία δηµιουργείται µε το
παρόν νοµοσχέδιο, είναι ισότητα προς τα κάτω. Χειροτερεύουνε
δηλαδή οι συνθήκες, για τους δηµοσίους υπαλλήλους, ενώ θα
έπρεπε λόγω της εξέλιξης της οικονοµίας να βελτιώνονται.
Εδώ, µέσα όµως βάζετε και µια παράµετρο, σχετικά µε τη συµπεριφορά σας απέναντι στους πολυτέκνους και στους στρατιωτικούς που δείχνει ξεκάθαρα και τους πολιτικούς σας
στόχους. Είστε ένα κόµµα, όπως έχει κατ’ επανάληψη πει ο Πρόεδρος σας, το οποίο προωθεί την παγκοσµιοποίηση. Κόµµα το
οποίο θέλει την παγκόσµια κυβέρνηση. Την ονοµάζει διακυβέρνηση, αλλά στην ουσία είναι µια παγκόσµια κυβέρνηση. Κόµµα
το οποίο οι στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, προωθούν
µε κάθε τρόπο, µε την αρθρογραφία τους, µε οτιδήποτε βγαίνει
στα µέσα ενηµερώσεως, την παγκόσµια κυβέρνηση. Ε, αυτή η
παγκόσµια κυβέρνηση, δεν θέλει η Ελλάδα ούτε να έχει πληθυσµό, γι’ αυτό και τα µέτρα εναντίον των πολυτέκνων τα οποία
παίρνετε, υποτίθεται πάλι για την ισότητα µε τους άγαµους, παραδείγµατος χάριν, ούτε θέλει να υπάρχουν οι στρατιωτικοί και
να έχουµε κάποιες καλές συνθήκες εργασίας που να τους κρατάνε και να κάνουν το στρατό αξιόµαχο.
Σας ερώτησα και στην Επιτροπή -δεν θυµάµαι αν ήσασταν
εσείς, µάλλον ήταν ο κ. Σαχινίδης- ο στρατιωτικός στη διάρκεια
του εργασιακού του βίου θα κάνει περίπου δέκα έως δεκαπέντε
µετακοµίσεις, για το κόστος αυτών των µετακοµίσεων ποιο ακριβώς αντιστάθµισµα παίρνει από το ελληνικό δηµόσιο; Ένα κόστος, το οποίο ένας αντίστοιχος δηµόσιος υπάλληλος που
υπηρετεί σε µια άλλη υπηρεσία, δεν το έχει. Ο άλλος θα κάνει το
πολύ µια ή δύο το πολύ µετακοµίσεις και ο άλλος θα κάνει δεκαπέντε. ∆ε θα πρέπει να πάρετε κάποια µέτρα; Αυτά έπαιρνε ο
νοµοθέτης του παρελθόντος και γι’ αυτό έβαζε κάποια «προνόµια» για τους στρατιωτικούς. Έρχεστε, εδώ και τα καταργείτε
αυτά. Βέβαια, µε τις συνθήκες που υπάρχουν και µε την ανεργία,
κανείς δεν µιλάει για όλα αυτά. Κανείς δεν ανοίγει το στόµα του
γιατί το φάσµα της ανεργίας παραµένει απειλητικό.
Υπάρχει, βέβαια, και ένα άλλο θέµα. Κάνετε κάτι καλό παρά τη
θέλησή σας, όπως ανέφερε ο κ. Μαρκάκης: Με τη µείωση των
συντάξεων θα έχουµε, πλέον, την πρόνοια, την οποία παίρνετε
για τις αλλοδαπές οι οποίες θέλουν να παντρευτούν Έλληνες συνταξιούχους. Στην ουσία την καταργείτε, διότι θα είναι πολύ χαµηλές οι συντάξεις. Πραγµατικά είναι µια πολύ καλή σκέψη -δεν
ξέρω αν το κάνετε επίτηδες- όµως, ουδέν κακόν αµιγές καλού.
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Η ιδεολογική διαφορά η δική µας, µε εσάς και τη Νέα ∆ηµοκρατία και τα υπόλοιπα κόµµατα της παγκοσµιοποίησης είναι ότι
πιστεύετε ξεκάθαρα σ’ ένα διαφορετικό κοινωνικό µοντέλο οργανώσεως της παγκόσµιας κοινωνίας. Για εσάς όλος ο κόσµος
είναι µια αρένα, στην οποία δεν υπάρχει κανενός είδους προστασία. Υπάρχουν τα άτοµα και οι υπερεθνικοί µηχανισµοί, που
µπορεί να είναι πολυεθνικές εταιρείες, µπορεί να είναι οργανώσεις του Σόρος, µπορεί να είναι η -Λέσχη Μπίντελµπεργκ, δεν
ξέρω τι ακριβώς µπορεί να είναι, πάντως δεν υπάρχει τίποτα άλλο
από το ένα επίπεδο στο άλλο. Μόνον, το εθνικό κράτος µπορεί να
εγγυηθεί δικαιώµατα και ελευθερίες. Οποιοσδήποτε ισχυρίζεται
το αντίθετο, ας δει την παγκόσµια ιστορία και να βγάλει τα συµπεράσµατά του.
Η παγκοσµιοποίηση που θέλει ο Πρωθυπουργός, έχει ως λογικό επακόλουθο τη µείωση των εισοδηµάτων για τη χαµηλή και
µεσαία τάξη, την επίθεση αυτή στη µεσαία τάξη και την πτώση
του βιοτικού επιπέδου. Όποιος δεν θέλει να το καταλάβει εθελοτυφλεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πολατίδη.
Επιτρέψτε µου, να κάνω µια διευκρινιστική ανακοίνωση προς
το Σώµα: Αύριο στις 16-7-2010, δεν θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν
47/32/17-6-2010 επίκαιρη επερώτηση της Νέας ∆ηµοκρατίας,
«Σχετικά µε τον πάγωµα επιστροφής ΦΠΑ, στις επιχειρήσεις».
Θα ακολουθηθεί η διαδικασία, όπως προβλέπεται από τη σχετική
ειδική ηµερησία διάταξη.
Η Βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σοφία Καλαντίδου έχει το λόγο.
Ορίστε, κυρία Καλαντίδου, έχετε το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό των δηµοσίων υπαλλήλων καθορίζει µε λίγα λόγια, µε τρεις
σειρές αν θέλετε, το δικαίωµα στην πλήρη σύνταξη µετά από σαράντα χρόνια δουλειάς, όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στο εξηκοστό πέµπτο έτος και τραγικά µειωµένη σύνταξη αφού τη
χωρίζει σε βασική και αναλογική και την υπολογίζει µε µειωµένους συντελεστές.
Συµπέρασµα -µε βάση και τις διαδικασίες που είχαµε και την
προηγούµενη εβδοµάδα- η κεντρική ιδέα του νοµοσχεδίου είναι
η επιβολή και στο δηµόσιο όλων των ανατροπών, που έχουν σχεδιαστεί και τελικώς έχουν ψηφιστεί για τον ιδιωτικό τοµέα και
προβλέπονται στο µνηµόνιο, απλώς µε ηµεροµηνία έναρξης για
το δηµόσιο την 1η Ιανουαρίου 2015, ολοκληρωτικά.
Ο εργασιακός Μεσαίωνας, λοιπόν, είναι εδώ, αν συνυπολογίσουµε, όπως οφείλουµε να κάνουµε, τις ελαστικές εργασιακές
σχέσεις, που επιβάλλονται και στο δηµόσιο, ενώ είναι καθεστώς
στον ιδιωτικό τοµέα, τις µειώσεις των µισθών και των συντάξεων.
Και γι’ αυτήν την επέλαση σε βάρος των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα, η Κυβέρνηση επικαλείται τη οικονοµική κρίση, το δηµόσιο χρέος, τα ελλείµµατα.
Και πραγµατικά δεν θα αναλύσω, γιατί οι σύντροφοί µου από το
κόµµα µου και ο εισηγητής µας από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, έχουν αποδοµήσει αυτά επιχειρήµατα, έχουν στοιχειοθετήσει πόσο προσχηµατικά είναι.
Παρ’όλα αυτά θέλω να υπογραµµίσω δύο πράγµατα, θέλοντας
να βοηθήσω στη συζήτηση αν θέλετε που γίνεται στην κοινωνία
πιο πολύ και όχι εδώ µέσα. Στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση,
σε άλλα κράτη µέλη, ενώ ακολουθούνται τα ίδια µέτρα δεν
έχουµε ούτε την παρουσία της τρόικα και είναι και ανεξάρτητα
από τη δηµοσιονοµική κατάσταση. Ένα ακόµα ζήτηµα που έντεχνα δεν συζητιέται, ενώ είναι και επίκαιρο. Πρόσφατα η «Πράσινη Βίβλος», που ετοίµασε η Κοµισιόν για το ασφαλιστικό µας
δείχνει τα χειρότερα που έρχονται, αφού συνδέει ξεκάθαρα τα
όρια συνταξιοδότησης µε την βελτίωση του προσδόκιµου ορίου
ζωής, πράγµα που φάνηκε και στο προηγούµενο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο, αν θέλετε, µια που τιµωρεί τη ζωή µε τη δουλεία.
Πραγµατικά µε τα επιχειρήµατα για τα ελλειµµατικά ταµεία και
το πώς θα τα στηρίξουµε, τροφοδοτείτε τον οδοστρωτήρα της
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κοινωνικής ασφάλισης. Η βιωσιµότητα των ταµείων, όµως –και
το ξέρετε πάρα πολύ καλά- δεν εξασφαλίζεται χωρίς το χτύπηµα
της ανασφάλιστης εργασίας, δεν εξασφαλίζεται όταν έχουµε
εξάπλωση των ελαστικών µορφών στις εργασιακές σχέσεις, όταν
έχουµε ωροµίσθια, συµβάσεις κ.λπ., δεν εξασφαλίζεται χωρίς την
πάταξη της εισφοροδιαφυγής, χωρίς την επιστροφή των κλεµµένων αποθεµατικών. Όλοι οι εργαζόµενοι πάντως πληρώνουν.
Ας καλέσουµε και τους πατριώτες εφοπλιστές να πληρώσουν εργοδοτικές εισφορές.
Βέβαια, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Κυβέρνηση σε αυτό ειδικά
το νοµοσχέδιο, µια εβδοµάδα µετά το νοµοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση στον ιδιωτικό τοµέα, έβγαλε νέα επιχειρήµατα.
Έστησε, αν θέλετε, µια άλλη µηχανή επιχειρηµάτων, αφού βλέπει τα γενικά πολιτικά της επιχειρήµατα, δάνεια, χρέη, ταµεία,
κρίση, φέρνουν αγανάκτηση στον κόσµο, πυροδοτούν µία αντίδραση στον κόσµο παρ’ όλο που προσπαθεί µε τον µηχανισµό
της προπαγάνδας, µε όσα µέσα έχει, αυτή την αντίδραση να την
καθηλώσει.
Έτσι, λοιπόν, µπήκαµε σε άλλου είδους επιχειρήµατα, µε την
επίκληση της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ισοτιµίας και χωρίσαµε τους εργαζόµενους σε οµάδες, σε οµαδούλες, τους είπαµε
«καλούς, κακούς». Πραγµατικά προσπαθείτε µε όλο αυτό το στήσιµο των επιχειρηµάτων να οδηγήσετε τους εργαζόµενους στο
καβούκι της ατοµικής λύσης ή στην αυτοκτονία. Και µερικές
φορές µπορεί η αυτοκτονία αυτή –υπάρχουν κάποια παραδείγµατα- να είναι και πραγµατική, κυριολεκτική.
Εγώ, αυτό που βλέπω είναι ότι το προηγούµενο διάστηµα λειτούργησε πολύ καλά ο προπαγανδιστικός µηχανισµός και µέσα
από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Συνέβαλλαν σε αυτό µε την
αδιάλειπτη συµµετοχή τους κυβερνητικά στελέχη, ενώ από εδώ
είχαν σοβαρές απουσίες. Βέβαια, συνέβαλλαν τα µεγάλα συµφέροντα, που έχουν στα χέρια τους τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Προέρχοµαι από τον ιδιωτικό τοµέα µε είκοσι τέσσερα χρόνια
ένσηµα. Ποτέ µου δεν θεώρησα αντίπαλό µου το δηµόσιο υπάλληλο. Αλλά ήταν κάτι, που καλλιεργήθηκε πολύ έντεχνα και σε
µεγάλη διάρκεια χρόνου από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό
συνδικαλισµό. Έτσι, να µοιραστούµε ο καθένας το µαγαζάκι του
και να βάλουµε τα δικαιώµατα των εργαζόµενων πραγµατικά
κάτω από οποιοδήποτε άλλο κοµµατικό και εργοδοτικό συµφέρον.
Εγώ θα ήθελα να το βάλω µε αυτό το σκεπτικό, ότι ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισµός συνέβαλε –και νοµίζω ότι
αυτή η υπογράµµιση πρέπει να είναι θέµα διαλόγου στην κοινωνία- στον αφοπλισµό του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήµατος.
Πρέπει, λοιπόν, να απαντήσουµε για τις διακρίσεις ανάµεσα
στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα; Και νοιάζεστε εσείς οι κυβερνητικοί Βουλευτές, που –ναι- δίνετε συγχαρητήρια ο ένας στον
άλλον για την επιτυχία και για την ψήφιση του νοµοσχεδίου, για
τον ιδιωτικό τοµέα; Μα, την προηγούµενη εβδοµάδα ψηφίσατε
αύξηση του ορίου των απολύσεων στον ιδιωτικό τοµέα. Ψηφίσατε η καθαρίστρια να βγαίνει στη σύνταξη στα εξήντα πέντε.
Ψηφίσατε να µειωθεί η αποζηµίωση στον ιδιωτικό τοµέα. Τώρα τι
νοιάζεστε;
Πραγµατικά, θέλετε να ισοφαρίσετε τα λίγα παραπάνω δικαιώµατα που απέκτησε -κάτω από πιέσεις, από αγώνες, αλλά και
από τη δική σας πολιτική που τους ήθελε πελάτες- ο υπάλληλος
στο δηµόσιο τοµέα να τα κατεβάσετε κάτω. Θέλετε να τους φέρετε και αυτούς στο µεσαίωνα.
Μιλάτε για διακρίσεις των δύο φύλων. Ποιοι εσείς; Εσείς, που
σε όλα τα άλλα ζητήµατα ξεχνάτε τα βάρη που σηκώνει µια εργαζόµενη γυναίκα; Εγώ ντράπηκα που άκουσα χθες σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα στο Κοινοβούλιο από γυναίκες Βουλευτές να
λένε για καφέδες και καθισιό, αν βγουν νωρίς στη σύνταξη οι γυναίκες.
Κοιτάξτε να δείτε. Μόνο οι γυναίκες της αστικής τάξης που
έχουν λύσει το οικονοµικό τους πρόβληµα, όταν βγουν –όποτε
βγουν- στη σύνταξη, κάθονται. Οι γυναίκες, οι µάνες του λαού
όταν παίρνουν σύνταξη συνεχίζουν να δουλεύουν ασταµάτητα
για να βοηθήσουν την οικογένεια. Πού το βρήκατε το καθισιό στις

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΡΞΖ’ - 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

µανάδες µας; Και το λέτε χωρίς ντροπή από αυτό το Βήµα. Και
χειροκροτάτε ο ένας τον άλλον.
Θρήνος για το δηµογραφικό. Ποιο δηµογραφικό; Με συγκεκριµένες διατάξεις καταργείτε και αυτά που είχαν οι µανάδες.
∆ηλαδή, είναι λίγο. Με είκοσι πέντε χρόνια δουλειάς είναι άδικο!
Πώς να το πούµε; Είκοσι πέντε χρόνια δουλειάς και αν έχεις ανήλικο παιδί, είναι άδικο να βγεις στη σύνταξη!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Θα τελειώσω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Εκτός αν αλλάξετε τα όρια για το ανήλικο. Ξέρετε, όπως µε το
προηγούµενο νοµοσχέδιο για την εργασία ανηλίκων από τα δεκαπέντε χρόνια, άνετα µπορείτε να µας πείτε ότι ανήλικο είναι
µέχρι τα δώδεκα. Εκεί µπορείτε να φθάσετε. Και µπορείτε να συνεχίσετε να χειροκροτάτε ο ένας τον άλλον.
Πάντως εµείς συνεχίζουµε και δεν θα κουραστούµε να το λέµε.
Επιµένουµε ότι όποια δικαιώµατα κατέκτησαν οι εργαζόµενοι,
πρέπει να παλέψουν να τα διαφυλάξουν. Επιµένουµε και λέµε ότι
οι εργαζόµενοι δουλεύουν ακριβώς για να απολαµβάνουν µια καλύτερη ζωή. Να έχουν περίθαλψη, να έχουν ελεύθερο χρόνο, να
ζουν καλύτερα. ∆εν δεχόµαστε κανένα επιχείρηµα για κατάργηση των διακρίσεων των δύο φύλων, ώστε να ανεβαίνουν τα
όρια συνταξιοδότησης, ώστε να χάνει δικαιώµατα η γυναίκα.
Θέλετε, να πάρετε δίκαια µέτρα; Πάρτε δίκαια µέτρα υπέρ του
λαού και θα έχετε και την υποστήριξή του. Αρκείστε, όµως και
σας ικανοποιεί η υποστήριξη του µεγάλου κεφαλαίου.
∆ηµόσια και καθολική υποχρεωτική ασφάλιση για όλους δεν
θα την έχει ο λαός, αν δεν την διεκδικήσει και αν δεν ανατρέψει
αυτό το πολιτικό σύστηµα που πραγµατικά υπηρετεί µόνο τα µεγάλα συµφέροντα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, την κ.
Καλαντίδου.
Και κλείνει ο κατάλογος των οµιλητών µε τη Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας από τα ∆ωδεκάνησα κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη.
Ορίστε, κυρία Ιατρίδη, έχετε το λόγο.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙ∆Η: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη συζήτηση που προηγήθηκε επί της αρχής του νοµοσχεδίου, νοµίζω ότι µπορούν να εξαχθούν ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα. Πρώτον για τους
Έλληνες πολίτες ο µόνος τρόπος για να σχεδιάσουν κάπως το
µέλλον τους, είναι να υπολογίζουν τα αντίθετα από αυτά που
κατά καιρούς δεσµεύεται ότι θα κάνει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Μέχρι στιγµής ό,τι έχουν πει οι Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ ότι θα
κάνουν, τελικά κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Και αν κοροϊδέψατε
προεκλογικά τον ελληνικό λαό για να κερδίσετε την ψήφο του,
είναι εξαιρετικά προκλητικό να συνεχίσετε να τον κοροϊδεύετε
και τώρα που είστε στην Κυβέρνηση.
Το δεύτερο συµπέρασµα είναι ότι συνεχίζετε να νοµοθετείτε
στο πόδι. ∆εν εξηγείται διαφορετικά γιατί ενώ ήδη έχει προηγηθεί η συζήτηση για το ασφαλιστικό του Υπουργείου Εργασίας,
εσείς φέρνετε τροπολογίες την τελευταία ώρα για να ευθυγραµµίσετε τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών µε αυτές
του Υπουργείου Εργασίας.
Το τρίτο συµπέρασµα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ προχωρά κάθετα και
οριζόντια σε πλήρη ισοπέδωση δικαιωµάτων και κατακτήσεων.
Είναι άλλο να προχωρά κανείς σε εξορθολογισµό του ασφαλιστικού σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα και άλλο να σαρώνει σαν
τσουνάµι τις ζωές των ανθρώπων.
Μου έκανε µάλιστα εντύπωση, που ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα ∆ηµοκρατία ότι προωθεί την ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό είναι λάθος. Είναι οι ρυθµίσεις
του ΠΑΣΟΚ που αναγκαστικά θα οδηγήσουν τους Έλληνες πολίτες σε αυτή την επιλογή. Αυτή είναι η αλήθεια.
Γιατί όταν τα βάλει κάτω ο εργαζόµενος, ο οικογενειάρχης θα
διαπιστώσει ότι όντως τον συµφέρει να κάνει αυτήν την επιλογή.
Σας το είπα και την προηγούµενη εβδοµάδα. Η ιδιωτική ασφάλιση συνηθίζεται στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής την έδρα
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, του σχεδιαστή του µνηµονίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα τώρα να αναφερθώ
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σε ορισµένα άρθρα του νοµοσχεδίου. Με το άρθρο 2 όλοι οι
υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί που θα προσλαµβάνονται στο δηµόσιο µετά το 2011, θα εντάσσονται στο ΙΚΑ. Αυτό το γεγονός θα
δηµιουργήσει ένα µοναδικό παράδοξο. Η κύρια ασφάλιση να δίνεται από το ΙΚΑ, ενώ η επικουρική να δίνεται από άλλους κλάδους ασφάλισης του δηµοσίου. Αυτή η επιλογή δεν θα
δηµιουργήσει τεράστια γραφειοκρατικά προβλήµατα;
∆εν θα δηµιουργήσει καθυστερήσεις στην απονοµή των συντάξεων; ∆εν θα οδηγήσει στην κατάρρευση των επικουρικών ταµείων;
Με τα άρθρα 3 και 4, σχετικά µε τον καθορισµό της βασικής
σύνταξης, η οποία, αυθαίρετα ουσιαστικά, ορίστηκε στα 360
ευρώ και της αναλογικής σύνταξης, ενισχύεται αυτό το οποίο
λέµε εδώ και καιρό, ότι οι ρυθµίσεις αυτές αποσκοπούν στη µείωση του συνταξιοδοτικού κόστους και έχουν στόχο δηµοσιονοµικού και όχι αναλογιστικού χαρακτήρα. Και είναι ακριβώς οι
ρυθµίσεις αυτές που θα δηµιουργήσουν κραδασµούς στο ασφαλιστικό µας σύστηµα και θα στρέψουν τους πολίτες στην ιδιωτική ασφάλιση µε σφραγίδα του συστήµατος ΠΑΣΟΚ. Με τα
άρθρα αυτά φαίνεται ότι οι ρυθµίσεις είναι ατεκµηρίωτες. Σκοπό
έχουν να λύσουν σήµερα το δηµοσιονοµικό πρόβληµα και όχι να
λύσουν τις υπάρχουσες στρεβλώσεις του ασφαλιστικού µας συστήµατος.
Για το άρθρο 6 ό,τι και να πούµε είναι λίγο. Εδώ έχουµε µία
βίαιη προσαρµογή στην εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών και
γυναικών, τη στιγµή που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστούσε
πιο προσεκτική προσέγγιση για την αποφυγή κοινωνικής αναταραχής. Επιπλέον, οι ρυθµίσεις για τις γυναίκες µε ανήλικα παιδιά δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά δεν ενδιαφέρεται ούτε για
το δηµογραφικό µας πρόβληµα, το οποίο µάλλον θεωρεί ότι το
έχει λύσει ούτως ή άλλως µε νόµο «Ραγκούση» για τους µετανάστες, ούτε για την κοινωνική συνοχή, την οποία θυµίζω ότι στην
Ελλάδα την εξασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό ο θεσµός της οικογένειας. Εκτός και αν ο κ. Παπανδρέου, µιλώντας για ∆ανία του
Νότου, τελικά θέλει να µας µετατρέψει σαν τις βορειοευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες η οικογένεια δεν αποτελεί ουσιαστικό
δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Να µας το πείτε να το ξέρουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω τέλος να σχολιάσω και το
θέµα της συνταξιοδοτικής κατάστασης των στρατιωτικών, των
στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και
του Πυροσβεστικού Σώµατος που κατατέθηκε ως τροπολογία
στο συζητούµενο νοµοσχέδιο.
Κατ’ αρχάς -και λυπάµαι που το λέω- το να κατατεθεί ως τροπολογία η συνταξιοδοτική κατάσταση των ενστόλων δείχνει τη
σηµασία που τους δίνει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι
ως τακτική ήταν απαράδεκτη.
∆εύτερον, ειλικρινά δεν µπορώ να αντιληφθώ τι είδους ένστολο προσωπικό θέλουµε ως χώρα ή τέλος πάντων τι προσωπικό θέλει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ναι µεν βγαίνουν νωρίς στη σύνταξη,
όµως η δουλειά που κάνουν έχει σηµαντικές ιδιαιτερότητες και
προπάντων δυσκολίες. ∆εν είναι δουλειά ούτε οκταώρου, ούτε
πενθηµέρου, γι’ αυτό και βγαίνουν στη σύνταξη νωρίς.
Εµείς στα ∆ωδεκάνησα και στα άλλα νησιά του Αιγαίου γνωρίζουµε από πρώτο χέρι τι περνούν τόσο οι στρατιωτικοί, όσο οι
λιµενικοί, οι αστυνοµικοί και οι πυροσβέστες. Από χθες το βράδυ
και σήµερα, το σκάφος «PIRI REIS» «σουλατσάρει» στην περιοχή
του Καστελόριζου, εκεί από όπου ο κ. Παπανδρέου ανακοίνωσε
την είσοδό µας στο µνηµόνιο. Πείτε µου εσείς, υπάρχει περίπτωση να πούµε στο Λιµενικό ή στο Πολεµικό µας Ναυτικό να
παρακολουθούµε το τουρκικό σκάφος µέχρι πέρας ωραρίου;
Προφανώς και όχι.
Ερχόµαστε, όµως, εδώ για να ισοπεδώσουµε το συνταξιοδοτικό τους, καταρρακώνοντας και την ψυχολογία τους. Εκτός και
αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες, µε βάση τις οποίες νοµοθετούσαν
όλες οι κυβερνήσεις από το 1974 και µετά, οπότε καλό είναι να
ενηµερώσετε και τον ελληνικό λαό και τη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ είµαι µία νέα Βουλευτής
και µπήκα στη πολιτική γιατί πιστεύω ότι έχουµε τις δυνατότητες
να πάµε την Ελλάδα µπροστά, παρά τις δυσκολίες. Το χειρότερο
όλων είναι ότι το ΠΑΣΟΚ νοµοθετεί χωρίς να δίνει ελπίδα προοπτικής στον ελληνικό λαό. Νοµοθετεί δηµιουργώντας συνθήκες
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φτώχειας και ασφυξίας στους πολίτες, αλλά και την οικονοµία.
Νοµοθετεί θεωρώντας ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει κρίση, δεν
έχει µνήµη και κυρίως, δεν έχει αξιοπρέπεια. Όµως, ο ελληνικός
λαός τα διαθέτει όλα αυτά και µε το παραπάνω. Και είµαι βέβαιη
ότι θα το δείξει µε την πρώτη ευκαιρία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ. Ιατρίδη.
Σας διαβάζω µία ανακοίνωση προς το Σώµα:
“Η Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής καταθέτει την έκθεσή
της στην από 8 Ιουλίου 2010 πρόταση του Προέδρου της Βουλής
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’)».”
Ας οργανώσουµε τον επίλογο της συζητήσεως. Καθώς δεν θα
έχουµε παρέµβαση Υπουργού τώρα, θα ακολουθήσουν οι δευτερολογίες εισηγητών.
Συνεπώς ο κ. Σπυροπάνος Μαργέλης έχει το λόγο για να δευτερολογήσει για τέσσερα λεπτά.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όλοι έχουµε συµφωνήσει και έγινε φανερό από την κουβέντα
που κάναµε δύο µέρες τώρα ότι χρειάζεται αλλαγή -και µάλιστα
χωρίς καµµία αναβολή- στο συνταξιοδοτικό των δηµοσίων υπαλλήλων και στο ασφαλιστικό τους. Όλοι έχουµε αποδεχθεί ότι όλα
αυτά τα χρόνια δοµήθηκε αυτό το σύστηµα στη βάση πελατειακών σχέσεων, χωρίς σχέδιο, χωρίς προοπτική, χωρίς να εξυπηρετεί βασικά το σκοπό για τον οποίο στήνεται και λειτουργεί ένα
ασφαλιστικό σύστηµα σε µία χώρα. Όλοι έχουµε κατανοήσει πως
φθάσαµε ως εδώ και δεν θέλω να συνεχίσω σ’ αυτό.
Αυτήν τη στιγµή η Κυβέρνηση µ’ αυτό το νοµοσχέδιο, που θα
ψηφίσουµε σε λίγο, νοµίζω ότι κάνει µία γενναία τοµή και πολύ
γενναία αλλαγή. Εγώ βλέπω πάνω από όλα την αρχιτεκτονική
αυτού του καινούργιου ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος, µία αρχιτεκτονική, η οποία δοµεί τα πράγµατα στη βάση
της βασικής σύνταξης που είναι για όλους τους πολίτες και τους
εργαζόµενους και στη βάση της αναλογικής σύνταξης, την οποία
συνδέει απολύτως µε τις ασφαλιστικές εισφορές κάτι που νοµίζω
ότι είναι πάρα πολύ σωστό.
Και βεβαίως να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν το νοµοσχέδιο αυτό έλεγε ότι βασική σύνταξη ορίζεται, όχι 460 ευρώ,
αλλά όριζε 700 ή 800 ευρώ και αν έλεγε καλύτερους και µεγαλύτερους συντελεστές για τον υπολογισµό της αναλογικής σύνταξης -εννοώ συντελεστές αναπλήρωσης ή αν οι συντάξιµες
αποδοχές ορίζονταν µε άλλο τρόπο και ήταν περισσότερες- εγώ
είµαι σίγουρος ότι όλοι θα ψήφιζαν αυτό το νοµοσχέδιο για τη
δοµή του, για την προοπτική, γιατί προσπαθεί να βάλει τάξη και
να συµµαζέψει τα πράγµατα, γιατί έχει µια σειρά από πολύ θετικές διατάξεις.
Και αναρωτιέµαι αυτήν τη στιγµή πραγµατικά -παρά το γεγονός ότι αναγκαζόµαστε να µειώνουµε συντάξεις, να καλούµε τον
κόσµο να δουλέψει περισσότερα χρόνια και αυτό δεν είναι ευχάριστο σε κανέναν- πώς απαντάµε στους νέους ανθρώπους, αυτούς που τώρα ξεκινάνε τον εργασιακό τους βίο, αν εµείς δεν
δώσουµε τίποτα; Εννοώ αν η δική µας γενιά δεν δώσει τίποτα
από αυτά που εµείς έχουµε κερδίσει, τις παροχές µας, τα προνόµιά µας, τις συντάξεις µας, αυτές που είναι, χαµηλές, υψηλές,
αυτές που έχουν διαµορφωθεί µέχρι σήµερα.
Αν διατηρήσουµε, λοιπόν, όλη αυτή την κατάσταση και αν εξακολουθήσουµε να δανειζόµαστε για να καλύπτουµε αυτές τις συντάξεις, να καλύπτουµε αυτές τις παροχές, να καλύπτουµε αυτά
τα προνόµια και να καλύπτουµε και αυτές τις ανισότητες που
όλοι έχουµε αποδεχθεί ότι έχει το ασφαλιστικό µας σύστηµα,
τότε πραγµατικά αναρωτιέµαι πώς απαντάµε στους νέους ανθρώπους; ∆εν πρέπει, δηλαδή –λέω- και εµείς να κάνουµε κάποιες θυσίες και από αυτά που κερδίσαµε όλα αυτά τα χρόνια
-όπως τα κερδίσαµε, χωρίς, αν θέλετε, προγραµµατισµό, χωρίς
σύστηµα, χωρίς σωστή µέθοδο- να στερηθούµε κάποια πράγµατα σε όφελος των επόµενων γενιών;
Το επόµενο που θέλω να πω είναι ότι πράγµατι -και σωστά επισηµάνθηκε από πολλούς συναδέλφους- το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό δεν είναι µόνο το ζήτηµα των δαπανών. Και- αν
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θέλετε- στο σκέλος των δαπανών δεν είναι µόνο οι χορηγίες του
συστήµατος, οι συντάξεις κι οι παροχές. Είναι και οι δαπάνες, οι
σπατάλες που αναφέρθηκαν νωρίτερα, που γίνονται στα νοσοκοµεία, στα φάρµακα και είναι ένας τοµέας πραγµατικά που η
Κυβέρνηση οφείλει και πιστεύω ότι θα το κάνει –το έχει ξεκινήσει
άλλωστε και θα το συνεχίσει και εδώ είµαστε για να παρακολουθούµε αν θα το συνεχίσει µε πιο έντονους ρυθµούς- θα µειώσει
αυτές τις δαπάνες και αυτές τις σπατάλες.
Και βεβαίως, υπάρχει και το άλλο σκέλος των εσόδων, των
πόρων, δηλαδή, του συστήµατος. Πραγµατικά, είναι ένα ζήτηµα
εκεί πέρα και πραγµατικά υπάρχει τεράστια εισφοροδιαφυγή και
πραγµατικά η Κυβέρνηση οφείλει να δει πώς θα περιορίσει αυτή
την εισφοροδιαφυγή. Και εγώ θα πρόσθετα ότι θα έπρεπε να
δούµε κιόλας πώς θα µπορούσαµε να καθιερώσουµε κι έναν
πόρο από τα κέρδη των επιχειρήσεων, να τον θεσµοθετήσουµε,
ο οποίος θα πάει για την ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήµατος.
Θέλω να επαναλάβω ακόµη ότι σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, που
κουβεντιάζουµε και θα γίνει νόµος του κράτους σε λίγο, υπάρχουν µερικές πολύ σηµαντικές θετικές διατάξεις. Και θα ξεκινήσω
από αυτήν που βάλλεται και θεωρείται ότι δεν είναι θετική διάταξη, που έχει κόστος. Είναι αυτή που εισάγει την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Εγώ θα καταλάβαινα να προτείνουµε
να ξεκινάει µετά τις 2.000 ευρώ, θα καταλάβαινα να προτείνουµε
να βάλουµε µεγαλύτερο συντελεστή στις συντάξεις που είναι
3.000 ή 4.000, αλλά ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί έχουµε αρνητική στάση και θεωρούµε ότι αυτό το µέτρο δεν είναι σωστό.
∆εν έχουµε συµφωνήσει όλοι ότι υπάρχει µία τεράστια ανισότητα στις συντάξεις; Και µάλιστα δεν υπάρχει και εύλογη δικαιολογία, για το πώς αυτοί οι εργαζόµενοι παίρνουν αυτές τις
µεγάλες συντάξεις. Γιατί δεν είναι εύλογο λοιπόν να πούµε ότι
βάζουµε 10% στις συντάξεις που είναι πάνω από τρεισήµισι χιλιάδες ευρώ; Θεωρώ ότι είναι πολύ λογικό και πολύ καλά κάνουµε και το βάζουµε.
Το πρόβληµα δεν είναι αν θα περικόψουµε αυτές τις µεγάλες
συντάξεις. Το πρόβληµα είναι πώς θα ενισχύσουµε ή δεν θα περικόψουµε και θα ενισχύσουµε στο µέλλον, τις χαµηλές συντάξεις που υπάρχουν στη χώρα µας.
Επίσης, θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή η πρόβλεψη ανά διετία να
κάνουµε αναλογιστικές µελέτες και να παρακολουθούµε τη συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη. Αυτό δεν το κάναµε όλα τα προηγούµενα χρόνια, γι’ αυτό ξέφυγε η κατάσταση και φτάσαµε εκεί
που φτάσαµε. Το να ελέγχεις δηλαδή τις δαπάνες σου είναι επιβεβληµένο, είναι αναγκαίο και ορθώς δροµολογείται.
Θα τελειώσω µε το εξής. Θέλω να επισηµάνω κι εγώ, το είπαν
πολλοί συνάδελφοι πριν και η Κυβέρνηση προφανώς το συναισθάνεται, ότι δεν νοµοθετούµε εν κενώ. Προφανώς, υπάρχουν
άνθρωποι, υπάρχουν πολίτες πίσω, οι οποίοι θα υποστούν όλες
αυτές τις επιπτώσεις και γι’ αυτό θα πρέπει να πάρουµε συµπληρωµατικά µέτρα και γρήγορα, για να µη διαρραγεί η κοινωνική συνοχή, που είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα και µας
απασχολεί όλους.
Γι’ αυτό νοµίζω θα πρέπει -και τελειώνω κύριε Πρόεδρε- να
διεκδικήσουµε ένα συγκεκριµένο σχέδιο για την υποστήριξη της
εργαζόµενης µητέρας, το οποίο θ’ αρχίσει να υλοποιείται και
γρήγορα. Ένα σχέδιο για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού
προβλήµατος που είπαµε, αλλά συµφωνήσαµε ότι δεν µπορεί να
λυθεί το δηµογραφικό µέσα από το συνταξιοδοτικό και τέλος,
ένα σχέδιο υποστήριξης των αδύναµων συµπολιτών µας, των
ασθενέστερων κοινωνικά τάξεων, των ευπαθών οµάδων, αυτών
τελικά που υφίστανται τις επιπτώσεις από όλα αυτά τα µέτρα και
να δηµιουργήσουµε αυτό που λέµε ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σπυροπάνο Μαργέλη.
Το λόγο έχει για να δευτερολογήσει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Νικόλαος Λέγκας. Ορίστε, κύριε Λέγκα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε λίγο κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούµενο σχέδιο
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νόµου της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό του δηµοσίου θα ψηφισθεί και επί των άρθρων, αυτό το σκληρό νοµοσχέδιο που δεν
µπορεί να εξωραϊστεί από τις βελτιώσεις που ήρθαν την τελευταία στιγµή. Οι πολιτικοί πρακτικοί κόβουν εκατό για να δώσουν
στο παρά πέντε δύο. ∆εν θέλω να πω ότι είναι «καθρεφτάκια» και
«χάντρες» προς τους ιθαγενείς, όπως ειπώθηκε από κάποιον συνάδελφο εδώ στην Αίθουσα. ∆εν µπορεί όµως να δικαιολογήσει
και την ευφορία που δηµιουργείται, τουλάχιστον από τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ουσία µε αυτό το νοµοσχέδιο οικοδοµείται καθαρά ένας µηχανισµός µείωσης των συντάξεων. Ένας µηχανισµός µείωσης των συντάξεων στον οποίο
κυριαρχεί ο στόχος του περιορισµού της αύξησης του συνταξιοδοτικού κόστους κατά 2,5% στα επόµενα πενήντα χρόνια.
Ένας καθαρά δηµοσιονοµικός και όχι αναλογιστικός στόχος, ο
οποίος επιβάλλει όχι συγκρατηµένες αυξήσεις στις συντάξεις,
όχι πάγωµα των συντάξεων, αλλά καθαρή µείωση των συντάξεων
και µάλιστα σε υψηλά ποσοστά.
Αυτό που ακούγεται, ότι οι συντάξεις του δηµοσίου θα µειωθούν κατά 10%, 20% βεβαίως δεν είναι αληθές. Οι συντάξεις του
δηµοσίου θα µειωθούν έως και 50%. Και θα εξηγήσω για ποιό
λόγο το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε. Το έκανα και χθες. ∆εν θα
έχουµε µόνο τη µείωση λόγω της αναπλήρωσης. ∆εν θα έχουµε
µείωση µόνο εξαιτίας της αναπλήρωσης, η οποία από ποσοστό
80% θα πάει στο ποσοστό του 64%.
Πρέπει να γνωρίζουµε, ότι οι ασφαλίσιµες αποδοχές του δηµοσίου σε ποσοστό 50%, είναι επιδόµατα. Κι όταν πλέον η αναλογική σύνταξη θα υπολογίζεται επί του µέσου όρου των
συντάξεων των αποδοχών των τελευταίων χρόνων και όχι επί του
καταληκτικού µισθού, καταλαβαίνετε ότι ο συνδυασµός αυτών
των δύο παραγόντων θα οδηγήσει σε αυτήν την τραγική µείωση
των συντάξεων που θα φτάνει έως και το 50%. Αποτέλεσµα, είναι
και ανώτερα στελέχη της διοίκησης, γενικοί διευθυντές, να φεύγουν από την υπηρεσία τους µε συντάξεις των 700 και των 800
ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’αρχάς εκτιµούµε ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ελάχιστη τεκµηρίωσή του, από τις σαρωτικές ανατροπές που
προκαλεί σε χιλιάδες οικογένειες, ακόµη και σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, από την αλλοίωση του κοινωνικού χαρακτήρα
του ασφαλιστικού συστήµατος, καθόσον για πρώτη φορά διχοτοµείται, διαµελίζεται η κύρια σύνταξη σε βασική και αναλογική.
Και βεβαίως, τίθεται το ζήτηµα της ρηχής συνταγµατικής θωράκισης των διατάξεων και µε την υπαγωγή των δηµοσίων υπαλλήλων στο ΙΚΑ.
Υπάρχουν επιπλέον και ορισµένες αντιφάσεις. ∆υστυχώς, το
νοµοσχέδιο αυτό καταδεικνύει αυτές τις αντιφάσεις. Αναφέροµαι κύριε Πρόεδρε, στο γεγονός ότι από τη µία, ενώ το δηµογραφικό πρόβληµα αντιµετωπίζεται ως µείζον σε όλες τις
αναλύσεις, σε όλες τις µελέτες, από την άλλη κατατίθεται ρύθµιση η οποία ενισχύει τη γυναίκα υποτίθεται µε ένα παιδί, τη γυναίκα εργαζόµενη µε δύο παιδιά και σταµατάει εκεί. Είναι µία
ρύθµιση που στέλνει ένα λάθος µήνυµα, αφού είτε δύο παιδιά
είτε οχτώ παιδιά είναι το ίδιο πράγµα. Είναι µία ρύθµιση που έρχεται να χρυσώσει το χάπι, µία ρύθµιση αντιφατική, ακόµα και σε
δηµοσιονοµικό επίπεδο. Γιατί είναι γνωστό ότι ο πληθυσµός των
γυναικών µε ένα ή µε δύο παιδιά σαφώς και είναι πολλαπλάσιος,
είναι πολύ µεγαλύτερος από τον πληθυσµό των γυναικών µε τρία
παιδιά.
Εδώ, θα µου επιτρέψετε για να δείξω µία επιπλέον αντίφαση να
αναφέρω ένα παράδειγµα, για να δείξω τον ισοπεδωτικό χαρακτήρα µε τον οποίο λειτουργεί το νέο σύστηµα.
Θα µιλήσω κύριε Πρόεδρε, για τις µητέρες ανηλίκων µε τρία
παιδιά και άνω, ασφαλισµένες, κύριε Υπουργέ, προ του 1993, οι
οποίες ξεκίνησαν την εργασία τους έχοντας ως δεδοµένο ότι µε
είκοσι χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας, να έβγαιναν µε µία
µειωµένη σύνταξη 600 ευρώ παρακαλώ. Τώρα, µε τις προς ψήφιση ρυθµίσεις όσες θεµελιώνουν δικαίωµα το 2011, ακόµα κι αν
αυτό συµβαίνει τις πρώτες ηµέρες του Ιανουαρίου, σε σύγκριση
µε τους συναδέλφους τους που αποχωρούν λίγες µέρες πριν το
∆εκέµβριο, θα τιµωρούνται µε δέκα χρόνια επιπλέον υπηρεσία.
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Αν µη τι άλλο, αυτό είναι αδικία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω δύο ανοιχτά
ζητήµατα που υπάρχουν, για τα οποία δεν ακούσαµε την άποψη
της Κυβέρνησης. Το ένα αναφέρεται στους γενικούς διευθυντές.
Κατά τη λήξη της θητείας τους µέχρι σήµερα προβλεπόταν η αύξηση του συντάξιµου χρόνου, βεβαίως µε εξαγορά και νοµίζω ότι
αυτό εν’ όψει των κρίσεων θα πρέπει να επαναληφθεί.
Το δεύτερο βεβαίως, είναι το αίτηµα των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι ζητούν να αναγνωριστεί ο χρόνος της πρακτικής
τους άσκησης. Υπάρχει βεβαίως και απόφαση της ολοµέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχει ζητήσει το λόγο ο
κ. Ροντούλης για δευτερολογία και ο κ. Λαφαζάνης.
Ορίστε, κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, βλέποντας την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το παρόν νοµοσχέδιο, βλέπουµε
ότι η θρυαλλίδα που πυροδοτεί την εξέλιξη αναµόρφωσης του
ασφαλιστικού συστήµατος του δηµοσίου τοµέα της χώρας,
προήλθε βασικά από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και γι’ αυτό και προτάσσεται από την Κυβέρνηση στην αιτιολογική έκθεση.
Τι είπε το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων; Είπε ότι
θα πρέπει να εξοµοιωθούν τα όρια ηλικίας και οι προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο δηµόσιο τοµέα.
Ωραία, τρεις επιλογές λοιπόν είχε η Κυβέρνηση.
Επιλογή πρώτη, ήταν να µειώσει τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ανδρών. Αυτή είναι η µία επιλογή. Η δεύτερη επιλογή ήταν να αυξήσει αντιστοίχως τα όρια
ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των γυναικών.
Είχε και µία τρίτη επιλογή όµως. Εν µέρει να µειώσει τα όρια
ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ανδρών, αυξάνοντας εν µέρει επίσης, τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης των γυναικών. Απ’ αυτές τις τρεις επιλογές, η
Κυβέρνηση επέλεξε τη δεύτερη επιλογή. ∆ηλαδή, αύξησε κατακορύφως τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
των γυναικών.
Πρόκειται λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, για µια συγκεκριµένη
πολιτική επιλογή που βαρύνει την Κυβέρνηση, µία συγκεκριµένη
πολιτική επιλογή άκρατης νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης που
πλήττει κατά βάναυσο και βίαιο τρόπο τις γυναίκες-εργαζόµενες
στο δηµόσιο τοµέα της χώρας.
Όµως, αυτό το εγχείρηµα της Κυβέρνησης, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει µία αχίλλειο πτέρνα, η οποία δεν ανεδείχθη κατά τη
διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε.
Η «αχίλλειος πτέρνα» αυτού του νοµοθετήµατος βρίσκεται στο
άρθρο 6 παράγραφος 11 του σχεδίου νόµου.
Το σχέδιο νόµου σ’ αυτήν την παράγραφο λέει ότι µέχρι
31/12/2010 οι γυναίκες δηµόσιοι υπάλληλοι που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα
και ότι δεν υπάρχει καµµία δυσµενής αλλαγή γι’ αυτές.
Και εγώ τώρα έρχοµαι και λέω το εξής: Κάνοντας χρήση της
απόφασης του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, χιλιάδες
άνδρες εργαζόµενοι δηµόσιοι υπάλληλοι µπορούν να καταθέσουν µαζικές αιτήσεις συνταξιοδότησης µε το ίδιο ευνοϊκό καθεστώς που ισχύει µέχρι 31/12/2010 για τις γυναίκες.
Άρα, λοιπόν, εάν η κοινωνία λάβει αυτό το µήνυµα που στέλνει
ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, τότε θα κατατεθούν χιλιάδες
αιτήσεις ανδρών δηµοσίων υπαλλήλων για συνταξιοδότηση, οι
οποίοι και θα δικαιωθούν, διότι θα επικαλεστούν την απόφαση
του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που λέει ότι θα πρέπει
να υπάρξει εξοµοίωση των ορίων ηλικίας και των προϋποθέσεων
συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών.
Με µία τέτοια ενέργεια, µε µία τέτοια συλλογιστική, η Κυβέρνηση θα τεθεί ενώπιον ενός οδυνηρού διλήµµατος. Είτε θα ικανοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι θα επικαλούνται
και την πρόφαση του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
τότε δεν θα µπορεί να κάνει και διαφορετικά, είτε θα πρέπει να
αποσύρει την παράγραφο 11 του άρθρου 6. Άρα, λοιπόν, ένα
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από τα δύο θα πρέπει να γίνει. Η Κυβέρνηση έχει την ευθύνη από
εδώ και πέρα να σταθµίσει τις εξελίξεις και κατά πάσα πιθανότητα θα βρει στο δρόµο της.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής θέµα -το οποίο έχω συζητήσει και µε τον κ. Παπουτσή- το οποίο αφορά τους ανθρώπους των Σωµάτων Ασφαλείας –κυρίως ενδιαφέρει τους
Πυροσβέστες και τους ένστολους της Ελληνικής Αστυνοµίας- οι
οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα µειωµένης σύνταξης –και το τονίζω
αυτό- κατά τη µεταβατική περίοδο 2011, 2012, 2013 και 2014.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτοί οι άνθρωποι που θεµελιώνουν δικαίωµα µειωµένης σύνταξης µέσα σ’ αυτό το χρονικό εύρος που προανέφερα, θα πρέπει να κάνουν συν ενάµισι χρόνο ετησίως υπηρεσία, γεγονός που
σηµαίνει επιβάρυνση από ενάµισι χρόνο έως έξι χρόνια.
Έρχονται, κύριε Παπουτσή, αυτοί οι άνθρωποι και ζητούν
αυτόν τον ενάµισι χρόνο να τον κάνετε έξι µήνες. Και αν δεν θέλετε να το κάνετε έξι µήνες, να τον κάνετε εξαγοράσιµο, προκειµένου κάποιοι να πληρώσουν. Για παράδειγµα, κάποιος που
βγαίνει σε σύνταξη το 2012 και θα πρέπει να υπηρετήσει συν τρία
χρόνια, να µπορεί αυτό το χρονικό διάστηµα να το πληρώσει, να
το εξαγοράσει και να βγει µε µειωµένη σύνταξη.
Νοµίζω ότι αυτό που ζητούν αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα
πολύ λογικό. Άλλωστε, έτσι θα εισρεύσει «ζεστό» χρήµα στα ταµεία και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µεταξύ 2011 και 2014 -δηλαδή έχουν τώρα ένα ώριµο
συνταξιοδοτικό δικαίωµα- θα δικαιωθούν απολύτως.
Σας παρακαλώ, κύριοι της Κυβέρνησης, αλλά και εσάς προσωπικά, κύριε Παπουτσή -µια και ασχοληθήκατε και καταθέσατε
και αυτήν την τροπολογία που κινείται σε θετική κατεύθυνση- να
δείτε και αυτό το εξειδικευµένο ζήτηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο τώρα έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Λαφαζάνης και
στη συνέχεια θα πάρει το λόγο ο κ. Παπουτσής για µια σύντοµη
παρέµβαση για να ολοκληρώσουµε, γιατί θα ήθελα να θυµίσω
στο Σώµα ότι στις 15.00’ το αργότερο θα πρέπει να ξεκινήσουµε
την τροπολογία.
Κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προσωπικά σήµερα «έπεσα» από τα σύννεφα, όταν άκουσα ότι
υπάρχει πρόταση από την Τράπεζα Πειραιώς να εξαγοράσει την
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.
Μου κάνει εντύπωση το πώς είναι δυνατόν –για να το πω λίγο
ανεκδοτολογικά- ένα µπακάλικο να θέλει να αγοράσει τα σούπερ
µάρκετ. Πώς είναι δυνατόν µια τράπεζα µε µια µικρή ιστορία να
εξαγοράσει δηµόσιες τράπεζες οι οποίες έχουν έναν ιστορικό
παραδοσιακό ρόλο σ’ αυτήν τη χώρα και µε µια συγκλονιστική
προοπτική, αν στηριχθούν στο µέλλον.
Θα περίµενα, όπως φαντάζοµαι ότι θα περιµέναµε όλοι, από
την Κυβέρνηση να απορρίψει κατηγορηµατικά την πρόταση και
να πει ότι όχι µόνο δεν είµαστε διατεθειµένοι να πουλήσουµε «δηµόσια φιλέτα», όπως η Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο -ή για να είµαι ακριβής ότι δεν θα προχωρήσουµε
σε περαιτέρω πωλήσεις- αλλά ότι αντίθετα θέλουµε να ενισχύσουµε αυτές τις τράπεζες ως δηµόσιες τράπεζες που πρέπει να
παίξουν και κοινωνικό ρόλο.
Κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι είναι «ανθυγιεινά» αυτά που λέω,
αλλά «ανθυγιεινό» είναι και το επάγγελµα που κάνετε και είστε
υποχρεωµένοι να µε ακούτε. Αν τελειώσετε τη συζήτηση, ευχαρίστως να συνεχίσω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Σχολιάζουµε θετικά αυτά που λέτε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όµως,
για να τα σχολιάζετε θετικά, θα πρέπει και να τα ακούτε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Σας
ακούµε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, το ξέρουµε ότι έχετε µεγάλες ιδιότητες, αλλά δεν ξέρω αν είστε Ναπολέων!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): ∆εν
είµαι Ναπολέων!
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Τείνει προς το Ναπολέοντα!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, ναι, πολλοί «ναπολεοντίζουν» τώρα τελευταία!
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Αυτό λέγεται… (δεν ακούστηκε).
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν ξέρω γιατί, αλλά «ναπολεοντίζουν» αρκετοί.
Περιµέναµε, λοιπόν, από εσάς, κύριε Υπουργέ, να βγείτε από
αυτό το Βήµα εδώ σήµερα και να πείτε ότι αυτές οι προτάσεις
είναι απαράδεκτες και ότι δεν γίνονται αποδεκτές από την
πλευρά της Κυβέρνησης, από την πλευρά του ελληνικού δηµοσίου και ότι αντιθέτως, όπως λέγατε προεκλογικά, θέλουµε να
στηρίξουµε ένα δηµόσιο πυλώνα στο τραπεζικό σύστηµα, αντί
να τον λεηλατήσουµε και να τον εκποιήσουµε.
Όµως, κύριε Υπουργέ, µε ακόµα µεγαλύτερη έκπληξη –και
προφανώς καθ’ υπόδειξή σας- ακούσαµε τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Πεταλωτή να λέει ότι εξετάζετε σοβαρά αυτήν την
πρόταση.
∆ηλαδή, εξετάζετε τη λεηλασία αυτής της χώρας; Εξετάζετε
τη λεηλασία σε ό,τι έχει αποµείνει; Εξετάζετε τη ληστεία της ελληνικής οικονοµίας και τη ληστεία των πολιτών από τα ιδιωτικά
συµφέροντα, τα οποία θέλετε να ελέγξουν απολύτως το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της χώρας; Αυτή είναι η πρότασή σας;
Παρακαλώ, θα θέλαµε από αυτό το Βήµα τη δική σας επίσηµη
τοποθέτηση και την περιµένουµε όχι µόνο εµείς, αλλά και όλος
ο ελληνικός λαός.
Πάντως, εµείς σας λέµε ότι η τυχόν περαιτέρω εκποίηση τµηµάτων του µετοχικού κεφαλαίου της Αγροτικής Τράπεζας και του
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ισοδυναµεί µε εθνικό έγκληµα!
∆υστυχώς, έχετε οδηγήσει τη χώρα στη νεοαποικιακή διαχείριση µιας τρόικας και εσείς είστε οι εντολοδόχοι της. ∆υστυχώς,
πάτε ολοταχώς να µετατρέψετε τη χώρα σε προτεκτοράτο και
«µπανανία» των αγορών, των ιδιωτικών συµφερόντων και πρώτα
απ’ όλα του εγχώριου και διεθνούς χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου.
Αν γίνει από την πλευρά σας αυτή η πράξη, η εκποίηση της
Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, θα
είναι η χαριστική βολή για τη χώρα. Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο. Να είστε βέβαιοι γι’ αυτό. Το Ιουλιανό πραξικόπηµα που συνεχίζεται, δεν θα το ολοκληρώσετε. Και αν
κάποιες αποφάσεις σας ή νοµοθετικές ρυθµίσεις σας προχωρήσουν προς το παρόν, θα µαταιωθούν πολύ γρήγορα από τη λαϊκή
εξέγερση.
Βεβαίως, νοµοσχέδια σαν και αυτό που φέρνετε συνδέονται
µε την εκποίηση του εθνικού πλούτου, µε τη διάλυση της χώρας,
µε την παράδοσή της στα ιδιωτικά συµφέροντα, µε τη µετατροπή
της σε «µπανανία».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λαφαζάνη, σας
παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
∆ιότι αυτό το νοµοσχέδιο που έχουµε µπροστά µας καθιερώνει τη µη σύνταξη, καθιερώνει την αυθαιρεσία, για να πάµε σε
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα εξήντα επτά, στα εβδοµήντα,
στα εβδοµήντα πέντε και δεν ξέρουµε πού αλλού µπορεί να πάτε.
∆ιαλύετε την κοινωνική ασφάλιση µε αυτό το τερατούργηµα!
∆εν έχετε αυτό το δικαίωµα να το κάνετε. Κάνετε ένα πραξικόπηµα, που καταργεί το πολίτευµα και την κοινοβουλευτική τάξη.
∆εν πρόκειται να περάσει!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λαφαζάνη, τελειώστε την παρέµβασή σας.
Σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς –απλώς διευκρινίζω για την
ψήφο µας, κύριε Πρόεδρε- από την αρχή ζητήσαµε να αποσυρθεί αυτό το νοµοσχέδιο. ∆εν πρόκειται να ψηφίσουµε κανένα από
τα άρθρα του, παρ’όλο που, αν έρχονταν αποσπασµατικά, σε ορισµένα απ’ αυτά –τουλάχιστον- ίσως να µπορούσαµε να δίναµε
θετική ψήφο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καταψηφίζετε δηλαδή
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όλα τα άλλα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όµως, ενσωµατωµένα στη λογική αυτής της κατεδάφισης του ασφαλιστικού συστήµατος, που
αντιπροσωπεύει αυτό το νοµοσχέδιο, δεν µπορούµε να τα ψηφίσουµε.
Θα καταψηφίσουµε, λοιπόν, όλα τα άρθρα στη λογική της απόσυρσης του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καταψηφίζετε, λοιπόν,
όλα τα άρθρα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Παπουτσής
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι πολύ σύντοµος. Απλώς δεν µπορώ να µην αντιδράσω
στις µόλις προηγουµένως δηλώσεις του κ. Λαφαζάνη, τις οποίες
ακούσαµε και που είναι ακριβώς ίδιες µε τις πρωινές του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού κ. Τσίπρα.
Έχω την αίσθηση, κύριε Πρόεδρε, ότι ο Συνασπισµός αναλαµβάνει εργολαβία για την υποστήριξη του δηµοσίου τραπεζικού συστήµατος. Είναι και αυτό µια πρόοδος. Γιατί µέχρι τώρα σε
όλες τις συζητήσεις που ακούγαµε ήταν εναντίον συλλήβδην του
τραπεζικού συστήµατος της χώρας, αφού έτσι και αλλιώς και το
ιδιωτικό και το δηµόσιο σύστηµα λειτουργούσαν υπέρ του καπιταλιστικού συστήµατος και άρα εναντίον των συµφερόντων του
λαού. Επαναλαµβάνω, όµως, πως καλό είναι κάπου να κρατάµε
και την ψυχραιµία µας.
Η Κυβέρνηση δέχθηκε µία πρόταση, όπως ανακοινώθηκε ήδη
επισήµως µε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών, από την
Τράπεζα Πειραιώς. Τι ακριβώς δηλαδή θα ήθελε ο Συνασπισµός;
Να απαντήσει αµέσως: «∆εν δέχοµαι καµµία πρόταση», όταν η
ίδια η Κυβέρνηση µε τη συµφωνία, κατά τη γνώµη µου, όλων των
υγιών δυνάµεων της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και της µεγάλης
πλειοψηφίας του πολιτικού κόσµου, ενδιαφέρεται και αγωνιά για
το πώς θα υπάρχει µια κινητικότητα όσον αφορά την εξέλιξη της
οικονοµίας µας;
Υπάρχει, λοιπόν, κανείς, ο οποίος, ανεξάρτητα αν συµφωνεί ή
όχι µε την πρόταση και την προοπτική της πρότασης της Τραπέζης Πειραιώς, δεν δέχεται ότι αυτή καθεαυτή η κίνηση δηµιουργεί µια κινητικότητα στη λιµνάζουσα κατάσταση της ελληνικής
οικονοµίας;
Υπάρχει κανείς, ο οποίος τουλάχιστον στη διεθνή αγορά δεν
βρήκε κάτι θετικό, ότι δηλαδή κάτι γίνεται και εν πάση περιπτώσει η οικονοµία µπαίνει στο σωστό δρόµο, ότι αρχίζει να καταγράφεται πρωτογενές πλεόνασµα και ότι αυτό αρχίζει να
δηµιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες;
Ας µείνουµε, λοιπόν, στα θετικά. Ας µην προτρέχουµε. Ας µην
αναλαµβάνουµε την εργολαβία για τίποτα, γιατί δεν χρειαζόµαστε εργολάβους. Οικοδόµους χρειαζόµαστε για τη σωτηρία της
χώρας! Αυτό χρειαζόµαστε.
Πέραν αυτού, ας σταθούµε σε αυτά που έχουµε µπροστά µας.
Έτσι και αλλιώς, η Κυβέρνηση έχει τις δικές της διαδικασίες.
Έχει τα κυβερνητικά όργανα που πρέπει να συζητήσουν, να δροµολογήσουν τις εξελίξεις και σε κάθε περίπτωση έχουν και την
υποχρέωση να ακούσουν οποιουσδήποτε επενδυτές - εγχώριους
ή ξένους- στις προτάσεις που καταθέτουν.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου για τριάντα δευτερόλεπτα να έχω µια αντίδραση στις προτάσεις του κ. Ροντούλη προς
την Κυβέρνηση. Θέλω να σας πω ότι πράγµατι ακούγοντας αυτά
που ανέφερε ο κ. Ροντούλης για τις κατηγορίες των ένστολων την Αστυνοµία, το Πυροσβεστικό και το Λιµενικό Σώµα- µάλλον
πρέπει να έχει δίκιο. Πρόκειται δηλαδή για κάποιες κατηγορίες,
που είτε δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν ή µάλλον ξέφυγαν πάνω στην
προσπάθεια που καταβάλλει συνολικά η Κυβέρνηση.
Στέκοµαι, λοιπόν, και εγώ στην πρόταση του κ. Ροντούλη και
στη χθεσινή δήλωση του Υπουργού κ. Παπακωνσταντίνου και του
κ. Βενιζέλου, ότι µέσα στο πνεύµα της διόρθωσης οποιωνδήποτε
αδικιών έχουν συντελεστεί κατά την προετοιµασία του νοµοσχεδίου θα υπάρξει και στο µέλλον µια προσπάθεια, προκειµένου να
βρεθεί µία λύση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λαφαζάνη,
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έχουµε ολοκληρώσει. Στις 15.00’ η ώρα µπαίνουµε στη διαδικασία της ψηφοφορίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει µία
φράση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν προβλέπεται τριτολογία, κύριε Λαφαζάνη!
Ποια είναι αυτή η φράση; Εδώ υπάρχουν συνάδελφοι που
έχουν ιδιαίτερο χρονικό πρόβληµα. Ακούµε µόνο µία φράση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και η
απάντηση ότι δεν πωλούµε, ότι το δηµόσιο δεν εκποιείται και ότι
η Ελλάς δεν µπορεί να πωληθεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου
του Υπουργείου Οικονοµικών «Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού
Συστήµατος του ∆ηµοσίου και συναφείς διατάξεις» και θα γίνει
η ψήφισή τους χωριστά.
Για την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί των άρθρων και των τροπολογιών έχουν υποβληθεί δύο αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας: Μία αίτηση από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας και µία δεύτερη αίτηση από Βουλευτές του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας αφορά στα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7
του νοµοσχεδίου και στην υπ’ αριθµόν 143/21 τροπολογία.
Η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού αφορά στα άρθρα 6 και 10 του νοµοσχεδίου, καθώς και στην υπ’ αριθµόν 143/21 τροπολογία.
Τα κείµενα των δύο προαναφερθέντων αιτήσεων ονοµαστικής
ψηφοφορίας έχουν ως εξής:
«Προς τον Πρόεδρο
της Βουλής των Ελλήνων
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
Αθήνα 14 Ιουλίου 2010
Οι υπογράφοντες ζητάµε τη διενέργεια ονοµαστικής ψηφοφορίας κατά την ψήφιση επί των Άρθρων 2, 3, 4, 6 και 7, του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεταρρύθµιση
Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ∆ηµοσίου και συναφείς διατάξεις», καθώς και της Τροπολογίας µε Γενικό αριθµό 143 και Ειδικό Αριθµό 21.
1. Γκιόκας Γιάννης
2. Ζιώγας Γιάννης
3. Καζάκος Κωνσταντίνος
4.Καλαντίδου Σοφία
5. Κανέλλη Λιάνα
6. Καραθανασόπουλος Νίκος
7. Μανωλάκου ∆ιαµάντω
8. Μαυρίκος Γιώργος
9. Μωραίτης Νίκος
10. Νάνος Απόστολος
11. Νικολαΐου Βέρα
12. Παπακωνσταντίνου Νίκος
13. Παφίλης Θανάσης
14. Πρωτούλης Γιάννης
15. Σκοπελίτης Σταύρος
16. Σκυλλάκος Αντώνης
17. Τζέκης Άγγελος
18.Χαραλάµπους Χαράλαµπος
«ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010
Οι υπογράφοντες βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού αιτούµεθα τη διενέργεια ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
της άρθρων 6 και 10 καθώς και επί της τροπολογίας µε αριθµό
Γεν. 143 Ειδ. 21/6.7.2010, του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του
∆ηµοσίου και συναφείς διατάξεις».
Οι βουλευτές
1. Καρατζαφέρης Γεώργιος
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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 Πετσάλινικος): Θα αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, για
να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό
αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Ιωάννης Γκιόκας. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Ζιώγας. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Καζάκος. Παρών.
Η κ. Σοφία Καλαντίδου. Παρούσα.
Η κ. Λιάνα Κανέλλη. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος. Παρών.
Η κ. ∆ιαµάντω Μανωλάκου. Παρούσα.
Ο κ. Γεώργιος Μαυρίκος. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης. Παρών.
Ο κ. Αποστόλης Νάνος. Παρών.
Η κ. Βέρα Νικολαΐδου. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου. Παρών.
Ο κ. Αθανάσιος Παφίλης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Πρωτούλης. Παρών.
Ο κ. Σταύρος Σκοπελίτης. Παρών.
Ο κ. Αντώνης Σκυλλάκος. Παρών.
Ο κ. Άγγελος Τζέκης. Παρών.
Ο κ. Χαράλαµπος Χαραλάµπους. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Στη συνέχεια θα αναγνώσω τον κατάλογο των υπογραφόντων
την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Ανατολάκης. Παρών.
Ο κ. Βαΐτσης Αποστολάτος. Παρών.
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Ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Παρών.
Ο κ. Μαυρουδής Βορίδης. Παρών.
Ο κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Κοραντής. Παρών.
Ο κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης. Παρών.
Ο κ. Παύλος Μαρκάκης. Παρών.
Η κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη. Παρούσα.
Ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης. Παρών.
Ο κ. Ηλίας Πολατίδης. Παρών.
Ο κ. Αστέριος Ροντούλης. Παρών.
Ο κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα, µε τον Κανονισµό.
(∆ΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επαναλαµβάνεται η
διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 2, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, επί των άρθρων 3 και 4,
επί των άρθρων 6 και 7, όπως τροποποιήθηκαν από τον κύριο
Υπουργό και επί του άρθρου 10 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ∆ηµοσίου και συναφείς διατάξεις», καθώς και επί της υπ’
αριθµόν 143/21 τροπολογίας, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να συµπτύξουµε τις
επτά κατ’ αρχήν προβλεπόµενες ονοµαστικές ψηφοφορίες σε
µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα συνεφώνησε
οµοφώνως.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κύριοι Ιωάννης
Βλατής από το ΠΑΣΟΚ και ο Νικόλαος Καντερές από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Στο σηµείο αυτό 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, ο
οποίος 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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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές από τους συναδέλφους κ. ∆ηµήτριο Αβραµόπουλο, κ. Πάνο Καµµένο, κ.
Αλεξάνδρα Παπαρήγα, κ. Σπύρο Χαλβατζή, κ. Γρηγόριο Ψαριανό, κ. Αθανάσιο Λεβέντη και κ. Ελευθέριο Αυγενάκη, οι οποίοι
δεν µπορούν να παρευρεθούν στην ψηφοφορία και δηλώνουν ότι
εάν παρευρίσκονταν στη συνεδρίαση, θα ψήφιζαν «ΟΧΙ».
Επίσης, έχει έλθει στο Προεδρείο επιστολή από το συνάδελφο
κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο, ο οποίος δεν µπορεί να παρευρεθεί στην

10357

ψηφοφορία και δηλώνει ότι εάν παρευρισκόταν στη συνεδρίαση,
θα ψήφιζε «ΝΑΙ».
Η Βουλή εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς το Βουλευτή συνάδελφό µας κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο, για την απώλεια του πατέρα του.
Οι ψήφοι αυτές εκφράζουν πρόθεση ψήφου και δεν προσµετρούνται στο αποτέλεσµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας και θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(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): Κύριοι συνάδελφοι, έχω
την τιµή να ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 285 Βουλευτές.
Υπέρ των άρθρων και της τροπολογίας, δηλαδή
«ΝΑΙ», ψήφισαν 156 Βουλευτές.
Κατά των άρθρων και της τροπολογίας, δηλαδή
«ΟΧΙ», ψήφισαν 128 Βουλευτές.
Ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» 1 Βουλευτής σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφορορίας:
«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2, 3, 4, 6, 7, 10
και ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ 143/2»
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

NAI
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

OXI

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+

+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
Ρέππας ∆ηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Τσιρώνης ∆ηµήτριος
Στασινός Παύλος
Παπασιώζος Κωνσταντίνος

+
+

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

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
-

+
-
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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
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)

+

+
+
+
+
+

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

+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιµοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής ∆ηµήτριος
Εµινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

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

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γερανίδης Βασίλειος
+
Αρβανιτίδης Γεώργιος
+
Καράογλου Θεόδωρος
Αναστασιάδης Σάββας
Τζέκης Άγγελος
Βελόπουλος Κυριάκος
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ
Ρόβλιας Κωνσταντίνος
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Θεοχάρη Μαρία
Τσιάρας Κωνσταντίνος
Ταλιαδούρος Σπυρίδων

+
+

+
+
+
+
+
+
+

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

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

-

+
+
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ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
+

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

-

+
+
+

+

+

Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης
+

+

+
+

+
+
+
+
-

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Τζάκρη Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Ηλίας
Γιουµατζίδης Βασίλειος
Καρασµάνης Γεώργιος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αµοιρίδης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Μίχου Μαρία
Κουκοδήµος Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Παπαχρήστος Ευάγγελος
Τσουµάνης ∆ηµήτριος

+

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Όθωνας Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννη Όλγα

+

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
Χατζή Οσµάν Αχµέτ
Πεταλωτής Γεώργιος
Στυλιανίδης Ευριπίδης

+
+

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

+

+

-

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μαρκογιαννάκης Χρήστος
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+
+

+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 156
……”…….”………: «ΟΧΙ» 128
…… “ “ «ΠΑΡΟΝΤΩΝ» 1
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 285
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 2,
όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, τα άρθρα 3 και 4,
τα άρθρα 6 και 7, όπως τροποποιήθηκαν από τον κύριο Υπουργό,
καθώς και το άρθρο 10 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος και συναφείς διατάξεις» έγιναν δεκτά κατά πλειοψηφία.
Επίσης, η υπ’ αριθµόν 143/21 τροπολογία έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό και
εντάσσεται στο σχέδιο νόµου ως άρθρα 20 και 21.
Προχωρούµε στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία..
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 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς
καταψηφίζουµε όλα τα άρθρα του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σηµειώνεται ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος καταψηφίζει όλα τα άρθρα του νοµοσχεδίου. Βεβαίως έχουν ψηφιστεί τα άρθρα µε τους παρόντες.
Αυτό σηµειώνω εγώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, αφού σας λέω ότι
καταψηφίζουµε όλα τα άρθρα!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα δούµε την εφαρµογή
του Κανονισµού. Εγώ σηµειώνω για τα Πρακτικά και θα δούµε
στη διόρθωση πώς θα το κάνουµε.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν:
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 147 και ειδικό 24 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 147 και ειδικό 24 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως άρθρο 22.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό.
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήρθα από την
επιτροπή. Το έχουµε πει και εµείς ότι καταψηφίζουµε όλα τα
άρθρα του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχει δηλωθεί ήδη. Εποµένως και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει δήλωση ότι καταψηφίζει όλα τα άρθρα
του νοµοσχεδίου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, αλλά δεν µπορεί να ψηφίζετε τα άρθρα οµοφώνως!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι, αλλά οι παρόντες
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ψηφίζουν, κύριε συνάδελφε. Τι να κάνουµε; ∆εν µπορώ να τροποποιώ τον Κανονισµό. Περιλαµβάνω, όµως, στα Πρακτικά τη δήλωσή σας. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Λαφαζάνης δηλώνει…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και το ΚΚΕ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και το Κοµµουνιστικό
Κόµµα βεβαίως. Είναι σαφές ότι πολιτικά όλα τα άρθρα έχουν
καταψηφιστεί.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ∆ηµοσίου και συναφείς διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων
κατά πλειοψηφία.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
της Παρασκευής 25 Ιουνίου 2010, ∆ευτέρας 28 Ιουνίου 2010, Τετάρτης 30 Ιουνίου 2010 και Πέµπτης 1 Ιουλίου 2010 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Παρασκευής 25 Ιουνίου 2010, ∆ευτέρας 28 Ιουνίου 2010, Τετάρτης 30 Ιουνίου 2010 και Πέµπτης 1 Ιουλίου 2010 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.00’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010 και ώρα
10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) νοµοθετική εργασία, ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών: «Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του
∆ηµοσίου και συναφείς διατάξεις» και β) συζήτηση και ψήφιση
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος της
πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου
για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής,
Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β’, σύµφωνα µε την ειδική
ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

