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Αθήνα, σήµερα στις 14 ∆εκεµβρίου 2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα
15.22’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε oλοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµεθα στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την απόφαση την
οποία έλαβε η ∆ιαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ύστερα από
πρόταση του αρµόδιου Υπουργού, συζητείται µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τα άρθρα 76 παράγραφος 4 του
Συντάγµατος και 109 του Κανονισµού της Βουλής.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι, σύµφωνα µε τη διαδικασία
αυτή, η συζήτηση ολοκληρώνεται επί της αρχής και επί των άρθρων σε µία συνεδρίαση που διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο δέκα
ώρες.
Στη συζήτηση µετέχουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές,
ο Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και από ένας εκπρόσωπός τους. Η οµιλία τους περιορίζεται στο ένα δεύτερο του χρόνου που
προβλέπεται από τα άρθρα 97 και 103 του Κανονισµού της Βουλής.
Επίσης, προτείνω να λάβουν το λόγο και δύο οµιλητές ορισµένοι από κάθε κόµµα, προκειµένου να διευκολύνουµε τη συζήτηση και να υπάρξει η δυνατότητα να τοποθετηθούν περισσότεροι Βουλευτές, καθώς και δύο οµιλητές, υποδεικνυόµενοι
από τους Ανεξάρτητους.
Εποµένως, στη συζήτηση επί της αρχής οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές έχουν χρόνο οµιλίας οκτώ λεπτά. Αυξήσαµε κατά
τι το χρόνο για τον ίδιο λόγο, δηλαδή για να υπάρξει δυνατότητα
έκφρασης και τοποθέτησης των οµιλητών και δεν πήγαµε ακριβώς στο µισό χρόνο, όπως προβλέπει ο Κανονισµός για τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Η διαδικασία του κατεπείγοντος, πράγµατι, είναι µια κατ’ εξαίρεση διαδικασία. Είναι µια διαδικασία που θέτει πολύ συγκεκριµένα, περιορισµένα χρονικά όρια και δυνατότητες. Είναι µια
διαδικασία που πρέπει κατ’ εξαίρεση µόνο να χρησιµοποιείται.
Αυτό το υπογραµµίζω: Θα πρέπει µόνο κατ’ εξαίρεση να γίνεται
χρήση. Βέβαια, για τους ειδικούς λόγους που είχε επικαλεστεί η
Κυβέρνηση εισήχθη η πρόταση αυτή στην αρµόδια κοινοβου-

λευτική επιτροπή και ελήφθη η απόφαση να διεξαχθεί η συζήτηση µε αυτήν τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Εποµένως, επαναλαµβάνω ότι στη συζήτηση επί της αρχής οι
εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές έχουν χρόνο οµιλίας οκτώ
λεπτά, οι Υπουργοί εννιά λεπτά, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας
δέκα λεπτά, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς οκτώ λεπτά, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι
6 λεπτά και οι ορισθέντες από τα κόµµατα οµιλητές τέσσερα
λεπτά.
Η δευτερολογία περιορίζεται στο µισό του χρόνου της πρωτολογίας. Στη συζήτηση επί των άρθρων, όπως ορίζεται στα
άρθρα 109 παράγραφος 7 και 103 του Κανονισµού της Βουλής,
οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές έχουν χρόνο οµιλίας δύο
λεπτά, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και οι Υπουργοί δύο λεπτά την πρώτη φορά και από δύο λεπτά κάθε επόµενη
φορά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δύο λεπτά την πρώτη
φορά και δύο λεπτά µέχρι δύο φορές ακόµη. Η διάρκεια οµιλίας
των ορισθέντων οµιλητών από τα κόµµατα είναι, επίσης, 2 λεπτά.
Εφόσον τα άρθρα συζητηθούν σε ενότητες, οι χρόνοι αυτοί, βέβαια, διπλασιάζονται, δηλαδή το δίλεπτο θα είναι τετράλεπτο.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι το νοµοσχέδιο έχει είκοσι άρθρα.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή µπορεί, µετά από πρόταση του Προέδρου της, να
καθορίσει το χρόνο που θα διατεθεί για την κατ’ αρχήν και την
κατ’ άρθρον συζήτηση και αν δεν ληφθεί αυτή η απόφαση, διατίθενται τέσσερις ώρες για την κατ’ αρχήν και έξι ώρες για την
κατ’ άρθρον συζήτηση.
Θα ήθελα να σας προτείνω να ξεκινήσουµε µε τα περιθώρια
που θέτει ο Κανονισµός και στη συνέχεια να τα αναπροσαρµόσουµε, αν χρειαστεί, µε νεότερη απόφασή µας. ∆ηλαδή, να
δούµε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η συζήτηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πριν συµφωνήσει το
Σώµα επί της πρότασης, να ακούσουµε τον κ. Λαφαζάνη. Επίσης,
το λόγο έχει ζητήσει η κ. Σακοράφα.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, χθες στην επιτροπή µάς δόθηκε η ευκαιρία να τονίσουµε ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο και τις διαδικασίες εξπρές που ακολουθείτε γίνεται ένα
άθλιο πραξικόπηµα σε βάρος του Κανονισµού της Βουλής και σε
βάρος του Συντάγµατος. Στην ουσία και ο Κανονισµός της Βου-
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λής και το Σύνταγµα κυριολεκτικά κατακρεουργούνται µε τέτοιου
είδους διαδικασίες.
Το καταγγέλλουµε για άλλη µια φορά και απευθυνόµαστε σε
όλους τους συναδέλφους: Αυτήν την ώρα η Βουλή να διεκδικήσει τα δικαιώµατά της. Να µην είναι µια Βουλή, η οποία τίθεται
από την οποιαδήποτε κυβέρνηση -και στη συγκεκριµένη περίπτωση του ΠΑΣΟΚ- στο περιθώριο, στην απόλυτη υποβάθµιση
και στην αυτογελοιοποίηση, διότι αυτές οι διαδικασίες εκεί κατατείνουν και εκεί οδηγούν.
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να υπογραµµίσω και κάτι το οποίο
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µε ένα νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε. Έχουµε να κάνουµε στην ουσία µε ένα
πολυνοµοσχέδιο που κατεδαφίζει την κοινωνία. Το πολυνοµοσχέδιο αφορά φορολογικά θέµατα, θέµατα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, την καρδιά των προβληµάτων της ελληνικής
κοινωνίας στις εργασιακές σχέσεις. Μιλάµε για νοµοσχέδιο που
στην ουσία αφορά τρεις επιτροπές και τρία διαφορετικά Υπουργεία.
Είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, να µπορεί να συζητηθεί ένα τέτοιο νοµοσχέδιο τέτοιας ευρύτητας, τέτοιας κρίσιµης σηµασίας,
το οποίο φέρει τέτοια εκθεµελίωση στην κοινωνία µε ασφυκτικά
χρονικά περιθώρια σαν αυτά που θέτετε στους εισηγητές, στους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, ακόµη και στους Προέδρους
των κοµµάτων;
Είναι δυνατόν ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ µέσα σε οκτώ λεπτά να
θίξει ένα τέτοιο νοµοσχέδιο; Προτού προλάβει να αρχίσει να
µιλά, θα έχει τελειώσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρα, οι διαδικασίες αυτές είναι εξευτελιστικές. Είναι διαδικασίες οι οποίες αυτογελοιοποιούν αυτήν την Αίθουσα. Πολύ περισσότερο το λέω αυτό, διότι ξέρετε ότι όλη η ελληνική κοινωνία
παρακολουθεί αυτήν τη συζήτηση και θα ήθελε να δει, τουλάχιστον, να υπάρχει άνεση χρόνου απ’ όλους τους οµιλητές, ώστε
να µπορέσουν να µιλήσουν και να εκθέσουν τις απόψεις τους.
Νοµίζω, λοιπόν –και καταλήγω µε αυτήν την πρόταση, κύριε
Πρόεδρε- ότι έχετε την ευχέρεια, τη δυνατότητα και την ευαισθησία –αυτό είναι βέβαιο- να διευρύνετε κάπως τη συζήτηση
και ως προς τα χρονικά περιθώριά της, αλλά και ως προς τη συµµετοχή.
Και νοµίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο που µπορεί να γίνει,
χωρίς να αλλάζει βεβαίως την ουσία της θεµατολογίας, η οποία
είναι ένα γυµνό, ωµό, κυνικό πραξικόπηµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει η κ. Σακοράφα.
Έχουν ζητήσει, επίσης, το λόγο ο κ. Βρούτσης, ο κ. Ροντούλης, ο κ. Κουβέλης, ο κ. Πρωτόπαπας και ο κ. Παφίλης.
Παρακαλώ, κυρία Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε, οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές δεν είµαστε οµάδα. Εγώ προσωπικά εκπροσωπώ τον εαυτό µου και κανέναν άλλο, γι’ αυτό και σας ζητώ να
µου δώσετε το λόγο σήµερα.
Κύριε Πρόεδρε, για εµένα είναι αδιανόητο σε ένα νοµοσχέδιο
τόσο κρίσιµο, σε ένα νοµοσχέδιο που κρίνεται το µέλλον και η
επιβίωση του ελληνικού λαού, που κατακρηµνίζονται κεκτηµένα
χρόνων και χρόνων που κατακτήθηκαν µε αγώνες και αίµα, που
οι εργασιακές σχέσεις γυρίζουν πριν από το 1950, να µην έχουν
τη δυνατότητα οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές να εκφράσουν την
άποψή τους. Θεωρώ ότι η διαδικασία θα είναι ελλιπής, θα είναι
κολοβή. ∆εν είµαστε υπάλληλοι, κύριε Πρόεδρε, Βουλευτές είµαστε. Είµαστε Βουλευτές εκλεγµένοι από τον ελληνικό λαό και
οφείλουµε σήµερα να µιλήσουµε, για να αναλάβει καθένας την
προσωπική του ευθύνη. ∆εν µπορεί να γίνει η ελληνική Βουλή
ένα σωµατείο µε σφραγίδα. ∆εν µπορεί να περνάνε µέσα στην
ελληνική Βουλή νοµοσχέδια –δέκα νοµοσχέδια στο σύνολο- µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος και εµείς να µην µπορούµε να µιλήσουµε. ∆εν είναι δυνατόν να µπορεί να µιλήσει µέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο δοτός του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
και να µην µιλάνε οι Έλληνες Βουλευτές. Είναι ιστορικές αυτές
οι στιγµές. Γράφεται ιστορία, µια ιστορία ενδοτική και µια ιστορία αγωνιστική. Νοµίζω θα πρέπει και στους δύο να δώσετε τη
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δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους εδώ µέσα. Γι’ αυτό σας
ζητώ να µου δώσετε το λόγο να µιλήσω στην ουσία του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα ακολουθήσουµε
τώρα τη σειρά των κοµµάτων.
Κύριε Πρωτόπατα, θα κλείσετε τη συζήτηση εσείς, αν δεν
έχετε αντίρρηση, γιατί έχουν ζητήσει και άλλοι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εσείς αποφασίζετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αδιαµφισβήτητα όλοι
αναγνωρίζουµε, όχι µόνο την κρισιµότητα των στιγµών, αλλά και
την κρισιµότητα αυτού του πολυνοµοσχεδίου. Αυτό αναδείχθηκε
χθες µε ιδιαίτερο τρόπο απ’ όλες τις πολιτικές πλευρές στην Επιτροπή Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, ακόµα και από
την κοινοβουλευτική πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
Επικαλούµαι την ευαισθησία σας να ξεπεράσουµε το τυπικό
µέρος του Κανονισµού λειτουργίας της Βουλής. Σε τέτοια κρίσιµα νοµοσχέδια, κύριε Πρόεδρε, που απ’ έξω η κοινωνία αναζητά απαντήσεις, αναζητά την τοποθέτηση των πολιτικών
δυνάµεων της χώρας, είναι αδιανόητο οι εισηγητές να συµµετέχουν σ’ αυτήν τη διαδικασία µε οκτώ λεπτά και η συµµετοχή να
είναι τόσο µικρή.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εκ µέρους της Νέας ∆ηµοκρατίας ζητάω την ευαισθησία σας να ξεπεράσουµε το τυπικό
του Κανονισµού και να αγγίξουµε την ουσία, η οποία αντιστοιχεί
σ’ αυτό που λέγεται περισσότερη συµµετοχή και περισσότερος
χρόνος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει κανένα
νόηµα να απευθυνθούµε στην Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση έρχεται µέσα σε δύο µέρες και φέρνει ένα νοµοσχέδιο -πολλά µαζί
δηλαδή- που καταστρέφει τη ζωή της εργατικής τάξης και της
πλειοψηφίας των εργαζοµένων. Μέσα σε δύο µέρες, µε τσαµπουκά τέτοιον και µε µια κυνική οµολογία του κ. Παπακωνσταντίνου…
Κύριε Παπακωνσταντίνου, για εσάς λέω. Με ακούτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας ακούω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μια κυνική οµολογία ότι «αν το φέρναµε µε κανονικές διαδικασίες, θα είχαµε είκοσι µέρες τους εργαζόµενους στο δρόµο». Έτσι φέρεται ότι δηλώσατε, για να είµαι
πιο ακριβής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Φέρνετε µέσα στη Βουλή πράγµατα που ακούτε στους διαδρόµους; Λίγη περισσότερη σοβαρότητα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω «φέρεται ότι δηλώσατε». Βγείτε
και πείτε ότι δεν το κάνατε. Γι’ αυτό το κάνατε. Γι’ αυτό το φέρατε
µέσα σε δύο µέρες. Και µάλιστα µε µια απίστευτη υποκρισία που
ειπώθηκε από τους Υπουργούς ότι λίγο ως πολύ βοηθάει τους
εργαζόµενους. Αφού, λοιπόν, τους βοηθάει και δεν φοβάστε,
γιατί δεν το πάτε µε κανονική διαδικασία;
Εµείς θεωρούµε απαράδεκτη αυτήν τη διαδικασία. ∆εν περιµένουµε τίποτα. Έχει αποδειχθεί από την Κυβέρνηση, από την
κυβερνητική πλειοψηφία. ∆εν περιµένουµε να αλλάξει κάτι, αλλά
έστω σ’ αυτά τα πλαίσια, κύριε Πρόεδρε, να δοθεί η δυνατότητα
για µια επιµήκυνση του χρόνου για να µιλήσουν και περισσότεροι
µέσα σε µία µέρα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θα αλλάξει τίποτα
το ουσιαστικό, γιατί τα υπόλοιπα θα κριθούν στους δρόµους και
να είστε βέβαιοι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς στην επιτροπή αναδείξαµε µια αλήθεια. Η αλήθεια είναι η εξής: Εξαναγκάστηκε ο Υπουργός και η Κυβέρνηση να φέρουν αυτό το
νοµοσχέδιο, το πολυνοµοσχέδιο, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, γιατί αδράνησε εσκεµµένα, ψηφοθηρικά για να µην απο-
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λεσθούν ψήφοι για την κυβερνώσα παράταξη τη διάρκεια του
φθινοπώρου. Όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, µπορούσατε να τα κάνετε και να µας τα πείτε προ των δηµοτικών εκλογών. ∆εν το κάνατε εσκεµµένα, µε καθαρά ψηφοθηρική στόχευση και
εξαναγκάζεστε τώρα υπό την πίεση των γεγονότων να κατεβάσετε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο που επηρεάζει την καθηµερινότητα,
τη ζωή, την εργασιακή ειρήνη και ηρεµία εκατοµµυρίων Ελλήνων
πολιτών µε απαράδεκτες διαδικασίες.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρέπει να µας εκπλήσσει η
πρακτική του αξιοτίµου Υπουργού, γιατί θα πρέπει να θυµηθούµε
ότι και στο Υπουργικό Συµβούλιο που έφερε το ίδιο νοµοσχέδιο
οι διαδικασίες ήταν οι ίδιες. ∆ηλαδή, και στο Υπουργικό Συµβούλιο του ΠΑΣΟΚ που έγινε για τη συζήτηση του ιδίου θέµατος
οι Υπουργοί δεν µπόρεσαν να µιλήσουν. Ήρθε µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος. Γιατί; Γιατί θα έπρεπε την Πέµπτη µέχρι τις
οκτώ η ώρα το βράδυ να καταθέσει το νοµοσχέδιο στη Βουλή ο
κύριος Υπουργός. Αυτά είναι απαράδεκτες διαδικασίες. Προσβάλλουν την Κυβέρνηση. Προσβάλλουν το Κοινοβούλιο και
καλώς οι Έλληνες πολίτες νιώθουν οργή και αγανάκτηση για όσα
τεκταίνονται µέσα σ’ αυτόν το ναό της δηµοκρατίας.
Μια που σας έχω όµως απέναντι, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας
ρωτήσω κάτι, για να τελειώνουν και τα ψέµατα: Υπάρχει δέσµευσή σας ρητή, δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονοµικών
που φέρει την υπογραφή σας, βάσει της οποίας δέσµευσης θα
πρέπει να φέρετε, επιτέλους, για κύρωση στη Βουλή τη δανειακή σύµβαση. Θα το πράξετε, ναι ή όχι;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Κουβέλης.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές θα σας δώσουν γραπτώς την πρότασή τους για τους οµιλητές. Αλλά αυτό δεν είναι το κρίσιµο. Το κρίσιµο, κύριε Πρόεδρε,
είναι ότι µία Βουλή αναγκάζεται να έχει έναν παρακολουθηµατικό ρόλο προς τις επιλογές και αποφάσεις της Κυβέρνησης. Και
ο χαρακτηρισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «παρακολουθηµατικός λόγος» είναι εξαιρετικά επιεικής. Πρόκειται ουσιαστικά για φίµωση της Βουλής, κύριε Πρόεδρε. Η διαδικασία του
κατεπείγοντος, προβλεπόµενη για ακραίες περιπτώσεις, δεν είναι
δυνατόν να εφαρµόζεται και να ακολουθείται για ένα σχέδιο
νόµου, το οποίο αφορά στην καρδιά των εργασιακών δικαιωµάτων. Χτυπάει την καρδιά του κοινωνικού κράτους.
Εάν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µιλήσει σήµερα η Βουλή, πότε άλλοτε µπορεί να εκφράσει την άποψή
της; Κύριε Πρόεδρε, ερρέτω, αν έχουν έτσι τα πράγµατα. ∆ιότι
τότε σηµαίνει ότι δεν θέλουµε τη Βουλή. Σηµαίνει ότι οι αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού δεν πρέπει να έχουν λόγο. Επειδή,
όµως, διεκδικούν να έχουν λόγο εκπροσωπώντας τους Έλληνες
πολίτες, απευθύνοµαι σ’ εσάς, κύριε Πρόεδρε, µε δεδοµένη τη
δηµοκρατική σας ευαισθησία, αλλά και στην αντίληψη που έχετε
για το ρόλο της Βουλής, τουλάχιστον να διευρύνετε τα χρονικά
όρια και, πέρα από τυπικούς αποκλεισµούς, να δοθεί επί της ουσίας η δυνατότητα σε όλες και όλους τους Βουλευτές να µιλήσουν –επαναλαµβάνω- για µια ρύθµιση, η οποία υπονοµεύει την
κοινωνική συνοχή.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τους λόγους για
τους οποίους η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ ψηφίζει
αυτό το νοµοσχέδιο τους αναλύσαµε χθες στην επτάωρη διαδικασία που έγινε στη µεικτή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και
Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής και διά του εισηγητή µας,
του κ. Μακρυπίδη, αλλά και µε µια µεγάλη σειρά τοποθετήσεων
από την Κοινοβουλευτική µας Οµάδα.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι µία στάση ευθύνης και συµβολής στη µεγάλη προσπάθεια που γίνεται αυτήν τη στιγµή από
την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, από την Κυβέρνηση του Γιώργου
Παπανδρέου, για την ανόρθωση της χώρας, την ανάπτυξη της
αξιοπιστίας της και τη δηµιουργία της µελλοντικής ευηµερίας
του ελληνικού λαού.
Όσον αφορά το διαδικαστικό µέρος, είχαµε την ευκαιρία αναλυτικά χθες σε µία συζήτηση µε άνεση χρόνου που έγινε στη
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µικτή επιτροπή της Βουλής να εξηγήσουµε τους λόγους, σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Κανονισµού της Βουλής, κατ’ εξουσιοδότηση και του σχετικού άρθρου του Συντάγµατος, γιατί
αποδεχόµαστε το χαρακτηρισµό του κατεπείγοντος. Η επιτροπή
το συζήτησε, η επιτροπή ψήφισε και σύµφωνα µε τον Κανονισµό
η επιτροπή είναι εκείνη, η οποία κρίνει το αν αποδέχεται ή όχι τελικά το χαρακτηρισµό. Η επιτροπή τον απεδέχθη, οι λόγοι εξηγήθηκαν αναλυτικά και διεξοδικά. Θα παρακαλούσα, λοιπόν, να
τηρηθεί ο Κανονισµός και να προχωρήσουµε στη συζήτηση. Η
συζήτηση επί της ουσίας είναι εκείνη, η οποία κρίνει. Και τη συζήτηση επί της ουσίας θα κρίνουν τελικά οι πολίτες, όχι τα συνθήµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Κεφαλογιάννης
έχει το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι που είστε στην Αίθουσα. Πραγµατικά ακολουθούµε
πρωτοφανείς κοινοβουλευτικές πρακτικές. ∆εν είναι δυνατόν να
έχουµε µία Κυβέρνηση που στα δεκαοκτώ νοµοθετήµατα που
έχει φέρει το Υπουργείο Οικονοµικών να έχει ζητήσει για τα επτά
να έρθουν µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Γνωρίζετε πολύ
καλά ότι η διαδικασία του κατεπείγοντος σηµαίνει για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση έντεκα λεπτά, σ’ ένα νοµοσχέδιο που αλλάζει τη µορφή λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων στις
∆ΕΚΟ, αλλά φέρνει κι ένα σωρό άλλες ρυθµίσεις, στις οποίες
πρέπει να τοποθετηθεί ολόκληρη η Βουλή.
Κύριε Πρόεδρε, ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση ζητούµε τη δική
σας προστασία. ∆εν είναι δυνατόν από το 1974 να έχουν ψηφιστεί δεκαοκτώ νοµοθετήµατα µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και µόνο σ’ ένα χρόνο η Κυβέρνηση και το Υπουργείο
Οικονοµικών να έχει φέρει επτά. Αυτό είναι ασέβεια προς τους
κοινοβουλευτικούς θεσµούς, είναι προσβολή στο διάλογο. Εµείς
ζητήσαµε να µην έρθει το νοµοσχέδιο. Χαίροµαι που και Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αντέδρασαν, όπως ο κ. Βουδούρης, ο συνάδελφος Βουλευτής από την Καλαµάτα, που χθες δεν ψήφισε επί
της διαδικασίας, αλλά καταµετρήθηκε η ψήφος του.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: ∆εν καταµετρήθηκε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θέλουµε, λοιπόν, τη δική
σας προστασία πρώτον, για να µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι
Βουλευτές και δεύτερον, να κάνετε σύσταση στο Υπουργείο Οικονοµικών και να µη δέχεστε τέτοιου είδους απαράδεκτες διαδικασίες.
Κύριε Πρόεδρε, χθες ρώτησα τον Προεδρεύοντα της επιτροπής να µου πει γιατί δεν υπάρχει υπογραφή του κ. Ευάγγελου
Βενιζέλου. Ελπίζω ότι ξεκινώντας η συζήτηση και ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος στο σηµερινό Υπουργικό Συµβούλιο υπέγραψε το
συγκεκριµένο νοµοθέτηµα.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι περιµένουµε να τηρήσετε τις υποσχέσεις σας.
Κύριε Υπουργέ, δείχνετε µία ανακολουθία, η οποία είναι προσβλητική και για το Κοινοβούλιο, αλλά και για εσάς. ∆εν είναι δυνατόν να λέτε σε όλους τους τόνους, να διαβεβαιώνετε τη Βουλή
από το Μάιο ότι θα φέρετε τη δανειακή σύµβαση στη Βουλή και
να µην την έχετε φέρει ακόµα. Είναι ντροπή για το Κοινοβούλιο.
Σας βάζει και εσάς σε πολύ δύσκολη θέση. Προσέξτε και το δικό
σας µέλλον. ∆εν µπορείτε εσείς να βάζετε την υπογραφή σας µε
µία θολή και νοµικά αµφισβητήσιµη εξουσιοδότηση σε αλλεπάλληλες αλλαγές του µνηµονίου και να µην ενηµερώνεται η Βουλή.
Κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, νοµίζω ότι αυτό προσβάλλει και εσάς. Εσείς πρέπει να αντιδράσετε και σ’ αυτό το
θέµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει τώρα η κ.
Βάσω Παπανδρέου.
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ότι δεν παρακολούθησα όλα όσα είπε ο κ. Κεφαλογιάννης. Αναφέρθηκε όµως στη χθεσινή διαδικασία στην
κοινή Επιτροπή Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εκεί
έγινε συζήτηση για το κατεπείγον.
∆εν έγινε καταµέτρηση γιατί δεν ψηφίσαµε, κύριε Κεφαλογιάννη. Ήσασταν εκεί. Η καταµέτρηση δεν έγινε. Είπαµε «τεκ-
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µαίρεται η πλειοψηφία», όπως γίνεται συνήθως. Και µην µου λέτε
ότι υπήρχε κάποιος από τη Μεσσηνία ή από την Ηµαθία ή δεν
ξέρω από πού. Ήταν σαφές. Όλοι οι Βουλευτές ήταν εκεί και
ήταν σαφές ότι την πλειοψηφία την είχε η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ.. ∆εν υπήρξε επ’ αυτού του θέµατος καµµία
αντίδραση από καµία Κοινοβουλευτική Οµάδα.
Ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ούτε ένσταση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν σαφείς οι τοποθετήσεις, ήταν σαφής και η τοποθέτηση της Προέδρου της επιτροπής, η οποία µάλιστα
προήδρευσε σε κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών. Αυτό αποφασίστηκε και συζητήθηκε όχι µόνο στα πλαίσια της συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονοµικών, αλλά και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, µπορούν να συγκληθούν από κοινού.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Παπαδηµούλη,
σας παρακαλώ, αφήστε µε να ολοκληρώσω και τη δική µου τοποθέτηση. Τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος του κόµµατός σας.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: ∆ώσατε το λόγο στην κ. Παπανδρέου…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είναι Πρόεδρος της
επιτροπής.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Παπαδηµούλη,
να σας δώσω το ένα λεπτό. Εδώ όµως υπήρξαν ορισµένες τοποθετήσεις. Η κ. Παπανδρέου ορθώς θύµισε τι ακριβώς έγινε,
ποια ήταν η διαδικασία στις επιτροπές, στις οποίες προήδρευσε
χθες.
Θα σας δώσω, όµως, το ένα λεπτό να πείτε κι εσείς την άποψή
σας και παρακαλώ, µετά να ακούσετε και εµένα, για να προχωρήσουµε.
Έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Τα επιχειρήµατα, κύριε Πρόεδρε, που ακούστηκαν χθες εναντίον της διαδικασίας του κατεπείγοντος ήταν τόσο συντριπτικά που µόνο ένας συνάδελφος
του ΠΑΣΟΚ το υπερασπίστηκε.
∆εύτερον, όντως δεν έγινε καταµέτρηση. Η κυρία Πρόεδρος
εκτίµησε ότι υπάρχει πλειοψηφία. Στο κοµµάτι, όµως, της διαπίστωσής της…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Παπαδηµούλη,
πάντα έτσι γίνεται.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Στο κοµµάτι όµως της διαπίστωσής της ότι δεν υπήρξε από κανέναν ένσταση και αντίδραση, θέλω να πω ότι δεν είναι αλήθεια.
∆εν είναι ακριβές, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που είπε η αγαπητή
Πρόεδρος, η κ. Παπανδρέου, δεν είναι ακριβές.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έγινε κατανοητή η
άποψή σας.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Όχι, δεν είναι κατανοητή και
µε διακόπτετε κι εσείς. Και λυπάµαι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έγινε κατανοητό αυτό
που θέλετε να πείτε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: ∆εν έγινε κατανοητό, κύριε
Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ας έβαζε την ένσταση χθες, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριε
Πρωτόπαπα.
Κύριε Παπαδηµούλη, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Λέω, λοιπόν, ότι τόσο εγώ
όσο και ο συνάδελφος ο κ. Λαφαζάνης, επισηµαίνοντας ότι υπήρξαν συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ που δεν σήκωσαν το χέρι τους, είπαµε να γίνει καταµέτρηση. Η κυρία Πρόεδρος είπε «τεκµαίρεται
η πλειοψηφία» και επέµεινε στην άποψή της. Όχι, όµως, ότι κανείς δεν αντέδρασε. Όλοι είδαµε ότι υπήρξαν συνάδελφοι του
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ΠΑΣΟΚ που αρνήθηκαν να στηρίξουν το κατεπείγον.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισµό της Βουλής. Εγώ παρακολούθησα από το κύκλωµα τη
συνεδρίαση και το κλείσιµο της συνεδρίασης. Η κ. Παπανδρέου
κλείνοντας είπε ότι το νοµοσχέδιο ψηφίζεται κατά πλειοψηφία.
Ήταν σαφές. Η αρχή της δεδηλωµένης πάντα υπάρχει, εκτός αν
κάποιος πολύ συγκεκριµένα την αµφισβητήσει εκείνη τη στιγµή
και ζητήσει να γίνει άλλου είδους διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε, πρώτα απ’
όλα, να θυµίσω ότι, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 76, παράγραφος 4, του Συντάγµατος, νοµοσχέδιο ή πρόταση νόµου
που χαρακτηρίζεται από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον εισάγεται για ψήφιση ύστερα από περιορισµένη συζήτηση σε µία συνεδρίαση, από την Ολοµέλεια, ή το κατά το άρθρο 71 Τµήµα,
όπως ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής. Αυτό λέει το σχετικό
άρθρο του Συντάγµατος.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 109, παράγραφοι 1 και
2, του Κανονισµού της Βουλής, τα νοµοσχέδια που χαρακτηρίζονται από την Κυβέρνηση ως κατεπείγοντα, σύµφωνα µε το
άρθρο 76, παράγραφος 4, του Συντάγµατος, παραπέµπονται
αµέσως µετά την κατάθεσή τους στην αρµόδια επιτροπή. Αν η
αρµόδια επιτροπή αποδεχθεί το χαρακτηρισµό του κατεπείγοντος, προβαίνει στην επεξεργασία και εξέταση του νοµοσχεδίου
σε µία συνεδρίαση. Αυτό ακριβώς έγινε.
Όπως καθίσταται σαφές από τα ανωτέρω, ο χαρακτηρισµός
κάποιου νοµοσχεδίου ως κατεπείγοντος ανήκει κατ’ αρχάς στην
Κυβέρνηση και εν συνεχεία την καθοριστική απόφαση τη λαµβάνει η αρµόδια ∆ιαρκής Επιτροπή. Αυτά προβλέπονται και αυτά
ίσχυσαν. Αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, το συζητούµενο σχέδιο νόµου χαρακτηρίστηκε από τον
Υπουργό Οικονοµικών ως κατεπείγον, χαρακτηρισµό τον οποίο
ανέπτυξε και στην επιτροπή. Το χαρακτηρισµό αυτό τον απεδέχθη η αρµόδια επιτροπή, όπως είπαµε.
Κατά συνέπεια, το σχέδιο νόµου θα εισάγεται ενώπιον του Σώµατος µε τη διαδικασία αυτή του κατεπείγοντος. ∆εν έχει κανείς
το δικαίωµα, ούτε ο Πρόεδρος της Βουλής ούτε κάποιος άλλος,
να αλλάξει τη διαδικασία και να επιβάλει µία άλλη. Είναι σαφές.
Πρόκειται για αποφάσεις της Βουλής. Και στη δηµοκρατία οι
αποφάσεις της πλειοψηφίας είναι εκείνες, οι οποίες ισχύουν.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, θα µου επιτρέψετε να σας θυµίσω τι
έκανα εγώ ως Πρόεδρος της Βουλής. Επειδή, όπως είπαµε, η
διαδικασία του κατεπείγοντος είναι µία διαδικασία κατ’ εξαίρεση
και επειδή, πράγµατι, τα θέµατα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά, γι’
αυτό το λόγο ανέλαβα την πρωτοβουλία, συνεννοήθηκα χθες µε
τους εκπροσώπους των κοµµάτων, πρώτα απ’ όλα για να δώσουµε όσο το δυνατό µεγαλύτερη χρονική διάρκεια στη συζήτηση στην Ολοµέλεια. Γι’ αυτό και πρότεινα η συζήτηση να
αρχίσει στις 15.00µµ, αντί στις 18.00µµ που προβλέπεται από τον
Κανονισµό να ξεκινούν οι απογευµατινές µας συνεδριάσεις.
Πρώτον αυτό.
∆εύτερον, πήρα την πρωτοβουλία, επίσης, και συνεννοήθηκα
µε όλους τους εκπροσώπους των κοµµάτων, πέρα από αυτά που
προβλέπει ο Κανονισµός, για τους οµιλητές -όπως ακούσατε
στην αρχή, σας υπενθύµισα τι ισχύει- που είναι οι Αρχηγοί των
Κοµµάτων, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές και ένας επιπλέον Βουλευτής από κάθε κόµµα,
να προστεθεί και δεύτερος οµιλητής από κάθε κόµµα, καθώς επίσης, να υποδειχθούν και δύο οµιλητές και από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές.
Σε ό,τι αφορά τους χρόνους, έγινε η πρόταση από τον κ. Βρούτση -αν δεν κάνω λάθος- στην αρχή για να υπάρξει η δυνατότητα
µεγαλύτερης άνεσης στην πρωτολογία, γιατί εκεί θα γίνει η ουσιαστική τοποθέτηση, εάν θα ήταν αποδεκτό να γίνει η χρήση και
του χρόνου της ενδεχόµενης δευτερολογίας. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, εάν πράγµατι συµφωνείτε και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και των άλλων κοµµάτων, να ακολουθήσουµε αυτήν τη
διαδικασία.
∆ηλαδή, σε αυτήν την περίπτωση, να δώσουµε και το χρόνο
της δευτερολογίας στην πρωτολογία. ∆ηλαδή, οκτώ λεπτά της
πρωτολογίας συν τέσσερα λεπτά της δευτερολογίας, σύνολο
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δώδεκα λεπτά, για να υπάρξει µεγαλύτερη άνεση στην παράθεση των απόψεων, των θέσεων, των επιχειρηµάτων. Σας θυµίζω
ότι από την αρχή είπα ότι δεν πηγαίνουµε στο µισό ακριβώς του
χρόνου, όπως προβλέπει ο Κανονισµός, αλλά έκανα µία διεύρυνση και σε ό,τι αφορά το χρόνο. Στρογγυλοποίησα –για να το
πω απλά- προς τα επάνω το χρόνο, για να διευκολύνουµε την µε
περισσότερη άνεση διατύπωση των επιχειρηµάτων όλων των οµιλητών.
Όντως, η διαδικασία του κατεπείγοντος είναι µία πολύ συγκεκριµένη, αυστηρά καθορισµένη διαδικασία. Όντως, η διαδικασία
αυτή θα πρέπει να ακολουθείται κατ’ εξαίρεση. Και αυτό το
έχουµε υπογραµµίσει όλοι- κι εγώ το έχω υπογραµµίσει και προς
την Κυβέρνηση- ώστε η διαδικασία αυτή να γίνεται µόνο κατ’
εξαίρεση και για πολύ συγκεκριµένους λόγους. Αλλά τους λόγους αυτούς –επαναλαµβάνω- όπως ακούσαµε όλοι, τους είχε
αναπτύξει και στην επιτροπή και στην πρόταση που έκανε καταθέτοντας το νοµοσχέδιο ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών. Αλλά
τους είχε αναπτύξει µε µεγαλύτερη ενάργεια και µε µεγαλύτερη
λεπτοµέρεια και στην επιτροπή.
∆έχεστε, εποµένως, κατ’ αρχάς να ακολουθήσουµε την προσαύξηση του χρόνου της δευτερολογίας στην πρωτολογία, για
να έχουν οι οµιλητές µεγαλύτερη άνεση;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα συµφωνήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη, διαφωνείτε επ’ αυτού;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, µε
συγχωρείτε, αλλά εδώ δεν παίζουµε µε τα λεπτά. ∆ηλαδή, θα δώσετε τη δευτερολογία την οποία δικαιούτο έτσι κι αλλιώς στον
εισηγητή και από τα οκτώ θα πάει στα δώδεκα λεπτά; Με συγχωρείτε πάρα πολύ! Κι αυτό θα καλύψει αυτήν την ελάχιστη χρονική άνεση, αυτό το στοιχειώδες χρονικό ορίζοντα που
χρειάζονται όλοι οι οµιλητές και οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι Αρχηγοί των κοµµάτων, για να καλύψουν αυτό το πολυνοµοσχέδιο πραξικοπηµατικό τερατούργηµα;
Είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε;
Εµείς δεν αποδεχόµαστε αυτήν τη λογική και σας παρακαλούµε, κάντε µία προσπάθεια- χρονικά περιθώρια υπάρχουν- να
διευρύνετε λίγο τους χρονικούς ορίζοντες, να κάνετε πιο ουσιαστική τη συζήτηση. Αυτό δεν θα είναι παραβίαση του Κανονισµού. Στοιχειώδης εφαρµογή του θα είναι, παρ’ όλο ότι γίνονται
αυτά που γίνονται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία, κύριε Λαφαζάνη. Μόλις ολοκλήρωσα την παράθεση των πρωτοβουλιών τις
οποίες πήρα και των προτάσεων στις οποίες προχώρησα, για να
υπάρξει αυτή η διευκόλυνση, όπως είπατε νωρίτερα. Κι αυτά κινούνται πέραν του Κανονισµού.
Αλλά, επαναλαµβάνω, για λόγους ουσίας, συµφωνούµε όλοι –
κι αυτή είναι η αίσθησή µου- ότι κατά συντριπτική πλειοψηφία,
τουλάχιστον, αποδέχεστε και την αύξηση του αριθµού των οµιλούντων και την αύξηση των χρόνων και την πρόταση που έγινε
για να αξιοποιηθεί ο χρόνος της δευτερολογίας.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν έχω ολοκληρώσει,
κυρία Σακοράφα. Θα έλθω και σε εσάς.
Σαφώς κι εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι όλοι οι συνάδελφοι θα ήθελαν να τοποθετηθούν σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο. Αλλά, επαναλαµβάνω, αυτήν τη δυνατότητα δεν µου τη δίνει ούτε το
Σύνταγµα που µιλάει για την περιορισµένη συζήτηση ούτε πολύ
περισσότερο ο Κανονισµός που εξειδίκευσε εδώ και χρόνια τη
διάταξη αυτή του Συντάγµατος και την εφαρµόζουµε για τη συζήτηση των νοµοσχεδίων που εισάγονται µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος.
Εποµένως, κυρία Σακοράφα, δεν µου δίνει το δικαίωµα ο Κανονισµός να δώσω το λόγο και σε όλους τους Ανεξάρτητους
Βουλευτές. Αλλά, όπως πήρα την πρωτοβουλία να αυξηθεί ο
αριθµός των οµιλητών από κάθε κόµµα, γι’ αυτό σκέφτηκα ότι
κατ’ αναλογίαν θα µπορούσα να εισηγηθώ -και εισηγήθηκα- εδώ
να οριστούν και δύο οµιλητές από τους Ανεξαρτήτους. ∆εν πρόκειται περί Κοινοβουλευτικών, κατά τον Κανονισµό της Βουλής,
Οµάδων στην περίπτωση των Ανεξαρτήτων και γι’ αυτό στην
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αρχή πρότεινα να υπάρξει υπόδειξη από τους Ανεξαρτήτους
Βουλευτές.
Κυρία Σακοράφα, δεν µου δίνει το δικαίωµα ο Κανονισµός να
ορίσω εγώ εσάς ή κάποιον άλλον ως οµιλητή. Οι Ανεξάρτητοι
Βουλευτές θα έχετε την καλοσύνη να υποδείξετε, να προτείνετε
ποιοι θα είναι οι δύο οµιλητές που θα µιλήσουν εκ των Ανεξαρτήτων. Για να φτάσω σ’ αυτήν τη λύση, αναζήτησα και όλες τις
διατυπώσεις που υπάρχουν στον Κανονισµό. Υπάρχει µία αναλογική διάταξη στην περίπτωση του Προϋπολογισµού, όπου λέει
ότι οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές µπορούν να υποδείξουν έναν Εισηγητή για τον Προϋπολογισµό και πήγα κατ’ αναλογία και της
πρότασης που έκανα για αύξηση –όπως είπα νωρίτερα- του αριθµού των οµιλητών από τα κόµµατα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Σακοράφα, είµαι
σαφής.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µία
δήλωση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία, να κάνετε τη δήλωση, αλλά σας εξήγησα για ποιο λόγο δεν µπορώ να αποδεχθώ
το αίτηµά σας να οριστείτε κι εσείς οµιλητής.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Αντιλαµβάνοµαι και σέβοµαι αυτό που
µας λέτε, κύριε Πρόεδρε, και χαίροµαι πάρα πολύ γιατί αντιλαµβάνεστε κι εσείς -και θέλω να ελπίζω ότι το αντιλαµβάνεστε- ότι
οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές δεν µπορεί να εκφράσει ο ένας τον
άλλον, γιατί είµαστε από τελείως διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, µε τελείως διαφορετικές πολιτικές ιδέες. Άρα, δεν µπορεί
να µας εκφράσει κανένας. Γι’ αυτό και σας ζήτησα προσωπικά
το λόγο και ελπίζω και οι άλλοι συνάδελφοι θα ήθελαν το λόγο,
για να µιλήσουν πάνω στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σας πω µια και δεν θα έχω τη δυνατότητα να µιλήσω πάνω στο νοµοσχέδιο, ότι αρνούµαι να σφραγίσω τα φιρµάνια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Αρνούµαι
να συµµετάσχω και να συµπράξω στο να γίνει αυτή η συγκεκριµένη Βουλή κατοχική Βουλή. Αρνούµαι να δεχθώ ότι σαν Ελληνίδα Βουλευτής δεν µπορώ να µιλήσω εδώ µέσα και είχε τη
δυνατότητα να µιλήσει ο κ. Στρος Καν και ο κ. Όλι Ρεν. Αρνούµαι
να συµµετάσχω σε αυτήν την παρωδία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Η κοινωνία, κύριε Πρόεδρε –επιτρέψτε
µου- είναι στο δρόµο απελπισµένη. Ελπίζω, όµως, και αποφασισµένη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Η δήλωσή σας είναι
σαφής.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Φεύγω από τη διαδικασία και θα ήθελα
να ξέρετε ότι δεν υπήρχε περίπτωση, εάν ήµουν παρούσα, να
ψηφίσω αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Η δήλωσή σας ήταν
σαφής.
Κυρία Σακοράφα –και αυτό αφορά όλους µας- η Αίθουσα αυτή
είναι αίθουσα απόλυτης ελευθερίας έκφρασης γνώµης.
Απλά µία µικρή διόρθωση θα µου επιτρέψετε να κάνω. Ο κ.
Στρος Καν και ο κ. Όλι Ρεν δεν συµµετείχαν σε διαδικασία της
Βουλής που αφορούσε λήψη αποφάσεων. Ζήτησαν να γίνει
ακρόαση από επιτροπή της Βουλής. Γνωρίζετε ότι η Βουλή έχει
δικαίωµα να καλεί σε ακρόαση και να κάνει τέτοιου είδους ακροάσεις και από απλούς πολίτες, ακόµη, όταν κρίνει ότι πρέπει να
γίνει ακρόαση. Ήταν, λοιπόν, µία διαδικασία ακρόασης, αλλά όχι
και συµµετοχή του κ. Στρος Καν ή του κ. Όλι Ρεν σε διαδικασίες
της Βουλής ή σε συνεδριάσεις της Βουλής που οδηγούν σε λήψη
αποφάσεων.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο για λίγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Μπακογιάννη,
θέλετε κι εσείς µερικά δευτερόλεπτα;
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα σας
καθυστερήσω. Νοµίζω ότι οι συνάδελφοι τα είπαν όλα για τον
περιορισµένο χρόνο µε τον οποίο µπορούµε να µιλήσουµε.
Ήθελα απλώς, να πω ότι σωστά η κ. Σακοράφα είπε ότι είµαστε µία οµάδα Ανεξαρτήτων Βουλευτών από διαφορετικούς πο-
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λιτικούς χώρους. Γι’ αυτό µόνο κατά πλειοψηφία µπορούσαµε να
αποφασίσουµε και η απόφαση κατά πλειοψηφία είναι, αν µας δίνετε το λόγο, να µιλήσει ο κ. Κουβέλης κι εγώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εάν αυτή είναι η απόφαση σας και πρόταση προς το προεδρείο κατά πλειοψηφία, εγώ
είµαι υποχρεωµένος να την αποδεχτώ. Άλλωστε, στην περίπτωση
των Ανεξαρτήτων, θυµίζω ότι υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις,
όπου ορίζεται εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Οικονόµου!
Υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις, όπως η πρόταση για να συµµετέχει εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων. Και εκεί είτε κατά πλειοψηφία, είτε κατά οµοφωνία έχει
οριστεί ο κ. Κουβέλης. Άρα, είναι δικές σας αποφάσεις, των Ανεξαρτήτων.
Κύριε Οικονόµου, παρακαλώ, έχετε το λόγο και εσείς, για ένα
λεπτό. Και µε εσάς ολοκληρώνουµε τη συζήτηση, για να προχωρήσουµε στη διαδικασία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ζήτησα και εγώ να είµαι οµιλητής,
άλλα όπως καταγράφονται οι δυνάµεις µας στους Ανεξάρτητους, δεν ψηφίστηκα για να µιλήσω. Όµως, έχω τις δικές µου
απόψεις. ∆εν εκφράζοµαι από τον κ. Κουβέλη και από την κ.
Μπακογιάννη.
Η σηµερινή διαδικασία δεν µου δίνει τη δυνατότητα να πάρω
το λόγο. ∆εν θα ψηφίσω το νοµοσχέδιο ούτως ή άλλως. Θα
µείνω, όµως, στην Αίθουσα για να δηλώσω µε την ψήφο µου και
τη δική µου άρνηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος
Τασούλας µε επιστολή του γνωστοποιεί ότι στη συζήτηση του
νοµοσχεδίου αυτού ορίζονται ως οµιλητές από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας ο Βουλευτής ∆ράµας κ.
Μαργαρίτης Τζίµας και ο Βουλευτής της Β’ Αθηνών κ. Κωστής
Χατζηδάκης.
Από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπύρο Χαλβατζή µου γνωστοποιείται ότι
κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου αυτού θα µιλήσουν οι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Άγγελος Τζέκης και ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος. Επίσης, ο κ. Σπύρος
Χαλβατζής ορίζει ως ειδικό αγορητή κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου αυτού εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας τον κ. Γιώργο Μαυρίκο.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΛΑΟΣ κ.
Μαυρουδής Βορίδης γνωστοποιεί µε επιστολή του ότι ορίζεται
ως ειδικός αγορητής από το ΛΑΟΣ ο Βουλευτής κ. Παύλος Μαρκάκης, ως πρώτος οµιλητής ο Βουλευτής κ. Ηλίας Πολατίδης και
ως δεύτερος οµιλητής η Βουλευτής κ. Ουρανία Παπανδρέου Παπαδάκη. Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ ορίζεται
ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης.
Εκ µέρους του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, µε
επιστολή του γνωστοποιείται ότι ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης και ως οµιλητές ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης
και η Βουλευτής κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου Πασχαλίδου.
Τέλος, εκ µέρους των Ανεξάρτητων Βουλευτών έχει σταλεί επιστολή στο Προεδρείο µε την οποία ορίζονται ως οµιλητές –µε
κατά πλειοψηφία απόφαση- ο κ. Φώτης Κουβέλης και η κ. Ντόρα
Μπακογιάννη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην Έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το 7ο Γενικό Λύκειο Πάτρας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου έχει το λόγο για µια σύντοµη
τοποθέτηση.
Κύριε Υπουργέ, η τοποθέτησή σας είναι γενικής µορφής;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Γενικής και ειδικής, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας αρκούν τα δύο
λεπτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, έχετε το λόγο
για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να κάνω µια τοποθέτηση για ένα συγκεκριµένο άρθρο
του νοµοσχεδίου. Πριν, όµως, να µου επιτρέψετε µία γενική παρατήρηση µε αφορµή τη συζήτηση που έγινε προ ολίγου.
Μία φράση, η οποία ειπώθηκε από έναν από τους συµµετέχοντες στη συζήτηση νοµίζω ότι αξίζει να την κρατήσουµε. Είπε,
ότι είναι ιστορικές στιγµές. Πράγµατι είναι ιστορικές στιγµές. Ειπώθηκε ότι από το 1974 έχει περάσει ένας συγκεκριµένος αριθµός νοµοσχεδίων µε επείγουσα διαδικασία. Εγώ δεν θυµάµαι
άλλη στιγµή για την ελληνική οικονοµία, κοινωνία, για την Ελλάδα, από το 1974, σαν την σηµερινή. ∆εν θυµάµαι άλλη στιγµή,
που η χώρα να έχει βρεθεί στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. ∆εν
θυµάµαι άλλη στιγµή, στην οποία η χώρα να έχει συνάψει µια δανειακή σύµβαση 110 δισεκατοµµυρίων ευρώ µε πολύ συγκεκριµένους όρους και µε αξιολόγηση της προόδου ανά τρίµηνο, µε
πολύ σφιχτά χρονοδιαγράµµατα, µε συνεχείς και δύσκολες διαπραγµατεύσεις, οι οποίες, ενίοτε, καταλήγουν να βελτιώσουν αρχικές τοποθετήσεις.
Άρα, η απάντηση στο ερώτηµα «γιατί το νοµοσχέδιο ήρθε
τώρα και όχι νωρίτερα και όχι κάποια άλλη στιγµή», είναι ότι, για
να έρθει αυτό το νοµοσχέδιο, έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί ορισµένες διαπραγµατεύσεις, έπρεπε να έχει γίνει η συγκεκριµένη
αξιολόγηση. Πρέπει, επίσης, να προλάβουµε συγκεκριµένες χρονικές ηµεροµηνίες, που είτε έχουν να κάνουν µε την αρχή του
έτους και τα έσοδα του κράτους, είτε έχουν να κάνουν µε διαρθρωτικά ορόσηµα του Προγράµµατος. Αυτή είναι η αλήθεια.
Από εκεί και πέρα, µπορούµε να κάνουµε µια προσχηµατική
συζήτηση για τον Τύπο. Γιατί ξέρουµε όλοι πάρα πολύ καλά ότι
η Βουλή έχει συζητήσει επί µακρόν τα περισσότερα από τα θέµατα αυτά και θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει και στη συνέχεια
στο πλαίσιο του προϋπολογισµού του κράτους. Άρα, η συζήτηση
είναι καλύτερο να γίνει επί της ουσίας και για το κατά πόσο αυτά
τα οποία η κυβέρνηση προτείνει, σήµερα, χρειάζονται, είναι απαραίτητα, για να µπορέσει, όχι απλώς να επιβιώσει η χώρα, αλλά
να έχει και ένα καλύτερο αύριο.
Έρχοµαι στο συγκεκριµένο θέµα. Χθες, στο πλαίσιο της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων έγινε διεξοδική
αναφορά σε ένα συγκεκριµένο άρθρο, στο άρθρο 7, που αφορά
στη διαγραφή οφειλών προς το δηµόσιο. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να δώσω ορισµένες διευκρινίσεις γύρω από το άρθρο
αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, µάλλον έκανα λάθος για τα τρία λεπτά και θα
χρειαστώ πέντε λεπτά, αλλά δεν θα τα ξεπεράσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ στα πέντε λεπτά να έχετε ολοκληρώσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα έχω ολοκληρώσει.
Ποια είναι η σηµερινή κατάσταση; Η σηµερινή κατάσταση είναι
ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πλαίσιο διαγραφής χρεών
προς το ∆ηµόσιο. Ένας οφειλέτης µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει διαγραφή χρεών. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών εισηγούνται και ο Υπουργός υπογράφει τη διαγραφή ενός
χρέους ή όχι, χωρίς καµία ασφαλιστική δικλείδα, χωρίς καµµία
απολύτως διαφάνεια. Αυτό το οποίο θέλαµε να κάνουµε είναι να
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φέρουµε ένα πλαίσιο µέσα από το οποίο να γίνεται, όπως σε
όλες τις χώρες της Ευρώπης, συντεταγµένα η διαγραφή χρεών
όσων είναι ανεπίδεκτοι είσπραξης. Αντιλαµβάνοµαι ότι το άρθρο
αυτό έρχεται σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο έχει πολλές δυσκολίες. Και δηµιουργήθηκε µια εντύπωση ότι, κατά κάποιο τρόπο,
το Υπουργείο Οικονοµικών επιχειρεί να διαγράψει χρέη. Κανενός το χρέος δεν επιθυµούµε να διαγράψουµε. Αλλά, όπως σε
όλες τις συντεταγµένες χώρες, πρέπει και η Ελλάδα να αποκτήσει ένα µηχανισµό διαγραφής χρεών. Είµαστε η µόνη χώρα στην
Ευρώπη που δεν τον έχει.
Στο τέλος της χθεσινής συζήτησης και µέχρι να έρθω σ’ αυτήν
την Αίθουσα, έκανα µια διεξοδική συζήτηση µε τον Πρόεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συζητήσαµε πώς µπορεί να διασφαλιστεί
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η διαφάνεια. Συµφωνήσαµε,
λοιπόν, να υπάρξει µια διαδικασία στην οποία, αφού γίνει η αξιολόγηση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, αφού
γίνει η δηµοσιοποίηση των ονοµάτων στο διαδίκτυο, να έρχεται
το Ελεγκτικό Συνέδριο -και όχι ο Υπουργός Οικονοµικών µε υπογραφή του- να διαγράφει.
Μια τέτοια ρύθµιση, λοιπόν θα προτείνω. Και για να µπορέσω
να το κάνω αυτό, θα την αποσύρω από το σηµερινό νοµοσχέδιο
και θα την καταθέσω σε ένα επόµενο νοµοσχέδιο. Έως ότου γίνει
αυτό, το Υπουργείο Οικονοµικών θα δηµοσιοποιήσει τη λίστα
όλων των ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου, όλων ανεξαιρέτως.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κατά την άποψή µου,
κύριε Υπουργέ, πολύ καλά κάνετε, όπως είπατε και την αποσύρετε τώρα, αλλά θα πρέπει να κάνετε ρητή δήλωση για τα Πρακτικά ότι αποσύρετε το άρθρο 7 του νοµοσχεδίου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Αν δεν έγινε αρκετά σαφές, να το ξαναπώ…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Είναι σαφές, αλλά χρειάζεται να κάνετε τη δήλωση για τη σωστή επεξεργασία του κειµένου στα Πρακτικά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Αποσύρω το άρθρο 7.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αυτό δείχνει και την
αξία του διαλόγου ακόµη και µέσα στα όρια που θέτει η διαδικασία του κατ’ επείγοντος. Χθες στην επιτροπή έγινε πράγµατι
αρκετή συζήτηση για το θέµα αυτό.
Έχουµε, όµως, καθυστερήσει αρκετά και πρέπει να πάρει το
λόγο ο κ. Μακρυπίδης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, παρακαλώ.
Για την υπεράσπιση της αλήθειας, µε βάση ορισµένα στοιχεία
που ειπώθηκαν εδώ, θα ήθελα απλά να θυµίσω ότι το Υπουργείο
Οικονοµικών στο διάστηµα αυτό των δεκατεσσάρων µηνών έχει
φέρει είκοσι πέντε νοµοσχέδια και έξι συµβάσεις προς κύρωση
και όχι δεκαοκτώ, όπως ειπώθηκε νωρίτερα.
Να επαναλάβω ότι το νοµοσχέδιο που συζητούµε, φέρει την
υπογραφή όλων των συναρµοδίων Υπουργών, άρα και του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας του κ. Βενιζέλου.
Ο κ. Ανδρέας Μακρυπίδης έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ για
ένα λεπτό θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Ροντούλη.
∆εν θα σας δώσω τώρα το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό ζητάω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Βλέπετε ότι διέθεσα
και εγώ και εσείς…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα µετά την τοποθέτηση του
Υπουργού έχω τη δυνατότητα…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μα, θα τοποθετηθείτε σε λίγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Θα έχετε τη
δυνατότητα της τοποθέτησης. Όπως είδατε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα ζητήσω και εγώ µετά το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ήµουν σίγουρος ότι
θα ζητήσετε µετά όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Εδώ
όµως διαθέσαµε -και έτσι έπρεπε να γίνει κατά την άποψή µου,
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κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- περισσότερο από σαράντα λεπτά
για αυτήν την προκαταρκτική συζήτηση για να υπάρξουν διευκρινίσεις, τοποθετήσεις και απαντήσεις.
Κύριε Μακρυπίδη, σας ερωτώ…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επειδή αναφερθήκατε σε
µένα µια διευκρίνιση µόνο θα ήθελα να κάνω. Για την τάξη των
πραγµάτων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν αναφέρθηκα
συγκεκριµένα σε εσάς, ασκώντας κριτική. Το νοµοσχέδιο φέρει
και την υπογραφή του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για τα νοµοσχέδια τα
οποία αναφέρθηκαν…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το νοµοσχέδιο,
κύριε Κεφαλογιάννη…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τώρα τι θα γίνει;
Εδώ δεν υπάρχουν Βουλευτές δυο ταχυτήτων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το νοµοσχέδιο
φέρει την υπογραφή όλων των συναρµοδίων υπουργών.
Έχετε δίκιο, κύριε Ροντούλη. Κύριε Κεφαλογιάννη δεν έχετε
και εσείς το λόγο τώρα. Όταν θα τοποθετηθείτε, θα δώσετε τη διευκρίνιση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι προσωπικό, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν έχετε το λόγο,
κύριε Κεφαλογιάννη, σας παρακαλώ. Όταν θα τοποθετηθείτε σε
λίγο θα σας δώσουµε και ένα λεπτό παραπάνω για να κάνετε και
αυτήν τη τοποθέτηση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι προσωπικό. Αναφερθήκατε. ..
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ,
κύριε Κεφαλογιάννη. ∆εν είναι καθόλου προσωπικό. Καθίστε
κάτω παρακαλώ. Τα προσωπικά είναι όταν υπάρχει απαξιωτική
αναφορά σε οµιλητή. Με ακούσατε να αναφέροµαι απαξιωτικά
σε βάρος κάποιου συναδέλφου; Τι λέτε τώρα;
Ο κ. Ανδρέας Μακρυπίδης ερωτάται.
Κύριε Μακρυπίδη, θέλετε το χρόνο πρωτολογίας και δευτερολογίας; Συµφωνήσαµε ότι µπορεί να ακολουθεί αυτή η διάταξη, αλλά θα πρέπει να ρωτώ ένα έκαστον των οµιλητών.
Μπορεί κάποιος να θέλει διαφορετικά. Να χρησιµοποιήσει ξεχωριστά το χρόνο την πρωτοµιλίας και δευτεροµιλίας.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Αποδέχοµαι την πρόταση που κάνατε, κύριε Πρόεδρε. Στην πρωτολογία µου θα χρησιµοποιήσω
το σύνολο του χρόνου που έχω στη διάθεσή µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία. Έχετε το
λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να αξιολογήσουµε τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης θα πρέπει
να δούµε µέσα σε ποιο δηµοσιονοµικό, οικονοµικό, κοινωνικό και
πολιτικό περιβάλλον γίνεται. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είµαι υποχρεωµένος να σας υπενθυµίσω ότι πριν από λίγους
µήνες η ελληνική Κυβέρνηση αναλογιζόµενη τις µεγάλες, τις
ιστορικές στιγµές που ζει η χώρα µας και φυσικά τις ευθύνες που
έχει απέναντι στη χώρα και στον ελληνικό λαό προκειµένου να
αντιµετωπίσει τα µεγάλα και σοβαρά προβλήµατα δηµοσιονοµικά και όχι µόνο, πήρε µια ιστορική απόφαση. Μια ιστορική απόφαση που είχε στόχο τη σωτηρία της χώρας και φυσικά την
επίλυση των µεγάλων δηµοσιονοµικών προβληµάτων.
Σήµερα βρισκόµαστε στο µέσον αυτής της προσπάθειας. Πρέπει να τη φέρουµε σε πέρας και να την ολοκληρώσουµε. Γιατί
αποτυχία αυτού του εγχειρήµατος είναι σίγουρο ότι θα µας φέρει
σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό χάος. Και δεν είµαστε διατεθειµένοι και σαν ΠΑΣΟΚ και σαν Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να το
επιτρέψουµε.
Με την νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία η Κυβέρνηση προτείνει
φορολογικά µέτρα για την δηµοσιονοµική προσαρµογή. Προτείνει την αναδιάρθρωση των φορέων και των επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας, των γνωστών ∆ΕΚΟ, στην κατεύθυνση και του εξορθολογισµού, αλλά και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού και των οικονοµικών τους δεδοµένων και στοιχείων. Και
τέλος, µ’ αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία, η Κυβέρνηση έρχε-
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ται να καθιερώσει, κάνοντας ουσιαστική παρέµβαση στο εργατικό δίκαιο της χώρας µας, τις ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, µε τη διαδικασία επίλυσης των
συλλογικών διαφορών, αλλά και µε την απλοποίηση των διαδικασιών της εργατικής νοµοθεσίας.
Ως προς τα µέτρα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής θα
έλεγα ότι οι συγκεκριµένες προτεινόµενες φορολογικές ρυθµίσεις έχουν δυο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να ανταπεξέλθουµε στις υποχρεώσεις αναφορικά µε την αύξηση των εσόδων
για τη µείωση του ελλείµµατος. Και εκεί έρχεται η Κυβέρνηση και
εξαντλεί τα περιθώρια στα πλαίσια της δανειακής σύµβασης και
αντί να πάµε στην αρχική δέσµευση αναπροσαρµογής σχεδόν
του συνόλου των συντελεστών των φόρων προστιθέµενης αξίας,
από το 11% στο 23%, κάνει µια επιλογή εξισορρόπησης και πάει
ένα µέρος των αγαθών και των υπηρεσιών από το 11% στο 13%
και όχι στο 23%.
Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει και µια σειρά συγκεκριµένων ρυθµίσεων που µεσούσης της οικονοµικής κρίσης
έρχεται να δείξει η Κυβέρνηση ότι δεν έχει στόχο µόνο την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης µε περιοριστικές πολιτικές, αλλά έρχεται να τονώσει την αγορά και την πραγµατική
οικονοµία. Γι’ αυτό µε µια σειρά ρυθµίσεις όπως και η µείωση του
συντελεστή του ΦΠΑ στον τουρισµό από το 11% στο 6,5%, όπως
είναι η µείωση του συντελεστή του ΦΠΑ στα φάρµακα και στα
εµβόλια, για να ελαφρύνει τον καταναλωτή αλλά και να στηρίξει,
µειώνοντας τις δαπάνες τους, τα Ασφαλιστικά Ταµεία, µέσα από
τη µείωση του συντελεστή όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα πολυτελή αυτοκίνητα αλλά µεσαίας εργοστασιακής
αξίας, όσον αφορά στην αναστολή εφαρµογής του πόθεν έσχες
για την απόκτηση πρώτης κατοικίας µε ασφαλιστικές δικλείδες,
τα εκατόν είκοσι τετραγωνικά µέτρα αλλά και τα 200.000 ευρώ
αντικειµενική αξία έρχεται επαναλαµβάνω, µεσούσης της κρίσης
να στηρίξει ουσιαστικά την αγορά και την πραγµατική οικονοµία
µέσα σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βρισκόµαστε.
Όµως, δεν είναι µόνο τα δηµοσιονοµικά µέτρα. Η παρέµβαση
που γίνεται στο χώρο των δηµοσίων επιχειρήσεων µε στόχο την
εξυγίανση, τη συγκράτηση και µείωση των δαπανών των ∆ΕΚΟ
είναι σήµερα -και όλοι το έχουµε αναγνωρίσει- επιτακτική. Κι
αυτό γιατί µόνο, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία πέντε χρόνια τα
συσσωρευµένα ελλείµµατα -εγώ αναφέρω ενδεικτικά των έντεκα
ζηµιογόνων ∆ΕΚΟ- έχουν υπερδιπλασιαστεί από 6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια έφτασαν στο 13,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τα ετήσια ελλείµµατα των ∆ΕΚΟ που σήµερα εποπτεύονται
από το Υπουργείο Οικονοµικών είναι σε ετήσια βάση 1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και οι δαπάνες µισθοδοσίας τα τελευταία τρία
χρόνια –παίρνουµε έναν µέσο όρο για να µη θεωρηθεί ότι είναι
µεροληπτική η όποια προσπάθεια γίνει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα- δείχνουν ότι παρόλο που είχαµε µείωση κατά 6% των εργαζοµένων είχαµε αύξηση κατά 9% του µισθολογικού κόστους.
Και όλοι οι παροικούντες την Ιερουσαλήµ γνωρίζουµε πώς και
γιατί έχουν γίνει αυτά. Ε, νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι ότι αυτή
η κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Εµείς, το ΠΑΣΟΚ, πιστεύουµε ότι οι δηµόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είχαν, έχουν και θα έχουν διπλό στόχο και ρόλο. Ο
πρώτος στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο,
ασκώντας κοινωνική πολιτική µέσα από τις επιχειρήσεις αυτές.
Αλλά δεν µπορούµε, κυρίες και κύριοι, να παραβλέψουµε ότι
αυτές οι επιχειρήσεις µπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τον
δεύτερο πυλώνα για την ανάπτυξη της οικονοµίας. ∆εν αρκεί
µόνο, κυρίες και κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο ιδιωτικός τοµέας για να βγούµε από την κρίση. Συµφωνούµε ότι είναι ο ένας
πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας, όµως, µπορεί να είναι αυτές οι
επιχειρήσεις και µάλιστα στρατηγικοί τοµείς της οικονοµίας,
όπως είναι της ενέργειας της επικοινωνίας και των µεταφορών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Θα τις ιδιωτικοποιήσετε; Τον
ΟΤΕ θα τον ιδιωτικοποιήσετε; Την Ολυµπιακή θα την ιδιωτικοποιήσετε;
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Άρα, σε αυτήν την κατεύθυνση
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εµείς ερχόµαστε να αναβαθµίσουµε το ρόλο τους, εξορθολογίζοντας, όµως, τις δαπάνες και τη λειτουργία τους.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Τα ίδια λέγαµε και εµείς. Τα ξεχάσατε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, να αφήσουµε τον κύριο εισηγητή να πει την σκέψη του.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε
τη σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία η Κυβέρνηση έρχεται να
αντιµετωπίσει ζητήµατα που εγγίζουν το σύνολο του ελληνικού
λαού, όπως αυτά που έχουν να κάνουν µε τις εργασιακές σχέσεις, µε τις ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας και φυσικά µε τη διαδικασία επίλυσης των συλλογικών
διαφορών.
Η ελληνική κοινωνία βιώνει –και το έχουν οµολογήσει οι πάντες- έναν εργασιακό «Μεσαίωνα». Όλοι έχουν πει σε όλους τους
τόνους ότι στις εργασιακές σχέσεις στην πράξη, αποτέλεσµα και
της οικονοµικής κρίσης και όχι µόνο, η οποία επηρέασε, χειροτέρεψε αυτές τις εργασιακές σχέσεις, υπάρχει µία «ζούγκλα».
Και ενώ όλοι το αναγνωρίζουν, όλοι το παραδέχονται, όλοι το
οµολογούν, είναι υποκριτικό από τις πολιτικές δυνάµεις, αλλά και
από τους κοινωνικούς εταίρους να παραβλέπεται αυτή η, δυστυχώς, σκληρή πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς, εσείς, όλοι µας, οι πολιτικοί δεν είµαστε σχολιαστές, δεν είµαστε διαπιστωτές να σχολιάζουµε τα γεγονότα για να κάνουµε απλώς διαπιστώσεις.
Είµαστε υποχρεωµένοι να βλέπουµε την πραγµατικότητα κατάµατα. Είµαστε υποχρεωµένοι να προτείνουµε λύσεις και µάλιστα
λύσεις ρεαλιστικές και εφικτές.
Σήµερα θα κριθούµε όλοι από τις απόψεις µας, από τις θέσεις
µας, από τις προτάσεις µας, από τη στάση µας γύρω από αυτό
το µεγάλο πρόβληµα της διατήρησης, της εξασφάλισης της απασχόλησης, αλλά και από τον περιορισµό της σύγχρονης µάστιγας, που είναι η ανεργία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εισαγωγή των επιχειρησιακών
συµβάσεων µε τη σύµφωνη γνώµη των κοινωνικών εταίρων θα
δώσει διαπραγµατευτική δυνατότητα στους εργαζόµενους να
αντιµετωπίσουν τα νέα δεδοµένα στην αγορά εργασίας και έτσι
διατηρούνται ως κατώτατος δείκτης ασφαλείας τα προβλεπόµενα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Επίσης, διατηρείται το προβλεπόµενο από τις κλαδικές συµβάσεις σε περιπτώσεις που δεν συµφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι, µέσα από την όποια πρόταση για νέα επιχειρησιακή
σύµβαση εργασίας.
Και φυσικά διασώζεται και αναβαθµίζεται, θα έλεγα, ο θεσµός
του Οργανισµού Μεσολάβησης ∆ιαιτησίας, µε τη δυνατότητα
συµµετοχής ισοµερώς εκπροσώπων στον οργανισµό και των κοινωνικών εταίρων και των εργοδοτών και των εργαζοµένων και
µάλιστα ρητά αναφέρεται ότι αυτό θα είναι αποτέλεσµα οµόφωνης πρότασης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά είναι ζητήµατα που µας
απασχολούν και πρέπει να αντιµετωπισθούν, πρέπει να λυθούν.
Αλλά, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, εάν αυτή είναι η πραγµατικότητα ευελπιστούµε ότι µέσα από αυτήν τη νοµοθετική
πρωτοβουλία θα δώσουµε λύση στα προβλήµατα η Κυβέρνηση
στο σύνολό της, οι Υπουργοί και πάνω από όλα και πρώτα και
κύρια η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι έτοιµη µέσα
από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, µέσα από την Επιθεώρηση
Εργασίας να φροντίσει, ούτως ώστε την επόµενη ηµέρα αυτά να
έχουν γίνει πράξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαστε ευχαριστηµένοι και
δεν θριαµβολογούµε µε τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία, αλλά και δεν εθελοτυφλούµε, δεν στρουθοκαµηλίζουµε.
Κοιτάµε την πραγµατικότητα κατάµατα και τολµούµε να συγκρουστούµε και µε αγκυλώσεις και µε στρεβλώσεις του παρελθόντος.
Γι’ αυτό στα µεγάλα, πολλά και δύσκολα προβλήµατα που
περνά η χώρα και απέναντι στην αποστασιοποίηση, την άρνηση
και την κριτική εκ του ασφαλούς, συνεχίζουµε µε υπευθυνότητα
και αποφασιστικότητα, µε θέσεις, προτάσεις και λύσεις αυτή τη
µεγάλη προσπάθεια εξόδου και της οικονοµίας από την κρίση
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και της χώρας από τα αδιέξοδα.
Με αυτές τις σκέψεις προτείνω την υπερψήφιση της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο εισηγητής της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Ιωάννης Βρούτσης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες ήταν µία πολύ δύσκολη νύχτα για την Κυβέρνηση.
Χθες, κατά τη διαδικασία της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Κυβέρνηση πέρασε πολύ δύσκολα, όχι γιατί το σύνολο της Αντιπολίτευσης έκανε αυστηρή
κριτική γι’ αυτό το πολυνοµοσχέδιο, όχι γιατί ακόµα και Βουλευτές φιλοκυβερνητικοί άσκησαν κριτική -δηλαδή δεν κατάφερε η
Κυβέρνηση να πείσει τους Βουλευτές της ακόµη- όχι γιατί και η
ίδια η κοινωνία αντιδρά πολύ έντονα και το έχει εισπράξει η Κυβέρνηση, αλλά κυρίως γιατί αποδείχθηκε σε όλο του το µεγαλείο
ότι σε όλο αυτό το διάστηµα η Κυβέρνηση το µόνο που έκανε –
και αποδεικνύεται από το νοµοσχέδιο- είναι µία µεγάλη πολιτική
εξαπάτηση. Μία εξαπάτηση του ελληνικού λαού, η οποία έγινε
και πριν τις εκλογές του 2009, αλλά ακόµα – ακόµα και πριν τις
Αυτοδιοικητικές Εκλογές, όπου υπήρχε η δέσµευση και του κυρίου Υπουργού Οικονοµικών και του ίδιου του Πρωθυπουργού
ότι ούτε άλλα µέτρα θα υπάρξουν, ούτε µειώσεις µισθών. Και έρχεται ένα µήνα µετά να κάνει ακριβώς το αντίθετο.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, επειδή µιλήσαµε για ιστορικές στιγµές, ιστορικές στιγµές που εγώ ανέφερα λίγο πριν για την Ελλάδα, το ραντεβού της ιστορίας της Ελλάδος µε το ∆ΝΤ, εσείς το
κλείσατε στις 6 Μαΐου. Εσείς κάνατε ιστορικές αυτές τις στιγµές,
κύριε Υπουργέ, µαζί µε το κόµµα σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το οποίο ανακαλύπτεται
σήµερα από αυτό το πολυνοµοσχέδιο, είναι ότι µία σειρά από ψέµατα αποδοµούνται σήµερα, γιατί βγαίνουν στην επιφάνεια και
έρχεται η Κυβέρνηση µε έναν τακτικισµό, τον έβδοµο στη σειρά,
µε τη µορφή του κατεπείγοντος να ζητήσει να περάσει αυτό το
νοµοσχέδιο.
Ψέµατα, όπως σας είπα λίγο πριν, ότι δεν θα υπάρχουν µειώσεις, ότι δεν θα αυξηθούν οι φόροι. Αυτά γίνονται. Αυξάνετε το
ΦΠΑ τρίτη φορά µέσα σε δέκα µήνες. Σε τι; Σε είδη λαϊκής κατανάλωσης, στο ψάρι, στο κοτόπουλο, σε είδη πρώτης ανάγκης,
τη στιγµή που η αγοραστική δύναµη των Ελλήνων πέφτει.
Μιλήσατε πριν από λίγο για ένα ζήτηµα το οποίο ανέδειξε η
Νέα ∆ηµοκρατία χθες για τα περίφηµα 31 δισεκατοµµύρια. Πολιτικά δεν ξέρω πώς λέγεται. Λέγεται για εµένα «άτακτη φυγή».
Πάντως, µπορεί να αποσύρατε το άρθρο 7, αλλά οι προθέσεις
σας καταγράφηκαν, κύριε Υπουργέ, για τη διαγραφή των 24 δισεκατοµµυρίων.
Και από εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήµατα άλλα, που αφορούν
αθέτηση υποχρεώσεων, υποσχέσεις που δώσατε προεκλογικά
σε κλάδους της εθνικής µας οικονοµίας, όπως είναι τα περίπτερα. Στις 26 Οκτωβρίου κλείσατε ραντεβού ως Κυβέρνηση και
δώσατε την υπόσχεση ότι θα νοµοθετήσετε το ποσοστό κέρδους, γιατί φθάσαµε στο σηµείο να µιλάµε και για λουκέτα στα
περίπτερα. Και σήµερα αυτό που βλέπουµε είναι ότι ούτε ραντεβού να τους κλείνετε, ούτε να τηρείτε τις υποσχέσεις σας.
Εµείς καταθέσαµε ως Νέα ∆ηµοκρατία και ερώτηση, καταθέσαµε και χθες τροπολογία για τα περίπτερα, την οποία καταθέτω
στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από εκεί και πέρα, γι’ αυτό το µεγάλο που έχετε θέσει ως επικεφαλίδα, ως κορυφαίο ζήτηµα της κυβερνητικής σας πολιτικής,
αυτό που λέτε «διαφάνεια», έρχεστε µ’ αυτό το νοµοσχέδιο το
κατεπείγον και ανεβάζετε τις απευθείας αναθέσεις από τις σαράντα πέντε χιλιάδες στις εξήντα χιλιάδες και µάλιστα και σε
εκατό χιλιάδες µε πρόχειρο διαγωνισµό µε τριµελή επιτροπή.
Αυτό είναι που προβάλλετε σήµερα ως διαφάνεια; Αυτό είναι
που ενσωµατώνεται σήµερα στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ της διαφάνειας; Εµείς είµαστε αντίθετοι µε αυτές τις πολιτικές, κύριε
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Υπουργέ. Είµαστε αντίθετοι, γι’ αυτό δεν θα το στηρίξουµε αυτό.
Είµαστε όµως σύµφωνοι σε µέτρα και σε πολιτικές – και αυτό
δείχνει την υπεύθυνη και σοβαρή στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας
– οι οποίες βοηθάνε την εθνική οικονοµία την κρίσιµη αυτή
στιγµή. Και θα στηρίξουµε και στηρίζουµε τις µειώσεις του ΦΠΑ
και στα φάρµακα και στον τουρισµό. Και στηρίζουµε και άλλα
µέτρα, τα οποία βρίσκονται µέσα στο νοµοσχέδιο και αποτελούν
δρόµο προς τη σωστή κατεύθυνση.
Όµως, για σκεφτείτε λίγο, για να κάνουµε και λίγο τη στοιχειώδη αυτοκριτική: δέκα ολόκληρους µήνες είχατε υιοθετήσει
πράγµατα, τα οποία σήµερα αναιρείτε. Αυτό πολιτικά ονοµάζεται
πολιτική αβλεψία. Αυτό πολιτικά ονοµάζεται λάθος. Και δεν
υπήρξε µια στοιχειώδης συγγνώµη.
Και τι εννοώ; Εννοώ παραδείγµατος χάριν τη µείωση του ΦΠΑ
στον τουρισµό. Εσείς δεν ήσασταν αυτοί που δεν ακούγατε τη
Νέα ∆ηµοκρατία, όταν φώναζε η Νέα ∆ηµοκρατία – που λέτε ότι
δεν έχει προτάσεις – και σας έλεγε «βοηθήστε, ενισχύστε τον
τουρισµό µε τη µείωση της φορολογίας». Το κάνατε µετά από
δέκα µήνες.
Εσείς δεν ήσασταν αυτοί που πριν από δέκα µήνες, στο φορολογικό νοµοσχέδιο, όταν η Νέα ∆ηµοκρατία σας έλεγε «προφυλάξτε την πρώτη κατοικία, απαλλάξτε από το πόθεν έσχες την
πρώτη κατοικία, ενισχύστε την οικοδοµή», εσείς δεν ήσασταν
εκείνοι που λέγατε «όχι, πλέον απόλυτη διαφάνεια στο φορολογικό σύστηµα»;
Εσείς δεν είστε εκείνοι που κρίνατε τη Νέα ∆ηµοκρατία για τον
κλάδο του αυτοκινήτου, που εργάζονται χιλιάδες, που φέρνει
κέρδη στην Ελλάδα, στους εργαζόµενους; Και κατηγορούσατε
και κρίνατε τη Νέα ∆ηµοκρατία και σήµερα το επαναφέρετε;
Αλλά αυτό που εγώ λέω, κύριε Υπουργέ, σήµερα είναι: δεν θα
υπάρχει στοιχειώδης αυτοκριτική; Το τυπικό «συγγνώµη» που
οφείλετε να αναδείξετε ως στοιχείο της λάθος πολιτικής σας;
Ούτε αυτό το κάνετε, για τη βλάβη της οικονοµίας που προκαλέσατε.
Χθες αναδείχθηκε και ένα άλλο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, ένα
ζήτηµα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή, την οποία σας θυµίζω
ότι η Νέα ∆ηµοκρατία ψήφισε. Την ψήφισε, για να µην υπάρχει
καµµία από πλευράς µας παρανόηση ότι δεν θέλουµε την απόλυτη διαφάνεια.
Όµως, αυτή η Ελληνική Στατιστική Αρχή µε τους εργαζόµενούς
της βρίσκεται σήµερα έξω από τη Βουλή διαµαρτυρόµενη όχι για
µισθούς, όχι για θεσµικά ζητήµατα, αλλά για κάτι πρωτόγνωρο:
ότι προσπαθείτε να δώσετε υπερεξουσία στον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κάτι το οποίο χθες αναλύσατε ως ένα
ζήτηµα το οποίο έχει να κάνει µε κανονισµό της EUROSTAT.
Όµως, πρέπει να ξέρετε – και να το πούµε και στο εθνικό Κοινοβούλιο – ότι αυτός ο κανονισµός που προβάλλει η EUROSTAT
δεν είναι υποχρεωτικός και δεν παρεµβαίνει στις εθνικές νοµοθεσίες. Και σε αυτό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει έντονη διαµαρτυρία ακόµα και από το διοικητικό συµβούλιο
της ΕΛΣΤΑΤ.
Και επειδή στο κρίσιµο αυτό σηµείο υπάρχουν και ερωτηµατικά που δεν έχουν απαντηθεί από την Κυβέρνηση, παρακαλώ,
θέλω στην τοποθέτησή σας να διευκρινίσετε, επειδή ο Πρόεδρος
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ήταν υπάλληλος του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, εάν ο κ. Γεωργίου έχει παραιτηθεί από
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ή βρίσκεται σε διαδικασία άνευ
αποδοχών.
Από κει και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µείζον ζήτηµα, το κορυφαίο ζήτηµα το οποίο αναδείχθηκε και κορυφώθηκε σε αυτό το νοµοσχέδιο είναι οι εργασιακές σχέσεις. Η
Κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, προχώρησε σε κάτι το οποίο είναι
ασυνήθιστο, σε αυτό που λέγεται «συµβατό µε τη λογική»: πρώτα
υπέγραψε το µνηµόνιο και µετά άρχισε να διαπραγµατεύεται
όρους του µνηµονίου, ενώ συνήθως έπρεπε να γίνει το αντίθετο.
Και βρήκε µπροστά της τώρα ζητήµατα τα οποία ανοίγονται
και υπάρχουν και αντιφάσεις των Υπουργών. Από τη µία ακούω
τον Υφυπουργό κ. Κουτρουµάνη σε πρωινές εκποµπές να λέει
ότι η πολιτική για τις εργασιακές σχέσεις είναι πολιτική η οποία
έρχεται από την ίδια την Κυβέρνηση ως δική της επινόηση.
Ακούω όµως και άλλες απόψεις, οι οποίες λένε ότι είναι κατ’ επι-
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βολήν του µνηµονίου.
Και εγείρονται ερωτηµατικά: γιατί τον ιδιωτικό τοµέα; Γιατί
προσπαθείτε να µειώσετε τις αµοιβές στον ιδιωτικό τοµέα; Η Νέα
∆ηµοκρατία έχει ξεκαθαρίσει: βλέπει ισορροπηµένο τον ιδιωτικό
τοµέα. Ο ιδιωτικός τοµέας στην Ελλάδα, αγαπητοί συνάδελφοι,
είναι ο πυλώνας που οξυγονώνει την εθνική µας οικονοµία, είναι
ο πυλώνας που δεν παράγει ελλείµµατα. Και τους εργαζόµενους
στον ιδιωτικό τοµέα έρχεστε σήµερα και µεταχειρίζεστε µε τον
χειρότερο τρόπο ως Κυβέρνηση.
Γιατί µοιραία, να το ξέρετε –γιατί υπάρχουν παρερµηνείες,
έχετε κάποιοι τη δυνατότητα να τα προβάλλετε, όµως διαστρεβλώνετε την αλήθεια– από 1ης Ιανουαρίου να ξέρετε ότι θα
υπάρξει µια επιδηµία ειδικών επιχειρησιακών συµβάσεων εργασίας. Και αυτή η επιδηµία θα σπρώξει προς τα κάτω όλες τις
αµοιβές των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα. Και επειδή µπορεί να υπάρξουν και απόψεις που να λένε ότι δεν θα γίνει παντού,
εγώ σας λέω ότι θα γίνει στην πλειονότητα των επιχειρήσεων.
Και ακόµα θα σας πω το εξής: και αν κάποια επιχείρηση δεν τα
καταφέρει, τότε δηµιουργείτε κάτι που είναι πολύ πιο επιβαρυντικό, δηµιουργείτε νησίδες αθέµιτου ανταγωνισµού στην ελεύθερη αγορά, που βλάπτουν τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Καταφέρατε – και είναι πρωτόγνωρο αυτό – ως Κυβέρνηση να βάλετε
απέναντί σας το σύνολο της ιδιωτικής οικονοµίας: και τις επιχειρήσεις, γιατί δεν συµφωνούν στην πλειονότητά τους, και τους
εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα.
Η Νέα ∆ηµοκρατία τους στηρίζει και θεωρούµε ότι είναι µεγάλο λάθος που ενοχοποιήσατε τις αµοιβές στον ιδιωτικό τοµέα,
οι οποίες είναι πολύ µικρές σε σχέση µε αυτές του δηµόσιου
τοµέα, πολύ µικρότερες απ’ αυτές του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα και πολύ µικρότερες από τους ευρωπαϊκούς µισθούς, που
αναδείξατε χθες, κύριε Υπουργέ, στη δευτερολογία σας. Και µε
εξέπληξε αρνητικά, διότι παρουσιάσατε στοιχεία για την αγορά
εργασίας και τους µισθούς στη δευτερολογία σας, πράγµα που
για µένα αποδεικνύει ότι ενσωµατώνεται πλέον µέσα σας και
είναι συνειδητή σας επιλογή να χτυπήσετε τους εργαζόµενους
στον ιδιωτικό τοµέα.
Και τα στοιχεία αυτά – επιτρέψτε µου – λένε τη µισή αλήθεια.
∆εν θέλω, για λόγους αξιοπιστίας, να πω ότι αυτή η ονοµαστική
αύξηση των µισθών του ιδιωτικού τοµέα που εµπλέξατε µε τον
δηµόσιο τοµέα είναι λάθος. Εγώ θα τους αποδεχτώ. Είναι όµως
η µισή αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Γιατί αν θέλει κάποιος στην
πραγµατικότητα να αξιολογήσει τους µισθούς στον ιδιωτικό
τοµέα, δεν θα κρίνει την ονοµαστική τους αύξηση. Θα κρίνει µε
αυτό που το αξιολογούν οι οικονοµολόγοι, το µισθολογικό κόστος ανά µονάδα εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και αυτό, κύριε Υπουργέ –θα το καταθέσω στη Βουλή– είναι
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αποδεικνύει ότι στην Ευρώπη
των δεκαπέντε το µισθολογικό κόστος είναι πολύ χαµηλό στο
83% του µέσου όρου, ενώ η παραγωγικότητα, για την οποία υποτίθεται ότι κάνετε αυτό, φτάνει στο 95%. Αυτό σηµαίνει ότι
έχουµε εργαζόµενους που παίρνουν λίγα χρήµατα και παράγουν
πολύ. Και εσείς έρχεστε να συµπιέσετε ακόµη περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους του ιδιωτικού τοµέα.
Και να ξέρετε και κάτι: η θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι
ισορροπηµένη. Εµείς βλέπουµε και την επιχειρηµατικότητα, επιχειρηµατικότητα που δεν βλέπετε εσείς. Εµείς έχουµε τοποθετηθεί, έχουµε κάνει προτάσεις. Μακάρι να δείχνατε την ίδια
σπουδή που δείξατε, κύριε Υπουργέ – και λείπει η κ. Κατσέλη –
µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο, στο οποίο τι κάνετε; Έρχεστε
ακόµα και για τη µερική απασχόληση – που σηµαίνει ότι κάποιος
ή κάποια εργάζεται και για 400 ευρώ το µήνα – να βρείτε εκείνα
τα σαράντα ένα λεπτά της υπερωρίας να τα κόψετε και τα τριάντα ένα λεπτά της επιπλέον ώρας εργασίας να τα κόψετε.
Κόβετε αυτά και δεν δείχνετε την ίδια σπουδή και δεν εξαντλείτε τη δράση σας σε έναν τοµέα που θα ενισχύσετε την ανταγωνιστικότητα. Γιατί δεν εξαντλήσατε µε το ίδιο ενδιαφέρον τη
στήριξη των επιχειρήσεων, µε µείωση των φόρων – σας το λέει
η Νέα ∆ηµοκρατία…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ να κλείσετε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: … µε µείωση των άµεσων φόρων –σας
το λέει η Νέα ∆ηµοκρατία– µε µείωση της γραφειοκρατίας, που
παράγει κόστος, µε µείωση των στρεβλών δοµών του κράτους,
που παράγει κόστος στις επιχειρήσεις, µε µείωση του µη µισθολογικού κόστους. Το είπε ο Αντώνης ο Σαµαράς και είναι θέση
της Νέας ∆ηµοκρατίας: το µη µισθολογικό κόστος είναι πολύ µεγάλο, 45%, στους εργαζόµενους. Μπορούσατε τα να δείτε όλα
αυτά.
Με παρωχηµένες δοµές – το είπατε κι εσείς στη δευτερολογία σας – δεν κάνατε τίποτε από αυτά. Προσχωρήσατε στον εύκολο στόχο να κόψετε τις αµοιβές, να κόψετε τους µισθούς στον
ιδιωτικό τοµέα. Εµείς είµαστε αντίθετοι. Εµείς βλέπουµε ισορροπηµένα την εξέλιξη στον ιδιωτικό τοµέα. Είναι ο τοµέας που
δίνει οξυγόνο στην ελληνική οικονοµία και στηρίζουµε τους εργαζόµενους.
Γι’ αυτούς όλους τους λόγους, κύριε Υπουργέ, να ξέρετε ότι
όλα αυτά τα οποία κάνετε δεν σας οδηγούν σε καλό δρόµο. Άλλωστε, το έχει αποδείξει η πολιτική σας. Έχετε πέσει έξω σε όλα.
Και επειδή ένα κυρίαρχο επιχείρηµά σας για τη µείωση των µισθών είναι ότι προσπαθείτε να περιφρουρήσετε την εργασία, θα
σας πω και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο αναδεικνύεται, αναδείχθηκε πριν από µια βδοµάδα: η περίφηµη ανεργία, η οποία έχει
πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, πέρα από τις προβλέψεις του προσχεδίου και πέρα από τον προϋπολογισµό…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα σας πω το εξής και τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε. Μιλάµε για κάτι σηµαντικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Βεβαίως και είναι σηµαντικό, αλλά σηµαντικό είναι να τηρήσουµε τα συµφωνηθέντα.
Ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι µακάρι να είχατε δείξει την ίδια
σπουδή και σας προτείνω να το κάνετε, στο ΕΣΠΑ που αφορά
τους εργαζόµενους, την απασχόληση. Σε ερώτηση που κατέθεσε
Ευρωβουλευτής του Συνασπισµού υπήρξε απάντηση ότι η απορροφητικότητα των χρηµατοδοτικών εργαλείων για το ΕΣΠΑ που
αφορούν την απασχόληση είναι µόνο στο 6,2% σε ένα ποσό των
4.500.000.000 ευρώ. Γιατί δεν στρέφετε εκεί την προσοχή σας,
για να φέρετε λεφτά στην Ελλάδα; Γιατί δεν στρέφετε εκεί το ενδιαφέρον σας, για να παλέψετε να αυξήσετε την απασχόληση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα ∆ηµοκρατία και χθες και
σήµερα κατέθεσε την άποψή της. Επί της αρχής δεν µπορούµε
να συµφωνήσουµε µε αυτό το πολυνοµοσχέδιο. Είναι νόµος,
είναι πολυνοµοσχέδιο, το οποίο οδηγεί την Ελλάδα προς τα
πίσω. Πηγαίνουµε προς τα πίσω γι’ αυτό δεν µας βρίσκει σύµφωνους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ειδικός αγορητής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιος Μαυρίκος έχει
το λόγο.
Κύριε Μαυρίκο, θέλετε να αθροιστεί ο χρόνος της δευτερολογίας σας;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Ναι, θα µιλήσω ενιαία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Μαυρίκο,
έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και χθες στη συζήτηση στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή καταδικάσαµε µε τον πιο κατηγορηµατικό και σαφή τρόπο
τη διαδικασία του κατεπείγοντος, τη λογική της Κυβέρνησης που
συµπυκνώνεται στο «άρον-άρον σταύρωσε τους εργαζόµενους»,
επειδή για µας δεν είναι τύπος, δεν είναι µια απλή διαδικασία,
αλλά είναι ουσία, γιατί δείχνει ταυτόχρονα και ποιος είναι ο
ρόλος του αστικού Κοινοβουλίου, δείχνει ταυτόχρονα και ποια
είναι τα όρια του λεγόµενου κοινοβουλευτικού διαλόγου. Γιατί
εµείς πιστεύουµε ότι το δίκιο για τους λαούς και τους εργαζόµενους κρίνεται στους δρόµους του αγώνα, εκεί που πρέπει να
κριθεί και αύριο µε τη µεγάλη πανελλαδική απεργία, στην οποία
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καλούµε να συµµετέχουν όλοι οι εργαζόµενοι συν γυναιξί και τέκνοις, προκειµένου να αποκαλύψουν τις ευθύνες της Κυβέρνησης, τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πολιτικών
δυνάµεων που είναι εναρµονισµένες και συστρατευµένες µε τις
επιλογές και τη στρατηγική την ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θεωρούµε και έχουµε στηρίξει πολλές φορές ότι ο αυταρχισµός και η αντεργατική πολιτική είναι δυο διαφορετικές όψεις
του ίδιου νοµίσµατος και αυτό επιβεβαιώνεται και στη συγκεκριµένη περίπτωση. Αντεργατικότητα, αντιλαϊκά µέτρα και από την
άλλη αυταρχισµός, αντιδηµοκρατικότητα, απαίτηση του εδώ και
τώρα να συζητηθούν και να καταργηθούν δικαιώµατα και κατακτήσεις για τα οποία χρειάστηκαν αιώνες, αγώνες, αίµα, θυσίες,
προσφορά, ανιδιοτέλεια, προκειµένου να τα πετύχουν οι εργαζόµενοι και οι λαοί.
∆είχνεται, επιβεβαιώνεται και αποκαλύπτεται και ο ταξικός χαρακτήρας αυτού του νοµοσχεδίου, το οποίο επιχειρείτε εδώ, αξιοποιώντας τη Βουλή ως κολυµβήθρα του Σιλωάµ, να νοµιµοποιήσετε αυτό το χαρακίρι που επιχειρείτε να κάνετε σε βάρος
των εργαζοµένων για χατίρι των µονοπωλίων και των πολυεθνικών.
Πιστεύουµε ότι το περιεχόµενο του ίδιου του νοµοσχεδίου έρχεται να νοµιµοποιήσει το χαρακτήρα του, αλλά και τη στόχευση
της Κυβέρνησης. Επιχειρεί διά πυρός και σιδήρου να περάσει
µια πολιτική σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων, σε βάρος των εργαζοµένων, σε βάρος συνολικότερα του ελληνικού λαού.
Πιστεύουµε ότι το περιεχόµενο αυτού του νοµοσχεδίου αποκαλύπτει ποιος είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύουµε ότι διευκολύνει πλατιές λαϊκές µάζες να
αντιληφθούν ότι το να µένουν εγκλωβισµένοι στην αυταπάτη ότι
δήθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να δώσει λύσεις για οποιοδήποτε ζήτηµα σε όφελος των εργαζοµένων και των λαών, είναι
µεγάλο παραµύθι. Αποκαλύπτεται ότι ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα γκρουπ,
ένα συγκρότηµα, µια ένωση µονοπωλιακών και πολυεθνικών συµφερόντων που εχθρεύεται τους λαούς, που πολιτεύεται σε
βάρος των λαών και σε βάρος πρώτα απ’ όλα των εργαζοµένων.
Ακόµα πιστεύουµε ότι επιβεβαιώνεται και µε το νοµοσχέδιο
αυτό ότι το ΚΚΕ έλεγε την αλήθεια, όταν έλεγε και πριν από τις
τελευταίες εκλογές τις αυτοδιοικητικές, αλλά και πριν από τις γενικές βουλευτικές εκλογές ότι έρχεται θύελλα, ότι οι εργαζόµενοι και ο λαός έπρεπε να πάρουν τα µέτρα τους ότι έπρεπε να
καταδικάσουν τις πολιτικές δυνάµεις αυτές που έχουν ευθύνη
για τα σηµερινά αδιέξοδα και τα µεγάλα προβλήµατα. Όταν λέγαµε ότι γίνεται πόλεµος και ότι ο πόλεµος αυτός γίνεται από την
Κυβέρνηση σήµερα του ΠΑΣΟΚ, χθες της Νέας ∆ηµοκρατίας ενιαία σε όλη την Ευρώπη και από τις σοσιαλδηµοκρατικές και από
τις νεοσυντηρητικές κυβερνήσεις σε βάρος των λαών της Ευρώπης. Υποστηρίζαµε, λοιπόν, ότι διεξάγεται πόλεµος σε βάρος
των λαών και αυτό επιβεβαιώνεται και σήµερα.
Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα; Υποστηρίζει η Κυβέρνηση ότι µε
αυτήν την πολιτική και αυτό το νοµοσχέδιο όταν θα γίνει νόµος
και τον βάλει σε εφαρµογή ότι θα αντιµετωπίσει τα προβλήµατα
της κρίσης του ελληνικού καπιταλιστικού συστήµατος. Αυτό είναι
µύθος µεγάλος. Αυτό που θα πετύχει η Κυβέρνηση µε αυτά τα
µέτρα είναι να καταστρέψει τις παραγωγικές δυνάµεις, να καταστρέψει την εργατική τάξη, να κλείσει αυτοαπασχολούµενους και
µικροεπιχειρήσεις και να γίνει συγκεντροποίηση του κεφαλαίου
και να εφαρµοστεί ο νόµος που λέει ότι το µεγάλο ψάρι πρέπει
να φάει το µικρό. Σε αυτές τις αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις
άλλος θα χάσει το χέρι ολόκληρο και άλλος θα χάσει το δάκτυλο.
Αυτά θα είναι τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής.
Η κεντρική επιχειρηµατολογία που ανέπτυξε χθες όλο το
υπουργικό επιτελείο της Κυβέρνησης εστιάζονταν θα µπορούσε
να πει κανένας στα εξής: Το δηµόσιο συµφέρον, λέει, είναι αυτό
που µας οδηγεί και άρα, αφού το δηµόσιο συµφέρον το επιβάλλει, πρέπει να απελευθερώσουµε τις απολύσεις, να µην παίρνουν
αποζηµίωση οι απολυµένοι, οι υπερωρίες να είναι τζάµπα, τις Κυριακές να δουλεύουν οι εργαζόµενοι. Μιλάµε για µεγάλη υποκρισία. Είναι προσβολή να λέγεται και εσείς να επιχειρηµατολογείτε ότι το δηµόσιο συµφέρον επιβάλλει τέτοιες αντιλήψεις
και τέτοιες πρακτικές. Ντροπή σε αυτούς που κατάµουτρα εδώ,
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µπροστά στον ελληνικό λαό απευθύνουν τέτοιες βρισιές στην
πραγµατικότητα.
Μας είπαν, επίσης, ότι το χρέος είναι αυτό που µας οδηγεί στο
να πάρουµε τέτοια µέτρα. Και αυτό είναι µύθος και αυτό είναι
ψέµα, γιατί βλέπουµε την ίδια στιγµή ότι µέτρα παρεµφερή παίρνονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η
κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος αξιοποιείται από την ελληνική Κυβέρνηση εδώ, προκειµένου να πάρει τέτοια πρόσθετα
µέτρα. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι στο όνοµα αυτών των ενδοκαπιταλιστικών ανταγωνισµών γίνεται αντιπαράθεση που έχει τα χαρακτηριστικά που βλέπουµε και εδώ. Γιατί το χρέος είναι αποτέλεσµα της κρίσης. Η κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος είναι
που αυξάνει το χρέος και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται και το επόµενο διάστηµα.
Επίσης, µας είπαν το άλλο επιχείρηµα ότι δήθεν µε το νοµοσχέδιο αυτό και τις ειδικές επιχειρηµατικές συµβάσεις θα ενισχυθεί, λέει, το συνδικαλιστικό κίνηµα µέσα στις επιχειρήσεις. Τι
να πει κανένας; Για όποιον πατά µε τα πόδια στη γη και το κεφάλι επάνω καταλαβαίνει ότι αυτοί που λένε τέτοια πράγµατα
είτε είναι µακριά νυχτωµένοι είτε η υποκρισία είναι το βασικό
τους χαρακτηριστικό, γιατί είναι παραπάνω από βέβαιο ότι τα
προβλήµατα για το συνδικαλιστικό κίνηµα και τους εργαζόµενους θα πολλαπλασιαστούν, θα ενταθούν µε όλες αυτές τις ρυθµίσεις.
Για εµάς, για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, όλες αυτές
οι ρυθµίσεις ουσιαστικά πάνε το ρολόι της ιστορίας βίαια προς
τα πίσω, µετατρέπουν τους όρους δουλειάς σε Νταχάου, καταργούν τα όποια δικαιώµατα είχαν και όποιο δίκτυ προστασίας
είχαν, στοιχειωδώς και το πιο µικρό ακόµα υπήρχε. Στην πραγµατικότητα δεν πρόκειται για καινούργιο νόµο, αλλά για συνέχεια των ρυθµίσεων που είχε κάνει παλιότερα και προηγούµενα
η Νέα ∆ηµοκρατία, που σήµερα έρχεται µε άλλη ένταση, µε άλλα
ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά να βάλει σε εφαρµογή η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
∆εν είναι µια αποσπασµατική αντεργατική ρύθµιση, αλλά κτίζει πάνω σε οικοδόµηµα που έχει διαµορφωθεί όλο το προηγούµενο διάστηµα. Να, γιατί λένε ότι επιχειρείτε να διαµορφώσετε
το βασίλειο της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, αφού στην πραγµατικότητα οι εργοδότες θα πληρώνουν όσο θέλουν τους εργαζόµενους, θα τους προσλαµβάνουν και θα τους απολύουν όποτε
θέλουν, θα καθορίζουν αυθαίρετα όπως θέλουν οι ίδιοι τα ωράρια, τις άδειες, τις υπερωρίες, τις Κυριακές κ.λπ..
Αυτό θα γίνεται. Με αυτές τις ρυθµίσεις τα παιδιά και τα εγγόνια µας σε λίγα χρόνια στα βιβλία της ιστορίας θα διαβάζουν
ότι ο πατέρας ή ο παππούς τους, όταν δούλευε, το καλοκαίρι
έπαιρνε άδεια, τα Χριστούγεννα είχε δώρο, όταν τον απέλυαν,
δικαιούνταν αποζηµίωση, ενώ την Κυριακή µπορούσαν και έτρωγαν όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι. Να, γιατί λέµε Μεσαίωνας,
να, γιατί λέµε ότι πάει βίαια το ρολόι της Ιστορίας αιώνες πίσω.
Πιστεύουµε ότι όλες αυτές οι ρυθµίσεις, η κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων, η µείωση των µισθών -που θα
πάνε όλοι στα 740 ευρώ της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας, µε µείωση από 10% έως 40% στην πραγµατικότητα- οι απολύσεις χωρίς αποζηµίωση, η αύξηση της δοκιµαστικής περιόδου σε δώδεκα µήνες, η ενοικίαση των εργαζοµένων που γίνεται τρίχρονη δουλεία, η εκ περιτροπής εργασία από
έξι µήνες σε εννέα µήνες κ.λπ., η υπερωριακή απασχόληση χωρίς
αµοιβή, όλα αυτά είναι που συνθέτουν την ουσία του περιεχοµένου στο εργασιακό κοµµάτι στα άρθρα 14 έως και 19.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Σε ό,τι αφορά τις ∆ΕΚΟ, πρέπει να πούµε ότι η Κυβέρνηση
κάνει µια µεγάλη λαθροχειρία στη λογική του κοινωνικού αυτοµατισµού, την οποία έχει βάλει σε εφαρµογή παλαιότερα, από
την εποχή της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και των επιθέσεων ενάντια στους
αγρότες και στους κοµµουνιστές που πάλευαν στο θεσσαλικό
κάµπο και σε ολόκληρη την Ελλάδα, όταν επιχειρούσε να στρέψει τους µεν ενάντια στους δε. Τώρα θέλει να διαµορφώσει µια
κατάσταση ότι για όλα φταίνε οι εργαζόµενοι και πυροβολείτε
τους εργαζόµενους στις ∆ΕΚΟ, γιατί παίρνουν, λέει, µεγάλους
µισθούς.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το ποιοι διαµόρφωσαν τις καταστάσεις στις ∆ΕΚΟ και στο δηµόσιο τοµέα, ποιοι βοήθησαν στο να σκουριάζουν συνειδήσεις
και µηχανήµατα είναι γνωστό. Βρίσκονται και στη µία παράταξη
και στην άλλη. ∆εν µπορεί σήµερα η Κυβέρνηση να έρχεται και
να συναθροίζει τους διευθυντές, τους µάνατζερ και τους µισθούς
όλων αυτών, προκειµένου να επιχειρηµατολογήσει ότι φταίνε οι
µισθοί για την κατάσταση. Όχι, η στόχευσή σας είναι να χαρίσετε
φιλέτα στους ιδιώτες, στις πολυεθνικές και στα µονοπώλια. Γι’
αυτό κλείνετε την Αγροτική Τράπεζα, γι’ αυτό διαµορφώνετε
συνθήκες του «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν» στη Στατιστική
Αρχή, γι’ αυτό αυξάνετε τους έµµεσους φόρους πάλι σε βάρος
των εργαζοµένων µέσα από την αύξηση του ΦΠΑ, γι’ αυτό δεν
ακουµπάτε στην πραγµατικότητα και τα 24 δισεκατοµµύρια.
Και τι είπε ο κύριος Υπουργός; Είπε ότι θα το φέρει την άλλη
εβδοµάδα και τον χειροκροτήσατε γιατί θα το φέρει την άλλη
εβδοµάδα. Όµως, τη χαριστική ρύθµιση για τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης επιµένει, τη φέρνει και χαρίζει...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Για όλους αυτούς τους λόγους εµείς πιστεύουµε ότι όπου δεν
πίπτει λόγος πίπτει ράβδος και επειδή η Κυβέρνηση δεν παίρνει
από λόγια, η διέξοδος που υπάρχει για τους εργαζόµενους είναι
ο αγώνας, ένας αγώνας που αύριο πρέπει να κορυφωθεί και να
πάρουν µέρος όλοι οι εργαζόµενοι, το σύνολο του ελληνικού
λαού, φτωχή αγροτιά, επαγγελµατοβιοτέχνες, άνδρες και γυναίκες, προκειµένου πραγµατικά να ορθώσουν το ανάστηµά τους,
να πουν «φθάνει, ως εδώ, υπάρχει άλλος δρόµος, άλλη διέξοδος» και να συστρατευθούν µε την πρόταση που λέει το ΚΚΕ,
γιατί έχει δυνατότητες η χώρα. Είπαµε και χθες ότι και πλουτοπαραγωγικές πηγές έχει και νικέλιο και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Όµως, πολιτική ηγεσία και πολιτικό προσωπικό έχει εσάς,
που είστε στην υπηρεσία του µεγάλου κεφαλαίου και για το λόγο
αυτό χρειάζεται µία εξουσία τέτοια, που θα εφαρµόσει µία λαϊκή
οικονοµία και πολιτική σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.
Κυρία Πρόεδρε, καταθέτουµε αίτηµα όλων των Βουλευτών του
ΚΚΕ, ζητώντας να γίνει ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και
βεβαίως, στη συνέχεια θα καταθέσουµε και στην κατ’ άρθρον συζήτηση αντίστοιχο αίτηµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαυρίκο.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλος Μαρκάκης.
Κύριε Μαρκάκη, θέλετε να αθροιστεί στην πρωτολογία σας και
ο χρόνος της δευτερολογίας σας;
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Το σύνολο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Εντάξει.
Κύριε Μαρκάκη έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σε µεγαλύτερη δυσχέρεια δεν έχω
ακούσει κανέναν άλλο εισηγητή του ΠΑΣΟΚ µέχρι σήµερα.
Κύριε Υπουργέ, είσαστε σήµερα δέκτης -και όχι άδικα- µιας
έντονης κριτικής για τον τρόπο που θέλετε να υλοποιήσετε τις
δεσµεύσεις σας προς την τρόικα. Υπογράψατε µόνος σας το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο, το µνηµόνιο νούµερο ΙΙΙ και δεν έχετε
ακόµα ενηµερώσει το ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό θα γίνει µεθαύριο και µόνο στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων.
Έχετε δε ακόµα την επιφύλαξη, εάν θα έπρεπε να ψηφίζονται
από τη Βουλή ανά τρίµηνο τα µνηµόνια. Και αυτή σας η υποχρέωση θεωρείτε ότι είναι αντικείµενο απόφασης της Κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ. Σας έχει δώσει κανείς λευκή επιταγή, για να αποφασίζετε τα πάντα και δεν το ξέρουµε; Ο λαός πάντως και, κυρίως, ο ελληνικός λαός σίγουρα δεν σας έχει δώσει τέτοια
εντολή.
Έρχεστε, πριν ακόµα απ’ αυτήν την εκ των υστέρων ενηµέρωση που θα κάνετε, να φέρετε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και να ψηφίσετε ένα πολυνοµοσχέδιο που περιλαµβάνει,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όπως εσείς οµολογείτε, το µεγαλύτερο µέρος των καινούργιων
παρεµβάσεων του νέου µνηµονίου που δεν γνωρίζουµε. Είναι συναίνεση αυτή; Είναι δηµοκρατική διαδικασία; Και µετά ζητάτε και
συναίνεση και διάλογο! Με αυτές τις συνθήκες ο διάλογός σας
είναι προσχηµατικός και φυσικά την απάντηση την πήρε σήµερα
ο κ. Παπανδρέου από τον Γιώργο Καρατζαφέρη.
Προσπαθήσατε µε έωλες δικαιολογίες να µας πείσετε ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις µέσα από τον Κανονισµό της Βουλής, για
να βάλετε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Καµµία από αυτές
τις δικαιολογίες δεν ισχύει. Σας το είπα και στην επιτροπή, το
επαναλαµβάνω και τώρα. Οι πραγµατικές αιτίες του πανικού που
διακατέχει την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και συµπεριφέρεται µε
βεβιασµένες ενέργειες είναι ότι το τελευταίο τρίµηνο δηµιουργήσατε κρίση εµπιστοσύνης στην τρόικα προς την Κυβέρνησή
σας, µε κίνδυνο να διακυβεύεται η χορήγηση της τέταρτης
δόσης του δανείου. Έπρεπε, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός να πάει
στη Σύνοδο Κορυφής µε ένα νοµοσχέδιο στα χέρια του και µάλιστα ψηφισµένο από τη Βουλή. Εκεί έφθασε η κρίση εµπιστοσύνης που υπάρχει στην Κυβέρνησή σας! Θέλει να κάνει το καλό
παιδί και να αποδείξει ότι όλα όσα έλεγε στις δηµοτικές εκλογές,
ότι δεν θα γίνει καµµιά µείωση µισθών και δεν θα επιβληθεί κανένας φόρος ήταν απλά ψέµατα για εσωτερική κατανάλωση, για
να κοροϊδέψει τον κόσµο, για να σωθεί ενόψει των εκλογών.
Αυτή, εξάλλου, η συνταγή είναι δοκιµασµένη και έχει πετύχει
πολλές φορές. Το ίδιο έγινε και στις εθνικές εκλογές µε το
«λεφτά υπάρχουν».
Αυτή η αντιφατικότητα των λόγων και των πράξεων του Πρωθυπουργού είναι το πρόβληµα που δηµιούργησε το επείγον.
Μετά την υφαρπαγή της ψήφου, έπρεπε να περιοριστεί και η
χρονική διάρκεια των αντιδράσεων. ∆εν είναι, όµως, η πρώτη
φορά. Επτά στα είκοσι πέντε νοµοσχέδια του Υπουργείου Οικονοµικών ήρθαν µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και επί της
ουσίας η µόνη κατεπείγουσα διάταξη είναι αυτή που πρέπει να
εφαρµοστεί για την αύξηση του ΦΠΑ και όχι ένα ολόκληρο πολυνοµοσχέδιο.
Για τα χρέη των ∆ΕΚΟ τα ξέρατε. Υπήρχαν, δηµιουργήθηκαν
επί των ηµερών σας και διογκώθηκαν επί των ηµερών της Νέας
∆ηµοκρατίας. Τα στοιχεία µισθοδοσίας για τις πενήντα δύο
∆ΕΚΟ ήταν γνωστά από το πρώτο εξάµηνο του 2010. ∆εν είναι
µόνο η ΕΘΕΛ που παρουσιάζει στρεβλώσεις µε µισθοδοσία 319
εκατοµµυρίων και έσοδα µόνο 194 εκατοµµυρίων.
Όµως, και τα πολυνοµοσχέδια είναι µια καινούρια εφεύρεση
της Κυβέρνησης. Εδώ έχουµε ένα πολυνοµοσχέδιο που θα
έπρεπε να έχει τον τίτλο «όλα τα σφάζω, όλα τα µαχαιρώνω». Περικοπές στα εργασιακά στον ιδιωτικό τοµέα, περικοπές στην
Αγροτική Τράπεζα και έπεται συνέχεια, οριζόντιες περικοπές στις
∆ΕΚΟ, τρίτη αύξηση στο ΦΠΑ, διαγραφές ανείσπρακτων χρεών.
Πιστεύω ότι αυτήν την τακτική σας θα την συνεχίσετε και δεν
αποκλείεται, αγαπητοί συνάδελφοι, να δούµε ένα πολυνοµοσχέδιο που να έχει όλες τις δεσµεύσεις της Κυβέρνησης που περιλαµβάνονται στο µνηµόνιο. Ελπίζω αυτό, κύριε Υπουργέ, να µην
το φέρετε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Εµείς µε αυτές τις τακτικές δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε.
Θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και επί της αρχής και επί των
άρθρων και θα σας αναλύσω µε επιχειρήµατα τους λόγους της
άρνησής µας.
Όµως, θέλω να κάνω µία παρατήρηση για τη στάση της Νέας
∆ηµοκρατίας, η οποία ψηφίζει τα δέκα από τα δεκαοκτώ άρθρα
του νοµοσχεδίου και υποκριτικά λέει ότι τα άλλα κόµµατα είναι
υποστηρικτές της Κυβέρνησης. Ψηφίζει ακόµη το άρθρο για τη
µείωση του ΦΠΑ, ενώ το ίδιο άρθρο µέσα έχει και την αύξηση
του ΦΠΑ. ∆ηλαδή τι ψηφίζει από αυτό το άρθρο; Την παράγραφο
και το γράµµα 2 και 3;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ∆εν το ψηφίζουµε, κύριε
συνάδελφε, λάθος κάνετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ρωτήστε τον εισηγητή σας ποιο άρθρο
ψηφίζει και ποιο όχι. ∆έκα από τα δεκαοκτώ άρθρα τα ψηφίζετε.
Και σας αρέσει, αγαπητέ συνάδελφε, να χαρακτηρίζετε άλλες
παρατάξεις δεκανίκια του ΠΑΣΟΚ, ενώ εσείς στην ουσία έχετε
γίνει η πατερίτσα του ΠΑΣΟΚ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
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Σχετικά µε τα θέµατα του νοµοσχεδίου, µπαίνει πρώτα το θέµα
των αµοιβών και των προβληµάτων που δηµιουργούν οι µισθολογικές δαπάνες στο δηµόσιο τοµέα. Εδώ έχουµε διαµορφώσεις
αµοιβών έντονες. Αν ακολουθήσετε την πρόταση για τον καθορισµό των αµοιβών που σας έχει κάνει το κόµµα µας και ίσχυε η
σχέση του εφταπλασίου, θα είχατε σήµερα ξεµπερδέψει µε την
κατώτερη και ανώτερη αµοιβή. Έχετε διαµορφώσει αµοιβές πολλών ταχυτήτων, ανάλογα µε ποιον τοµέα εργάζεται ο µισθωτός
στον στενό, ευρύ, ευρύτερο, παχύ, ηµέτερο, τα δικά µας τα παιδιά. Το µόνο που θα έπρεπε να έχετε κάνει µέχρι τώρα είναι να
συνδέσετε το µισθό µε καταγεγραµµένη και αποδεικνυοµένη
απόδοση µε την παραγωγικότητα.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όποιος µπαίνει γενικά στο δηµόσιο
ας είναι και επιστήµονας, το δηµόσιο τον αχρηστεύει. Μέσα σε
µια πενταετία τον µετατρέπει σε γραφιά, σφραγιδοποιό, αξιοποιώντας µόνο διοικητικές ικανότητες και αφαιρεί τη γνώση που
απέκτησε καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
Μετατάξεις. Είναι µία µεσοβέζικη λύση για να µην έχετε µεγαλύτερες αναταράξεις. Εδώ θα δηµιουργήσετε δεύτερο πρόβληµα που θα προστεθεί στο πρώτο. Το πρώτο είναι η ήδη
άσχηµη κατανοµή του προσωπικού στο δηµόσιο. Υπήρχαν εποχές –και αµφιβάλλω αν σταµάτησαν ποτέ- που η πρόσληψη κηπουρών και κλητήρων ήταν προτιµητέα ακόµα και από γιατρούς
σε δηµόσια νοσοκοµεία. Τώρα επειδή οι µετατάξεις έχουν πάρει
τη µορφή των πελατειακών σχέσεων προς τους Υπουργούς και
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όλοι οι µετατασσόµενοι διαλέγουν θέσεις. Κατά περίεργο τρόπο θέλουν να πάνε στις εφορίες. Όσοι
περισσεύουν και δεν έχουν µπάρµπα, θα βρεθούν να κάνουν
τους µηχανοδηγούς ή τους νοσοκόµους.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει κάποιος µηχανισµός που να κατευθύνει µε αξιολόγηση κάποιους που µετατάσσονται σε κρίσιµες
θέσεις, ή γίνεται στην τύχη σε συνθήκες άρον-άρον, όπως αυτή
η ρύθµιση που προβλέπεται στο νοµοσχέδιο, να προσληφθούν
όσοι πέτυχαν στο διαγωνισµό της Αγροτικής και να πάνε στο ΙΚΑ;
∆ηλαδή, αν η τράπεζα ζητούσε οικονοµολόγους, αυτοί θα εξυπηρετούν ιατρικά περιστατικά της πρωτοβάθµιας περίθαλψης;
Είδατε τι ανάγκες έχει το ΙΚΑ ή έχει γίνει κάλαθος διά πάσαν
νόσον;
Ευτυχώς, µετά την έντονη κριτική που ασκήσαµε στην επιτροπή, αποσύρατε τη διαγραφή των ανείσπρακτων χρεών των
24 δισεκατοµµυρίων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι παραιτείστε και
από τη διαγραφή. Εµείς ζητάµε διαφάνεια πάνω σε αυτό και ελπίζω να έχετε την ευαισθησία να το κάνετε.
Αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ από 11% σε 13%. Σας προτείνουµε να παραµείνουν σε χαµηλούς συντελεστές τα είδη πρώτης ανάγκης, αυτά που είναι απαραίτητα σε κάθε οικογένεια,
γάλα, ψωµί, λάδι, για να µην ακριβύνει και άλλο το καλάθι της
νοικοκυράς.
Απαλλαγή πρώτης κατοικίας. Η πρότασή µας ήταν πιο ριζοσπαστική. Το µέτρο το οποίο φέρνετε εσείς δεν θα σας αποδώσει κάτι.
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Μείωση τελών ταξινόµησης για όσους αντικαθιστούν και θα
αγοράζουν εισαγόµενα αυτοκίνητα. Εδώ ταιριάζει η παροιµία
«δεν έχουµε να φάµε, ραπανάκια για την όρεξη ονειρευόµαστε».
Οι τράπεζες σταµάτησαν τα δάνεια και είναι σίγουρο ότι το µέτρο
αυτό δεν θα αποδώσει.
Και να πάµε στο κυριότερο θέµα για τη µείωση των µισθών
στις ∆ΕΚΟ. Ο οµιλητής του ΠΑΣΟΚ πράγµατι ήταν προκλητικός.
Ανέφερε ένα σωρό µειονεκτήµατα της λειτουργίας των ∆ΕΚΟ και
δεν µας έκανε αναφορά ποιος έδωσε αυτά τα προνόµια, ποιος
έδωσε αυτούς τους µισθούς και εν πάση περιπτώσει µε ποιο
αντάλλαγµα και αν θα πρέπει κάποιος να απολογηθεί πώς έφθασαν αυτές οι δηµόσιες επιχειρήσεις σε τέτοια τροµακτικά ελλείµµατα. ∆εν λέτε όµως και το σπουδαιότερο, ποιο θα είναι το
επόµενο βήµα των ∆ΕΚΟ µετά την οριζόντια µείωση των µισθών
που κάνετε. Θα µείνουν προβληµατικές και ζηµιογόνες και πώς
θα τις αντιµετωπίσετε πάλι; Σκέπτεσθε, κύριε Υπουργέ, να πάρετε και άλλα πιο ριζοσπαστικά µέτρα εκτός από τις µειώσεις
των µισθών οριζόντια;
Και να φθάσουµε στα εργασιακά. Εδώ πρόκειται πραγµατικά
για µια εσωτερική υποτίµηση. Και αν µεν τα µέτρα όπως λέτε για
τους υπαλλήλους στον ιδιωτικό τοµέα είναι τόσο σπουδαία και
τόσο ευεργετικά, γιατί δεν τα παίρνατε τα προηγούµενα χρόνια
και έρχεστε και τα παίρνετε τώρα; Άρα, εσείς κάνετε µία ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και το κάνετε, κυρία Κατσέλη,
όχι για προσχηµατικούς λόγους που είπατε στην επιτροπή. Εγώ
σας κατηγόρησα ότι το κάνετε για επικοινωνιακούς λόγους.
Και βέβαια στη µάχη αυτήν τη µε την τρόικα βρεθήκατε όχι
ισόπαλοι. Χάσατε σε δέκα σηµεία. Τα ανέφερα στην επιτροπή και
θα τα αναφέρουν και άλλοι συνάδελφοί µου. Υπάρχει δυνατότητα µείωσης µισθών και δεν απαγορεύονται οι απολύσεις, αρκεί
να µείνει ο ίδιος αριθµός εργαζοµένων. Αυξάνονται οι υπό δοκιµή εργαζόµενοι για διάστηµα ενός έτους αντί δύο µηνών. ∆εν
αποζηµιώνονται, όταν απολύονται.
Αυτός ο εργασιακός Μεσαίωνας -αν και αµφιβάλλω αν το Μεσαίωνα περνούσαν χειρότερα, µάλλον η σηµερινή κατάσταση
είναι χειρότερη από το Μεσαίωνα- δεν πρόκειται να βοηθήσει την
ιδιωτική πρωτοβουλία, ούτε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Γι’ αυτό,
κυρία Υπουργέ, εµείς και στο σύνολο και στα άρθρα θα καταψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκάκη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου
για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να καταθέσω ορισµένες νοµοτεχνικές προσθήκες ή αναδιατυπώσεις του νόµου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, να κατατεθούν στα Πρακτικά και να διανεµηθούν.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Κεφαλογιάννη, σας
απήντησε ο Πρόεδρος της Βουλής ότι όταν θα έχετε την οµιλία
σας, θα έχετε και ένα λεπτό επιπλέον για να θέσετε το προσωπικό ζήτηµα. ∆εν µπορούµε να σταµατήσουµε τη ροή των εισηγητών και των ειδικών αγορητών. ∆εν είναι σωστό και δεν
προβλέπεται από τη διαδικασία και από τη δεοντολογία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αν ρωτήσετε τους παρακείµενους συνεργάτες σας, θα σας πουν ότι οποιοσδήποτε Βουλευτής ζητήσει το λόγο για να διευκρινίσει επί προσωπικού
θέµατος είστε υποχρεωµένη να του δώσετε το λόγο. Κανείς Πρόεδρος της Βουλής, είτε Προεδρεύων δεν µπορεί να στερήσει
από Βουλευτή το λόγο επί προσωπικού. Ζήτησα, λοιπόν, το λόγο
γιατί θέλω να διευκρινίσω κάτι …
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κατ’ αρχάς µιλάτε χωρίς
να σας έχω δώσει το λόγο. Έχετε, λοιπόν, το ένα λεπτό, αλλά να
γνωρίζετε ότι εσείς διακόπτετε τη διαδικασία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µου δίνει
το δικαίωµα ο Κανονισµός και κάνω χρήση του δικαιώµατός µου.
Ο κύριος Πρόεδρος αναφέρθηκε, απαντώντας στη δική µου
τοποθέτηση, στο ότι το Υπουργείο Οικονοµικών έχει καταθέσει
είκοσι πέντε νοµοσχέδια. Εγώ στην επιτροπή αναφέρθηκα σε
αυτό που είπε η Πρόεδρος της επιτροπής. Η Πρόεδρος της επιτροπής µας είπε ότι είναι δεκαοκτώ νοµοσχέδια, από τα οποία
τα επτά έχουν έρθει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ή οι
υπηρεσίες πρέπει να ενηµερώνουν µε τον ίδιο τρόπο την Πρόεδρο της επιτροπής και τον Πρόεδρο της Βουλής ή κάποια στιγµή
δεν θα ξέρουµε ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέµα.
∆εύτερη παρατήρηση. Ο προηγούµενος συνάδελφος εισηγητής ο κ. Μαρκάκης, αναφέρθηκε και είπε ότι η Νέα ∆ηµοκρατία
ψηφίζει τη διάταξη για το ΦΠΑ. Αυτό είναι ψεύδος. Καταψηφίζουµε τη διάταξη για το ΦΠΑ, το άρθρο 4. Το είπε και ο εισηγητής µας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αυτό είναι επί προσωπικού, κυρία
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχετε ολοκληρώσει κύριε
Κεφαλογιάννη! ∆εν πρόκειται περί προσωπικού.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπερψηφίζουµε τη µείωση
του φόρου στο 6.5% για τις τουριστικές επιχειρήσεις και καλούµε
την Αντιπολίτευση του ΛΑΟΣ να ψηφίσει αυτή τη διάταξη. Αλλά,
επειδή είναι µέσα στο νοµοσχέδιο για το ΦΠΑ, καταψηφίζουµε
το συγκεκριµένο άρθρο. Είναι τόσο απλό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ κύριε Κεφαλογιάννη!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Επίσης, παρακαλώ να ψηφίσει και τη διάταξη της επέκτασης στο 6,5% του ΦΠΑ, σε όλες
τις τουριστικές επιχειρήσεις.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θεωρείτε ότι µιλάτε επί
προσωπικού, κύριε Κεφαλογιάννη;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Ροντούλη, έχετε το
λόγο για ένα λεπτό. Αλλά, σας παρακαλώ σεβαστείτε την όλη
διαδικασία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πρώτον και κύριον, δεν δεχόµαστε
νουθεσίες από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας. ∆εν δεχόµαστε νουθεσίες, γιατί οι κύριοι της Νέας
∆ηµοκρατίας δεν έχουν, τουλάχιστον, µάθει να ακούνε.
Σας λέµε, λοιπόν, µπας και το καταλάβετε, ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεκανίκια
του ΠΑΣΟΚ και πατερίτσες πλέον, καταψηφίζει όλα τα άρθρα του
παρόντος νοµοσχεδίου. Το καταλάβατε αυτό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ψηφίσατε το µνηµόνιο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν θέλουµε νουθεσίες από εσάς.
∆εύτερον, αγνοούν κυρία Πρόεδρε, την κοινοβουλευτική πρα-
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κτική. Όταν σε ένα άρθρο υπάρχουν διατάξεις που υπερψηφίζω
και καταψηφίζω, τότε σταθµίζω τη θέση µου και λέω επί του άρθρου 4, ναι ή όχι. ∆εν λέω επί της παραγράφου α’ του άρθρου 4,
ναι και επί της παραγράφου β’ του ιδίου άρθρου, όχι.
Είναι τόσα χρόνια στη Βουλή και δεν έχουν µάθει να συµπεριφέρονται κατά τον πρέποντα κοινοβουλευτικό τρόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης.
Ορίστε κύριε Παπαδηµούλη, έχετε το λόγο για δέκα λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο
η κυβερνητική πλειοψηφία και η Κυβέρνηση που το φέρνει και οι
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ -οι οποίοι αφού τα είπαν σε µία κοµµατική σύσκεψη, ετοιµάζονται να το ψηφίσουν- σε λίγες ώρες θέλουν να γυρίσουν δεκαετίες πίσω το ρολόι για τους εργαζόµενους, το εισόδηµά τους και τα δικαιώµατά τους και ιδιαίτερα
για τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα που αµείβονται µε τα
κατώτατα που προβλέπουν οι συµβάσεις.
Είναι η πιο σκληρή δεξιά πολιτική που έχει περάσει µε νοµοσχέδιο τις τελευταίες δεκαετίες σε τούτην εδώ την Αίθουσα.
Είναι τόσο σκληρή αυτή η δεξιά πολιτική, που η καθαρόαιµη
δεξιά την ψηφίζει κατά 50%.
Είναι ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο αθετούνται και ανατρέπονται οι δεσµεύσεις µε τις οποίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
του ΠΑΣΟΚ, είτε είστε στα κυβερνητικά έδρανα είτε είστε στα
βουλευτικά, γίνατε Κυβέρνηση και Βουλευτές. Υποσχεθήκατε
στους πολίτες αυξήσεις και όχι µειώσεις.
Κύριε Σαχινίδη, όταν σας θυµίζουµε τις προεκλογικές σας δεσµεύσεις, αυτό που συνηθίζετε να επαναλαµβάνετε µε έναν
ακραίο κυνισµό –φαίνεται σας αρέσει- σε γνήσια ελασσονική
προφορά είναι, «αυτά είναι last year».
Πρέπει να σας θυµίσω ότι και µέχρι τις 14 Νοεµβρίου, µέχρι
να κλείσουν οι κάλπες του δεύτερου γύρου και ο Πρωθυπουργός
και ο Υπουργός Οικονοµικών και εσείς και όλα τα κυβερνητικά
στελέχη του ΠΑΣΟΚ λέγατε «κανένα νέο µέτρο, δεν θα υπάρχουν
νέες µειώσεις µισθών, δεν θα θιγούν µε έµµεσους, πρόσθετους
φόρους οι ασθενέστεροι».
Περίµενα κυρία Κατσέλη, ο Πρωθυπουργός που κόπτεται του
διαλόγου και επιδιώκει συνεννοήσεις και συναινέσεις, αφού τελείωσε το Υπουργικό Συµβούλιο, να έρθει στην Αίθουσα, να είναι
παρών και να εξηγήσει, γιατί αυτό το νοµοσχέδιο εφαρµόζει τις
προεκλογικές του δεσµεύσεις και γιατί αυτό το νοµοσχέδιο είναι
συνεπές µε αυτά που έλεγε, ακριβώς ένα µήνα πριν, µέχρι και
τις 14 Νοεµβρίου. Πρέπει να µας εξηγήσει για ποιο λόγο είναι
κατεπείγον αυτό το νοµοσχέδιο.
Αυτός ο Πρωθυπουργός της ανοικτής διαβούλευσης, του
open government όπως του αρέσει να λέει, που έκανε δώδεκα
µήνες να διορίσει διοικητή στο ΙΚΑ, που έκανε πάνω από ένα
χρόνο να διορίσει διευθυντές στις εφορίες, µπας και µαζέψουν
λίγο τη φοροδιαφυγή, θέλει σε λίγες ώρες να ξηλώσει κατακτήσεις δεκαετιών.
Πρόκειται για ακραίο κυνισµό και υποκρισία. Αντιστρέφω τους
χαρακτηρισµούς του Υπουργού Οικονοµικών χθες στην επιτροπή. Καλείστε να απαντήσετε, κύριοι συνάδελφοι, στο εξής
ερώτηµα. Είπατε συνειδητά ψέµατα όλο αυτό το διάστηµα όταν
λέγατε «όχι µειώσεις µισθών, όχι νέα µέτρα»; ή έχετε χάσει πλήρως τον έλεγχο;
Επίσης, αφού θεωρείτε κατεπείγοντα αυτά τα µέτρα, γιατί µας
τα κρύβατε µέχρι πριν από ένα µήνα, ενώ περιλαµβάνονται και
στο µνηµόνιο νούµερο Ι και στο µνηµόνιο νούµερο ΙΙ και τα έχετε
υπογράψει τον Μάιο και τον Αύγουστο;
Η κατάχρηση του δικαιώµατος της Κυβέρνησης να χρησιµοποιεί το κατεπείγον, συνιστά έλλειµµα δηµοκρατίας. Πρωταγωνιστής σε αυτό το έλλειµµα δηµοκρατίας, που υποβαθµίζει τη
Βουλή, είναι ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Παπακωνσταντίνου.
Έχουν έρθει επτά νοµοσχέδια µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Και τα επτά είναι του Υπουργείου Οικονοµικών. Από τον
αριθµό που µας είπε προηγουµένως ο κ. Πετσάλνικος, των είκοσι
πέντε, πρέπει να λογαριάσουµε ότι τα επτά είναι κυρώσεις συµ-
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βάσεων. Άρα, στα πραγµατικά νοµοσχέδια η αναλογία είναι επτά
στα δέκα οκτώ. Εάν ήταν για τρίποντα, θα ήταν µεγάλο ρεκόρ.
Εάν είναι, όµως για δηµοκρατία, είναι µεγάλο έλλειµµα.
Εξηγήστε µας. Μέχρι πριν λίγη ώρα επιµένατε ότι είναι κατεπείγον να διαγράψετε ανείσπρακτες οφειλές 24.000.000.000,
από αυτές που λέγατε προεκλογικά ότι θα µαζέψετε τα έσοδα
για να στηρίξετε το «λεφτά υπάρχουν». Ακόµη και εάν δεχθεί κανείς ότι κάποιες από αυτές δεν µπορείτε να τις µαζέψετε πια,
διότι δεν υπάρχουν οι άνθρωποι από τους οποίους θα τις πάρετε,
γιατί είναι αυτό κατεπείγον; ∆εν µπορεί να γίνει µε µία διαδικασία
που να µην αφήνει σκιές, που να έχει λίστες µε ονόµατα, που να
έχει ονοµατεπώνυµα, για να µην έχουµε σκανδαλώδεις ρυθµίσεις τύπου περαίωσης;
Και επειδή αυτό το πήρατε πίσω την τελευταία στιγµή, έστω
προσωρινά, υπό την πίεση και τη δική µας και άλλων κοµµάτων
της Αντιπολίτευσης και συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, γιατί θεωρείτε
κατεπείγον σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο, να κάνετε δώρο στους
καναλάρχες για δυόµισι χρόνια τους φόρους που οφείλουν από
τις τηλεοπτικές διαφηµίσεις, όπως προκύπτουν από νόµο που
εσείς ψηφίσατε πριν από λίγους µήνες;
Επειδή αυτά θα είναι απώλεια εσόδων, αυτό το δώρο ποιος θα
το πληρώσει; Θα το πληρώσουν οι ασθενέστεροι πολίτες µε νέες
φορολογικές επιβαρύνσεις, όπως η νέα αύξηση του ΦΠΑ.
Μας µιλάγατε, κύριοι της Κυβέρνησης, για σκληρή διαπραγµάτευση µε την τρόικα στα εργασιακά θέµατα. Κατ’ αρχάς κανένας δεν διαπραγµατεύεται σκληρά, όταν βάζει την υπογραφή του
σε ένα κείµενο -όπως κάνατε εσείς- και µετά προσπαθεί να το
διορθώσει, γιατί τότε εισπράττει την απάντηση από την τρόικα
«ας προσέχατε τι υπογράφατε».
∆εύτερον, ακόµη και το µνηµόνιο νούµερο ΙΙ του Αυγούστου,
που έχει τη χειρότερη διατύπωση για τα εργασιακά και το µνηµόνιο νούµερο ΙΙΙ που λέει ότι οι επιχειρησιακές υπερισχύουν των
κλαδικών γενικά, χωρίς αναιτιολόγητες εξαιρέσεις, εσείς εφαρµόζετε στο νοµοσχέδιό σας χειρότερα και απ’ ό,τι προβλέπει το
µνηµόνιο, διότι το «χωρίς αναιτιολόγητους περιορισµούς» έχει
φύγει.
Στο δικό σας άρθρο προβλέπεται ότι οι επιχειρησιακές συµβάσεις υπερισχύουν απολύτως των κλαδικών.
Τι κάνετε µ’ αυτό το νοµοσχέδιο και το κρύβετε; Καταργείτε
τη φιλοσοφία και τις ρυθµίσεις του ν. 1876/1990, που είναι ο µοναδικός νόµος, κύριοι συνάδελφοι, που ψηφίστηκε από αυτή τη
Βουλή µε 300 «ΝΑΙ» επί Οικουµενικής Κυβέρνησης και ο οποίος
έλεγε το εξής απλό, ότι οι επιχειρησιακές και ατοµικές συµβάσεις που υπάρχουν εδώ και χρόνια στο δίκαιό µας, µπορούν να
είναι µόνο ευνοϊκότερες για τον εργαζόµενο από τις κλαδικές,
όχι χειρότερες. Ε, λοιπόν, εσείς αυτό το καταργείτε και λέτε ότι
οι επιχειρησιακές µπορεί να είναι χαµηλότερες από τις κλαδικές.
Και το µόνο που βάζετε είναι ένα πάτωµα 740 ευρώ µικτά της
Εθνικής Συλλογικής. Όµως, όταν έχεις κλαδικές συµβάσεις που
δίνουν κατώτατο 850, 900, 1.000, 1.100, 1.200 ευρώ, καταλαβαίνουµε ότι δίνετε ενθάρρυνση για µεγάλες µειώσεις.
Οι ειδικές επιχειρησιακές συµβάσεις δεν θα ισχύουν, όπως λέγατε, µόνο στις επιχειρήσεις που κινδυνεύουν µε κλείσιµο, αλλά
µπορούν να εφαρµοστούν γενικευµένα και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα την αποδυνάµωση σε πρώτη φάση και στη συνέχεια, την
κατάργηση των κλαδικών συµβάσεων, διότι θα βάλει τις επιχειρήσεις σε έναν ανταγωνισµό ποιος θα κόψει περισσότερο από
τους εργαζόµενους, για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και κανείς εργοδότης, καµµία εργοδοτική οργάνωση δεν
θα θέλει να συνάπτει κλαδικές συµβάσεις µε υψηλότερες αποδοχές από τις επιχειρησιακές, γιατί αυτό θα είναι µπόνους προς
τους ανταγωνιστές της.
Άρα, τι θα µείνει; Επιχειρησιακές συµβάσεις και στις µικρές
επιχειρήσεις µε κάτω από είκοσι εργαζόµενους, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και εποµένως και των
εργαζοµένων, που δεν θα υπάρχει καν σωµατείο, η απειλή των
ατοµικών συµβάσεων στο έλεος του άπληστου εργοδότη. Και
εδώ µη λέτε για ωριµότητα, όταν ξέρετε ότι ένα µεγάλο µέρος
της εργοδοσίας έχει τόσο άπληστη εργοδοτική συµπεριφορά,
που χρησιµοποιεί την πολιτική του µνηµονίου και την κρίση για να
εφαρµόσει την παροιµία «βρήκαµε παπά, να θάψουµε καµπό-
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σους».
Ακολουθείτε µία πολιτική -και κλείνω χωρίς ιδιαίτερη υπέρβαση χρόνου, θα αξιοποιήσω και τη δευτερολογία- που οδηγεί
στο τέλος του «Κοινωνικού Συµβολαίου», σε µία µεγάλη µείωση
µισθών, σε µία εργασιακή ζούγκλα, όπου εσείς νοµιµοποιείτε
συνθήκες Λατινικής Αµερικής. Οι κηδεµόνες, το µεγάλο κεφάλαιο -οικονοµική και εκδοτική ελίτ αυτού του τόπου- σας έχει
αναθέσει να κάνετε τη «βρώµικη» δουλειά σε βάρος όχι µόνο των
εργατικών δικαιωµάτων, αλλά και της µεγάλης πλειοψηφίας του
κόσµου που σας έστειλε στα κυβερνητικά έδρανα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και την ίδια ώρα, µε την πολιτική σας -και κλείνω, κυρία Πρόεδρε- οδηγείτε την οικονοµία σε βαθύτερη ύφεση, µε αποτέλεσµα να µην πιάσετε ούτε τους δηµοσιονοµικούς σας στόχους,
τη χώρα σε µεγαλύτερη ακρίβεια και ανεργία και την κοινωνία σε
µεγαλύτερες ανισότητες. Είναι προφανές ότι καταψηφίζουµε και
µε τα δύο µας χέρια αυτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ και σε συγκεκριµένες διατάξεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παπαδηµούλη.
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών, ο κ. Σαχινίδης, έχει ζητήσει το
λόγο για δύο λεπτά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
∆εν ξέρω τι ενόχλησε τον συνάδελφό µου, αν η προφορά µου
είναι ελασσονίτικη και δεν είναι προφορά Οξφόρδης. Εκείνο,
όµως, το οποίο µπορώ να του πω ότι σε συνθήκες πολέµου δεν
προχωράς µε βάση το τι λέει το εγχειρίδιο, αλλά µε βάση τις ευθύνες που αναλαµβάνεις απέναντι στους Έλληνες πολίτες για το
πώς θα αντιµετωπίσεις τα προβλήµατα.
Ναι, είµαι περήφανος για την καταγωγή µου, είµαι περήφανος
για τον τρόπο που µιλάω τα ελληνικά και για τον τρόπο µε τον
οποίο απευθύνοµαι στους Έλληνες πολίτες.
Σε ό,τι αφορά την πληροφορία που δίνετε εδώ σχετικά µε το
πόσα νοµοσχέδια πέρασε το Υπουργείο Οικονοµικών, απλώς για
να ενηµερωθούν οι συνάδελφοι του Σώµατος, θα πω ότι περάσαµε τριάντα ένα νοµοσχέδια, από τα οποία τα εικοσιπέντε είναι
καθαρά νοµοσχέδια και τα έξι είναι συµβάσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Σαχινίδη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να το πείτε στον κ. Παπανδρέου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, σε τι συνίσταται το προσωπικό, κύριε Βρούτση; Ειλικρινά, σε τι συνίσταται
το προσωπικό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Θα
σας εξηγήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, έχετε τριάντα
δευτερόλεπτα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μπορώ να κατανοήσω τις ενοχές που
αισθάνονται οι συνάδελφοι του ΛΆΟΣ, επειδή ψήφισαν το µνηµόνιο…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ΛΑΌΣ, κύριε Βρούτση. Τονίζεται στο
όµικρον. Επιτέλους!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εντάξει, του ΛΑΌΣ. ∆εν µπορώ, όµως,
να κατανοήσω και να συγχωρήσω τη διαστρέβλωση της αλήθειας.
Κυρία Πρόεδρε, το άρθρο 4 η Νέα ∆ηµοκρατία δεν το ψηφίζει.
Είναι ξεκάθαρο. Το έχω πει από χθες, το επανέλαβα και σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ, κ. Βρούτση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε µου.
Υπάρχει ένα λάθος στις αναδιατυπώσεις και τις προσθήκες που
µας δίνει ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): ∆εν έχετε το λόγο.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Λέει στην πρώτη σελίδα, άρθρο 9,
παρ. 5…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μα, δεν έχετε το λόγο.
∆εν σας έδωσα το λόγο. Θα το συζητήσουµε µετά.
Παρακαλώ τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. ∆ηµήτριο Καρύδη να
λάβει το λόγο. Οι πρωτοµιλίες, όπως έχει συµφωνηθεί, είναι τέσσερα λεπτά και οι δευτερολογίες είναι δύο λεπτά. Θέλετε να
αθροιστεί ο χρόνος, όποτε έχετε έξι λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥ∆ΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε για µία ακόµα φορά να πάρουµε κρίσιµες
αποφάσεις. Είναι αλήθεια πως ασκούµε επώδυνες πολιτικές, τις
οποίες δεν φανταζόµασταν ότι θα ασκούσαµε λίγο χρόνο πριν,
µε πόνο και µεγάλο κόστος για τους πολίτες. Είναι, όµως, αναγκαίο κακό. Και αν η ανάγκη µας οδηγεί σε δυσάρεστες επιλογές, το µέγιστο κακό για το µέλλον της χώρας και των παιδιών
µας είναι να κλείνουµε τα µάτια στα µεγάλα και συσσωρευµένα
αδιέξοδα που πήγαν κατευθείαν την πατρίδα µας στο γκρεµό.
Με την προηγούµενη κυβέρνηση δεν ζήσαµε µόνο το απόλυτο
ξεχαρβάλωµα θεσµών, αξιών, οικονοµικών µεγεθών στο δηµόσιο
και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, αλλά και το θλιβερό φαινόµενο πως, αφού κυριολεκτικά λιποτάκτησαν για να µην αναλάβουν τις ευθύνες τους για το δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό της
χώρας, τώρα έχουν το θράσος να βγάζουν βιβλία και να προκαλούν τον ελληνικό λαό.
Αγαπητοί κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν δεσµευτεί για την εξυγίανση και διάσωση των δηµοσίων επιχειρήσεων. Έχουµε και εµείς υποχρέωση απέναντι στον
ελληνικό λαό και τους εργαζόµενους να δουλέψουµε προς την
ίδια κατεύθυνση. Είναι ξεκάθαρο ότι οι ζηµιογόνες ∆ΕΚΟ ή θα
εξυγιανθούν και θα διασφαλίσουν το δηµόσιο χαρακτήρα τους ή
θα µπουν σε απρόβλεπτες περιπέτειες για όλους µας. Τα οικονοµικά του κράτους δεν αντέχουν άλλο να χρηµατοδοτούν ή και
να εγγυώνται τα διαρκώς αυξανόµενα λειτουργικά ελλείµµατα
των ∆ΕΚΟ. ∆εν είναι δυνατόν τα συσσωρευµένα χρέη σε έντεκα
∆ΕΚΟ την τελευταία πενταετία από τα 5,6 δισεκατοµµύρια ευρώ
να έχουν εκτοξευτεί στα 13,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, ούτε είναι,
επίσης, δυνατόν το µισθολογικό κόστος σε πέντε ∆ΕΚΟ να υπερβαίνει τα συνολικά τους έσοδα από 100% έως 164%, ενώ ταυτόχρονα οι δαπάνες µισθοδοσίας έχουν αυξηθεί κατά 9%, όταν η
απασχόληση µειώθηκε κατά 6% την τελευταία τριετία.
Οι αλλαγές που εισάγει το νοµοσχέδιο εξασφαλίζουν τη διάσωση των ∆ΕΚΟ και κατ’ αναλογία την εξυγίανση των δηµόσιων
οικονοµικών, µε ριζικές τοµές που έπρεπε να είχαν γίνει πριν από
πολλά χρόνια. Έτσι, µπαίνουν πλέον διαδικασίες ουσιαστικού και
αποτελεσµατικού ελέγχου και εποπτείας των ∆ΕΚΟ σε όλα τα
επίπεδα διαχείρισης, µειώνονται οι λειτουργικές δαπάνες µε την
καταπολέµηση της αλόγιστης σπατάλης, περιορίζονται οι µισθολογικές δαπάνες, ενώ προστατεύονται οι µεσαίοι και χαµηλοί
µισθοί. ∆εν απολύονται εργαζόµενοι για τους οποίους εξασφαλίζεται η µετάταξη σε άλλους φορείς του δηµοσίου.
Με τη µεταρρύθµιση στις ∆ΕΚΟ γίνεται µία µεγάλη θεσµική
αλλαγή. Εµείς θέλουµε οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες στους πολίτες. Θέλουµε να τελειώσουµε µε το κράτος που γιγάντωσε τη διαφθορά και τις
σπατάλες. Θέλουµε ένα κράτος που εγγυάται δικαιώµατα, αναδιανέµει τον πλούτο.
Ας έρθουµε τώρα στις επιχειρησιακές συµβάσεις εργασίας.
Θα πρέπει, κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσουµε ότι οι ρυθµίσεις αυτές
δεν θίγουν τις κλαδικές συµβάσεις εργασίας. Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, κάτω από συγκεκριµένους όρους και σε ιδιαίτερες συνθήκες, προβλέπεται µε συµφωνία εργοδότη και
εργαζοµένων, στα πλαίσια της συνευθύνης, η υπογραφή ειδικής
επιχειρησιακής σύµβασης σε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν
οικονοµικά προβλήµατα.
Ο στόχος δεν είναι η µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων,
αλλά η διάσωση της επιχείρησης, η διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της παραγωγικότητας και την ανταγωνιστικότητας µε ασφαλιστική δικλείδα την εθνική συλλογική σύµβαση
εργασίας. Έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι στις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη επιχειρησιακών συµβάσεων συµµετέχουν
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων των εργαζοµένων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, θέλω να τονίσω, την κρισιµότητα του νέου επενδυτικού νόµου που παρουσίασε η Κυβέρνηση ως το καθοριστικό εργαλείο για την ανάπτυξη και την ανάκαµψη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Μπαίνει επιτέλους φραγµός στους αεριτζήδες και στους χρυσοκάνθαρους που µέσα από
ανεπαρκείς διαδικασίες, δήθεν στο όνοµα της περιφερειακής
ανάπτυξης, γέµισαν την ελληνική ύπαιθρο µε κουφάρια. Αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναµικό της χώρας και προπάντων οι νέοι
επιχειρηµατίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ιστορική ευθύνη οι θυσίες που κάνει ο ελληνικός λαός -και είναι αυτός που πληρώνει
τα σπασµένα- να πιάσουν τόπο. ∆εν πρόκειται, όµως, να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη των πολιτών, όταν παρά τις εξαγγελίες,
αυτοί που πλουτίζουν φοροδιαφεύγοντας, αυτοί που πλουτίζουν
αξιοποιώντας τις θέσεις τους στο δηµόσιο, αυτοί που ζουν προκλητικά στην υγεία των κορόιδων δεν έχουν υποστεί καµµία συνέπεια, καµµία ποινή µέχρι σήµερα.
Έχουµε, επίσης, πρόβληµα, όταν η ακρίβεια δεν αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά, ενώ οι µισθοί µειώνονται, όταν οι δηµόσιες υπηρεσίες συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους πολίτες. Όλα
αυτά πρέπει να αλλάξουν άµεσα για να υπάρξει στο λαό µας το
αίσθηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δίνουµε ένα δύσκολο αγώνα για
να σώσουµε τη χώρα. Τον αγώνα αυτόν θα πρέπει να τον δώσουµε όλοι µε τη µεγαλύτερη δυνατή συνεννόηση.
Τα µεγάλα διλήµµατα που ορθώνονται µπροστά µας, στα κόµµατα, στους επιχειρηµατίες, στους εργαζόµενους σε όλους τους
πολίτες, είναι εάν θα παραδοθούµε οριστικά στην οµηρεία των
ατοµικών συµβάσεων, πράγµα που ισχύει σήµερα, ή θα κατοχυρώσουµε νέες µορφές συµβάσεων όπως είναι οι επιχειρησιακές.
Εάν θέλουµε µία οικονοµία που παράγει και οδηγεί τη χώρα µας
στην ανάκαµψη ή δεκάδες κλειστές επιχειρήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κυρίως νέους, να παραδίδονται στα
αζήτητα της ανεργίας µε τεράστιες συνέπειες οικονοµικές, κοινωνικές και προσωπικές.
Εµείς επιλέγουµε τον πρώτο δρόµο, το δρόµο της υπευθυνότητας, της προοπτικής, της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρύδη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Μαργαρίτης Τζίµας.
Θα πάρετε όλο το χρόνο κύριε Τζίµα;
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Όλο το χρόνο, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε θα ήθελα στην αρχή να θέσω ένα ζήτηµα
εγκυρότητας της αποφάσεως που πρόκειται να πάρει σήµερα η
Βουλή για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Έχω στα χέρια µου την Έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής
της Βουλής, η οποία αναφέρει ότι σύµφωνα µε το άρθρο 85 του
Κανονισµού της Βουλής παράγραφος 5, «για το περιεχόµενο
νοµοσχεδίων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική
ασφάλιση, τα φορολογικά µέτρα, καθώς και τη γενικότερη
κοινωνικοοικονοµική πολιτική, η ΟΚΕ διατυπώνει αιτιολογηµένη
γνώµη σύµφωνα µε τις διατάξεις, την οποία υποβάλει στη Βουλή
το αργότερο µέχρι την έναρξη της συζήτησης στην Ολοµέλεια».
Μέχρι στιγµής κανένας συνάδελφος Βουλευτής δεν έχει στα
χέρια του την άποψη της ΟΚΕ.
Τίθεται, λοιπόν, ένα ζήτηµα εγκυρότητας της αποφάσεως την
οποία πρόκειται να πάρουµε, εκτός αν η Επιστηµονική Επιτροπή
της Βουλής κάνει λάθος ή και ο Κανονισµός της Βουλής κάνει
λάθος. Γνώµη της ΟΚΕ πάντως δεν έχουµε. Εποµένως, το
ζήτηµα της απόφασης που θα πάρουµε, κατά την άποψή µου
είναι µετέωρο.
Έρχοµαι τώρα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, αν η µείωση των µισθών είναι η πιο κοινωνικά
άδικη πράξη, τότε η αύξηση των φόρων που επιχειρεί κι αυτό το
νοµοσχέδιο είναι η πιο µοιραία πολιτική πράξη, κυρία Υπουργέ.
∆ιότι µε το νοµοσχέδιό σας και µειώνετε τους µισθούς των
εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα και στις ∆ΕΚΟ και αυξάνετε
τους φόρους σε µία µεγάλη µερίδα συµπολιτών µας. Και είναι
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βέβαιο κυρία Πρόεδρε, πως η Κυβέρνηση σήµερα εξακολουθεί
για δέκατο έκτο µήνα να χτυπάει συγκεκριµένους απελπισµένους
ανθρώπους. Σε λίγο χρονικό διάστηµα δεν θα βρίσκει Έλληνες
πολίτες να τους φορολογήσει και να αφαιρέσει τους µισθούς.
Αυτή η πολιτική της Κυβέρνησης όµως, έρχεται σε πλήρη
αντίθεση µε όλα όσα έλεγε το ΠΑΣΟΚ όταν ήταν Αξιωµατική
Αντιπολίτευση. Κατηγορούσε τη Νέα ∆ηµοκρατία για το ζήτηµα
των ηµιυπαίθριων και επανέφερε µε καθυστέρηση το θέµα των
ηµιυπαίθριων. Κατηγορούσε τη Νέα ∆ηµοκρατία, όταν φέραµε
τη διάταξη για την απόσυρση -και µάλιστα ο Υπουργός Οικονοµικών έλεγε ότι το δηµόσιο επιβαρύνεται µε 250 εκατοµµύρια
ευρώ τα οποία το ΠΑΣΟΚ θα έδινε για την παιδεία, κάτι το οποίο
ήταν ψευδέστατο διότι υπήρχε τότε απόφαση του Λογιστηρίου
του Κράτους η 171 του ’09, που έλεγε ότι δεν επιβαρύνεται ο
κρατικός προϋπολογισµός- και τώρα δεκαπέντε µήνες µετά
επαναφέρετε την απόσυρση.
Λέγατε µέχρι το Μάιο και πριν τις δηµοτικές εκλογές ότι
καινούργιους φόρους δεν θα έχουµε και αυξάνετε το ΦΠΑ κατά
δύο µονάδες σε όλα τα είδη ευρείας κατανάλωσης. ∆ηλαδή, από
αύριο το πρωί οι οικογένειες θα αγοράζουµε το ψωµί και το γάλα
2% παραπάνω, µε όλες αυτές τις συνέπειες.
Έλεγε ο Υπουργός Οικονοµικών και ο κύριος Πρωθυπουργός
ότι δεν θα προχωρήσουµε σε περαιτέρω µείωση µισθών και µε
συγκεκριµένη διάταξη εδώ, σε όλο τον ιδιωτικό τοµέα επιβάλετε
µία ληστρική µείωση µισθών.
Φθάνει, δηλαδή, η Κυβέρνηση να ασχολείται και να µειώνει
τριάντα ένα λεπτά την υπερωριακή αποζηµίωση όσων νέων
παιδιών ασχολούνται µε τη µερική απασχόληση. Εδώ µέσα στη
Βουλή ακόµα ακούγονται οι κραυγές διαµαρτυρίας του ΠΑΣΟΚ,
όταν η κυβέρνησή µας είχε φέρει ένα νοµοθέτηµα που µιλούσε
για ύπαρξη µερικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Και τώρα όχι
µόνο την θεσµοθετείτε ακόµα περισσότερο, αλλά κόβετε και την
υπερωριακή απασχόληση που ήταν τριάντα ένα λεπτά επιπλέον.
∆ηλαδή, κινδυνεύει η εθνική οικονοµία, η λαϊκή κυριαρχία,
κινδυνεύει η οντότητα της πατρίδας µας από τα τριάντα ένα
λεπτά που έπαιρνε κυρία Υπουργέ, ο εργαζόµενος στη µερική
απασχόληση; Έχετε διαβάσει το υπόµνηµα της ΓΣΕΕ. Το
καταθέτω στα πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαργαρίτης Τζίµας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν υπόµνηµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λέει ότι µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου έχουµε πλήρη
κατάργηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Και οι διατάξεις
αυτές του νοµοσχεδίου προσκρούουν και σε άρθρα του
Συντάγµατος και είµαι βέβαιος πως όσες συνδικαλιστικές
οργανώσεις ή εργαζόµενοι προσφύγουν στα δικαστήρια θα
δικαιωθούν κυρία Υπουργέ. ∆ιότι δεν είναι δυνατόν µε τη διάταξη
που λέει ότι οι επιχειρησιακές υπερισχύουν των συλλογικών, να
καταστρατηγούνται κεκτηµένα δικαιώµατα δεκαετιών που µε
πολλούς αγώνες οι εργαζόµενοι απέκτησαν. ∆εν είναι δυνατόν
να βγαίνει εχθές ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Πάγκαλος και να λέει: «Κακώς πήραν τα όποια προνόµια και τις όποιες
µισθοδοσίες επιπλέον οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα».
Έτσι λοιπόν, προσπαθείτε να υποτάξετε ολόκληρη την
ελληνική κοινωνία στις αποφάσεις της τρόικας. Ασκείτε µία πολιτική που δεν έχει όρια. Σε κεκτηµένα δικαιώµατα εργαζοµένων,
µειώνετε τις αποζηµιώσεις, το χρόνο προειδοποίησης. Πράγµατα
για τα οποία έδωσαν αγώνες οι εργαζόµενοι και τα συνδικαλιστικά τους σωµατεία, έρχεστε τώρα και τα αφαιρείτε. Ποιο;
Ένα υποτιθέµενο σοσιαλιστικό κόµµα.
Ξοδέψαµε κυρία Υπουργέ, το µισό Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης για να αποκαταστήσουµε τα πεζοδρόµια που ξηλώνατε
ως Αντιπολίτευση για να αντιπολιτευθείτε την κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας. Και έρχεστε τώρα να δίνετε µαθήµατα υπευθυνότητας σε εµάς στη Νέα ∆ηµοκρατία που σας καταθέσαµε
έγκαιρα συγκεκριµένη, συγκροτηµένη, κοστολογηµένη αναπτυξιακή πρόταση µε την οποία η Ελλάδα θα βγει από το αδιέξοδο;
Γι’ αυτό λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας εργαζόµενος, δεν
υπάρχει κανένα σωµατείο, δεν υπάρχει κανένα τριτοβάθµιο
συλλογικό όργανο που να συµφωνεί µε την πολιτική σας. Είναι η
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πρώτη φορά µετά τη µεταπολίτευση που βρίσκεται Κυβέρνηση
στην Ελλάδα που νοµοθετεί έχοντας απέναντί της όλα τα
κόµµατα της αντιπολίτευσης και όλη την ελληνική κοινωνία.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, επειδή πρέπει να σταµατήσει αυτή η
καραµέλα περί δηµοσίου χρέους, θέλω να καταθέσω στα πρακτικά µία απάντηση σε ερώτησή µου του Υπουργού Οικονοµικών
για την πορεία του δηµόσιου χρέους. Κυρία Υπουργέ, όταν
αναλάβετε την Κυβέρνηση το 1981 το δηµόσιο χρέος της
Ελλάδας ήταν 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή 29% του ΑΕΠ.
Το 2004 µας το παραδώσατε από 2 δισεκατοµµύρια που ήταν,
183 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή στο 106% του ΑΕΠ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Τα δώσαµε στο λαό.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Στο λαό τα δώσατε!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, για να καλύψει αυτό το
τεράστιο χρέος που µας παραδώσατε, πλήρωσε για τοκοχρεολύσια 195 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Σταµατήστε, λοιπόν, αυτήν την «καραµέλα», διότι κυβερνάτε
µε το σύνθηµα «λεφτά υπάρχουν». Το «υπάρχουν» βρισκόταν στα
31 δισεκατοµµύρια και επιχειρήσατε τα 24 δισεκατοµµύρια να τα
χαρίσετε εκεί που ξέρετε εσείς.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαργαρίτης Τζίµας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζίµα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Άγγελος Τζέκης.
Κύριε Τζέκη, θα πάρετε και εσείς όλο το χρόνο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Θα πάρω και τα
οκτώ λεπτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Όχι. Έχετε έξι λεπτά,
κύριε Τζέκη.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Και τα δύο λεπτά κατ’ άρθρον, για να γίνουν οκτώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): ∆εν µπορείτε. Η κατ’ άρθρον συζήτηση είναι ξεχωριστή. Έχετε έξι λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο γενικευµένος πόλεµος και η
επίθεση των δυνάµεων του κεφαλαίου απέναντι στις δυνάµεις
της εργασίας εξελίσσεται. Το πολιτικό προσωπικό διαχρονικά
µέσα στη χώρα µας, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περνάει
όλα εκείνα τα µέτρα που αποδεικνύουν την αλήθεια που έλεγε
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια, όταν
µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα πανηγυρίζατε µε την υπερψήφιση της
Συνθήκης του Μάαστριχτ, µε τη συνθήκη της Λισαβόνας, µε την
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, µε το ευρώ, ως κοινό νόµισµα.
Χρησιµοποιεί όλα τα µέσα που έχουν σχέση µε τη µείωση του
µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους και όχι µόνο. Γενικευµένη επίθεση. Έχει όλα εκείνα τα εργαλεία, που πραγµατικά
τον παραγόµενο κοινωνικό πλούτο τον αναδιανέµει πάντοτε προς
όφελος των δυνάµεων του κεφαλαίου και αυτοί έχουν όνοµα και
διεύθυνση.
Με το παρόν νοµοσχέδιο χρησιµοποιεί και τα φορολογικά
µέσα. Για τρίτη φορά αυτή η Κυβέρνηση αυξάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας από το 11% στο 13%. Ξέρετε µε ποια δικαιολογία; Λέει ότι το κάνουµε αυτό, για να µην πάµε µια οµάδα
προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης από το 11% στο 23%. Αυτά λένε
οι κύριοι της Κυβέρνησης.
Βέβαια, οι επιπτώσεις στα λαϊκά στρώµατα είναι πολύ µεγάλες, γιατί πραγµατικά ακουµπάνε προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης.
Ακουµπάνε την ηλεκτρική ενέργεια, την ύδρευση, τις συγκοινωνίες, που πληρώνει και καλείται να πληρώσει η εργατική λαϊκή οικογένεια.
Είναι πρόσχηµα και εµπαιγµός να λέτε µέσα εδώ στο νοµοσχέδιό σας «ξέρετε, για τα φάρµακα ο Φόρος Προστιθέµενης
Αξίας είναι 6,5%», όταν όλοι γνωρίζουµε ότι και έχει εµπορευ-
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µατοποιηθεί στο σύνολό της η υγεία, γιατί πολλές εξετάσεις
πλέον δεν καλύπτονται πλέον από τα ταµεία και καλείται η λαϊκή
οικογένεια να τα πληρώσει από την τσέπη της.
Βέβαια, φέρνετε εδώ και ρύθµιση για τον καπνό. Είναι µια ρύθµιση που πραγµατικά ωφελεί τις καπνοβιοµηχανίες και θέλει να
βγάλει απ’ έξω το φθηνό τσιγάρο. Μάλιστα, θα καταθέσουµε και
στα Πρακτικά το υπόµνηµα των περιπτερούχων, γιατί εκεί µειώνεται το ποσοστό κέρδους, ενώ απεναντίας δεν µειώνεται και αυξάνει το ποσοστό κέρδους των καπνοβιοµηχάνων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Άγγελος Τζέκης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Προµηνύετε µέσα εδώ ότι θα κάνετε ένα µητρώο για τη διακίνηση πετρελαίου θέρµανσης, γιατί µε αυτόν τον τρόπο θα ελέγξετε –λέει- το κύκλωµα πετρελαίου.
∆εν µπορείτε να ελέγξετε το κύκλωµα πετρελαίου. Μπορείτε
να ελέγξετε τα δύο διυλιστήρια του Βαρδινογιάννη και του Λάτση
πόσο αγοράζουν το αργό πετρέλαιο, πόσο κοστίζει η διύλιση,
πόσο το δίνουν στις τέσσερις-πέντε εταιρείες εµπορίας που είναι
και δικές τους, πόσο αυτές το παραδίδουν στους βενζινοπώλες
και πώς έρχεται στο 1,60, δηλαδή πάνω από 550 παλιές ελληνικές δραχµές; Μπορείτε εσείς να ελέγξετε αυτό το κύκλωµα; Όχι.
Γιατί ακριβώς εξυπηρετείτε τα συµφέροντα αυτών και έρχεται η
λαϊκή οικογένεια να προµηθευτεί τόσο το πετρέλαιο θέρµανσης
όσο και το πετρέλαιο κίνησης σε αυτές τις υψηλές τιµές.
Παράλληλα, όµως, µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο προβλέπονται
µεγάλες φοροαπαλλαγές. Πήρατε πίσω για µερικές µέρες αυτά
τα 24 δισεκατοµµύρια που πήγατε να διαγράψετε. Είναι η πλειοψηφία µεγαλοοφειλετών. Εξάλλου, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας το είχε ζητήσει κατ’ επανάληψη διαχρονικά από τις
κυβερνήσεις, γιατί η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον
Απολογισµό-Ισολογισµό του 2009 προβλέπει ότι τα βεβαιωµένα
ανείσπρακτα έσοδα είναι 33,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ανατρέχοντας, λοιπόν, στις τέσσερις – πέντε ανάλογες ∆ΟΥ που είναι των ανωνύµων εταιρειών- ξέρετε πόσα είναι αυτά τα
οποία οφείλουν και δεν έχουν εισπραχθεί; Πάνω από 12 δισεκατοµµύρια δραχµές, δηλαδή χρέη διακοσίων, τριακοσίων ανωνύµων εταιρειών. Και έρχεστε εδώ µέσα, για να µας πείτε ότι κάνετε
φορολογική πολιτική δικαιοσύνης.
Για µια ακόµη φορά, λοιπόν, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας σας καλεί να δώσετε συγκεκριµένα στοιχεία, δηλαδή πόσο
οφείλει η κάθε µεγάλη επιχείρηση και πώς λέγεται αυτή, για να
µάθει και ο ελληνικός λαός ότι αρπάζετε αυτόν τον κοινωνικά παραγόµενο πλούτο, για να τον δώσετε, βέβαια, σε αυτούς που
γνωρίζετε.
∆εν αποσύρατε αυτό το οποίο λέτε: Αναστολή του νόµου για
τη φορολόγηση των εσόδων από διαφηµίσεις στις τηλεοράσεις,
δηλαδή το 20%. Σε αυτό το σηµείο να σας πούµε ότι παλαιότερα
ήταν 30%, το ΠΑΣΟΚ το έκανε 20%, η Νέα ∆ηµοκρατία το µηδένισε. Το φέρατε τον Ιούνιο και έρχεστε µέσα σε έξι µήνες να δώσετε παράταση και στην ουσία να το καταργήσετε, γιατί εδώ
µιλάµε για εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ. Ο τζίρος είναι πάνω
από 2,5 δισεκατοµµύρια.
Έτσι, αν προσθέσουµε και το ότι δεν πληρώνουν ειδικό φόρο
στα καύσιµα οι εφοπλιστές και οι αεροπορικές εταιρείες, είναι
δισεκατοµµύρια στα τόσα χρόνια. Και βέβαια, ό,τι δεν παίρνετε
από αυτούς το παίρνετε από τους µισθωτούς, µέσα από την
άµεση φορολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆υο λεπτά, κυρία Πρόεδρε
Υπάρχει, όµως, και η περαίωση, αυτό το «φορογιουρούσι»
προς τους επαγγελµατίες, αλλά και προς τους µικροµεσαίους
αγρότες, γιατί έχουν –λέει- βιβλία εσόδων και τους καλείτε να
πληρώσουν 5 και 6 χιλιάδες ευρώ. Όµως, στην περαίωση βάζετε
και µισθωτούς µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, δηλαδή
µε το µπλοκάκι, για να πληρώσουν 2 και 3 χιλιάδες ευρώ.
Εποµένως ο κοινωνικά παραγόµενος πλούτος, για να ζήσουν
µε αξιοπρέπεια τα εκατοµµύρια του λαού, πραγµατικά υπάρχει
µε µια µόνη διαφορά: Εσείς τα παίρνετε από αυτόν, για να τα δώ-
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σετε στους πλούσιους.
Είναι γνωστό ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει δώσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 2,5 εκατοµµύρια συµπολιτών µας ζουν
κάτω από το όριο της φτώχειας. Έρχεστε, λοιπόν, εσείς τώρα,
και µε τις υπερεξουσιοδοτήσεις που δίνετε στον Πρόεδρο αυτής
της δήθεν ανεξάρτητης αρχής, τον κάνετε απόλυτο άρχοντα
τόσο για τις προσλήψεις όσο και για τις συµφωνίες που κλείνει,
χωρίς να δίνει λόγο σε κανένα παρά µόνο στον Υπουργό και στο
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Καταθέτω στα Πρακτικά το υπόµνηµα του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Άγγελος Τζέκης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε αυτό το γενικευµένο πόλεµο
η απάντηση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων θα
είναι πραγµατικά ολοκληρωτική αντεπίθεση. ∆εν µπορεί να δεχθεί να γυρίσει πίσω δεκαετίες. Έδωσε αγώνες, µάτωσε και αυτά
δεν πρόκειται να τα παραδώσει, όπως θεωρεί η Κυβέρνηση, η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός
που ψήφισε το υπόµνηµα, αλλά και οι άλλοι που θέλουν να γίνουν υποστυλώµατα σε αυτήν την πολιτική που πραγµατικά αφαιρεί δικαιώµατα δεκαετιών από την πλειοψηφία του εργαζόµενου
λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Τζέκη. Έχετε ολοκληρώσει.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ο καθένας θα αναµετρηθεί και εκεί θα δείξει και το πραγµατικό του µπόι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, κύριε
Τζέκη! Έχετε ολοκληρώσει.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ούτε βήµα πίσω το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας από την υπεράσπιση των συµφερόντων και των δικαιωµάτων του εργαζόµενου λαού! Ναι, νόµος είναι το δίκιο του εργάτη και αυτό δεν πρόκειται να το πάει πίσω!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλίας Πολατίδης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Από το 1996, από την εποχή της λαίλαπας του εκσυγχρονισµού τότε, «των απασχολήσιµων» του κ. Σηµίτη, των ευέλικτων
µορφών εργασίας έχει ξεκινήσει ένα έγκληµα, που συνεχίστηκε,
βέβαια, από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και όλα τα
µέτρα ελήφθησαν είτε µε την ανοχή είτε µε την ψήφο της Νέας
∆ηµοκρατίας. Πρόκειται για ένα έγκληµα εις βάρος των εργαζοµένων.
Τότε λέγαµε µια λέξη, τη λέξη «σύγκλιση», την οποία τώρα την
έχουµε ξεχάσει. Τώρα θυµόµαστε τη λέξη «ανταγωνιστικότητα».
Η σύγκλιση δεν υπάρχει.
Χθες ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών, µιλώντας µας στην επιτροπή, µας είπε από µία κατάστασή του πόσο έχει αυξηθεί το κόστος εργασίας στην Ελλάδα και στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό
τοµέα ως αυτό να είναι κάτι κακό, ως οι Έλληνες να πρέπει να
είναι οι είλωτες της Ευρώπης και µονίµως να δουλεύουν µε χαµηλότερους µισθούς από τους άλλους εργαζοµένους άλλων
χωρών, οι οποίοι έχουν κάτι παραπάνω από αυτούς. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Γιατί όµως το κάνατε; Γιατί συνέβη αυτό; Γιατί µε την καταστροφή της παραγωγικής υποδοµής την οποία κάνατε, την οποία
ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ και συνέχισε η Νέα ∆ηµοκρατία από το 1996
ως σήµερα, δεν υπήρχαν νέες θέσεις εργασίας. Και το τραγικότερο; Φορολογήσατε τον Έλληνα εργαζόµενο για να στείλετε τη
δουλειά του στα Βαλκάνια. Επιδοτήσατε αεριτζήδες βιοτέχνες
και βιοµηχάνους να βγάλουν την παραγωγή έξω από την Ελλάδα
µαζί ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία σε αυτήν την πολιτική και µάλιστα φέρατε τώρα τον Έλληνα εργαζόµενο να θεωρείται και τεµπέλης και ανίκανος γιατί δεν θέλει να ζει σε ένα επίπεδο, όπως
ζουν οι λαοί στις πρώην κοµµουνιστικές χώρες. Για να σταµατήσετε αυτήν την πορεία, αλλά και για να µην υπάρχουν προβλήµατα ανεργίας και φυσικά να φτιάξετε το πελατειακό κράτος που
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σήµερα έρχεστε και ρίχνετε κροκοδείλια δάκρυα εσείς του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας που το δηµιουργήσατε, κάνατε τις προσλήψεις στο δηµόσιο.
Όταν έκλειναν εταιρείες, όπως η «SOFTEX», όπως σε άλλους
στρατηγικούς τοµείς της βιοµηχανίας, τι κάνατε εσείς; Αυτούς
που ήταν στο όριο της συνταξιοδότησης τους βγάζετε σε πρόωρη σύνταξη και στα παιδιά τους που δεν θα βρίσκανε δουλειά,
γιατί πλέον ολόκληροι τοµείς της οικονοµίας καταστράφηκαν,
τους τάζατε θέσεις στο δηµόσιο. Και ήρθε µε αισχρό τρόπο η
Νέα ∆ηµοκρατία µε τα «STAGE» να πουλήσει ελπίδες, να κάνει
εξαγορά ψήφων και εξαγορά συνειδήσεων, συνεχίζοντας την
δική σας πολιτική, αυτήν εδώ την πολιτική για την οποία σήµερα
–επαναλαµβάνω- χύνετε κροκοδείλια δάκρυα ΠΑΣΟΚ και Νέα
∆ηµοκρατία. ∆εν ξέρετε τίποτα, δεν ξέρετε ποιος έδωσε τα επιδόµατα, δεν ξέρετε ποιος τα διατήρησε για να φτάσουν ορισµένοι σε πράγµατι προκλητικούς µισθούς.
Και φτάνουµε σήµερα να µειώνουµε τους µισθούς στους χαµηλόµισθους και σε αυτούς που εργάζονται µε ευέλικτες µορφές εργασίας, δηλαδή σύγχρονοι σκλάβοι. Και πράγµατι θα
συµφωνήσω µε τον εισηγητή µας, τον κ. Μαρκάκ, που είπε ότι
κακώς χρησιµοποιείται η έκφραση «εργασιακός Μεσαίωνας»,
διότι στον Μεσαίωνα, όταν έχτιζαν τους γοτθικούς ναούς στη
Γερµανία, στην Αγγλία και αλλού, µε τέσσερις και πέντε µήνες
δουλειά µπορούσαν οι εργάτες να ζήσουν όλο τον χρόνο. Σήµερα ένας ο οποίος δουλεύει επτά µέρες την εβδοµάδα µε τους
µισθούς πείνας τους οποίους εσείς έχετε δηµιουργήσει, το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία, δεν µπορεί να ζήσει. Και έρχεστε
τώρα και κατεβάζετε και αυτούς τους χαµηλούς µισθούς. Και
θέλω να πω: Τα τέσσερα εκατοµµύρια αφορολόγητα τα οποία
παίρνει το χρόνο ο κ. Προβόπουλος δεν είναι πρόβληµα για τα
δηµόσια έσοδα; Μόνο ο µισθός του χαµηλόµισθου, αυτού που
είναι πάνω στο µηχανάκι δώδεκα ώρες για να βγάλει ένα µεροκάµατο, το οποίο δεν του φτάνει και αυτό για να ζήσει. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα την οποία έχετε κάνει.
Να αναφερθώ και σ’ ένα θέµα το οποίο είπα χθες στην επιτροπή και δεν άκουσα καµµία αντίρρηση. Μιλάει ο Ζουράρις για
ένα «τετρακοµµατικό ψευδοκράτος των Αθηνών», στο οποίο
συµφωνείτε, όπως στο θέµα των λαθροµεταναστών και σε πολλά
άλλα. Αλλά στο θέµα των λαθροµεταναστών και τα άλλα δυο υπό
εκκόλαψη κόµµατα και αυτά συµφωνούν. Θέλετε, δηλαδή, να κάνετε τι; Να αυξήσετε υπερβολικά την προσφορά εργασίας που
όσα µέτρα και να πάρετε, όσους ελέγχους και να κάνετε, τελικά
θα είναι εις βάρος του Έλληνα εργαζοµένου. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Θέλετε να κάνετε τον αποπληθωρισµό, αυτά που σας λένε οι
φίλοι σας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι φίλοι σας από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και από την παγκοσµιοποίηση, τα αφεντικά δηλαδή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ρότσιλντ, ο Ροκφέλερ, ο Σόρος. Ψηφίσατε µαζί ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία το Μάρτιο του 2010 την
τροπολογία Μπολκενστάιν, η οποία τι κάνει; Τα όποια ίχνη αξιοπρέπειας, τα όποια ίχνη πιθανότητας να βρουν εργασία οι Έλληνες πολίτες τα καταστρέφει. Άρα, δηµιουργείται στην πράξη
ένα κοινωνικό dubbing. Αυτό, λοιπόν, το κοινωνικό dubbing ποιος
θα το σώσει; Οι επιχειρησιακές συµβάσεις; Ποιος ακριβώς θα
µας φέρει µια ελπίδα στον κόσµο; Ποιος ακριβώς θα µας φέρει
τη σύγκλιση, την οποία εσείς λέγατε ότι θα ήταν το αποτέλεσµα
το οποίο θα ερχόταν; Είπατε ψέµατα ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία το 2000 στον ελληνικό λαό. Είπατε ότι µε το ευρώ θα έρθει
ευηµερία, θα έρθει σύγκλιση στους µισθούς και σήµερα έρχεστε
χωρίς ντροπή να µας πείτε να το ξεχάσουµε αυτό, τώρα πλέον
υπάρχει η ανταγωνιστικότητα.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Για το µνηµόνιο πείτε.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Για το µνηµόνιο; Τα είπα, κύριε συνάδελφε. Εσείς κάνατε το µνηµόνιο.
Σε σχέση µε αυτό που έχετε χαρίσει στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, θέλω να πω ότι προφανώς τα χαρίζετε στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, γιατί σε αυτήν την προσπάθεια που κάνετε
για πλύση εγκεφάλου και διαστροφή στην πραγµατικότητα είναι
χρησιµότατοι οι άνθρωποι, οι εκπρόσωποι Τύπου του κατεστηµένου και της παγκοσµιοποίησης, οι οποίοι µας µιλάνε από τα
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µέσα ενηµερώσεως στις οκτώ η ώρα.
Κλείνοντας, θα αναφερθώ µόνο στην τροπολογία. Θα ήθελα,
κυρία Υπουργέ, µία απάντηση. Μας φέρατε χθες την τροπολογία
στο άρθρο 14, όπου στη φράση «οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις λαµβάνουν υπ’ όψιν την ανάγκη» προσθέσατε
και τη λέξη «παραγωγικότητας». Θα ήθελα να απαντήσετε ποιος
είναι ο λόγος που ήρθε αυτή η τροπολογία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Πολατίδη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης, για έξι λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
το νοµοσχέδιο αυτό θα έπρεπε να ονοµάζεται «επείγοντα µέτρα
µόνιµης απορρύθµισης των εργασιακών σχέσεων» και αυτός θα
ήταν ο πιο κατάλληλος τίτλος σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο που εισάγεται σήµερα. Επτά νοµοσχέδια τελικά του Υπουργείου Οικονοµίας –δεν έχει σηµασία στα πόσα- έχουν έρθει µε τη διαδικασία
του κατ’ επείγοντος και αυτό είναι επιεικώς απαράδεκτο και πιο
απαράδεκτο απ’ αυτό είναι το περιεχόµενο αυτών των νοµοσχεδίων που έρχονται για να δέσουν αρµονικά ο τύπος µε την ουσία,
η σκλήρυνση της πολιτικής µε την έλλειψη της ∆ηµοκρατίας.
Με τις διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου οδηγείτε τους µισθωτούς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα σε απόγνωση, το
εργατικό εισόδηµα σε πρωτοφανή συρρίκνωση και την οικονοµία σε µεγαλύτερη ύφεση. Εµείς, όπως και ο ελληνικός λαός, δεν
µπορούµε να κατανοήσουµε µε ποιον ακριβώς τρόπο θα τονωθεί
η ελληνική οικονοµία, όταν οι εξαιρετικά µειωµένες αποδοχές
των εργαζοµένων θα ανατρέπουν και την παραµικρή προοπτική
αύξησης της κατανάλωσης, άρα και της ζήτησης. Με ποιον ακριβώς τρόπο οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι, τη στιγµή µάλιστα
που στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν δικαιούνται καν το
ισχνό επίδοµα ανεργίας, θα διευκολύνουν την ανάκαµψη ή έστω
τη σωτηρία των µεσαίων, των µικρών και των πολύ µικρών επιχειρήσεων; Σε τι ακριβώς εξυπηρέτησε το καλοκαίρι η µείωση
και σήµερα η ουσιαστική κατάργηση της αποζηµίωσης της απόλυσης; Αποτελεί µοχλό ανάπτυξης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας η αδυναµία του απολυµένου, που χάνει τη δουλειά του να αντεπεξέλθει έστω στα τρέχοντα, στα πάγια έξοδα και ο εγκλωβισµός του σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας; Νοµίζω ότι κανείς λογικός άνθρωπος -και δεν
είναι ανάγκη να έχει γνώσεις οικονοµίας, αρκεί να περπατάει σ’
αυτήν την κοινωνία- δεν µπορεί να πει ναι.
Με ένα µεθοδικό και άρτια οργανωµένο επικοινωνιακό τρόπο
θεµελιώνετε ένα νέο εργασιακό πρότυπο που είναι πλήρως απαλλαγµένο από τα βαρίδια, όπως τα θεωρείτε εσείς, της κανονικής,
της τυπικής εργασιακής σχέσης που ξέραµε, την οποία κατέκτησαν οι εργαζόµενοι µε αγώνες και θυσίες. Έχετε προχωρήσει
στη διάβρωση της έννοιας, αλλά και του περιεχοµένου των κατοχυρωµένων κατώτατων ορίων των αποδοχών σε εθνικό, σε
κλαδικό, σε επαγγελµατικό επίπεδο. Έχετε φέρει την πλήρη απελευθέρωση της απόλυσης σε οικονοµικό και διοικητικό, αλλά και
σε νοµικό επίπεδο. Έχετε την ουσιαστική κατάργηση του στοιχείου της µόνιµης εργασιακής σχέσης στον ευρύτερο, αλλά και
στο στενό δηµόσιο τοµέα και την ελεύθερη και όχι την κατ’ εξαίρεση και επαρκώς δικαιολογηµένη επιλογή οποιασδήποτε από
τις ευέλικτες µορφές εργασίας και απασχόλησης, την εκ περιτροπής, τη σύµβαση πρώτης απασχόλησης, τη διαθεσιµότητα,
την ψευδοαπασχόληση, την ψευδοαυτοαπασχόληση, τη σύµβαση ορισµένου χρόνου, τα «STAGE», χωρίς καµµία εξασφάλιση
ενός ελάχιστου ορίου, όχι αξιοπρεπούς διαβίωσης, αλλά ούτε
καν επιβίωσης. Θέλω να σας πω ότι εδώ µονιµοποιείτε τα µέτρα
λιτότητας που δήθεν λάβατε σαν προσωρινά και έκτακτα την
προηγούµενη άνοιξη.
Όσον αφορά την απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα, όχι µόνο
καταργείτε τις όποιες εξαιρέσεις στον κανόνα, εκείνο το ένα
προς πέντε αλλά συνυπολογίζετε σε αυτό τις µετατάξεις και τις
µετακινήσεις, περιορίζοντας ταυτόχρονα και τις εγκρίσεις συµβάσεων του ιδιωτικού τοµέα κατά 15%, αδιαφορώντας για τις
ολέθριες συνέπειες στη λειτουργία και στη βιωσιµότητα φορέων
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και υπηρεσιών που έχουν κοινωνική χρησιµότητα. Όσον αφορά
τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, τίποτα δεν µπορεί πια να
κρύψει τις προθέσεις σας που είναι η ουσιαστική τους κατάργηση.
Είναι βέβαιο ότι µε τις ρυθµίσεις αυτές που προτείνετε, αλλά
και µε όσες µε µεγάλη βεβαιότητα αναµένονται στο εγγύς µέλλον, προωθείτε την ατοµική διαπραγµάτευση και τη διάβρωση
κάθε έννοιας κατώτατων αποδοχών. Η σύναψη της ειδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας που επινοήσατε θα λειτουργεί στην
πράξη σαν ένα µέσο εκβίασης της εργατικής πλευράς στο πλαίσιο λειτουργίας του εργοδοτικού διλήµµατος: απολύσεις ή αµοιβές κατά παράβαση των κλαδικών συµβάσεων εργασίας;
Οι εύκολες και ανέξοδες απολύσεις, η δυνατότητα της πρόσληψης εργαζοµένων µε συµβάσεις πρώτης απασχόλησης µε
590 ευρώ και η δυνατότητα απόλυσης όλων των εργαζοµένων
στους πρώτους δώδεκα µήνες, χωρίς καµµία αποζηµίωση, θα µετατρέπουν τη µε κάθε κόστος διατήρηση της εργασίας σε ένα
κοινωνικό ευεργέτηµα. Παράλληλα, ο εργοδότης δεν θα δεσµεύεται σε κανένα σηµείο να µην προχωρήσει σε απολύσεις ή
σε γενικευµένη εφαρµογή των ευέλικτων µορφών απασχόλησης,
αλλά µάλλον ενθαρρύνεται. Και το κάνει αυτό σε ένα γενικότερο
πνεύµα ασυδοσίας και ατιµωρησίας που διαπνέει τη φιλοσοφία
του νέου εργατικού δικαίου, που είναι η νεοφιλελεύθερης φαντασίας έµπνευσή σας.
Να σας πω και κάτι άλλο: Καταγγέλθηκαν χθες στην επιτροπή
οι εργασιακές σχέσεις εδώ, µέσα στο Κοινοβούλιο. Κι έχει καταγγελθεί αυτό άλλες δύο φορές, γιατί έρχονται τα νοµοθετήµατά σας όχι να πατάξουν, αλλά να νοµιµοποιήσουν αυτές τις
εργασιακές σχέσεις. Περί αυτού πρόκειται.
Και αυτό που είπατε χθες, κυρία Υπουργέ, καταγγείλτε το.
Γιατί να το καλύψετε;
Θέλω να κάνω µερικές παρατηρήσεις για τον ΟΜΜΕ∆: ∆εν
υπάρχει πλέον ο ΟΜΜΕ∆, όπως ήταν. Είναι ένα πουκάµισο αδειανό. Τον µετατρέπετε σε ένα µηχανισµό παγώµατος της αγοραστικής αξίας και της µείωσης των µισθών. Θα σας πω ακόµη ότι
υπάρχουν κείµενα από τον ίδιο τον ΟΜΜΕ∆ που λένε τι πάτε να
κάνετε. Είναι ένα νοµοσχέδιο που έχει γίνει αποδεκτό πριν από
δεκαοκτώ χρόνια οµόφωνα από τη Βουλή, αλλά και από την κοινωνία κι έχει επιτύχει.
Τελειώνοντας, θέλω να σας πω πολύ σύντοµα για τη φορολογία των διαφηµίσεων, την οποία χαρίζετε για δυόµισι χρόνια.
Πρώτα την κατεβάσατε από το 30% στο 20% και τώρα την πάτε
στο 0%. Αυτό συνιστά διαπλοκή, συνιστά µία προσπάθεια για να
έχετε εύνοια στην αντιλαϊκή πολιτική, αυτή που σήµερα συζητάµε εδώ, µέσω της επικοινωνιακής διευκόλυνσης από τα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης. Αποσύρετέ το αυτό για τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης. Τουλάχιστον, δεν το διαπραγµατευόσαστε στη λογική της διαπραγµάτευσης που κάνετε κι αλλού µε το να µην γίνουν απολύσεις, που έχουν πάρει χαρακτήρα χιονοστιβάδας στο
χώρο του Τύπου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε, να ολοκληρώσω.
∆εχθείτε τουλάχιστον τις τροπολογίες που καταθέσαµε για την
Αγροτική Τράπεζα και για τους περιπτεριούχους. Αφού δεν αλλάζετε πολιτική κατεύθυνση και πολιτικές, αφού δεν αποσύρετε
το νοµοθετικό σας έκτρωµα, τουλάχιστον εξαιρέστε τα ερευνητικά κέντρα, που υφίστανται για δεύτερη φορά πρόσθετες µειώσεις των τακτικών αποδοχών του προσωπικού τους κατά 10%
αυτή τη φορά, συνολικά 30%. Πρόκειται για το Εθνικό Ίδρυµα
Ερευνών, το ΙΤΕ, το Παστέρ, το Φλέµιγκ και πολλά άλλα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, σε
µισό λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Όχι σε µισό λεπτό,
κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Χτυπάτε τον ενιαίο χώρο της παιδείας και της έρευνας. Και αυτό είναι ενδεικτικό της σκληρότη-
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τας και αποκαλυπτικό των στόχων σας. Το χρησιµοποιώ µόνο ως
παράδειγµα.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά, κυρία Πρόεδρε, δύο έγγραφα:
ένα της Ένωσης των Ελλήνων Ερευνητών κι ένα του ΙΤΕ, που λέει
ότι δεν µπορεί να εκτελέσει τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα για το
2011.
Και να µην παραλείψω να καλέσω στην αυριανή απεργία να
σταµατήσει ο κοινωνικός κατήφορος. Ο λόγος τώρα είναι στον
πολίτη, στον ελληνικό λαό, στον αγώνα για µια άλλη προοπτική,
ξένη από αυτή που απεργάζεστε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ κι εγώ.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής, κ. Φώτης Κουβέλης.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να είναι συνείδηση όλων
ότι σήµερα έχουµε ένα βαρύτατο χτύπηµα στην καρδιά του κοινωνικού κράτους, µε την έννοια ότι αποσαθρώνονται τα εργασιακά συλλογικά δικαιώµατα. Η καθιέρωση της επιχειρησιακής
συλλογικής σύµβασης εργασίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η
αφετηρία έκρηξης, αποµείωσης της αµοιβής της µισθωτής εργασίας.
Πολύ δε περισσότερο, κυρία Υπουργέ, όταν γνωρίζετε ότι πριν
ακόµα ψηφιστεί αυτό το απαράδεκτο νοµοσχέδιο, οι εργοδότες
σπεύδουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και συνάπτουν, εκµεταλλευόµενοι την ισχύ που έχουν έναντι των εργαζοµένων, ατοµικές συµβάσεις, οι οποίες βρίσκονται κάτω και από τα ελάχιστα
όρια της εθνικής συλλογικής σύµβασης. ∆εν θα υφίσταται πλέον
εθνική συλλογική σύµβαση, αφού θα υπάρχει η δυνατότητα να
καθιερώνονται αποδοχές, που θα είναι κάτω από το ελάχιστο
όριο της εθνικής συλλογικής σύµβασης.
Και πρέπει να έχετε συνείδηση, κυρία Υπουργέ, ότι µε τις επιχειρησιακές συµβάσεις θα δώσετε τη δυνατότητα να διαµορφωθεί αθέµιτος ανταγωνισµός σε βάρος της µικρής και µεσαίας
επιχείρησης έναντι της µεγαλύτερης, µε το δεδοµένο, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ότι η µικροµεσαία επιχείρηση δεν θα µπορεί
να συνάπτει την επιχειρησιακή σύµβαση που θα συνάπτει η µεγαλύτερη εταιρεία, η µεγαλύτερη επιχείρηση. Και οι κατώτερες
αποδοχές, οι οποίες θα καθιερώνονται µε την επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση, θα έχουν άµεση, δυσµενή την αντανάκλαση στα
αποδυναµωµένα ασφαλιστικά ταµεία µε προφανή, µε πρόδηλη
τη συνέπεια τα αποδυναµωµένα ασφαλιστικά ταµεία να µην µπορούν να λειτουργήσουν αναφορικά µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων και µε τις οφειλόµενες κοινωνικές
παροχές προς τους ασφαλισµένους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιµηκύνεται ο χρόνος διαθεσιµότητας του εργαζόµενου από τους έξι στους εννέα µήνες. Και
οι λεγόµενοι –ακούστε- «ενοικιαζόµενοι εργαζόµενοι» θα υπάρχει
η δυνατότητα από τους δεκαοκτώ µήνες, που µέχρι σήµερα είναι
το ανώτατο όριο, να παραµένουν «ενοικιαζόµενοι», χωρίς δικαίωµα να ζητούν τη µετατροπή της σύµβασής τους σε σύµβαση
αορίστου χρόνου έναντι του εµµέσου εργοδότη, στους τριάντα
έξι µήνες. Περαιτέρω, η δοκιµαστική περίοδος επιµηκύνεται και
φτάνει στους δώδεκα µήνες. Και θα µπορεί ο εργαζόµενος να
απολύεται, θα µπορεί η εργοδοσία να τον απολύει, πριν από τους
δώδεκα µήνες -στους οκτώ, στους εννιά, στους δέκα, στους
έντεκα µήνες- χωρίς να καταβάλει αποζηµίωση.
Αντιλαµβάνεστε ότι η µέθοδος είναι µπροστά, είναι προφανής,
είναι πρόδηλη. Θα τον απασχολεί επί µικρό χρονικό διάστηµα
των εννέα, των δέκα µηνών και πριν τη συµπλήρωση του ενός
έτους θα τον απολύει, χωρίς την προειδοποίηση και χωρίς να του
καταβάλει την αποζηµίωση λόγω απόλυσης. Εάν αυτό δεν αποτελεί αποσάθρωση των εργασιακών δικαιωµάτων, τότε πρέπει να
αναζητήσουµε τι άλλο είναι εκείνο που µπορεί να οδηγήσει τον
εργαζόµενο ακόµη προς τα κάτω, να τον καταστήσει αιχµάλωτο.
Και το ερώτηµά µου, κυρία Υπουργέ: Ποιο µνηµόνιο σας επιβάλλει –αυτό, το µνηµόνιο, που δίκαια θέλει ο κόσµος να απαλ-
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λαγεί, θέλει η κοινωνία να απαλλαγεί από αυτό, που δίκαια το καταψηφίσαµε όσοι το καταψηφίσαµε- να επιµηκύνετε το χρόνο
της δοκιµαστικής περιόδου και να επιµηκύνετε και το χρόνο της
διαθεσιµότητας; Λειτουργείτε πέραν του µνηµονίου. Και δεν αντιλαµβάνεστε ότι η καθήλωση της αµοιβής εργασίας, η αποσάθρωση εν τέλει των εργασιακών δικαιωµάτων, θα οδηγήσει σε
µία κοινωνία τεµαχισµένη, σε µία κοινωνία, η οποία θα βιώνει µια
δύσκολη κατάσταση και δεν θα µπορεί να εγερθεί για να αντιµετωπίσει υπαρκτά προβλήµατα, τα οποία το δικοµµατικό πολιτικό
σύστηµα συντροφιά µε το πελατειακό κράτος χρόνια ολόκληρα
έχει δηµιουργήσει και έχει διαµορφώσει αυτή την οικονοµία, η
οποία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι µόνο τώρα, αλλά χρόνια πριν, οδήγησε την ελληνική κοινωνία στις µεγάλες ανισότητες, τις µεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν σε
ολόκληρη την Ευρώπη.
Συλλήβδην, µε οριζόντια περικοπή αποδοχών αναφέρεστε και
στις πενήντα τέσσερις ∆ΕΚΟ, ενώ θα έπρεπε για την κάθε ∆ΕΚΟ
να έχετε συγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο, συγκεκριµένο οργανωµένο πρόγραµµα και βεβαίως, στο πλαίσιο της κάθε ∆ΕΚΟ
να δούµε και ακρότητες που τυχόν υπάρχουν. Αλλά συλλήβδην,
µε µία οριζόντια παρέµβαση και περικοπή των αποδοχών, χωρίς
την αναγκαία εξειδίκευση, έρχεστε για να υποσχεθείτε, όπως
άκουσα σήµερα ή χθες, ότι στο µέλλον θα φέρετε και τα επιχειρησιακά σχέδια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, και
ευχαριστώ για την ελάχιστη ανοχή σας- υπάρχει και το θέµα του
αναθεωρηµένου µνηµονίου, που κάθε φορά µπορεί να έρχεται
µε τη γενική εξουσιοδότηση που νοµίζει ότι έλαβε η Κυβέρνηση,
ο αρµόδιος Υπουργός, από τη Βουλή. Είναι απαράδεκτο η Βουλή
να µετατρέπεται είτε σε χειροκροτητή, είτε σε αποδοκιµαστή των
κυβερνητικών επιλογών, χωρίς να έχει το κυριαρχικό δικαίωµα
το κατ’ εξοχήν αντιπροσωπευτικό όργανο του λαού, της λαϊκής
κυριαρχίας να λέει «όχι, µη παρέκει».
Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι καταψηφίζει η ∆ηµοκρατική Αριστερά στο σύνολο το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
(Χειροκροτήµατα από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Όπως γνωρίζετε, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας πολλές
φορές µιλώντας για αυτά τα µέτρα που πήρατε, παίρνετε και θα
πάρετε τα επόµενα χρόνια, τα αποκάλεσε ότι επιστρέφουµε σε
έναν εργατικό Μεσαίωνα. Μπορεί κανείς να µιλήσει για συνθήκες Νταχάου. ∆εν είναι ούτε λογοτεχνικές εκφράσεις ούτε υπερβολικές. ∆εν µπορεί κανείς να πει διαφορετικά όταν µιλάµε
κυριολεκτικά για ξεθεµελίωµα κατακτήσεων, οι οποίες έχουν επιτευχθεί σε επίπεδο Ευρώπης και παγκόσµια από τα τέλη ακόµα
του 19ου, εάν πάρουµε υπ’ όψιν πότε έγιναν τα πρώτα βήµατα
για το οκτάωρο.
Για εµάς τώρα αρχίζει κυριολεκτικά ο πόλεµος. Τώρα! Γιατί
τώρα πια και από εδώ και µπρος οι εργαζόµενοι θα συνειδητοποιούν όλο και πιο πολύ ότι δεν έχει κανένα πρακτικό νόηµα ο
αγώνας, που έχει στη σηµαία του τη διαπραγµάτευση «πόσα θα
χάσουν οι εργαζόµενοι». Γιατί οι εργαζόµενοι έτσι κι αλλιώς, µε
βάση το σηµερινό συσχετισµό δύναµης και µε τις επιλογές που
υπάρχουν σε εθνικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θα χάνουν,
θα χάνουν, θα χάνουν.
Εποµένως, όταν εµείς λέµε «πόλεµο», εννοούµε κυριολεκτικά
ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να θέσουν προ των πυλών, ως σύνθηµα κατ’ αρχάς και ως αποτέλεσµα στην πορεία, τη ριζική ανατροπή της κατάστασης στην Ελλάδα, τη ριζική αλλαγή του
συσχετισµού δύναµης και την επίλυση των προβληµάτων του
ποιος έχει την ιδιοκτησία του πλούτου στη χώρα, την αλλαγή δηλαδή, στο επίπεδο της εξουσίας.
∆εν πρόκειται για ένα σύνθηµα που βάζουµε για να φανούµε
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πιο ριζοσπάστες, πιο επαναστατικοί από άλλους. Αντικειµενικά
σήµερα δεν µπορεί να επιλυθούν τα προβλήµατα δίχως την επίλυση του προβλήµατος της εξουσίας. Βεβαίως, οι αγώνες, όταν
αναπτυχθούν, µπορεί να µαταιώσουν κάτι, να δυσκολέψουν, να
κερδίσουν χρόνο. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, ένας αγώνας συνηθισµένος και δυναµικός, όπως γινόταν τα προηγούµενα χρόνια, θα οδηγήσει στη διαπραγµάτευση του πόσα θα χάσουν οι
εργαζόµενοι και τίποτα παραπάνω.
Το κυριότερο, αυτό που, κατά τη γνώµη µας, σήµερα έχει αποδειχθεί πλήρως, είναι ο σκοπός για τον οποίο έγινε το µνηµόνιο.
Έχω διαβάσει -και διόλου απίθανο να είναι και σωστό- ότι ήταν
ένα πρώτο παγκόσµιο πείραµα να δοκιµαστεί ένας µηχανισµός,
όχι ενδεχοµένως άµβλυνσης ή και επίλυσης της κρίσης, από τη
σκοπιά βεβαίως των συµφερόντων των µεγάλων επιχειρηµατικών
οµίλων.
Το µνηµόνιο –και εδώ το υπογράφουµε!- δεν έγινε για το
σκοπό τον οποίο λέει η Κυβέρνηση και είµαστε βέβαιοι ότι το
ξέρει η Κυβέρνηση. Και αν δεν το ήξερε από την αρχή, το ξέρει
σήµερα. Το µνηµόνιο δεν έγινε για να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις η Ελλάδα, η υπερχρεωµένη, µε τα µεγάλα ελλείµµατα,
επειδή -αν θέλετε-δεν θέλει να τα πάρει από τους επιχειρηµατίες, να δανειστεί ένα ποσό για να αντιµετωπίσει σε ένα βάθος
χρόνου -δύο, τρία, τέσσερα, δέκα, δεκαπέντε χρόνια µε την επιµήκυνση- το πρόβληµα του χρέους και των ελλειµµάτων.
Γιατί το µνηµόνιο µε µαθηµατική ακρίβεια και µε τα απλά µαθηµατικά και εµείς πιστεύουµε ότι αυτό το ξέρει η Κυβέρνηση,
δεν µπορεί να µην το ξέρει, δεν της λείπει ούτε η διορατικότητα,
ούτε η ικανότητα να βάζει τα κουκιά κάτω και να τα µετράει- θα
οδηγήσει στην αύξηση του χρέους και στην αύξηση των ελλειµµάτων. Ούτε ο κρατικός προϋπολογισµός, µε ό,τι περικοπές
κάνει στις κοινωνικές δαπάνες, πρόκειται να µειώσει τα ελλείµµατα.
Το χρέος θα µεγαλώνει και όχι µόνο της Ελλάδας, αλλά και
των χωρών κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα,
µε τα στατιστικά που είδαν το φώς της δηµοσιότητας σήµερα, η
Ελλάδα έχει από τα χαµηλότερα χρέη. Η Ιρλανδία έχει τρεις-τέσσερις φορές παραπάνω. Όλες οι χώρες έχουν χρέος. Και παγκόσµια η πιο υπερχρεωµένη χώρα είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής.
Το µνηµόνιο έγινε για έναν και µοναδικό λόγο. Να είναι ο «µπαµπούλας», το εκβιαστικό χαρτί, µε πρόσχηµα το χρέος και τα ελλείµµατα, για να γίνουν οι λεγόµενες αναδιαρθρώσεις -καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις τις λέµε εµείς- που γνωρίζουµε και θα
γνωρίσουµε στην πορεία. Με αυτό το εκβιαστικό χαρτί, µε αυτό
το «µπαµπούλα»!
Αυτό που είπε ο κ. Παπανδρέου ήταν ολόσωστο από την
πλευρά του. Ότι δηλαδή, η κρίση είναι –λέει- και µία πρόκληση
και είναι και µία ευκαιρία να πάρουµε µέτρα, τα οποία δεν τα
παίρναµε εδώ και είκοσι και τριάντα χρόνια. Και τα µέτρα αυτά
είναι συγκεκριµένα.
Πριν απ’ όλα για το ξεπέρασµα της καπιταλιστικής κρίσης είναι
το κλασσικό µέτρο, αλλά που είναι και ένα διαχρονικό µέτρο πια
για το καπιταλιστικό σύστηµα, είτε είναι σε φάση ανάπτυξης είτε
σε φάση κρίσης: Να γίνει όλο και πιο φτηνή αυτό που εµείς λέµε
η «τιµή της εργατικής δύναµης». Να γίνει, δηλαδή, όλο και πιο
φθηνός ο εργατοϋπάλληλος, σε συνθήκες µάλιστα, τώρα, κρίσης και οξύτατων ανταγωνισµών. ∆εν µπορεί να µιλάς για το
χρέος και τα ελλείµµατα της Ελλάδας, χωρίς να πάρεις υπ’ όψιν
ότι η Ελλάδα είναι ενσωµατωµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενσωµατωµένη στην παγκόσµια καπιταλιστική αγορά. Πάντα ήταν ενσωµατωµένη, αλλά
τώρα είναι και θεσµικά κ.λπ.. Εποµένως το πρώτο µέτρο που
πήρε η Κυβέρνηση ήταν να κάνει όλο και πιο φθηνή την εργατική
δύναµη. Φθηνή και πιο εκµεταλλεύσιµη εργατική δύναµη.
Τώρα, βεβαίως, ήρθε η ώρα να προχωρήσει και στο άλλο
µέτρο και ήδη αυτό έχει προχωρήσει: Να καταστραφεί και ένα
µέρος του ίδιου του κεφαλαίου. ∆εν γίνεται διαφορετικά. Αυτό
σηµαίνει διέξοδος από την κρίση. Υποτίµηση της τιµής της εργατικής δύναµης στον πάτο και καταστροφή ενός µέρους του
κεφαλαίου. Και η δυσκολία που έχει τώρα η Κυβέρνηση είναι να
χειριστεί αυτό το πράγµα γιατί έχει επιλέξει τον εργατικό Με-
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σαίωνα για τον εργαζόµενο λαό.
Εποµένως, αυτά που λέει ο κ. Σαµαράς ή, αν θέλετε, άλλες πολιτικές δυνάµεις, περί ενός άλλου µείγµατος πολιτικής ή ακόµα
µέτρα που φαίνονται ριζοσπαστικά, η επιστροφή στη δραχµή, να
βγούµε από την Ευρωζώνη κ.λπ., κ.λπ., είναι µέτρα τα οποία στην
καλύτερη περίπτωση θα εξασφαλίσουν φθηνά δάνεια για την Ελλάδα, φθηνό χρήµα. Αλλά αυτό, όµως, το χρήµα δεν πρόκειται να
πάει ούτε στους µισθούς ούτε στις συντάξεις ούτε στην παιδεία
ούτε στην υγεία ούτε καν για να βελτιωθεί η ζωή του λαού ούτε
καν για να πάρουν πίσω αυτά τα µέτρα που πήραν, αλλά θα πάει
στους επιχειρηµατίες, για να µπορέσουν να ξαναµπούν στον
κύκλο της κερδοφορίας. Θα ενισχυθούν οι τράπεζες ακόµα περισσότερο και κυρίως, για να νιώσουν ασφάλεια οι τράπεζες να
χρηµατοδοτούν, να δανείζουν τους επιχειρηµατίες.
Εποµένως, δεν λείπει το χρήµα. Υπάρχει υπερσυσσώρευση
χρήµατος, γι’ αυτό άλλωστε έγινε και η κρίση. Και δεν είναι το
πλασµατικό χρήµα, που διατείνεται η Κυβέρνηση και όλοι όσοι
θέλουν να αθωώσουν το καπιταλιστικό σύστηµα, αλλά η πραγµατική συσσώρευση κερδών. Και βεβαίως, στο καπιταλιστικό σύστηµα υπάρχει και το πλασµατικό χρήµα.
Αυτήν τη στιγµή βρισκόµαστε στις παραµονές αναγνωρισµένης χρεωκοπίας της Ελλάδας. Κατά τη γνώµη µας, και επιµήκυνση θα γίνει και αναδιαπραγµάτευση του χρέους θα γίνει, µε
την µορφή της καταστροφής ενός µέρους του κεφαλαίου. Και
αυτό θα γίνει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον καπιταλιστικό
κόσµο. Και η διαπάλη που γίνεται σήµερα και είναι οξύτατη, ποδοπατώντας κυριολεκτικά τους εργαζόµενους, είναι ποια αστική
τάξη, ποιας χώρας θα υποστεί λιγότερο τις συνέπειες της καταστροφής ενός µέρους του κεφαλαίου, γιατί δίχως καταστροφή
ενός µέρους του κεφαλαίου, δεν µπορεί να γίνει η ανάκαµψη. Και
ο καυγάς είναι αυτό, για το «πάπλωµα» -ας το πούµε καθαράτης ανταγωνιστικότητας.
Μα, και µε µαθηµατικά να το πάρετε το χρέος θα δυναµώσει.
Εµείς να το ξεκαθαρίσουµε: ∆εν θεωρούµε, στις συνθήκες του
καπιταλισµού ότι υπάρχουν ωφέλιµες θυσίες για το λαό, αναγκαίες και ωφέλιµες. Πότε ο λαός δεν πρέπει να δέχεται θυσίες.
∆εν συστρατευόµαστε µε άλλες πολιτικές δυνάµεις που λένε
«καλούνται οι εργαζόµενοι να κάνουν θυσίες, χωρίς αποτέλεσµα». Οι θυσίες του λαού πάντα έχουν αποτέλεσµα, την κερδοφορία.
Σήµερα, όµως, είναι φανερό ότι θα έρθουν κι άλλα µέτρα και
ήδη, µάλιστα ορισµένες εφηµερίδες -και σωστά- χρησιµοποίησαν τον τίτλο ότι υπάρχουν και κρυφά αντιλαϊκά µέτρα, αντεργατικά που θα έρθουν το 2012 και το 2014.
Ας µιλήσουµε µε όρους ρεαλισµού. Ο ρεαλισµός δεν καθορίζεται από τον συσχετισµό δύναµης που υπάρχει σήµερα, γιατί ο
συσχετισµός δύναµης το µόνο ρεαλισµό που φέρνει είναι ο λαός
να ισοπεδωθεί. Επισήµως τώρα µε τις εργασιακές σχέσεις ισοπεδώνονται γύρω στα δυόµισι εκατοµµύρια εργαζόµενοι, αλλά
στην πραγµατικότητα αυτό θα συµπαρασύρει τους πάντες. Μάλλον τη µεγάλη πλειοψηφία, όχι τους πάντες, όλους όσους κατοικούν στην Ελλάδα τη µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων.
Αν θέλει κάποιος να είναι ρεαλιστής µιλώντας για το επίπεδο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να µιλήσει για αποδέσµευση
της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως εµείς ξεκαθαρίζουµε ότι µια αποδεσµευµένη Ελλάδα, που όµως κινείται
µέσα στην τροχιά της καπιταλιστικής διαχείρισης, δεν πρόκειται
να τα βγάλει πέρα, γιατί θα δεχθεί, αν θέλετε, και τις συνέπειες
είτε του διωγµού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε της εθελοντικής αποδέσµευσης. ∆εν µπορεί να αποκλείσεις την εθελοντική
αποδέσµευση σε κάποια στιγµή.
Το θέµα της αποδέσµευσης συνδέεται µε τον άλλον δρόµο
ανάπτυξης, συνδέεται µε το να γίνει ο λαός ιδιοκτήτης του
όποιου πλούτου υπάρχει στην Ελλάδα είτε εµπράγµατου είτε
υπόγειο είτε υπέργειου –και εννοώ πάνω στη γη- είτε χρηµατικού είτε µε τη µορφή εµπορευµάτων. Να γίνει ιδιοκτήτης ο λαός
και ακριβώς αυτός να διαχειρίζεται την υπόθεση της ανάπτυξης.
∆ιαφορετικά δεν υπάρχει µέλλον.
Η όποια αποδέσµευση γίνει χωρίς να έχει λυθεί το ζήτηµα της
εξουσίας, πρέπει να επιταχύνει αυτό το ζήτηµα. ∆ιαφορετικά
ούτε και µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να υπάρξει ουσιαστική
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λύση.
Είµαστε εν όψει της Συνόδου Κορυφής. Εµείς γι’ αυτό πήγαµε
στη συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό, ακριβώς γιατί θέλαµε να
ακούσουµε δυο µέρες πριν τι περιµένει από αυτή τη Σύνοδο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ας πάρουµε το θέµα του περίφηµου ευρωοµολόγου, που συζητιέται ευρύτατα. Μάλιστα ξεκίνησε σε αντιπαράθεση µε την
Κυβέρνηση, από άλλες πολιτικές δυνάµεις, από το ΣΥΡΙΖΑ, από
κάποιους διαφωνούντες ενδεχοµένως στο χώρο του ΠΑΣΟΚ ή
εξωκοινοβουλευτικές δυνάµεις.
Υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλιστεί ίσο επιτόκιο για όλα τα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Άλλο θα είναι το επιτόκιο
που θα δανείζεται η Γερµανία και άλλο θα είναι το επιτόκιο που
θα δανείζεται η Ελλάδα. Προς το παρόν δεν έχει συµφωνηθεί,
αλλά εγώ θα σας πω ότι έχει γίνει αυτό. Σ’ αυτήν την περίπτωση
µε το ευρωοµόλογο ή θα γκρεµιστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή θα καταρρεύσουν οι ελληνικές τράπεζες, για να πάρω µια
πλευρά, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. ∆ιότι είναι αδύνατον σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει διέξοδος από την
κρίση και αντιµετώπιση του χρέους µε ίσες δυνατότητες και ίσες
ευκαιρίες για κάθε χώρα. Είτε µιλάµε για ευρωοµόλογο είτε µιλάµε για αναδιαπραγµάτευση είτε για οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά
θα χρησιµοποιούνται εκβιαστικά για να αφαιρεθούν όλο και περισσότερα δικαιώµατα από το λαό. Αύριο µπορεί να αφαιρεθούν
και να δεσµευθούν και καταθέσεις, δεν ξέρω. Θα µου πείτε, η µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει µεγάλες καταθέσεις;
Λίγες κι αυτές µπορεί να του τις πάρουν. Ο δρόµος είναι ανοιχτός. Η Ελλάδα θα πτωχεύσει –ας βάλω αυτό τον όρο- θα χρεοκοπήσει. Και µιλώ µε οικονοµικούς και πολιτικούς όρους και όχι
µε ηθικούς. Και βεβαίως από αυτή την πτώχευση ένα µέρος των
επιχειρήσεων θα βγει πιο δυνατό και ο λαός θα είναι συντρίµµια.
∆εν µιλώ αναλυτικά για τα µέτρα. Γι’ αυτό λέµε: Νταχάου, εργατικός Μεσαίωνας.
Έχουµε ακούσει και από το στόµα της κ. Κατσέλη και από το
στόµα του κυρίου Πρωθυπουργού να λέγεται ότι τώρα έρχεται η
µεγάλη πρόκληση για τον συνδικαλισµό, για τα εργοστασιακά
σωµατεία και ότι θα δοκιµαστεί η ωριµότητα και της καπιταλιστικής εργοδοσίας και των εργαζοµένων και εκεί θα λυθεί το ζήτηµα µε τις επιχειρησιακές συµβάσεις. Θα συµφωνήσω µαζί σας
από την εξής πλευρά: Από την πλευρά ότι εδώ θα δοκιµαστεί το
εργατικό κίνηµα όχι κατ’ εργοστάσιο, αλλά και κατά κλάδο στο
σύνολο. Θα δοκιµαστούν για το εξής πράγµα: Για το αν θα διαπραγµατεύονται µεταξύ τους µε όρους ριζικής αντιπαράθεσης
και ρήξης. ∆εν θα κάθονται στο τραπέζι και θα συζητάνε. Από
εκεί είναι χαµένος ο εργάτης και ο υπάλληλος. Είναι κυριολεκτικά
χαµένος. Οι εργοδότες έχουν ξεσαλώσει. Ήταν ξεσαλωµένοι,
όταν υπήρχε η εθνική συλλογική σύµβαση και όταν υπήρχε η
κλαδική. Αφήστε τα αυτά. Αυτά πραγµατικά είναι κόλπα, είναι ψέµατα και τερτίπια για να µεταφέρετε το µπαλάκι στο συνδικαλιστικό κίνηµα. Το συνδικαλιστικό κίνηµα βεβαίως έτσι όπως είναι
σήµερα –ας πάρω το συσχετισµό δύναµης που υπάρχει- δεν είναι
σε θέση να υπερασπιστεί στις κορυφές του τους εργαζόµενους.
Εµείς θα σας πούµε ένα πράγµα: Ναι, θα βοηθήσουµε για να
ανέβει η ωριµότητα της εργατικής τάξης και των άλλων εργαζοµένων για να «διαπραγµατεύονται» απέναντι σε αντίπαλο, σε
εχθρό. Οι σχέσεις ανάµεσα στην εργοδοσία και τους εργαζόµενους, είναι σχέσεις ανάµεσα σε αντίπαλους, ασυµβίβαστους, που
δεν µπορούν να τα βρουν πουθενά.
Εσείς θέλετε να περάσετε στους εργαζόµενους την εξής
άποψη: Θέλεις δουλειά ή µισθό; Θέλεις επίδοµα ή δουλειά; Βεβαίως, ένα µέρος των εργαζοµένων κάτω από το φόβο µπορεί
να υποκύψει. ∆εν ωραιοποιούµε την κατάσταση. Αλλά εµείς τουλάχιστον αυτή την πρόκληση θα τη λάβουµε υπ’ όψιν µας.
Έχουµε ήδη εµπειρία και σε εργοστασιακό επίπεδο και σε κλαδικό και στο επίπεδο της γειτονιάς, πώς µπορεί δηλαδή ο εργαζόµενος, όταν ξεπεράσει φόβους και κυρίως αυταπάτες, να
ετοιµάσει αυτόν τον πόλεµο απέναντι στον εχθρό του, που ποτέ
δεν µπορεί να γίνει φίλος.
Πιάσατε τις ∆ΕΚΟ -πρώην ∆ΕΚΟ να τις πούµε, γιατί οι περισσότερες είναι ιδιωτικοποιηµένες- και λέτε πάρα πολλά πράγµατα.
Μάλιστα, µιλάτε προσβλητικά και προσπαθείτε να γελοιοποιή-
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σετε τους εργαζοµένους στις ∆ΕΚΟ για να περάσετε όλα τα γενικότερα προβλήµατα. Εγώ θα σας δώσω ένα στοιχείο.
∆ίνει η Κυβέρνηση ένα σηµείωµα που λέει ότι οι εργαζόµενοι
στις ∆ΕΚΟ παίρνουν 2.800 ευρώ µεικτό µισθό το µήνα. Όλοι; Βάζετε και τους µισθούς των διευθυντικών στελεχών.
Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Στις ∆ΕΚΟ, όπου η δουλειά
ήταν σταθερή, ο υπάλληλος έχει εργασία τριάντα χρόνων. ∆ηλαδή µε την ωρίµανση συν τα επιδόµατα –αυτά τα κόλπα που
έχετε βρει µε τα επιδόµατα για να µην ανεβάζετε τον βασικό
µισθό- το ποσό των 2.800 ευρώ το µήνα είναι τόσο µεγάλο
ύστερα από τριάντα χρόνια δουλειάς; Βεβαίως όταν ο εργάτης
παίρνει 700 ευρώ και 1.000 ευρώ και 1.500 ευρώ, του φαίνονται
πολλά. Αλλά η λύση δεν είναι στην αντιπαράθεση των δύο.
Τώρα λέτε ότι ναι, µπορεί να γίνει µείωση µισθού εκεί που χρειάζεται, αλλά δεν θα φύγει από τη συλλογική σύµβαση, δηλαδή τα
750 ευρώ. Ο εργαζόµενος στην τράπεζα, αυτός που δουλεύει
δέκα χρόνια και είναι έγγαµος, παίρνει 1.120 ευρώ το µήνα. Μπορεί να πέφτω έξω στα λεπτά και στις δεκάδες. Ο εµποροϋπάλληλος παίρνει λίγο παρακάτω. Εάν δεχθεί µείωση µισθού στην
καλύτερη περίπτωση θα πάει στον αντίποδα της συλλογικής σύµβασης, θα χάσει ο καθένας από 350 ευρώ το µήνα. Αυτό πώς το
βλέπετε εσείς; Μιλάµε για πραγµατικούς µισθούς. Λέτε ότι είναι
εξασφάλιση. ∆εν παίρνουµε υπ’ όψιν ότι οι νεοπροσλαµβανόµενοι, οι νέοι άνθρωποι ή οι µακροχρόνιοι άνεργοι, θα έρχονται µε
580 ευρώ µεικτό µισθό.
Ας πάρουµε αυτόν που δουλεύει δέκα χρόνια και είναι έγγαµος και του λένε ότι για να σώσει την τράπεζα ή για να σώσει την
επιχείρηση πρέπει να παζαρέψει τη µείωση του µισθού, αλλά δεν
θα πέσει κάτω από τη συλλογική σύµβαση. Θα χάσει ο εµποροϋπάλληλος στον ιδιωτικό τοµέα 350 ευρώ και ο τραπεζοϋπάλληλος 340 ευρώ. Αν πέφτω έξω µπορεί να είναι στα πέντε, έξι ευρώ.
Την ίδια ώρα ο κ. Χρυσοχοΐδης κάνει τον αναπτυξιακό νόµο και
λέει: Για κάθε ένα ευρώ που θα παίρνει ο επιχειρηµατίας από το
κράτος, θα απαλλάσσεται τρία ευρώ στους φόρους. Χαρίζετε
ανείσπρακτους φόρους 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ αυτή την περίοδο.
Να, γιατί το µνηµόνιο θα ανεβάσει τα ελλείµµατα και τα χρέη,
γιατί έτσι λειτουργεί ο καπιταλισµός. ∆εν µπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί κανένα σύµφωνο δεν µπορεί να το κάνει και κανένα
χαρτί, είτε µετοχή είτε οµόλογο, δεν µπορεί να το αντιµετωπίσει.
Την ίδια ώρα στο µόνο σηµείο που θα έχει λειτουργήσει είναι στο
θέµα του εκβιασµού απέναντι στους εργαζόµενους.
Εποµένως, εµείς ήρεµα λέµε ότι επί της ουσίας οι εργαζόµενοι πρέπει να οργανώσουν τον πόλεµο µέχρι την τελική ρήξη.
∆εν υπάρχει κανένα άλλο µείγµα πολιτικής, όπως λέει ο κ. Σαµαράς κ.λπ.. Και όποιο µείγµα πολιτικής έρθει, το πολύ-πολύ θα
εξασφαλίσει φθηνότερο χρήµα στους επιχειρηµατίες. Και για
κάθε φθηνότερο ευρώ που θα έχουν οι επιχειρηµατίες, οι εργαζόµενοι θα χάνουν πολλαπλάσια.
Ευχαριστώ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Αυτήν τη στιγµή βέβαια
δεν έχετε το δικαίωµα. Θέλετε να κάνετε µια µικρή παρέµβαση
για ένα λεπτό;
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Απλώς
επειδή αναφέρθηκε η κ. Παπαρήγα στο ζήτηµα του άρθρου 7
θέλω να την ενηµερώσω ότι έχουµε αποσύρει το άρθρο 7. Είναι
αυτό το οποίο αφορά τη διαγραφή των χρεών.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, αφαιρέσατε κάτι. Θα το φέρετε κάπως
αλλιώς.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Είπε ότι θα το φέρει σε λίγες µέρες.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Έχετε και άλλα. Μέχρι το 2014 θα φέρνετε µέτρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίζουµε µε τον
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Ευστάθιο Κουτµερίδη.
Θα κάνετε χρήση και της δευτερολογίας σας;
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ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙ∆ΗΣ: Όχι, συνολικά.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Απέναντι στην απαισιοδοξία, το φόβο και την ανασφάλεια που
θέλει να καλλιεργήσει στην ελληνική κοινωνία το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας, εµείς θέλουµε να δηµιουργήσουµε συνθήκες
ελπίδας και προσδοκιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολυνοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα περιλαµβάνει µια σειρά από επείγοντα µέτρα
εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας. Περιλαµβάνει µια σειρά φορολογικά µέτρα, όπως αναπροσαρµογές των συντελεστών ΦΠΑ, αύξηση του µειωµένου
συντελεστή από 11% σε 13% και του υπερµειωµένου από το
5,5% στο 6,5%.
Περιλαµβάνει τη µείωση του ΦΠΑ για τα φάρµακα, για τη διαµονή σε ξενοδοχεία και καταλύµατα. Περιλαµβάνει αναστολή της
εφαρµογής και διεύρυνση του «πόθεν έσχες» για την αγορά πρώτης κατοικίας για να στηρίξουµε την οικοδοµή. Περιλαµβάνει
απλοποίηση του συστήµατος διακίνησης πετρελαίου θέρµανσης.
Περιλαµβάνει τη µείωση φόρου κατανάλωσης για την ηλεκτρική
ενέργεια. Επίσης, παρέχει µια σειρά από κίνητρα για την αντικατάσταση οχηµάτων παλαιάς τεχνολογίας µε την έκπτωση των
τελών κυκλοφορίας.
Περιλαµβάνει ακόµα διάφορα θέµατα που αφορούν την πολιτική και τα όρια των προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα. Έχουµε
καθολική εφαρµογή του κανόνα «µια πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις». Επίσης, µειώνονται για το 2011 κατά 15% οι συµβάσεις προσωπικού µε σχέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε
σύµβαση έργου.
Ρυθµίζονται άλλα θέµατα διοικητικού χαρακτήρα, όπως η ρύθµιση θεµάτων επείγοντος χαρακτήρα διοικητικής και οργανωτικής φύσεως του Υπουργείου Οικονοµικών που προέκυψαν από
τη διάσπαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη µισθοδοσία µέχρι τον Απρίλη
του 2011 για το προσωπικό των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων,
θέµατα που αφορούν την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
Επίσης, περιέχονται στο πολυνοµοσχέδιο ρυθµίσεις για την
εξυγίανση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπου έχουµε
µείωση των αποδοχών κατά 10% για αµοιβές άνω των 1.800
ευρώ. Επίσης, οι προσλήψεις των επτακοσίων ατόµων που έχουν
οριστεί έπειτα από τον διαγωνισµό της ΑΤΕ ακυρώνονται και οι
κενές θέσεις αυτές θα πληρωθούν µε αυτές τις προσλήψεις που
καταργούνται. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τις ∆ΕΚΟ, δηλαδή την οικονοµική εποπτεία τον έλεγχο και τις µισθολογικές
δαπάνες των ∆ΕΚΟ.
Καθιερώνεται η θέσπιση του ανώτατου πλαφόν των 4.000
ευρώ το µήνα και µείωση αποδοχών κατά 10% στις αποδοχές
που περνούν τα 1.800 ευρώ. Επίσης, έχουµε σε επίπεδο φορέα
τη θέσπιση ανώτατης δαπάνης επί των συνολικών δαπανών µισθοδοσίας για αµοιβές, όπως υπερωρίες, υπερεργασίες εκτός
έδρας κ.λπ.. ∆ηλαδή, µέγιστη δυνατή µείωση των συνολικών
αµοιβών ανά εργαζόµενο 25%.
Τέλος, στο πολυνοµοσχέδιο συµπεριλαµβάνονται ρυθµίσεις
για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και του πλαισίου διαπραγµάτευσης των συλλογικών συµβάσεων. Εισάγεται για
πρώτη φορά στο συλλογικό εργατικό δίκαιο της χώρας µας µια
νέα µορφή συλλογικής σύµβασης εργασίας, η ειδική επιχειρηµατική συλλογική σύµβαση εργασίας, που κύριο σκοπό έχει τη
δηµιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Και τέλος, ρυθµίζονται βασικά σηµεία της διαδικασίας επίλυσης των συλλογικών διαφορών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πραγµατικά εντυπωσιακά
αυτά που ακούστηκαν σήµερα στην Ολοµέλεια και κυρίως από
την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Περίσσεψε η υποκρισία και ο λαϊκισµός. Αυτοί που µε τις ανάλγητες πολιτικές
τους εξαθλίωσαν τον Έλληνα πολίτη και την ελληνική κοινωνία,
αυτοί που οδήγησαν το 30% του ελληνικού λαού κάτω από τα
όρια της φτώχειας –µε αποτέλεσµα βέβαια ο ελληνικός λαός να
τους τιµωρήσει παραδειγµατικά µε την µεγαλύτερη εκλογική συντριβή που είχε υποστεί η Νέα ∆ηµοκρατία- έρχονται σήµερα και
χύνουν κροκοδείλια δάκρυα γι’ αυτούς που επί έξι χρόνια ξέχα-
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σαν και µας κάνουν και επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Αυτοί
που οδήγησαν τη χώρα µας στην ιστορικά χειρότερη δηµοσιονοµική εκτροπή µας, κάνουν και µαθήµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εξυγίανσης. Αυτοί που ευθύνονται για την
πρωτόγνωρη οικονοµική και κοινωνική κρίση, µας κατηγορούν
σήµερα γιατί παίρνουµε µέτρα για να ξεπεράσουµε αυτή την
κρίση.
Είναι πραγµατικά απίστευτα αυτά που ακούσαµε σήµερα.
Αυτοί που δηµιούργησαν την κρίση µας κάνουν µαθήµατα και για
το πώς θα την υπερβούµε. Αυτοί που για έξι χρόνια δηµιούργησαν τόσα προβλήµατα στην ελληνική κοινωνία, έρχονται σήµερα
και µας προτείνουν διάφορα µείγµατα –λέει- οικονοµικής πολιτικής, µαγικές συνταγές, µαγικές λύσεις. Αυτοί που δεν ήξεραν,
που δεν τόλµησαν και δεν µπόρεσαν επί έξι χρόνια να κάνουν
κάτι, έρχονται σήµερα να πουν πως για όλα έχουν λύσεις.
Επιτέλους, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αν δεν
µπορείτε να κάνετε αυτοκριτική και να διδαχθείτε από τα λάθη
σας, περισώστε την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία σας. ∆είξτε
πολιτική υπευθυνότητα και εθνική συνείδηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πραγµατικά ιστορικές οι
στιγµές που ζούµε και είναι ιστορική η περίοδος που περνάµε. Σ’
αυτές, όµως, τις ιστορικές στιγµές αξιολογούµαστε όλοι και αξιολογούµαστε αυστηρά από τους Έλληνες πολίτες.
Αξιολογούνται οι πολιτικές, αξιολογούνται οι πολίτες, αξιολογούνται και οι πολιτικοί. Αξιολογούµε ποιες πολιτικές µας οδήγησαν στο χείλος της χρεοκοπίας και ποιες πολιτικές µας
οδηγούν στην έξοδο από την κρίση. Αξιολογούµε και τους πολίτες, οι οποίοι συµβάλλουν και θέλουν να αλλάξουν νοοτροπίες,
καθεστωτικές αντιλήψεις που µας οδήγησαν σ’ αυτήν την οικονοµική κατάρρευση. Αξιολογούµε όµως, πολύ περισσότερο τους
πολιτικούς που µε περίσσευµα υποκρισίας άλλα έπραξαν ως κυβέρνηση και άλλα µας λένε σήµερα.
Εµείς στηρίζουµε την Κυβέρνηση, στηρίζουµε τον Πρωθυπουργό της χώρας µας που χωρίς να σκέφτεται το πολιτικό κόστος παίρνει µεγάλες αποφάσεις για να αλλάξουµε τη χώρα µας.
Απέναντι στο φόβο προς το πολιτικό κόστος, απέναντι στο λαϊκισµό και την υποκρισία, εµείς έχουµε ένα εθνικό χρέος: Να βγάλουµε τη χώρα µας από το αδιέξοδο και να δηµιουργήσουµε
συνθήκες ανάπτυξης και ευηµερίας για όλους τους Έλληνες πολίτες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια πως πολλές φορές οι πολιτικές
εξελίξεις στην Ελλάδα εκπλήσσουν. Εκπλήσσουν και τοποθετήσεις δηµοσίων ανδρών, όπως εξέπληξε εµένα προσωπικά τουλάχιστον και η τοποθέτηση µόλις προηγουµένως του κ. Κουτµερίδη.
Πολύ περισσότερο όµως, εκπλήσσει και νοµίζω πως ξεπερνά
τη φαντασία η ουσία του νοµοσχεδίου που σήµερα συζητάµε, ιδιαίτερα αν το συγκρίνει κανείς µε παλιότερες θέσεις και τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ. Έχουµε να κάνουµε µε µια µετάλλαξη του
κυβερνώντος κόµµατος που φτάνει στα όρια της πολιτικής πλαστοπροσωπίας. Πλαστοπροσωπία που δεν έχει προηγούµενο
στην ελληνική πολιτική ιστορία.
Τι να πρωτοθυµηθεί κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ότι
το ΠΑΣΟΚ καταψήφιζε –διαρρηγνύοντας µάλιστα τα ιµάτιά τουτο νόµο της Νέας ∆ηµοκρατίας του 2005, που προέβλεπε διευθέτηση του χρόνου εργασίας και κάποιες ρυθµίσεις για τις υπερωρίες, όταν σήµερα φέρνει πολύ πιο αυστηρές ρυθµίσεις; Ότι
το κυβερνών κόµµα καταψήφιζε µε πάθος τις διατάξεις του ν.
3429 για τις ∆ΕΚΟ κατηγορώντας τις διατάξεις αυτές ότι είναι
αντεργατικές νεοφιλελεύθερες;
Σήµερα διατηρεί αυτόν το νόµο, αλλά και τον αυστηροποιεί,
επιπλέον, µε διατάξεις που συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτό εδώ το
νοµοσχέδιο. Ότι η σηµερινή πλειοψηφία της Βουλής είχε αντιταχθεί σταθερά απέναντι σε κάθε διαρθρωτική και εξυγιαντική
παρέµβαση της Νέας ∆ηµοκρατίας στο δηµόσιο τοµέα και στις
πρώην ∆ΕΚΟ; Ήταν σταθερά απέναντι στις ρυθµίσεις για τον
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ΟΛΠ, σταθερά απέναντι στις ρυθµίσεις για τον ΟΤΕ, σταθερά
απέναντι στην παρέµβαση για την Ολυµπιακή. Όλες αυτές οι παρεµβάσεις, ευτυχώς, δεν άλλαξαν στη συνέχεια, αλλά η εισαγγελική ρητορεία συνεχίζεται έως και τώρα και την ακούσαµε
µόλις προηγουµένως από τον συνάδελφο που µίλησε πριν από
µένα.
Nα θυµηθούµε ότι το κόµµα που σήµερα έχει τη διακυβέρνηση
της χώρας ήταν αυτό που κατήγγελλε σε όλους τους τόνους την
τροπολογία που έφερνε για να ψηφιστεί από τη Βουλή η Νέα ∆ηµοκρατία το καλοκαίρι του 2008 και η οποία προέβλεπε, κατά παρέκκλιση των ρυθµίσεων που ίσχυαν µέχρι τότε, η διυπουργική
επιτροπή να αποφασίζει για τους µισθούς και τις αυξήσεις στις
ζηµιογόνες ∆ΕΚΟ;
Τώρα δεν καταγγέλλει τον εαυτό του ούτε για το παρελθόν,
ούτε για τις σηµερινές πιο αυστηρές προφανώς ρυθµίσεις.
Ξέρω ότι το επιχείρηµα που επιστρατεύει το ΠΑΣΟΚ σε αυτές
τις περιπτώσεις είναι ότι δεν γνώριζε τάχα την πραγµατικότητα,
δεν είχε ακούσει τον πρώην Πρωθυπουργό που έλεγε ότι έχουµε
µπροστά µας κάποια δύσκολα χρόνια, δεν είχε πειστεί από αυτό,
δεν είχε πειστεί άλλωστε και για το ότι υπάρχει διεθνής κρίση,
την θεωρούσε πρόφαση στην αρχή για τη Νέα ∆ηµοκρατία, να
επιβάλει σκληρά και αντιλαϊκά, δήθεν, µέτρα.
Εν πάση περιπτώσει, και αν δεχτούµε ότι ζούσατε αλλού και
ότι δεν είχατε καταλάβει τι συνέβαινε πριν από τις εκλογές, διερωτώµαι που ζούσατε µετά τις εκλογές; ∆ιότι εδώ ερχόσαστε σε
αντίθεση όχι µόνο µε τον προεκλογικό, αλλά και µε τον µετεκλογικό σας εαυτό.
Τι έχετε να πείτε, πραγµατικά διερωτώµαι, τι έχετε να πείτε για
τα µέτρα για την απόσυρση των αυτοκινήτων; ∆ιότι δεν έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που την καταργήσατε περίπου
θριαµβικά, κατηγορώντας τη Νέα ∆ηµοκρατία ότι µε αυτό το
µέτρο ζηµιώνει τον προϋπολογισµό, ζηµιώνει τους Έλληνες πολίτες. Τώρα την επαναφέρετε χωρίς καµµιά απολύτως εξήγηση.
Τι έχετε να πείτε, ενώ από τη µια µεριά ήσαστε το κόµµα των
εξεταστικών επιτροπών και υποτίθεται της διαφάνειας όταν φέρνετε αυτές τις ρυθµίσεις, που φέρνετε σήµερα, για τους πρόχειρους διαγωνισµούς και τις απευθείας αναθέσεις;
Ποιες εξηγήσεις έχετε να δώσετε; Πραγµατικά διερωτώµαι τι
λέτε µε τους εαυτούς σας, όταν σκεφτόσαστε, µε τη συνείδηση
σας όταν πριν από τις εκλογές το βασικό σας επιχείρηµα για το
περίφηµο «λεφτά υπάρχουν», ήταν τα 31 δισεκατοµµύρια των
ανείσπρακτων οφειλών, τα οποία θα χρησιµοποιούνταν για την
κοινωνική πολιτική σας, όταν σήµερα µας φέρατε διάταξη -την
αποσύρατε την τελευταία στιγµή- µε την οποία διαγράφατε
αυτές τις οφειλές και φυσικά τη βασική σας προεκλογική υπόσχεση. Πραγµατικά, όλα αυτά δεν έχουν προηγούµενο.
Εµείς από την πλευρά µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
ισχυριστήκαµε ποτέ ότι υπήρξαµε αλάθητοι. Έχουµε κάνει σε
αντίθεση µε εσάς την αυτοκριτική µας και έχουµε πει πως έπρεπε
να κινηθούµε πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά, πιο ευρωπαϊκά,
αλλά σε καµµία περίπτωση δεν είµαστε ΠΑΣΟΚ νούµερο ΙΙ.
Γι’ αυτό και σήµερα έχουµε το θάρρος να ψηφίζουµε αρκετές
διατάξεις του νοµοσχεδίου που έχουν και πολιτικό κόστος, αλλά
εµείς τις θεωρούµε σωστές. Ψηφίζουµε για παράδειγµα διατάξεις που αφορούν τις ∆ΕΚΟ παρά τις ενστάσεις που έχουµε για
τον οριζόντιο χαρακτήρα των µειώσεων και των ρυθµίσεων
αυτών. Ψηφίζουµε διατάξεις για τον περιορισµό των προσλήψεων. Ψηφίζουµε διατάξεις για τη δηµοσιονοµική πολιτική. Ψηφίζουµε διατάξεις που αφορούν στον ΟΜΕ∆, στον Οργανισµό
Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας.
Μένοντας, όµως, σταθεροί στις θέσεις µας καταψηφίζουµε
διατάξεις όπως η αύξηση του φόρου προστιθέµενης αξίας που
θα πλήξει ακόµα περισσότερο την αγορά, που θα χτυπήσει
ακόµα περισσότερο την επιχειρηµατικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Καταψηφίζουµε, φυσικά, διατάξεις για τα εργασιακά,
οι οποίες δεν υπηρετούν το στόχο που θεωρητικώς λέτε εσείς
ότι υπηρετούν, να σώσουµε δηλαδή επιχειρήσεις που κινδυνεύουν. Γιατί αν ήταν αυτός ο στόχος, οι διατάξεις έπρεπε να περιοριστούν πραγµατικά στις περιοχές εκείνες που έχουµε υψηλή
ανεργία ή στις επιχειρήσεις που όντως αντιµετωπίζουν πρόβληµα
βιωσιµότητας.
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Εδώ ισχύει η παροιµία «βρήκαµε παπά, να θάψουµε πέντε-έξι».
Αυτή είναι η πολιτική σας, κυρία Υπουργέ, για τα εργασιακά.
Ο Πρωθυπουργός µας καλεί για συναίνεση. Είναι σίγουρα µεγάλες οι ευθύνες του συνόλου του πολιτικού συστήµατος για την
υπέρβαση της κρίσης. Όλοι πρέπει να βάλουµε πάνω από όλα
την Ελλάδα. Αυτονόητα, όµως, οι ευθύνες της Κυβέρνησης,
επειδή κυβερνά, είναι πολύ µεγαλύτερες. Πρέπει να ξέρει η Κυβέρνηση πως δεν µπορεί να επιτευχθεί συναίνεση, χωρίς ειλικρίνεια, χωρίς πραγµατικό διάλογο, χωρίς ουσιαστική διάθεση
εθνικής συνεννόησης.
Όσο δεν κάνετε αυτοκριτική για τις υπερβολές του παρελθόντος, όσο αντιµετωπίζετε την πολιτική σας ως ευαγγέλιο, όσο
ενοχοποιείτε όλους όσους σας κάνουν κριτική για τις δυσκολίες
που αντιµετωπίζει η Ελλάδα, τόσο υπονοµεύετε τη δική σας προσπάθεια, αλλά υπονοµεύετε και την προσπάθεια να βγει ο τόπος
από την κρίση.
Αυτό είναι το µεγάλο σας λάθος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει τώρα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που φέρνει σήµερα προς ψήφιση η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και µε τον τρόπο ιδίως που το
φέρνει, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αποτελεί ντροπή για
τη σύγχρονη κοινοβουλευτική ιστορία του τόπου.
Ειλικρινά, δεν µπορούσα να φανταστώ ότι χρειάζονται µόλις
δεκαοκτώ άρθρα σε ένα σχέδιο νόµου και οκτώ ώρες κοινοβουλευτικής διαδικασίας για να γυρίσει η κοινωνία εξήντα χρόνια
πίσω. Γυρίζετε την Ελλάδα στην δεκαετία του ’50.
Αυτό κάνετε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης. Το κάνετε
µόνο και µόνο για να µπορούν οι ευνοούµενοι σας, ο Σύνδεσµος
Ελλήνων Βιοµηχάνων, το ντόπιο και ξένο µεγάλο κεφάλαιο να καταφέρουν µέσα από αυτήν την κρίση να βγουν και κερδισµένοι
από πάνω.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Ποιος ακριβώς σας δίνει το δικαίωµα να το κάνετε αυτό; Ποιος ακριβώς σας νοµιµοποιεί να προχωράτε σε µια τέτοια κοινωνική κατεδάφιση;
Η µονότονη απάντηση που δίνετε από τον προηγούµενο Μάη
και µετά και στο µνηµόνιο Ι, και στο µνηµόνιο ΙΙ, και στο µνηµόνιο ΙΙΙ, και δεν ξέρω εγώ σε πόσες ακόµα επικαιροποιήσεις, είναι
ότι είστε αναγκασµένοι να τα κάνετε αυτά για να πάρετε τη δόση
του δανείου. Είστε αναγκασµένοι να τηρείτε τα µνηµόνια.
Σας ρωτώ λοιπόν: Αποτέλεσµα ποιας διαπραγµάτευσης της
Κυβέρνησής σας ήταν το µνηµόνιο και οι διάφορες εκδοχές των
επικαιροποιήσεων του; Αποτέλεσµα ποιας νοµιµοποιητικής διαδικασίας από την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι αυτά τα οποία µας
φέρνετε σήµερα; Καµµία διαπραγµάτευση, καµµία νοµιµοποίηση.
Σας το επανέλαβα και την προηγούµενη εβδοµάδα. Ήσαστε
µια Κυβέρνηση παραδοµένων που εκτελείτε αβίαστα και απροκάλυπτα ό,τι σας ζητηθεί από τους τεχνοκράτες της τρόϊκας. Και
όχι µόνο αυτό, δεκαπέντε µήνες τώρα ξηλώνετε βήµα-βήµα τις
κοινωνικές κατακτήσεις και λέτε συνειδητά ψέµατα στον ελληνικό λαό. Ψέµατα ότι δεν θα θιγούν οι µισθοί και οι συντάξεις.
Ψέµατα ότι τα µέτρα που θα πάρετε θα αφορούν µόνο το δηµόσιο τοµέα. Ψέµατα για δήθεν υψηλόµισθους υπαλλήλους. Ψέµατα για τις ελλειµµατικές ∆ΕΚΟ. Ψέµατα για τις περίφηµες
σκληρές διαπραγµατεύσεις που κάνετε. Ψέµατα και απειλές
προεκλογικά και τώρα ψέµατα µετεκλογικά ότι τελικά η κοινωνία
απεδέχθη, ότι στηρίζει αυτά τα µέτρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να έχει υπάρξει ποτέ
άλλοτε περίοδος στη σύγχρονη κοινοβουλευτική ιστορία του
τόπου που ένας Πρωθυπουργός και ένας Υπουργός των Οικονοµικών σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα έχουν πει τόσα
πολλά ψέµατα στον ελληνικό λαό.
∆εν το καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι κάποια στιγµή το σκοινί θα
σπάσει; ∆εν το κατανοείτε;
Και φθάνουµε τώρα σ’ αυτό το πολυνοµοσχέδιο, συνέπεια του
µνηµονίου νούµερο ΙΙΙ. Ποιος είναι ο στόχος του νοµοσχεδίου
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αυτού, για να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους; Να κάνει
τους Έλληνες και τις Ελληνίδες φτωχούς και εξαθλιωµένους.
Μιας και το ευρώ δεν µπορεί να υποτιµηθεί, να υποτιµηθεί βίαια
το εισόδηµα των εργαζόµενων.
Και πώς θα γίνει αυτό; ∆ιαλύοντας τις εργασιακές σχέσεις, θεσµοθετώντας τη «ζούγκλα» στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων,
εξευτελίζοντας τους εργαζόµενους -και όχι µόνο µισθολογικά.
Ωραίο δρόµο για την έξοδο από την κρίση έχετε επιλέξει! Συγχαρητήρια! Και µάλιστα µας λέτε ότι επιλέγετε αυτό το δρόµο
για να µη χρεοκοπήσουµε. Μα, αλήθεια, τι χειρότερο από αυτή
την κοινωνική χρεοκοπία µπορεί να περιµένει κανείς;
Γελάτε, κύριε Παπακωνσταντίνου. Αλλά, βέβαια, τι να περιµένει κανείς, παρά µειδίαµα από τους φανατικούς νεοφώτιστους
του νεοφιλελευθερισµού; ∆εν το είπα εγώ. Βουλευτές σας σάς
το είπαν χθες στις δικές σας διαδικασίες.
Μας λέτε ακόµα ότι το δίληµµα που έχετε µπροστά σας και
που το θέτετε στην Εθνική Αντιπροσωπεία είναι, νοµοσχέδιο ή
απολύσεις. Ένα ακόµη ψέµα! Μα, είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά,
όταν στο ίδιο το νοµοσχέδιό σας τα χαρίζετε όλα στους εργοδότες και δεν ντρέπεστε να µιλάτε για προστασία από τις απολύσεις; ∆ιευκολύνετε τις απολύσεις και µάλιστα τις κάνετε ακόµη
πιο φθηνές, αφού πλέον οι αποζηµιώσεις εξαφανίζονται. Μόλις
τρεις µήνες πριν στο ασφαλιστικό που ψηφίστηκε, υπήρξαν
σειρά από ρυθµίσεις που διευκόλυναν τις απολύσεις. Αυξήθηκε
σε 5% το όριο των απολύσεων. Σήµερα αυτές οι ρυθµίσεις έρχονται και «δένουν» µε την υπερίσχυση των εποχικών συµβάσεων
και την εκ περιτροπής εργασία.
Το άλλο που λέτε είναι ότι φτιάχνοντας εργασιακές σχέσεις
τύπου Λατινικής Αµερικής και µετατρέποντας την Ελλάδα από
χώρα της Ευρωζώνης σε χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, σε
Βουλγαρία ή Μολδαβία, µισθολογικά τουλάχιστον, θα αυξήσετε
την ανταγωνιστικότητα -επιτρέψτε µου την έκφραση- είναι ένα
επιχείρηµα για γέλια. ∆εν χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσω ιδιαίτερα γι’ αυτό. Κατά καιρούς ακόµη και ο Πρωθυπουργός της
χώρας –έτσι και αλλιώς έχει πει τα πάντα κατά καιρούς, είναι σε
θέση κάθε µέρα ανάλογα µε το κοινό στο οποίο απευθύνεται να
λέει και τα πιο αντικρουόµενα επιχειρήµατα- έχει επιχειρηµατολογήσει λέγοντας ότι το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας δεν οφείλεται στο εργασιακό κόστος.
Σας παραπέµπω ακόµη και στα στοιχεία της EUROSTAT. Οι µισθοί δεν ευθύνονται για το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας. Την τελευταία επταετία µειώθηκε η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
προϊόντων κατά 27%, αλλά το κόστος εργασίας αυξήθηκε µόνο
1%. Και η χώρα µας έχει το χαµηλότερο εργασιακό κόστος από
όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Ακόµη και ο Σύνδεσµος Ελλήνων
Βιοµηχάνων µε αυτόν τον προκλητικό Πρόεδρό του, ανέφερε
διακόσιους πενήντα διαφορετικούς λόγους για το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας και µόνο ένας εξ αυτών αφορούσε το υψηλό µισθολογικό κόστος.
Είχαµε τον ισχυρισµό της Υπουργού Εργασίας ότι θα απαιτείται για τη µείωση των µισθών η σύµφωνη γνώµη του συνδικάτου
την προηγούµενη Παρασκευή στην επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, κυρία Υπουργέ, µην τα πείτε αυτά στην «πιάτσα»,
όπως λέµε. Θα γελάει ο κόσµος. Υπό την απειλή της απόλυσης
ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν ό,τι θέλουν οι εργοδότες. Και θα
αρχίσουν µετά, εάν ψηφιστεί το νοµοσχέδιό σας, να ξεφυτρώνουν τα εργοδοτικά συνδικάτα στις επιχειρήσεις σαν τα µανιτάρια και θα συµφωνούν σε µειώσεις µισθών µέχρι 30%. Αυτή θα
είναι η πραγµατικότητα σε όλη την αγορά εργασίας.
Εδώ το κάνουν ήδη ενώ δεν έχετε περάσει το νόµο σας. Σας
έφερα ένα παράδειγµα την προηγούµενη Παρασκευή από το
χώρο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, αλλά δεν είδα να «ιδρώνει» κανενός το αφτί. Κατά τα άλλα µας λέτε ωραία λόγια και µας
παραµυθιάζετε περί Επιθεωρήσεων Εργασίας που δεν υπάρχουν
και άλλα τέτοια όµορφα λόγια, αλλά φυσικά το αφτί σας δεν
«ιδρώνει».
Και δεν «ιδρώνει», διότι έχετε επιλέξει τις συµµαχίες σας. Οι
εκδότες και οι καναλάρχες είναι οι µόνοι φυσικοί σύµµαχοι που
σας έχουν αποµείνει. Ο µόνος νόµος άλλωστε που βρήκατε να
αναστείλετε, είναι αυτός που αφορά το 20% που πρέπει να πληρώνουν οι καναλάρχες κάθε χρόνο και το πάτε µετά το 2013. Με
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αυτούς είστε γενναιόδωροι, το αναγνωρίζω. Και είστε γενναιόδωροι, διότι σας κάνουν χατίρια που θέλετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το σχέδιο νόµου είναι ένα
πολυνοµοσχέδιο εργασιακής, εθνικής και κοινωνικής ταπείνωσης. ∆εν υπάρχει πιο αντεργατικός και αντικοινωνικός νόµος, δεν
υπάρχει πιο ταξικός νόµος που να έχει έρθει ποτέ προς ψήφιση
στο Κοινοβούλιο. Ποιος θα πίστευε ότι θα έφτανε η µέρα που µια
Κυβέρνηση που αυτοαποκαλείται σοσιαλιστική και ένας Πρωθυπουργός που διασκεδάζει αποκαλώντας τα µέλη της κυβέρνησής του «αντιεξουσιαστές» θα καταργούσε µια βασική αρχή του
εργατικού δικαίου, την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης υπέρ
του εργαζόµενου;
Τα ευχολόγια της κυρίας Υπουργού, οι θεατρικές παραστάσεις περί σκληρών διαπραγµατεύσεων δεν µπορούν να αποτρέψουν την ωµή πραγµατικότητα. Οι έξι µήνες εκ περιτροπής
εργασίας γίνονται εννέα µήνες, η δοκιµαστική εργασία θα επιτρέπεται για ένα χρόνο και όταν ολοκληρωθεί, ο εργοδότης θα
έχει τη δυνατότητα να απολύει τον εργαζόµενο δίχως αποζηµίωση, η υπενοικίαση που ήταν δεκαοκτώ µήνες, γίνεται τριάντα
έξι, τρία χρόνια. Στον νόµο του µνηµονίου µάλιστα δίνεται η δυνατότητα οι απολυµένοι που είναι από πενήντα πέντε χρονών έως
εξήντα τεσσάρων χρονών να προσλαµβάνονται µε καθεστώς δανεισµού για τρία χρόνια. Για φανταστείτε!
Και σας ερωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Αυτό όλο που
σας περιέγραψα, σας µοιάζει για σοσιαλισµός ή για βαρβαρότητα; Έχω την αίσθηση –κανείς δεν θα διαφωνήσει- ότι είναι η
πιο ωµή περιγραφή της βαρβαρότητας στον εργασιακό χώρο.
Εσείς έτσι όπως το πάτε, σε λίγο θα ζητάτε από τους εργαζόµενους να πληρώνουν και από πάνω, όχι να πληρώνονται. Ξεκινήσατε τη θητεία σας καταργώντας τα «STAGE» και έτσι όπως το
πάτε θα την ολοκληρώσετε µετατρέποντας όλους τους εργαζοµένους του ιδιωτικού τοµέα σε σταζιέρ, σε εργαζόµενους µε συνθήκες προγραµµάτων «STAGE». Αυτά που κάνετε είναι
ανήκουστα.
Και διερωτώµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας –απευθύνοµαι σε σας- ως πού πιστεύετε ότι µπορεί να πάει
αυτή η ιστορία; Ως πότε θα καταπίνετε τη συνείδησή σας; Άντε,
το κάνατε µία φορά µε το µνηµόνιο. Το κάνατε δύο µε το ασφαλιστικό και τα εργασιακά. Να το κάνετε τώρα και τρίτη φορά, σήµερα, µε την κατάργηση των κλαδικών συµβάσεων. Μετά τι;
Νοµίζετε ότι µετά ξεµπερδεύετε; Σας το λέω εγώ. Αυτός ο κατήφορος σταµατηµό δεν έχει.
Και αν εµένα δεν µε πιστεύετε και αν αµφιβάλλετε, ρίξτε παρακαλώ µια µατιά στο µνηµόνιο νούµερο ΙΙΙ, που µόλις στις 9 ∆εκεµβρίου το Υπουργείο Οικονοµικών µας έκανε την τιµή να δώσει
στη δηµοσιότητα. Εκεί, λοιπόν, θα βρείτε νέα επώδυνα και απαράδεκτα µέτρα, τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν προφανώς
µε κάποιο πολυνοµοσχέδιο µε τη διαδικασία του επείγοντος από
αυτό το Κοινοβούλιο, που έχει µετατραπεί σε λέσχη συζητήσεων
και θα κληθείτε πάλι µέχρι τα τέλη του Φλεβάρη να ψηφίσετε
νέες µειώσεις στους µισθούς, στις ∆ΕΚΟ, εξαφάνιση των επικουρικών συντάξεων, µέχρι και απολύσεις στο δηµόσιο τοµέα.
Ρίξτε µια µατιά στο µνηµόνιο νούµερο ΙΙΙ.
Τι θα κάνετε, λοιπόν; Άντε, ψηφίζετε σήµερα. Τι θα κάνετε το
Φλεβάρη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ;
Θα πάτε πάλι στον κοινοβουλευτικό τοµέα εργασίας να εκ-
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φράσετε τις αντιρρήσεις σας και µετά θα στοιχηθείτε πίσω από
τις επιλογές των κυρίων Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου;
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο
ασκός του Αιόλου έχει ήδη ανοίξει. Όποιος πιστεύει και όποια πιστεύει ότι µπορεί έτσι εύκολα να βγάλει την ουρά του απ’ έξω,
κάνει λάθος. Εµείς σας είπαµε καθαρά από την πρώτη στιγµή,
αλλά και την προηγούµενη βδοµάδα ακόµα καθαρότερα: από µια
Κυβέρνηση µεταφραστών του µνηµονίου, που είναι διατεθειµένη
να παρακάµψει ακόµα και το Σύνταγµα προκειµένου να υλοποιήσει τη µετάφραση, όχι απλά δεν µπορούµε να περιµένουµε κάτι,
αλλά θεωρούµε και επικίνδυνη την παραµονή της στην εξουσία.
Πριν από δύο µέρες διάβαζα ένα άρθρο ενός εξαίρετου δηµοσιογράφου, που οµιλούσε για περίοδο εργασιακής τουρκοκρατίας στην οποία µπαίνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο. Αγαπητοί
κύριοι συνάδελφοι, αυτό για να συµβεί προϋποθέτει και την
ύπαρξη ραγιάδων. Και κανένας εξ όσων γνωρίζω στην κοινωνία,
στους εργαζόµενους, στους άνεργους νέους, στις δύο χαµένες
γενιές που πάτε να φτιάξετε, αλλά ακόµα – θέλω να πιστεύω – και
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι διατεθειµένος να παίξει αυτό το ρόλο. Ο καθένας ας πράξει σύµφωνα µε τη
συνείδησή του.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Λούκα Κατσέλη.
Θα αξιοποιήσετε και τη δευτερολογία σας, κυρία Υπουργέ;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Τσίπρα, σας άκουσα µε προσοχή. Λυπάµαι πραγµατικά
για τις ανακρίβειες, την κινδυνολογία και τις αντιφάσεις. Ρωτήσατε σε ποια νοµιµοποιητική βάση υπογράψαµε το µνηµόνιο. Μια
και µόνο µια ήταν η νοµιµοποιητική βάση: το εθνικό δηµόσιο συµφέρον να µη χρεοκοπήσει η χώρα, να µπορέσουµε πραγµατικά
να δανειστούµε 110 δισεκατοµµύρια από τους Ευρωπαίους φορολογούµενους για τα επόµενα τρία χρόνια και από το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, για να µπορέσουµε να πληρώσουµε συντάξεις, µισθούς και να παρέχουµε δηµόσιες υπηρεσίες.
Είπατε ότι ξηλώνουµε κοινωνικές κατακτήσεις. ∆εν ξηλώνουµε
κοινωνικές κατακτήσεις και θα σας απαντήσω ακριβώς γιατί αυτά
που λέτε είναι ανακρίβειες. Και λέτε ότι οι εργοδότες σήµερα κάνουν ό,τι θέλουν. Μα, ακριβώς αυτή είναι η µεγάλη αντίφαση: αν
οι εργοδότες σήµερα – και όχι µόνο σήµερα, αλλά και χθες και
προχθές – κάνουν ό,τι θέλουν, σε αυτό φταίει η ρύθµιση που θα
φέρουµε για την ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας; Κάθε άλλο.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το θεσµικό πλαίσιο που έχουµε και
η απουσία ελεγκτικών µηχανισµών, που έπρεπε να έχουµε, οδηγεί σε αυτή την αναρχία στην αγορά. Και ελάτε µαζί, να δούµε
πώς θα βελτιώσουµε αυτό το θεσµικό πλαίσιο, ώστε να µην παρατηρούνται αυτά τα φαινόµενα, τα οποία όλοι καταγγέλλουν.
Έρχοµαι τώρα στην οµιλία µου. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να καταθέσω κάποιες ελάχιστες νοµοτεχνικές αλλαγές και βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Λούκα Κατσέλη καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Αγαπητοί συνάδελφοι, είχαµε την ευκαιρία χθες
στην επιτροπή να συζητήσουµε για πάνω από έξι ώρες τις ρυθµίσεις που εισάγουµε µε το νοµοσχέδιο αυτό. Όπως ελέχθη, η
διαδικασία του κατεπείγοντος επελέγη, γιατί υπάρχουν πολύ
στενά χρονικά περιθώρια για την υλοποίηση δράσεων, που αποτελούν διαρθρωτικό ορόσηµο, όπως ξέρετε, στο µνηµόνιο και
συνδέονται µε την καταβολή της τέταρτης δόσης.
Ωστόσο θέλω να επισηµάνω ότι ένας πρόσθετος λόγος ειδικά
για τις εργασιακές ρυθµίσεις είναι ότι εδώ και δύο περίπου µήνες
διεξάγεται ένας ευρύτατος διάλογος τόσο µε όλους τους κοινωνικούς εταίρους όσο και µε τους εταίρους µας στην Ευρώπη
για το περιεχόµενο και τους όρους των απαραίτητων ρυθµίσεων
που πρέπει να ισχύσουν, ώστε να αντιµετωπίσουµε υπαρκτά και
µεγάλα προβλήµατα στην αγορά εργασίας, µια αγορά εργασίας
που αποτελεί χωρίς αµφιβολία πεδίο µάχης στη συγκεκριµένη
χρονική περίοδο, που βρίσκεται σε ύφεση, όπου πολλές επιχειρήσεις, κυρίως µικροµεσαίες προσπαθούν να κρατηθούν ζωντανές, όπου χιλιάδες εργαζόµενοι αγωνιούν για το σήµερα και το
αύριο της εργασίας τους, όπου χιλιάδες άνεργοι, κυρίως νέοι,
αναζητούν µια προοπτική για αξιοπρεπή και σταθερή εργασία σε
µια αγορά άναρχη, ανεξέλεγκτη, που συχνά επικρατεί το δίκαιο
του πιο ισχυρού, ακριβώς, κύριε Τσίπρα, γιατί το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, που θεσπίστηκε πριν από είκοσι χρόνια, δεν ανταποκρίνεται πλέον στις προκλήσεις των καιρών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αν σήµερα δεν δούµε κατάµατα την
πραγµατικότητα, αν δεν αντιληφθούµε το τι γίνεται γύρω µας, αν
δεν σκύψουµε µε σοβαρότητα και αποφασιστικότητα στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η αγορά, τότε θα έχουµε αποτύχει.
Γιατί σκοπός µας δεν είναι ούτε η κινδυνολογία, ούτε η σπορά
ανακριβειών, ούτε η εύκολη ρητορεία, που όµως δεν αντέχει
στην αµείλικτη πραγµατικότητα. Επιδίωξή µας πρέπει να είναι η
προώθηση πολιτικών που δίνουν πειστική απάντηση σε υπαρκτά,
πιεστικά προβλήµατα. Αυτό κάνουµε µε τις ρυθµίσεις για τα εργασιακά ζητήµατα που περιλαµβάνονται σε αυτό το σχέδιο
νόµου, πάντα στο πλαίσιο των δεσµεύσεων του µνηµονίου.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των ρυθµίσεων που προωθούνται; Πρώτον, πρόκειται περί ρυθµίσεων που εισάγουν την
απαραίτητη ευελιξία προσαρµογής των επιχειρήσεων στις υπάρχουσες δύσκολες συνθήκες για τη διασφάλιση βιωσιµότητας των
επιχειρήσεων και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Είναι ρυθµίσεις που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις, που όλοι µας γνωρίζουµε,
να αντιµετωπίσουν προβλήµατα ερχόµενοι µαζί µε τους εργαζόµενους γύρω από ένα τραπέζι, µε το αντίστοιχο σωµατείο εργαζοµένων, αναζητώντας από κοινού λύσεις.
Ζητούµε από τους κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να συµφωνήσουν πάνω σε όλα τα εργασιακά θέµατα
που αφορούν σε µια επιχείρηση και να συνάψουν – αν αυτό καταστεί δυνατόν και µόνο αν καταστεί δυνατόν – µια συµφωνία,
µια ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας.
∆εύτερο χαρακτηριστικό: η ευελιξία που εισάγεται στο θεσµικό µας πλαίσιο, µια ευελιξία που υπάρχει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες µε αντίστοιχες ειδικές συµβάσεις, γίνεται µε
διασφάλιση των εργαζοµένων και των εργασιακών τους δικαιωµάτων, καθώς και µε ενίσχυση της διαπραγµατευτικής τους δύναµης. ∆εν καταργούνται, αγαπητοί συνάδελφοι, οι κλαδικές και
οι οµοιοεπαγγελµατικές συµβάσεις. Ενδυναµώνονται και δεν
αποδυναµώνονται οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Αποδυναµώνονται αντίθετα οι ατοµικές συµβάσεις, που σήµερα επικρατούν στην αγορά.
Και θέλω, αγαπητοί συνάδελφοι, να είµαι ειλικρινής απέναντί
σας: Πιστεύω ότι το να δίνουµε κίνητρα στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις σε επίπεδο επιχείρησης, σε καλές ή και κακές οικονοµικές περιόδους, είναι προς όφελος τόσο των εργαζοµένων
όσο και των επιχειρήσεων. Θα σας έλεγα ότι είναι κυρίως προς
όφελος των ίδιων των εργαζοµένων. ∆ιότι αυτό που γίνεται σήµερα είναι συµφωνίες κάτω από το τραπέζι σε ατοµικό επίπεδο,
όπου ο εργαζόµενος είναι ανίσχυρος, χωρίς καµµία διαπραγµατευτική ισχύ.
Αυτό το καθεστώς είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, που οδηγεί
στην εργασιακή ζούγκλα και την πλήρη απορρύθµιση των εργα-
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σιακών σχέσεων. Αυτό το καθεστώς εµείς σήµερα ερχόµαστε να
ανατρέψουµε. Οι κλαδικές συµβάσεις, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εξακολουθούν να ισχύουν και να υπερισχύουν, εάν εργοδότες και εργαζόµενοι δεν συµφωνήσουν και δεν υπογράψουν
ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ευθύνη του κράτους δεν είναι να λειτουργεί πατερναλιστικά στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Αυτές πρέπει να γίνονται ελεύθερα µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Ευθύνη του κράτους είναι να διασφαλίζει, όσο γίνεται, ισότιµους όρους διαπραγµάτευσης µεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
Η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και στο επίπεδο
της επιχείρησης ενισχύει πρώτα απ’ όλα, όπως είπα, τους ίδιους
τους εργαζόµενους, οι οποίοι – κακά τα ψέµατα – βρίσκονται
συχνά σε µειονεκτική θέση, όταν διαπραγµατεύονται υπό την
απειλή της απόλυσης.
Ακόµα και στις χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες
αποτελούν τη µεγάλη πλειονότητα στη χώρα µας, πρωταρχικό
µέληµα της ρύθµισης είναι να µην αφεθούν οι εργαζόµενοι χωρίς
διαπραγµατευτική ισχύ.
Εξασφαλίζουµε τη διαπραγµατευτική τους δύναµη, όσο βέβαια αυτό είναι δυνατό, καθώς θα εκπροσωπούνται από το σωµατείο τους ή εάν δεν υπάρχει, από το κλαδικό σωµατείο ή την
οµοσπονδία. ∆ίνουµε έτσι την απαραίτητη ευελιξία και στη µικροµεσαία επιχείρηση, ώστε να µπορεί και εκείνη να συνάψει ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, αλλά δίνουµε
διαπραγµατευτική δύναµη στους εργαζόµενους µέσω του σωµατείου ή του κλαδικού σωµατείου ή της οµοσπονδίας.
Γιατί, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ενώ δίνουµε το δικαίωµα
στην οµοσπονδία να συνάψει κλαδική σύµβαση, λέτε ότι θα καταρρεύσουν τα πάντα, εάν υπογράψει επιχειρησιακή συλλογική
σύµβαση; Τι αντίφαση είναι αυτή;
Τρίτο χαρακτηριστικό. ∆ιασφαλίζεται ένα κατώτατο κατώφλι
ασφάλειας για τους εργαζοµένους, αντίθετα απ’ ό,τι είπε η κ. Παπαρήγα, ενώ δεν νοµοθετείται µε κανέναν τρόπο, όπως ακούστηκε, µείωση των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα. Το κράτος, όχι
µόνο διασφαλίζει, όσο γίνεται, τη διαπραγµατευτική ικανότητα
των εργαζοµένων, αλλά και ένα ελάχιστο δίκτυ ασφάλειας. Αυτό
γίνεται µε τη διατήρηση ως κατώφλι ασφάλειας του µισθού της
εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας για όλους τους
µισθούς και της κλαδικής σύµβασης για όσους δεν συνάψουν ή
δεν συµφωνήσουν να συνάψουν ειδική επιχειρησιακή συλλογική
σύµβαση. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη διατήρηση της πρόβλεψης
ότι οι κλαδικές συµβάσεις εξακολουθούν να υπερισχύουν, εάν
είναι ευνοϊκότερες, άλλων και µπορούν να επεκτείνονται σε όλες
τις επιχειρήσεις που απασχολούν το 51% των εργαζοµένων του
κλάδου ή του επαγγέλµατος, εκτός εκείνων που έχουν ενταχθεί
στο καθεστώς των ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων. Είναι µία επιλογή που όλοι ανεξαιρέτως οι κοινωνικοί εταίροι στηρίζουν.
Η κινδυνολογία περί µειώσεως µισθών στον ιδιωτικό τοµέα
πρέπει να σταµατήσει. Για να είµαστε ξεκάθαροι, οι ρυθµίσεις
που προωθούµε δεν µειώνουν τους µισθούς αναγκαστικά στον
ιδιωτικό τοµέα. Η µείωση των µισθών είναι απόρροια της κρίσης.
Ούτως ή άλλως, µία κυβέρνηση –και το γνωρίζετε όλοι αυτό- δεν
µπορεί και δεν πρέπει να προδικάζει ποιο θα είναι το αποτέλεσµα µίας συλλογικής διαπραγµάτευσης, είτε αυτή γίνεται σε
εθνικό, είτε σε κλαδικό, είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αυτό το
καθορίζουν οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι.
Τέταρτο χαρακτηριστικό. Οι ρυθµίσεις αποτρέπουν αυθαιρεσίες στην εφαρµογή των εργασιακών σχέσεων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι ρυθµίσεις που προτείνονται δεν αφήνουν ελεύθερο το πεδίο στους εργοδότες να αυθαιρετούν στις
πλάτες των εργαζοµένων, όπως ακούω να λέγεται. Αντίθετα, βάζουν κόκκινη γραµµή στο να κάνει ο κακόπιστος εργοδότης ό,τι
θέλει µόνος του. Αποκλίσεις γίνονται, µόνο εφόσον υπάρχει σύµφωνη γνώµη εργοδοτών και εργαζοµένων και εφόσον από κοινού αιτιολογήσουν προς το Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου
Επιθεώρησης Εργασίας τους λόγους που τους οδήγησαν στην
απόκλιση, για να υπάρχει διαφάνεια στον κάθε εργαζόµενο, στον
κάθε πολίτη, για να ξέρει πού υπάρχει το πρόβληµα και ποιο είναι
αυτό.
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Σε περίπτωση δε –και θέλω αυτό να το ακούσετε προσεκτικά,
κύριοι συνάδελφοι- παραβίασης των όρων αυτής της σύµβασης
από τον εργοδότη, αυτή καθίσταται αυτόµατα άκυρη και σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, η αποζηµίωση
απόλυσης προβλέπεται ότι θα υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας.
Κλείνοντας, επειδή µιλήσατε για προσχηµατικό διάλογο, θέλω
να τονίσω τους τρεις όρους του µνηµονίου που ενσωµατώνονται
µε περιοριστικούς και όχι γενικευµένους όρους, κύριε Τσίπρα,
στις προτεινόµενες ρυθµίσεις και αναµορφώνονται ουσιαστικά
κατά την εφαρµογή του µνηµονίου.
Πρώτον, η ρύθµιση του άρθρου 2, παράγραφος 7, του ν.
3845/2010 που όριζε ότι οι επιχειρησιακές µπορεί να αποκλίνουν
γενικευµένα, χωρίς περιορισµούς, κάτω από τις κλαδικές, αλλά
ακόµα και κάτω από την εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας.
∆εύτερον, η ρύθµιση του επικαιροποιηµένου µνηµονίου για γενικευµένη υπερίσχυση των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών.
Τρίτον, η κατάργηση της επέκτασης όλων των κλαδικών συµβάσεων και σε αυτούς που δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγµατεύσεις.
Αντίθετα, αγαπητοί συνάδελφοι, οι σηµερινές ρυθµίσεις κατοχυρώνουν ως κατώτερο κατώφλι ασφαλείας τους όρους της
εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης, ενώ παραµένει τόσο η
συρροή, δηλαδή η υπερίσχυση των πιο ευνοϊκών συλλογικών
συµβάσεων για τους εργαζοµένους, όσο και η επέκταση για όλες
τις περιπτώσεις, εκτός από αυτές που εργαζόµενοι και εργοδότες έχουν συµφωνήσει να συνάψουν ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η διεύρυνση του θεσµικού πλαισίου
συλλογικών διαπραγµατεύσεων συνοδεύεται και από µία σειρά
σηµαντικών διατάξεων για τον ΟΜΕ∆, µε τις οποίες ενηλικιώνεται, εάν θέλετε, το σύστηµα επίλυσης συλλογικών διαφορών. ∆ίνεται η δυνατότητα για προσφυγή στη διαιτησία σε οποιοδήποτε
στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε κοινή συµφωνία ή µονοµερώς
από οποιοδήποτε µέρος, εφόσον το άλλο µέρος αρνήθηκε τη µεσολάβηση, ή από οποιοδήποτε µέρος µετά από την υποβολή της
πρότασης µεσολάβησης, εφόσον και τα δύο µέρη προσήλθαν
και συµµετείχαν στη διαδικασία µεσολάβησης και ταυτόχρονα
ενδυναµώνεται ουσιαστικά ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων.
Ρυθµίζονται, τέλος, και επιµέρους θέµατα µερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας, προσωρινής απασχόλησης και δοκιµαστικής περιόδου απασχόλησης, ενώ προβλέπεται ουσιαστική
απλοποίηση διαδικασιών εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας.
Πρόκειται για δεσµεύσεις που από τον περασµένο Αύγουστο
είχαν περιληφθεί στο µνηµόνιο, ρυθµίσεις που ισχύουν σε όλες
σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες και τις οποίες σήµερα εµείς υλοποιούµε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας, θέλω να επισηµάνω
ότι αυτές οι ρυθµίσεις από µόνες τους ούτε επιλύουν το πρόβληµα ανταγωνιστικότητας, που όλοι αναγνωρίζουµε ότι έχουν
οι επιχειρήσεις, ούτε αρκούν για να µην χάσουν οι εργαζόµενοι
τις δουλειές τους. Το έχω πει και άλλη φορά και θέλω να το ξαναπώ. Το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
στη χώρα µας δεν είναι το µισθολογικό κόστος εργασίας. Είναι
κυρίως το µη µισθολογικό κόστος και η χαµηλή παραγωγικότητα,
είναι η τεράστια γραφειοκρατία και οι εµπλοκές στην άσκηση επιχειρηµατικότητας, είναι η αστάθεια του φορολογικού συστήµατος, είναι οι ελλείψεις των ίδιων των επιχειρήσεων σε καινοτοµία,
εξωστρέφεια, δικτύωση και οργανωτική αποτελεσµατικότητα.
Με το σχέδιο νόµου που σήµερα συζητάµε, δηµιουργούµε ένα
νέο πλαίσιο στις εργασιακές σχέσεις, τα αποτελέσµατα του
οποίου στους µισθούς, στην απασχόληση, στην παραγωγικότητα
και την ανταγωνιστικότητα θα εξαρτηθούν, µεταξύ άλλων, από
την ταχύτητα και την αποτελεσµατικότητα υλοποίησης όλων των
παραπάνω. Το στοίχηµα, για εµάς, είναι να προχωρήσει σοβαρά
και συγκροτηµένα η παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονοµίας
µας, να αλλάξει το αναπτυξιακό µας πρότυπο, ώστε να παράγουµε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, να
υλοποιηθούν γρήγορα και αποτελεσµατικά όλες οι αλλαγές που
χρειάζονται, ώστε να µειωθεί το διοικητικό βάρος άσκησης της
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επιχειρηµατικότητας, να αλλάξουµε το κράτος.
Αυτό κάνουµε, λοιπόν, και αυτή είναι η µεγάλη ευθύνη που
έχουµε αναλάβει όλοι. Έχουµε χρέος ως υπεύθυνοι πολιτικοί να
µην κρύβουµε την πραγµατικότητα κάτω από το χαλί, να µην
κλείνουµε τα µάτια και να µην αφήνουµε να διαιωνίζονται καταστάσεις που κανέναν µας δεν τιµούν. Έχουµε χρέος, κύριοι συνάδελφοι, να υλοποιήσουµε τις δεσµεύσεις µας, που απορρέουν
από το µνηµόνιο, ώστε να µπορέσει η χώρα µας να ανακτήσει
την ικανότητά της να δανείζεται από τις διεθνείς αγορές.
Έχουµε, όµως, και ευθύνη να εφαρµόζουµε τους όρους τους
µνηµονίου µε τρόπο που να διασφαλίζει την εργασιακή ειρήνη
και τα κοινωνικά δικαιώµατα.
Κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσετε το σχέδιο
νόµου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ κ. Αστέριος Ροντούλης.
Θα κάνετε χρήση και της δευτερολογίας σας, κύριε Ροντούλη;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κάνω ένα µικρό σχόλιο στα όσα
είπε πριν η κυρία Υπουργός περί νοµιµοποιητικής βάσης. Να σας
πω, κυρία Υπουργέ, ότι κάθε κυβέρνηση αντλεί τη νοµιµοποίησή
της από το εκλογικό σώµα, από τον ελληνικό λαό δηλαδή. Και το
ερώτηµα που τίθεται είναι το εξής: Εάν αυτά που κάνετε τώρα τα
λέγατε πριν, προεκλογικά, στον ελληνικό λαό, θα σας έδινε αυτή
τη σηµερινή νοµιµοποιητική βάση που σήµερα ανερυθρίαστα επικαλείστε; Προφανώς και όχι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Ακούσαµε τον αγαπητό Υπουργό Οικονοµικών πριν από λίγο
να αποσύρει το άρθρο 7 περί διαγραφής χρεών. Καταχειροκροτήθηκε από την κυβερνητική πτέρυγα. Όµως, θα πρέπει να
πούµε την αλήθεια. Και ποια είναι αυτή η αλήθεια, κύριε
Υπουργέ; Η αλήθεια είναι ότι κάνατε την ανάγκη φιλοτιµία.
Με άλλα λόγια, γνωρίζατε πολύ καλά ότι δεν θα ψηφιζόταν το
συγκεκριµένο άρθρο από πλειάδα Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και το
αποσύρατε άρον-άρον.
Αλλά το µείζον δεν είναι αυτό που είπατε, δηλαδή να κάνουµε
ένα µηχανισµό διαγραφής χρεών. Το µείζον είναι να κάνουµε ένα
σωστό και αποτελεσµατικό µηχανισµό είσπραξης των χρεών.
Τουτέστιν, θα κάνουµε ένα µηχανισµό που θα ψάχνει να βρει στις
offshore εταιρείες τις περιουσίες των µεγαλο-οφειλετών του δηµοσίου, γιατί αυτό κάνουν, γνωρίζετε πολύ καλά, οι µεγαλο-οφειλέτες του δηµοσίου. Μεταβιβάζουν τις περιουσίες τους σε
offshore εταιρείες και λένε ότι διαβιούν οι ίδιοι άνευ περιουσίας,
όντας στα όρια της φτώχειας. Τέτοιο µηχανισµό θέλουµε. ∆εν
θέλουµε ένα µηχανισµό διαγραφής έστω και βελτιωµένο µε την
εµπλοκή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως προείπατε πριν από
λίγο.
Και για να µην ξεχνιόµαστε πάλι, θα πρέπει να σας θυµίσω ότι
ο αξιότιµος Πρωθυπουργός της χώρας προεκλογικά όταν έλεγε
«Λεφτά υπάρχουν», τα συνέδεε µε αυτά τα 33.000.000.000 ευρώ
ανείσπρακτων οφειλών. Έλεγε, δηλαδή, ότι το ΠΑΣΟΚ, ως Κυβέρνηση, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια είσπραξης
αυτών των ανείσπρακτων ποσών. Εδώ τώρα αρχίζετε σιγά-σιγά
να «την κάνετε µε ελαφρά πηδηµατάκια» από τη δέσµευση αυτή.
Εδώ είµαστε, όµως, να δούµε και τη νέα ρύθµιση που θα φέρετε.
Ειπώθηκε επίσης, για να δικαιολογηθεί το κατεπείγον του πολυνοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα, από τον αξιότιµο
Υπουργό το επιχείρηµα ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Βαδίζετε σε επικίνδυνα µονοπάτια
όταν το λέτε αυτό, κύριε Υπουργέ, σε επικίνδυνες ατραπούς,
γιατί εάν πάµε στο τέλος της συλλογιστικής σας θα βρούµε το
δόγµα της ενός ανδρός αρχής και, βεβαίως, αυτό εσείς πάτε να
το παγιώσετε στην κυβερνητική πρακτική εάν σκεφτούµε τι έχετε
κάνει και µε την ΕΛΣΤΑΤ, που δεν ακούστηκε εδώ.
Πρέπει, λοιπόν, να καταλάβουµε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι
µία διαδικασία υπερσυγκέντρωσης εξουσίων στο πρόσωπο του
Προέδρου συντελείται στην ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος Πρόεδρος, ειρήσθω εν παρόδω, ήταν επί σειρά ετών εργαζόµενος στο ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο. Άρα, λοιπόν, εδώ τώρα έχει σηκωθεί στο
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πόδι όλο το υπαλληλικό προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ από την υπερσυγκέντρωση αυτή του συντελείται στο πρόσωπο του Προέδρου,
όχι για µικροσυντεχνιακά συµφέροντα, αλλά θέτει ζήτηµα αξιοκρατικής λειτουργίας του συµβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ. ∆υστυχώς,
όµως, εσείς πάτε να επιβάλλετε την ενός ανδρός αρχή και στην
ΕΛΣΤΑΤ, γιατί θα πρέπει να είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο της
Κυβέρνησης. Και γι’ αυτό δεν θα µιλήσει η Βουλή;
Έρχοµαι τώρα στο φορολογικό σκέλος του νοµοσχεδίου. Εγώ
διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά τις ρυθµίσεις και αντιλήφθηκα
ότι πρόκειται για ένα αυτοκριτικό µαστίγωµα του ΠΑΣΟΚ. Να
δούµε συγκεκριµένα αποσπάσµατα από αυτές τις φορολογικές
ρυθµίσεις για να δούµε και το αυτοκριτικό µαστίγωµα του
ΠΑΣΟΚ, των ανθρώπων δηλαδή, που πρώτα έκαναν µια περιήγηση στην αγορά µε διάφορα µέτρα, την πάγωσαν, τη νέκρωσαν, κατάλαβαν τα σφάλµατά τους και προσπαθούν άρον-άρον
κατά τρόπο, όµως, άκαιρο και ατελέσφορο να τα µαζέψουν.
Ας πάµε στις ρυθµίσεις φόρων σε σχέση µε τα καπνικά προϊόντα. Η µέχρι τώρα πολιτική σας σας έχει καταστήσει νεκροθάφτες κατ’ αρχάς των περιπτεριούχων. Οι περιπτεριούχοι
τελείωσαν και όταν τελειώνουν οι περιπτεριούχοι θα πρέπει να
καταλάβετε ότι πίσω από αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ευαίσθητες δηλαδή, κοινωνικές οµάδες και υπάρχουν και γυναίκες που κρατάνε τα περίπτερα. Έτσι
εσείς πάτε να καταπολεµήσετε την ανεργία στις γυναίκες, χτυπώντας το περίπτερο, ένα θεσµό για την ελληνική επαρχία και
περιφέρεια;
Οι άνθρωποι έχουν απολέσει γύρω στα δεκατρία λεπτά κέρδος. Τους δίνετε µε τις νέες ρυθµίσεις γύρω στα δύο λεπτά επιστροφή. ∆εν αρκεί. Το πρόβληµα επιβίωσης των ανθρώπων
αυτών συνεχίζεται και ζητάνε κάτι το αυτονόητο. Ζητάνε νοµοθετικά -και σας προκαλούµε να το κάνετε αυτό το πράγµα- να
υπάρξει ένα συγκεκριµένο ποσοστό κέρδους για τους ανθρώπους αυτούς. Εµείς λέµε να είναι 8,2, εσείς κάντε το επτά, αλλά
τέλος πάντων δώστε µια προοπτική επιβίωσης στους ανθρώπους
αυτούς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Κι επειδή ακούω και κυβερνητικά στελέχη και Βουλευτές σας
να αντιτείνουν ότι δεν µπορούµε να το κάνουµε αυτό, γιατί δεσµευόµαστε από κοινοτικές οδηγίες περί ανταγωνισµού και όλα
αυτά τα φληναφήµατα, θα καταθέσω στα Πρακτικά, κύριε
Υπουργέ, για να τα δείτε, µια απόφαση του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά την Ιταλία και µία απάντηση που
δίνει η ίδια η Κοµισιόν για το ζήτηµα αυτό. Βάσει των ντοκουµέντων που σας καταθέτω υπάρχει η δυνατότητα στις εθνικές κυβερνήσεις να ορίζουν συγκεκριµένα ποσοστά κέρδους για τους
λιανοπωλητές, δηλαδή για τους περιπτεριούχους.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αγορά αυτοκινήτου. Κάνατε µία µείωση των τελών ταξινόµησης. Σωστό; Σωστό, αλλά άκαιρο. Η αγορά πάγωσε. Αυτό θα
έπρεπε να το κάνετε πριν παγώσει η αγορά, νωρίτερα, γιατί τώρα
πολύ σωστά ετέθη από τον κ. Μαρκάκη των εισηγητή µας το εξής
ερώτηµα: Ποιος θα αγοράσει σήµερα ένα αυτοκίνητο σε µία τέτοια δυσµενή οικονοµική συγκυρία; Άρα, αργήσατε, κύριε
Υπουργέ. Να γιατί εµείς σας κατηγορούµε ότι είστε µαθητευόµενοι µάγοι.
Τρίτον, τουρισµός. Μειώσατε το ΦΠΑ στο 6,5% για τα καταλύµατα, ξενοδοχεία, κάµπινγκ κ.λπ. και λέτε ότι «τα κάνουµε αυτά
γιατί πρέπει να ενισχύσουµε τον τουρισµό εν συνόλω».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
∆υο λεπτά θα χρειαστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ ολοκληρώστε λίγο πιο σύντοµα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, ναι, δυο λεπτά.
Ερώτηµα: Τι θα γίνει µε τα τουριστικά λεωφορεία; Γιατί δεν
µειώνετε το ΦΠΑ και εκεί πέρα; Τι θα γίνει µε τα τουριστικά γραφεία που ο ΦΠΑ είναι στο 23%;
Όταν λέµε ότι ενισχύουµε τον τουρισµό, δεν το κάνουµε µο-
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νόπλευρα, το κάνουµε µε µία σφαιρική πολιτική και αυτή την
σφαιρική πολιτική εσείς δεν την έχετε. Να γιατί και πάλι σας κατηγορούµε ότι είστε µαθητευόµενοι µάγοι, αφού κάνετε λάθος,
µετά πάτε να το διορθώσετε, αλλά κατά ατελέσφορο τρόπο.
Πόθεν έσχες. ∆ιετής αναστολή για την πρώτη κατοικία…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε εξαντλήσει και
τη δευτερολογία σας. Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ερώτηµα πρώτο: Γιατί διετής µόνο,
κύριε Υπουργέ, και όχι τριετής, όχι πενταετής;
Αν το θεωρείται σωστό και ένα µέτρο που µπορεί να ενισχύσει
την κτηµαταγορά να το βελτιώσουµε, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι
το πρόβληµα µε την κτηµαταγορά είναι οι φόροι που έχετε επιβάλει στα ακίνητα και είναι και οι πολεοδοµικές ρυθµίσεις, που
ταλαιπωρούν τους κατόχους των ακινήτων.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Φέρατε ένα νοµοσχέδιο στη λογική «Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαµε». Ε, θα
σας τελειώσει η ελληνική κοινωνία, γιατί, κύριε Υπουργέ. Πάρα
πολύ απλά ο πολίτης όσο και αν προσπαθείτε να περάσετε µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το νοµοσχέδιο αυτό, δεν θα ξεχάσει και δεν θα ξεχάσει τις ρυθµίσεις αυτές γιατί θα τις βιώνει καθηµερινά στο πετσί του και στον εργασιακό του χώρο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίζουµε µε το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, αλλά και οι Βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ
ότι σε αυτήν την ιστορική στιγµή την οποία περνά η Ελλάδα, η
Κυβέρνηση κάνει µια φιλότιµη προσπάθεια να αποκρούσει την
περίπτωση και να αντιµετωπίσει τον κίνδυνο της χρεοκοπίας για
την ελληνική οικονοµία. Μόνο που µε αυτό το πρόσχηµα έχει
οδηγήσει στη χρεοκοπία τα λαϊκά νοικοκυριά και όχι µόνο σε µια
εφήµερη χρεοκοπία, αλλά σε µια χρεοκοπία χωρίς ηµεροµηνία
λήξης στην οποία οδηγούνται στην κατεδάφιση κατακτήσεις και
δικαιώµατα των προηγούµενων δεκαετιών. Αναφέρεται στο
χρέος ως κάτι που είναι φυσικό φαινόµενο και προσπαθεί µε
κάθε τρόπο να αποκρύψει ότι η υπόθεση του δηµόσιου χρέους
όχι µόνο στη χώρα µας, αλλά και συνολικά στις υπόλοιπες καπιταλιστικές οικονοµίες είναι αποτέλεσµα του ίδιου του καπιταλιστικού χαρακτήρα της ανάπτυξης που ιδιαίτερα στην Ελλάδα την
προηγούµενη δεκαετία ήταν µε πολύ υψηλούς ρυθµούς. ∆ηλαδή
είναι το αποτέλεσµα της διαχρονικής στήριξης για την Ελλάδα
από τη µεριά των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας, των αναγκών µε κάθε τρόπο των κεφαλαιοκρατικών οµίλων –φορολογικό σύστηµα είναι αυτό, αναπτυξιακοί νόµοι είναι
αυτοί- και ταυτόχρονα της σύµφυσης του αστικού κράτους και
των µηχανισµών του µε τα συµφέροντα και τις ανάγκες των µονοπωλίων. Λέγε µε για παράδειγµα «SIEMENS». Αλλά και η διόγκωση του χρέους δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια της
διαχείρισης της ίδιας της κρίσης σε µια προσπάθεια να σώσουν
τις επιχειρήσεις δίνοντας τεράστια χρηµατοδοτικά πακέτα στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και όχι µόνο.
Έτσι, λοιπόν, το µνηµόνιο έρχεται και αξιοποιείται ως εργαλείο αφ’ ενός µεν για να επιβάλει τη δηµοσιονοµική πειθαρχία,
δηλαδή για να σηµατοδοτήσει την επίθεση απέναντι στα λαϊκά
νοικοκυριά, να πληρώσουν αυτά τα σπασµένα της κρίσης για τα
οποία δεν έχουν και απολύτως καµµία ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα
να µπορέσει να προχωρήσει µε γρήγορους ρυθµούς σε όλα αυτά
τα απαραίτητα διαρθρωτικά µέτρα για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων, το τέρας δηλαδή της
επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της κερδοφορίας.
Το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο αυτούς τους δυο βασικούς
πυλώνες έρχεται να υπηρετήσει: όσον αφορά τη φορολογική πολιτική µε την αύξηση του ΦΠΑ για τα είδη και τις υπηρεσίες άµεσης ικανοποίησης των ειδικών αναγκών αλλά και ταυτόχρονα τη
µετάθεση στις καλένδες του 20% που πρέπει να καταβάλουν οι
καναλάρχες από τα έσοδα που έχουν από τη διαφήµιση. Αυτά
είναι τα δυο µέτρα και δυο σταθµά µιας βαθιάς ταξικής και αντιλαϊκής πολιτικής και ταυτόχρονα άδικης.
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Επίσης, είναι το όλο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων και των
ανατροπών στις ∆ΕΚΟ. Ισχυρίστηκε πριν η κ. Κατσέλη ότι η ευελιξία είναι προς όφελος των εργαζοµένων. ∆ηλαδή τι ήθελε να
µας πει η Υπουργός Εργασίας; Ότι οι εργαζόµενοι επιδιώκουν
να έχουν τέτοιες εργασιακές σχέσεις, τέτοια ωράρια εργασίας
και απασχόλησης µε βάση τα συµφέροντα και τις ανάγκες των
επιχειρήσεων; ∆ηλαδή να προσαρµόσει την ικανοποίηση των
αναγκών η οικογένεια του εργαζόµενου στους δυο µήνες δουλειάς που χρειάζεται να απασχολεί η επιχείρηση τον εργάτη; Και
τους υπόλοιπους εννιά-δέκα µήνες τι θα γίνουν; Κλέφτες;
Και όλα αυτά, λέει, για να αντιµετωπίσουµε τη ζούγκλα η οποία
επικρατεί στην αγορά εργασίας. Όµως, ακριβώς µε αυτά τα
µέτρα τα οποία παίρνετε, µε την ευελιξία στην αγορά εργασίας,
νοµιµοποιείτε τη ζούγκλα των κεφαλαιοκρατών. Και γι’ αυτό το
λόγο στην τοποθέτησή της δεν µπόρεσε παρά να πέσει σε βαθύτατες αντιφάσεις. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στους
εργοδότες και λέει: «Εάν δεν υλοποιείτε τις εργασιακές συµβάσεις, τότε θα καταπίπτουν αυτές και θα πηγαίνει η κλαδική σύµβαση». Αυτό σηµαίνει ότι αναγνωρίζει ότι η κλαδική σύµβαση
διασφαλίζει εν µέρει καλύτερα συµφέροντα για τους εργαζοµένους γιατί έχουν µεγαλύτερη διαπραγµατευτική ισχύ και µε
αυτές τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε, θέλετε να οδηγήσετε σε
ένα πολύ φθηνό εργατοϋπαλληλικό δυναµικό –γι’ αυτό ακριβώς
καταργείτε και τις κλαδικές συµβάσεις- χωρίς εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα, σµπαραλιάζοντας στην κυριολεξία τη
συνδικαλιστική τους οργάνωση.
Επίσης, στις ∆ΕΚΟ σας έπιασε ο πόνος για την εξυγίανση.
Μόνο που αυτή η οικονοµική κατάσταση των ∆ΕΚΟ είναι αποτέλεσµα ακριβώς µιας πολιτικής διαχρονικής ικανοποίησης εξυπηρέτησης των αναγκών των πολυεθνικών οµίλων µε διάφορους
τρόπους. Για παράδειγµα, τα ελληνικά αµυντικά συστήµατα.
Πόσες παραγγελίες και προµήθειες κάνατε στο εξωτερικό σε
πολυεθνικές επιχειρήσεις και καταδικάσατε σε αχρηστία τα ελληνικά αµυντικά συστήµατα και τις βιοµηχανίες τις οποίες έχει
για να µπορούν να βρίσκονται σε αυτό το οικονοµικό χάλι;
Έτσι, λοιπόν, µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία επιδιώκετε στο
όνοµα της εξυγίανσης αφ’ ενός να διευκολύνετε τη δράση στους
κεφαλαιοκρατικούς οµίλους, να αποκτήσουν και νέα πεδία δράσης, όπως για παράδειγµα, την ιδιωτικοποίηση των ελληνικών
αµυντικών συστηµάτων και άλλων κλάδων που κάλυπτε το κράτος για να µπορεί το κεφάλαιο να επιτεθεί. ∆εύτερον, οδηγείτε µε
µαθηµατική ακρίβεια στην επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας γιατί αν θέλετε, λέει, να έχετε υπηρεσίες συγκοινωνιακές πρέπει να τις πληρώσετε πολύ ακριβά µέσα από την
αύξηση κατά 30% των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών. Τρίτον, οδηγείτε στην αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης και στην εντατικοποίησή της.
Από την άλλη πλευρά καµώνεστε ότι όλα αυτά τα κάνετε προς
όφελος των εργαζοµένων όταν το ίδιο το κράτος ως εργοδότης
ζητά από τους εργαζοµένους του ΟΣΕ να υπογράψουν συλλογικές συµβάσεις µε µειώσεις 40%. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε τα εργασιακά δικαιώµατα;
Εµείς δεν το λέµε αυτό για να προστατεύσουµε τη δοσµένη
κατάσταση που υπάρχει στις ∆ΕΚΟ. Ξέρουµε πολύ καλά ότι αυτή
η κατάσταση δηµιουργήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες
των µονοπωλιακών οµίλων αλλά και ταυτόχρονα για να δηµιουργήσετε ένα µηχανισµό χειραγώγησης της εργατικής τάξης
και του συνδικαλιστικού κινήµατος µέσα από την ύπαρξη εκτεταµένων στρωµάτων της εργατικής αριστοκρατίας. Εµείς πολεµάµε αυτό το σύστηµα όχι για να έρθουν τα χειρότερα, αλλά για
να µπορέσει να αλλάξει η κατάσταση προς όφελος της εργατικής τάξης και της λαϊκής οικογένειας.
Αυτή η πολιτική, αυτά τα αποτελέσµατα δεν είναι τίποτα άλλο
παρά µία πολιτική διαχείρισης του καπιταλιστικού συστήµατος
ανεξάρτητα από το διαχειριστή. Ήδη βλέπουµε σήµερα εδώ ότι
τσακώνεται το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία ποιος θα ήταν ο καλύτερος διαχειριστής στην υλοποίηση των καπιταλιστικών αντιλαϊκών ταξικών αναδιαρθρώσεων, αλλά και ταυτόχρονα για να
αξιοποιήσετε την κρίση και να µπορέσετε µε κάθε τρόπο να ικανοποιήσετε τις ανάγκες των µονοπωλιακών οµίλων, να υλοποιήσετε τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς στην περιοχή.
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Εµείς το λέµε καθαρά. Οι εργαζόµενοι έχουν διέξοδο. ∆εν
µπορούν να σκύψουν το κεφάλι στο όνοµα της επίθεσης που δέχεται και της µοιρολατρίας και να το βάλουν στον πάγκο του χασάπη. Μπορούν να οργανώσουν την πάλη τους από πολύ
καλύτερες θέσεις στο όνοµα όχι µιας άλλης διαχείρισης, στα
πλαίσια ενός εκµεταλλευτικού βάρβαρου και απάνθρωπου συστήµατος, αλλά οργανώνοντας την πάλη τους για την ανατροπή
αυτού του συστήµατος. Σ’ αυτά τα πλαίσια µπορεί να υπάρξει
και αποδέσµευση από τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς αλλά
και ταυτόχρονα να οργανωθεί πάνω απ’ όλα η οικονοµία µε τέτοιον τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες τις λαϊκές και όχι τα
κέρδη των κεφαλαιοκρατών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία
µας λειτουργεί µε βάση κάποιους κανόνες. Η εκάστοτε εκλεγµένη κυβέρνηση, µε τη νοµιµοποίηση που της δίνει η ψήφος στις
τελευταίες εκλογές, µε την ψήφο εµπιστοσύνης που έχει λάβει
από την ελληνική Βουλή, καλείται να νοµοθετήσει και κρίνεται.
Και κρίνεται, προφανώς, στις επόµενες εκλογές µε βάση τι παρέλαβε και τι παρέδωσε. Κρίνεται, όµως, και κάθε µέρα. Κρίνεται
από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, από τους ίδιους τους Βουλευτές της, κρίνεται προφανώς από τους πολίτες. Και πρέπει να
µπορεί να νοµοθετεί µε καθαρή συνείδηση. Πρέπει να µπορεί να
νοµοθετεί έχοντας εµπιστοσύνη, όχι ότι πάντα κάνει το σωστό,
αλλά ότι επιχειρεί να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει. Και το κάνει,
όχι παίρνοντας υπ’ όψιν της το εκάστοτε πολιτικό κόστος, αλλά
έχοντας σαν µοναδικό της γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και το
συµφέρον της χώρας, όπως το αντιλαµβάνεται και το ερµηνεύει.
Αυτό επιχειρούµε να κάνουµε σήµερα. Κληθήκαµε να διαχειριστούµε την ελληνική οικονοµία και τις τύχες της χώρας σε µια
συγκυρία, την οποία, ειλικρινά, ως Κυβέρνηση, δεν ευχόµαστε
σε κανένα πολιτικό κόµµα. Κληθήκαµε να χειριστούµε την παρ’
ολίγο χρεοκοπία της χώρας.
Επειδή, πολλές φορές, ορισµένες φράσεις είναι λίγο αφηρηµένες -µιλάµε συχνά για χρεοκοπία - να θυµηθούµε τι σηµαίνει
χρεοκοπία; Να θυµηθούµε τι σηµαίνει και τι θα σήµαινε, αν στις
19 Μαΐου η Ελλάδα δεν είχε συνάψει αυτήν τη Σύµβαση. Θα σήµαινε µε πολύ απλά λόγια ότι το δηµόσιο δεν θα πλήρωνε πια κανέναν µισθό και καµµία σύνταξη. Θα σήµαινε ότι οι πολίτες θα
είχαν επιχειρήσει όλοι µαζί να πάνε στις τράπεζες και να αποσύρουν τις καταθέσεις τους. Θα σήµαινε ότι θα είχαµε επιχειρήσεις
να κλείνουν κατά συρροή και να µένουν άνεργοι, όχι µόνο αυτοί
που είναι σήµερα άνεργοι, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των
Ελλήνων πολιτών, των εργαζοµένων. Θα σήµαινε –ακόµα και αν
πολλά πολιτικά κόµµατα δεν θέλουν να το παραδεχθούν- την
έσχατη εξαθλίωση των πιο ευάλωτων και φτωχών τµηµάτων του
πληθυσµού.
Εµείς, λοιπόν, εκείνη τη στιγµή, κάναµε µια επιλογή. Ήταν µια
πολύ συνειδητή επιλογή. Να αποδεχθούµε µια συµφωνία, την
οποία κάναµε µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας και µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, µε ένα µηχανισµό, για τον οποίο και
εµείς οι ίδιοι δουλέψαµε, για να δηµιουργηθεί. Είναι ένας µηχανισµός, ο οποίος είδαµε, εκ των υστέρων, ότι λειτουργεί µε άλλους τρόπους και για άλλες χώρες και ότι η Ελλάδα µε τις δικές
τις ιδιαιτερότητες ήταν η πρώτη χώρα σε ένα ευρύτερο πρόβληµα της Ευρωζώνης. Είµαστε, λοιπόν, σήµερα, εδώ που είµαστε.
Καλούµαστε, κάθε τρίµηνο, σε µια αξιολόγηση της πορείας
µας. Αξιολόγηση του κατά πόσο πετυχαίνουµε τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή. Αξιολόγηση του κατά πόσο προχωράµε σε µια
σειρά από µεγάλες τοµές και αλλαγές, που, από µόνοι µας, θα
έπρεπε να είχαµε επιχειρήσει εδώ και χρόνια και δεν τολµούσαµε
να το κάνουµε. Ευτυχώς, σήµερα, αυτές οι µεγάλες τοµές αλλά
και οι αλλαγές συµβαίνουν.
Αυτή η Κυβέρνηση δεν θα απολογηθεί για το γεγονός ότι το
2010 έχει πετύχει τη µεγαλύτερη δηµοσιονοµική προσαρµογή,
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που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα
της Ευρωζώνης. ∆εν θα απολογηθεί για το γεγονός ότι είναι η
µόνη Κυβέρνηση, τουλάχιστον στη µνήµη των περισσοτέρων σε
αυτή την Αίθουσα, η οποία καταθέτει έναν προϋπολογισµό, που
βελτιώνει και δεν χειροτερεύει το αποτέλεσµα του προηγουµένου. ∆εν θα απολογηθεί για το γεγονός ότι άνοιξε πολλά µέτωπα,
για να κάνει πολλές αλλαγές, τις οποίες όλοι ξέρουµε και κουβεντιάζουµε µεταξύ µας ότι έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια.
∆εν θα απολογηθούµε για όλα αυτά.
Επίσης, η Κυβέρνηση αυτή δεν θα απολογηθεί για το γεγονός
ότι κάνει αλλαγές στην αγορά εργασίας. Ακούστηκαν πολλά εύκολα σε αυτή την Αίθουσα. Για κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους και των κοινωνικών κατακτήσεων, για µισθούς Λατινικής
Αµερικής. Έχω ορισµένα απλά ερωτήµατα. Το πρώτο είναι, κατά
ποία έννοια κατεδαφίζει κάποιος το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, όταν εφαρµόζει ρυθµίσεις που υπάρχουν σε όλες τις
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Κατά ποία έννοια κάποιος κατεδαφίζει και µειώνει τους µισθούς, όταν βάζει τάξη σε
µια κατάσταση, που ξέρουµε ποια είναι σήµερα; Είναι προτιµότερο να αγνοούµε αυτό που γίνεται, σήµερα, στην αγορά εργασίας; Θεωρούµε πιο σωστό και είµαστε ευχαριστηµένοι µε το
γεγονός ότι υπάρχει απόλυτη ασυδοσία; Εµείς στην πράξη βάζουµε τάξη, δίνοντας τη δυνατότητα να συνάπτονται επιχειρησιακές συµβάσεις, εκεί που δεν υπήρχε καµµία απολύτως
σύµβαση και ήταν ο εργαζόµενος στο έλεος του εργοδότη του.
Κατά ποία έννοια είναι όλα αυτά –όπως έχω ακούσει- επιστροφή στον εργασιακό Μεσαίωνα; Πότε θα κοιταχτούµε στον
καθρέπτη και θα δούµε την πραγµατικότητα σ’ αυτήν τη χώρα
και θα τολµήσουµε να κάνουµε αλλαγές, αντί απλώς να είµαστε
και να κάνουµε µια µεταξύ µας συζήτηση, όταν ξέρουµε ότι η κοινωνία είναι αλλού; Η κοινωνία ξέρει πολύ καλά τι γίνεται. Ο εργαζόµενος ξέρει πολύ καλά τι βιώνει σήµερα. Οι εργαζόµενοι,
σήµερα, δεν χρειάζονται τους εύκολους εργατοπατέρες, που
υποτίθεται ότι προστατεύουν τα συµφέροντά τους. Θέλουν κανόνες, διαδικασίες. Αυτό τους διασφαλίζει αυτό το νοµοσχέδιο.
Με αυτό το νοµοσχέδιο κάνουµε µια σειρά από χρήσιµες και
επείγουσες αλλαγές, που έχουν να κάνουν και µε τα δηµοσιονοµικά της χώρας, αλλά και µε τις ευρύτερες αλλαγές στη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση και όχι µόνο. Ναι, αυξάνουµε τον ΦΠΑ από το 11% στο
13%. Η εναλλακτική µας θα ήταν να είχαµε πάρει το 30% των
προϊόντων και να το είχαµε πάει από το 11% στο 23%. Το διαπραγµατευτήκαµε και κάνουµε µια πολύ πιο ήπια ρύθµιση. Με
αυτή την ήπια ρύθµιση, καταφέρνουµε να κάνουµε µια σειρά από
κινήσεις, που βοηθούν συγκεκριµένους τοµείς της οικονοµίας,
αλλά έχουν και κοινωνικό αποτέλεσµα. Μειώνουµε τον ΦΠΑ στα
φάρµακα από το 11% στο 6,5%. Έτσι, ανακουφίζουµε τη µέση
ελληνική οικογένεια και τα ασφαλιστικά µας ταµεία. Μειώνουµε
τον ΦΠΑ στα καταλύµατα. Ναι, µακάρι να µπορούσαµε να κάνουµε κάτι παραπάνω και να είχαµε εκτός από τα ξενοδοχεία, και
άλλους τοµείς του τουρισµού. Αυτό, όµως, µπορούµε να κάνουµε σήµερα µε βάση τη δηµοσιονοµική κατάσταση. Το µειώνουµε από το σηµερινό 11% στο 6,5%.
∆ίνουµε µια προσωρινή αναστολή στο πόθεν έσχες για δυο
χρόνια, όχι άκριτα, βάζουµε κριτήρια, για να µην δίνεται η δυνατότητα να ξεπλύνουν χρήµατα µεγαλοδικηγόροι και µεγαλογιατροί µε τεράστιες περιουσίες. Βάζουµε όρια αντικειµενικής αξίας
και τετραγωνικών. ∆ίνουµε βοήθεια στο κλάδο του αυτοκινήτου,
που αυτή τη στιγµή έχει µια τεράστια πτώση του τζίρου. Το κάνουµε παρά το γεγονός ότι, γνωρίζουµε ότι σε κάποιο βαθµό,
επιβαρύνουµε και το εξωτερικό µας ισοζύγιο. Αλλά είναι τόσο µεγάλη η πτώση, που χρειάζεται µια βοήθεια. Κάνουµε αναστολή,
για δυο χρόνια, ενός φόρου 20%, που αφορά στις τηλεοπτικές
διαφηµίσεις. Άκουσα, πριν, τον κ. Τσίπρα να µας εγκαλεί ότι είµαστε υποχείρια των εκδοτών και των καναλαρχών. ∆εν ξέρω αν
είναι αυτή η εικόνα που έχετε εσείς, βλέποντας τα δελτία των 8,
αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι δυο κλάδοι, για την ακρίβεια, ο
κλάδος της διαφήµισης και ο κλάδος των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, όπου υπάρχει κόσµος που απολύεται, όπου έχουν καταρρεύσει τα έσοδα. Και όπως και για τους άλλους κλάδους,
κάνουµε και εκεί µια κίνηση, γιατί τη στιγµή της κρίσης δεν βάζεις
έναν τέτοιο νέο φόρο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρα, λοιπόν, κάνουµε συγκεκριµένες, στοχευµένες κινήσεις,
όπως το να αποκτήσουµε µια σοβαρή πολιτική προσλήψεων στο
δηµόσιο τοµέα, νοµοθετώντας τον κανόνα 5:1. ∆εν θέλουµε, και
αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται, να πάει σε απολύσεις στο δηµόσιο τοµέα. Χρειάζεται, όµως, να υπάρξει µια σταδιακή προσαρµογή του µισθολογικού κόστους στο δηµόσιο τοµέα. Αυτό
θέλουµε να γίνει µε το φυσικό τρόπο, δηλαδή µε τις αποχωρήσεις. Θέλουµε µια πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις. Βεβαίως, εµείς θα προτάξουµε τους τοµείς που έχουν µεγαλύτερη
σηµασία που είναι οι τοµείς της Υγείας, οι τοµείς της Παιδείας,
οι τοµείς της Ασφάλειας και όπου αλλού το ελληνικό κράτος
χρειάζεται πραγµατική βοήθεια. Κάνουµε µια εξισορροπητική κίνηση, µετά από µια πολύ µεγάλη συζήτηση µε όλους τους εµπλεκόµενους, όσον αφορά στη φορολογία στα καπνά, στα τσιγάρα.
Ξέρουµε πολύ καλά πως εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα, που αφορά
στο ποσοστό κέρδους των περιπτεριούχων, το οποίο έχει µειωθεί πολύ. Πιστεύουµε ότι µε αυτήν τη ρύθµιση θα επανέλθει. Αν
δεν επανέλθει, θα έρθουµε και θα το ρυθµίσουµε. Αλλά θέλουµε
να ισορροπήσει η αγορά, όπως πιστεύουµε ότι θα γίνει.
Ακόµα, έχουµε µια διάταξη, που αφορά στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Άκουσα πολλούς οµιλητές -οι οποίοι, φοβούµαι, δεν
έχουν καν διαβάσει το νόµο, δεν έχουν διαβάσει τι ακριβώς κάνουµε- να µιλούν περί «ενός ανδρός αρχή». Κάνουµε αυτό ακριβώς που γίνεται στις υπόλοιπες στατιστικές υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κάνουµε σε πλήρη συνεννόηση και σύµπνοια µε την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Το τελευταίο
πράγµα που εµείς θα διακυβεύσουµε, είναι η αξιοπιστία των ελληνικών στατιστικών στοιχείων. Κατά κανένα τρόπο. Κάνουµε µια
ρύθµιση. Ναι, ανεβάζουµε το όριο των αναθέσεων από τα 45.000
ευρώ στα 60.000 ευρώ. Έγκληµα καθοσιώσεως! Να θυµίσω ότι
είµαστε η µόνη κυβέρνηση, η οποία αναρτά όλες αυτές τις αποφάσεις στο διαδίκτυο;
Βεβαίως, όταν έχεις να υλοποιήσεις ένα πρόγραµµα, το οποίο
στους επόµενους τέσσερις µήνες αφορά σε περίπου εκατόν
ογδόντα συγκεκριµένες και λεπτοµερείς δράσεις, θέλεις να έχεις
µια ευελιξία, όµως µε απόλυτη διαφάνεια. Ο λόγος της απόλυτης
διαφάνειας ήταν, που απέσυρα το πρωί τη διάταξη για τη ρύθµιση χρεών του δηµοσίου. Και να θυµίσω, σε όσους ήρθαν και
πολύ εύκολα είπαν «το ζητούµενο είναι να εισπράττονται τα ληξιπρόθεσµα», ότι έχουµε διπλασιάσει το ρυθµό είσπραξης των
ληξιπρόθεσµων. Εισπράξαµε 1,5 δισ. ευρώ, µόνο το 2010, όταν
οι προηγούµενες κυβερνήσεις δεν έκαναν καν διασταυρώσεις εισοδηµάτων µε περιουσία. Το κάναµε. Και κάναµε κατασχέσεις
σπιτιών, σκαφών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, ακριβώς για
να δείξουµε τη βούληση της κυβέρνησης να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Αλλά δεν µπορεί να είµαστε το µοναδικό κράτος στην
Ευρώπη, που δεν έχει µία διαδικασία διαγραφής χρεών. Γι’ αυτό
και θα επανέλθουµε µε µια ρύθµιση, η οποία θα διασφαλίζει απόλυτα τα ζητήµατα διαφάνειας, µέσω και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άφησα τελευταίο το ζήτηµα των ∆ΕΚΟ. Μπορούµε για άλλη
µια φορά, όπως προτιµά να κάνει η Αριστερά, να κρύψουµε
βαθιά το κεφάλι µας µέσα στην άµµο και να στηρίξουµε οποιαδήποτε συντεχνιακή διεκδίκηση. Να ξεχάσουµε το γεγονός ότι
υπάρχουν δηµόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας µε εργαζόµενους µε συνολικές αποδοχές, που προσβάλλουν τον µέσο Έλληνα πολίτη και τον ιδιωτικό υπάλληλο. Κάναµε, ήδη, µία µεγάλη
διόρθωση, το 2010, και συνεχίζουµε µε δύο τρόπους. Κατ’
αρχάς, ζητώντας -όπως ξεκινήσαµε να κάνουµε µε τον ΟΣΕ,
όπως συνεχίζουµε µε τον ΟΑΣΑ και µε µία σειρά από άλλες δηµόσιες επιχειρήσεις- σχέδια αναδιάρθρωσης. Κάνουµε µία κίνηση, που έχει µεν οριζόντιο χαρακτήρα, αλλά έχει µία σειρά από
συγκεκριµένα κριτήρια δικαιοσύνης. ∆ηλαδή, δεν µειώνει τους
µισθούς κάτω από 1.800 ευρώ, βάζει ένα πλαφόν 4.000 ευρώ, το
οποίο δεν µπορούν να ξεπερνούν οι συνολικές αποδοχές και
δίνει τη δυνατότητα σε επίπεδο επιχείρησης, αφ’ ότου µειωθεί ο
µισθός κατά 10%, να µην υπερβαίνουν οι υπερωρίες και τα υπόλοιπα το 10% του συνολικού βασικού µισθού σε επίπεδο επιχείρησης και όχι εργαζόµενου. Είναι µία κίνηση δικαίου, που θα µας
επιτρέψει να µειώσουµε το 1,5 δισ. ευρώ έλλειµµα, που έχουν
αυτές οι επιχειρήσεις. Και είναι πολύ εύκολο σε κάποιον να λέει
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«δεν φταίνε µόνο οι εργαζόµενοι». Βεβαίως. Όµως, έχουµε πέντε
ζηµιογόνες ∆ΕΚΟ, στις οποίες η µισθοδοσία ξεπερνά τα έσοδα.
Στις 11 ζηµιογόνες ∆ΕΚΟ, η µισθοδοσία είναι το 80% των εσόδων. Άρα, λοιπόν, πώς θα κάνει κάποιος εξορθολογισµό χωρίς
να αγγίξει και το κόστος µισθοδοσίας;
Θέλω να ξεκαθαρίσω, εδώ, σε αυτήν την Αίθουσα ότι, ενώ η
Κυβέρνηση δεν νοµοθετεί για το ζήτηµα των εισηγµένων ∆ΕΚΟ,
σκοπεύουµε, τις επόµενες ηµέρες και µετά την ψήφιση του
νόµου, να στείλουµε επιστολή µαζί µε τους συναρµόδιους
Υπουργούς στις διοικήσεις των εισηγµένων ∆ΕΚΟ, στις οποίες
το ∆ηµόσιο έχει πλειοψηφία ή ισχυρή µειοψηφία, και να τις καλέσουµε να κάνουν ανάλογες κινήσεις. Και το δηµόσιο θα εξασκήσει µέσα από τις γενικές συνελεύσεις το δικαίωµα του
βασικού µετόχου, γιατί είναι αδιανόητο να υπάρχουν κάποιες
∆ΕΚΟ, στις οποίες το δηµόσιο έχει έστω και µειοψηφική συµµετοχή, όπου για παράδειγµα το ένα τρίτο των εργαζοµένων έχει
αποδοχές πάνω από 100.000.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η βούλησή µας στις ∆ΕΚΟ είναι
να µην γίνουν απολύσεις. Η βούλησή µας είναι να διατηρηθεί ο
δηµόσιος χαρακτήρας τους. Και για να το κάνουµε αυτό, αναγκαζόµαστε και φέρνουµε, σήµερα, αυτές τις ρυθµίσεις. Γενικότερα, η προσπάθειά µας είναι µία, να κάνουµε µία δηµοσιονοµική
προσαρµογή, να βάλουµε τάξη στο σπίτι µας. Και να το κάνουµε
µε συνέπεια, ταυτόχρονα, ανοίγοντας και κάνοντας τις µεγάλες
τοµές και αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Και στη συζήτηση
που έχει γίνει από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης δεν έχω ακούσει εναλλακτική πρόταση. ∆εν έχω ακούσει µία πρόταση για το
τι άλλο θα µπορούσε να κάνει αυτή η κυβέρνηση εκεί που βρέθηκε, για το πώς αλλιώς θα πάρει ένα έλλειµµα 36 δισ. ευρώ και
θα το κάνει έξι δισ. σε µερικά χρόνια. Για το πώς αλλιώς θα ανατάξει την ελληνική οικονοµία την ανταγωνιστικότητά της. Για το
τι άλλο υπάρχει, εκτός από όλες αυτές τις παρεµβάσεις που ξεκινήσαµε να κάνουµε και θα κάνουµε.
∆εν είπαµε ποτέ ότι θα είναι εύκολο. ∆εν είπαµε ποτέ ότι είναι
ζήτηµα ενός χρόνου. Είπαµε, όµως, και το πιστεύουµε ότι θα κάνουµε αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια, θέλοντας να έχουµε µαζί
σύµµαχους τους Έλληνες πολίτες µε το µεγαλύτερο αίσθηµα δικαίου που µπορεί να υπάρξει. Επ’ αυτού θα ελεγχθούµε και θα
ελεγχόµαστε κάθε µέρα. Αλλά µην αµφιβάλλετε ποτέ για τη βούλησή µας να προχωρήσουµε σε αυτήν την κατεύθυνση και να το
κάνουµε µε ένα αίσθηµα δικαίου απέναντι στους Έλληνες πολίτες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παιδείας, ∆ιά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά
µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη µέλη για την
επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών» και λοιπές διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
Θέλετε και τη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι είναι µια δύσκολη σήµερα κοινοβουλευτική
ηµέρα. Υπάρχει ένα βάρος πάνω από την Αίθουσα και όλοι το
αντιλαµβανόµαστε. Κύριε Υπουργέ, µεγάλη ευθύνη γι’ αυτό το
βάρος φέρετε και εσείς, όχι αποκλειστική, αλλά µεγάλη.
Πρώτα-πρώτα, θέλω να µου πείτε αν θεωρείτε ότι περιποιεί
τιµή στο πρόσωπό σας από τους πεντακόσιους και πλέον Υπουργούς που υπήρξαν από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα να έχετε
κάνει εσείς χρήση του κατεπείγοντος στο 40% των περιπτώσεων.
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Για φανταστείτε: Πεντακόσιοι Υπουργοί, έντεκα φορές το κατεπείγον. Ένας Υπουργός, επτά φορές. Πείτε µου, περιποιεί τιµή;
Τι σηµαίνει αυτό; Αισθάνεστε κάποια ανασφάλεια; Φοβικά σύνδροµα; Αντιδράσεις; Και φτάνετε σε αυτό το έσχατο, θα έλεγα,
δεν θα πω τη λέξη ακραίο, κοινοβουλευτικό µέτρο του υπερεπείγοντος; Τι θα χάνατε, αν υπήρχε µία διύλιση, µία επώαση
όλων των ιδεών και ύστερα από τρεις ηµέρες να το ψηφίζαµε;
Αυτό, λοιπόν, είναι το ένα θέµα.
Το άλλο θέµα. Σας παρακολουθώ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι
συνάδελφοι µέσα στην Αίθουσα, µε εξαιρετική προσοχή. Το πρόβληµα δεν είναι ότι δεν «πιάνετε» τα θέµατα σωστά -που δεν τα
«πιάνετε» πάντα σωστά- είναι ότι έχετε ένα ανακάτεµα. Πηγαίνετε από το ρ’ στο δ’, από το δ’ πηγαίνετε στο σ’, από το σ’ ξαναγυρίζετε στο β’ και ξαναπάτε στο ω’ για να έρθετε µετά στο κ’.
Αυτή είναι η διαδροµή. Η νοητική σας διαδροµή επάνω στα θέµατα της οικονοµίας είναι ένα αλαλούµ! Είπατε για προτάσεις.
Προτάσεις έχουν γίνει, πολλές και σηµαντικές, αλλά σκοντάφτουν πάνω σε µία στείρα αντίρρηση χωρίς να διυλίζετε την
πραγµατικότητα αυτών των προτάσεων.
Ερχόσαστε σήµερα να µειώσετε µισθούς. Ανεξαρτήτως του
σωστού ή όχι της σκέψεώς σας, γιατί δεν φέρατε, κύριε
Υπουργέ, τόσο καιρό ένα ενιαίο µισθολόγιο; Ενιαίο µισθολόγιο,
δίκαιο. Ουδείς µπορεί να αντιδράσει. Ενιαίο µισθολόγιο: Όποιος
αµείβεται από το δηµόσιο, σε οποιονδήποτε τοµέα του δηµοσίου,
στενότερο ή ευρύτερο, έχει τις ίδιες απολαβές για ίδιο χρόνο
προϋπηρεσίας και για ίδια πτυχία. Απλά πράγµατα. Εάν αυτό το
είχατε φέρει, σήµερα δεν θα βρισκόσασταν σε αυτήν τη δύσκολη
θέση να λέτε «θα κόψω από έναν συγκεκριµένο χώρο χρήµατα».
Θα ήσασταν, λοιπόν, πολύ πιο άνετος στο να το περάσετε. Αυτό
είναι ένα θέµα και νοµίζω σηµαντικό.
∆εύτερον, µε την οικοδοµή. Τι είναι αυτό που κάνετε τώρα; Για
να καταλάβω. Λέτε «για δύο χρόνια αναστολή πόθεν έσχες µέχρι
200.000 και πρώτη κατοικία». Ποιος σήµερα αγοράζει εκεί που
έχουν πάει τα σπίτια διαµέρισµα διακοσίων χιλιάδων και µάλιστα
για πρώτη φορά; Ο µισθοσυντήρητος, αυτός που εν πάση περιπτώσει αποκαλείται µε την καλή έννοια φουκαράς, αυτός που
δεν έχει. Αυτός που έχει «µαύρα» χρήµατα δεν θα πάει να αγοράσει εκείνη τη στιγµή την πρώτη του κατοικία και µάλιστα διακοσίων χιλιάδων. Εάν θέλετε να αποδώσει, εάν θέλετε να µπούνε
στην αγορά όλα αυτά τα ανενεργά χρήµατα, µαύρα, κόκκινα,
πράσινα, µπλε, δεν µε ενδιαφέρει, θα δώσετε τη δυνατότητα για
δύο χρόνια, είπε πέντε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος,
έστω δύο, αλλά δώστε την ευκαιρία σε όποιον θέλει να επενδύσει στην οικοδοµή, σε όποιον θέλει.
Αυτοµάτως, από χρήµατα στα οποία εσείς δεν έχετε καµµία
πρόσβαση, δεν κερδίζετε τίποτα σαν κράτος, θα πάρετε το 23%.
Θα πάρετε 23% από την οικοδοµή, 23% από τα έπιπλα που θα
µπουν µέσα, 23% από τις κουρτίνες και θα δώσετε µία ανάσα.
Αύριο κιόλας να το κάνετε.
Αυτό το οποίο κάνατε δεν θα αποδώσει ουδέν. Υπάρχουν περίπου -κρατηθείτε- τριακόσιες χιλιάδες διαµερίσµατα απούλητα,
κάθονται κλειστά. Εάν, λοιπόν, αυτά τα διαµερίσµατα πουληθούν, εσείς παίρνετε εικοσιτριάρια -το καταλαβαίνετε;- 23%,
έτοιµα, καυτά λεφτά, αυτά τα οποία δεν µπορείτε να µαζέψετε
από αυτό τον ανέτοιµο, εν πολλοίς, ανίκανο, εν πολλοίς, εισπρακτικό µηχανισµό τον οποίο διαθέτει η Ελλάδα. ∆εν το κάνατε.
Σας είπαµε: Κάντε µία επιµήκυνση των διοδίων. Τελειώνουν το
’30. Βάλτε άλλα πέντε χρόνια ή εφτά χρόνια και πείτε στις εταιρείες µε το συµβόλαιο αυτό να πάνε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα να
πάρουν χρήµατα και να σας κάνουν δηµόσια έργα. Μιλώ για 15
δισεκατοµµύρια έργα µε την πρόταση την οποία σας κάνω, που
σήµερα δεν έχετε τη δυνατότητα να βγάλετε ούτε ένα κατοστάρικο να δαπανήσετε για δηµόσια έργα.
∆εκαπέντε δισεκατοµµύρια έτοιµα σας έχω για να γίνουν κοµβικά έργα, να ενωθεί η Ελευσίνα µε τη Θήβα, ούτως ώστε η διακίνηση των προϊόντων βόρεια και νότια της χώρας να µην περνάει
µέσα από την πρωτεύουσα, να ενώσουµε µε αυτά τα κεφάλαια,
κύριε Υπουργέ, τη Λαµία µε το Καρπενήσι και την Άρτα. Έργα
έτοιµα.
Όµως, εσείς κωφεύετε. Σας κάνω συγκεκριµένες προτάσεις
πώς θα βρείτε κεφάλαια χωρίς να φορολογήσετε. Η εύκολη
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λύση. Κινήστε αντίθετα από τη λογική. Όταν ο Πρωθυπουργός
της Μεγάλης Βρετανίας είδε την κρίση, πώς την απέκρουσε; Με
αυτό που σας λέγαµε εδώ: Μείωση του ΦΠΑ, όχι αύξηση του
ΦΠΑ. Μείωση του ΦΠΑ τρεις µονάδες κάτω. Κινήθηκε η αγορά,
µπόρεσε και έβγαλε τα έσοδα.
Λέγαµε σ’ αυτή την Αίθουσα ότι όσο αυξάνεται ο ΦΠΑ, µειώνεται ο τζίρος. Ευνόητο είναι. Έχετε ύφεση 4,6%-5%. Άρα, λοιπόν, κάντε την πράξη. Το 21 επί το 100 και το 23 επί το 95.
Λιγότερο θα εισπράττετε διαρκώς.
Το θέµα είναι ότι δεν έχετε «όσφρηση» της αγοράς, δεν έχετε
αντανακλαστικά της αγοράς και εκεί είναι το µεγάλο πρόβληµα
και εκεί είναι ο κίνδυνος.
Λέµε ότι το δηµόσιο έχει πάρα πολλούς υπαλλήλους. Θα προσπεράσω ότι υπήρξαν φωνές εδώ κάποτε µέσα στην Αίθουσα,
πρόσφατα, επί δικής σας Υπουργίας, που ακούστηκε το εκπληκτικό «Να διορίσουµε άλλες εκατό χιλιάδες στο δηµόσιο». Φανταστείτε αυτό τον έσχατο λαϊκισµό να τον είχαµε υιοθετήσει.
Θα είχαµε βουλιάξει και τον ΦΠΑ ο κ. Παπακωνσταντίνου θα τον
είχε πάει 50% από 23%!
Έχουµε πάρα πολλούς δηµοσίους υπαλλήλους. Η Ελλάδα έχει
περισσότερους δηµοσίους υπαλλήλους απ’ ό,τι έχει η Ολλανδία,
το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο µαζί. Αυτή είναι η αλήθεια. Να
απολύσουµε; Όχι, βέβαια. Ο άλλος πίστεψε ότι το κράτος είναι
σοβαρός αντισυµβαλλόµενος, εφόσον έχει προσληφθεί από το
κράτος, άνοιξε οικογένεια, έκανε παιδιά, έβαλε δάνεια, έχει πιστωτικές κάρτες, έχει βάλει γραµµάτια. ∆εν µπορείς ξαφνικά
αύριο το πρωί να του πεις «δεν έχεις δουλειά και κόψε το λαιµό
σου». Είναι αδιανόητο. Και από την άλλη πλευρά, θα έκανες ένα
άλλο µεγάλο έγκληµα, θα έκοβες την αγοραστική δύναµη η
οποία είναι απαραίτητος οδηγός σήµερα.
Ποιος, όµως, φταίει; Ποιος έβαλε όλους αυτούς στο δηµόσιο;
Ποιος το φόρτωσε; Ποιος συνειδητά έκανε το έγκληµα; Τα δύο
µεγάλα κόµµατα που κυβέρνησαν. Γιατί το έκαναν; Για πελατειακούς λόγους. Έβαζε ο καθένας και έχουµε σε κάθε τοµέα ανθρώπους από συγκεκριµένες περιοχές της χώρας. Στην
Ολυµπιακή ο ένας στους δύο είναι από τη Λειβαδιά: «Από πού
είσαι παιδί µου; Από τη Λειβαδιά. Ας είναι καλά ο φίλος µας, ο
Αλέκος ο Ακριβάκης!» Υπάρχουν άλλοι που είναι από άλλες περιοχές, γιατί από εκεί ήταν ο Υπουργός. Αυτή είναι µία αλήθεια.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα της Ολυµπιακής; Τη φορτώσατε
τόσο πολύ που µετά τη «χαρίσαµε» στον κ. Βγενόπουλο. Το ίδιο
πράγµα κάνατε παντού. Οι ∆ΕΚΟ έχουν πολύ περισσότερους απ’
όσους χρειάζονται.
Σας διαβεβαιώ, κύριε Υπουργέ, ότι λόγω ειδικότητας θα µπορούσα να λειτουργήσω την ΕΡΤ µε το ένα πέµπτο των ανθρώπων που έχει. Στείλτε, λοιπόν, τον Πρόεδρο που βάλατε να του
εξηγήσω. Όµως, τι θα κάνετε µε τους υπόλοιπους; Τι θα κάνετε
τέσσερις χιλιάδες ανθρώπους που έχετε βάλει πάνω εις την ΕΡΤ;
Τι θα τους κάνετε; Θα τους απολύσετε; Θα τους στείλετε στο
δρόµο;
Το θέµα, λοιπόν, είναι ακριβώς γιατί τους φορτώσατε, γιατί κάνατε το έγκληµα. Θα απολογηθεί κανείς; Έπειτα, είναι τα τεράστια ποσά. Ξέρετε ότι στις ∆ΕΚΟ οι µισθοί από τους αντίστοιχους
υπαλλήλους του δηµοσίου είναι δύο φορές επάνω; Ποιος τα
έδωσε; Μόνοι τους τα πήρανε; Ποιος τους έδωσε τα πολύ περισσότερα χρήµατα; Γιατί τους τα δώσατε; ∆εν πρέπει να απολογηθεί κάποιος εδώ στην Αίθουσα; ∆εν ήταν για πελατειακούς
λόγους ή αν θέλετε και για λόγους ησυχίας, «άσε τους τώρα, µη
µου κάνουν απεργίες, δώσε τους».
Αυτό το δόσιµο µας έφερε εδώ, αυτή η συνέχεια και η συνέπεια όλων των κυβερνήσεων του «Τσοβόλα, δώστα όλα». Τα δώσατε! Τώρα τι κάνουµε; Τώρα, λοιπόν, αρχίζουµε και λέµε να
τους κόψουµε. Να τους κόψουµε. Εύκολο ακούγεται και ίσως και
σωστό, επαναλαµβάνω. Αυτοί, όµως, έχουν φτιάξει έναν τρόπο
ζωής και ένα επίπεδο ζωής το οποίο πάτε να τους διαταράξετε
βιαίως. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Οι φταίχτες δεν είναι εκείνοι. Οι φταίχτες είστε εσείς, εσείς
που συνειδητά δίνατε, δίνατε, δίνατε και άδειασε το σεντούκι του
κράτους και τώρα δεν ξέρετε από πού να τα µαζέψετε.
Ακούω από τον αξιότιµο Πρόεδρο της Νέας ∆ηµοκρατίας τα
περί ανάπτυξης, θέµατα που προαναπτύξαµε εδώ και τρία χρό-
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νια, όταν στην Κυβέρνηση ήταν ο κ. Καραµανλής; Ποια ανάπτυξη; Πώς µπορείτε σήµερα να µειώσετε τη φορολογία από
45% σε 15% για να γίνουν ελκυστικές οι επενδύσεις;
Πώς θα γίνει, όταν όλα τα έσοδα που µαζεύει το κράτος δεν
φτάνουν, κύριε Υπουργέ, για να πληρωθούν οι δόσεις, οι µισθοί
και οι συντάξεις. ∆εν φτάνουν. Ένα απ’ όλα θα µείνει απέξω εκ
των πραγµάτων. Ό,τι µαζεύετε, µε την ύφεση η οποία είναι ante
portas, όσα χρήµατα και αν µαζέψουµε µε αυτήν τη βαριά φορολογία δεν φτάνουν.
Ποιος έχασε, λοιπόν, το ζύγι όλα αυτά τα χρόνια; Ποιος από
εσάς θα απολογηθεί στον ελληνικό λαό; Ποια εξεταστική επιτροπή; ∆ανειζόσασταν, δανειζόσασταν, δανειζόσασταν, δίνατε
αυξήσεις, δίνατε αυξήσεις, δίνατε αυξήσεις, πολλαπλασιάζατε,
πολλαπλασιάζατε, πολλαπλασιάζατε και το αποτέλεσµα είναι
αυτό σήµερα.
Βεβαίως, ο κ. Καραµανλής, ευφυώς για τον ίδιο, το έβαλε στα
πόδια µε ελαφριά πηδηµατάκια και άφησε την «καυτή πατάτα»
για εσάς. Εσείς, λοιπόν, έρχεστε να διαχειριστείτε αυτό το θέµα
το οποίο δεν είστε ικανοί να το διαχειριστείτε. Περί αυτού πρόκειται. ∆εν µπορείτε να το διαχειριστείτε, σας έχει ξεφύγει και
όσο πηγαίνει ο καιρός σάς ξεφεύγει και περισσότερο.
Εµείς ψηφίσαµε µε ευθύνη το άρθρο 1 του µνηµονίου. Γιατί το
κάναµε; Για να µην κοπούν, όπως είπε ο Υπουργός, οι µισθοί και
οι συντάξεις. Τώρα τι κάνετε εσείς; Πετσοκόβετε µισθούς και συντάξεις. Εµείς ήµασταν -και το είπα και στον Πρωθυπουργό- οι
σηµαιοφόροι της συναίνεσης και της συλλειτουργίας, αν θα µπορούσε να υπάρξει. Είµαστε σαφώς, αλλά δεν µπορούµε να γίνουµε οι νεκροθάφτες της κοινωνίας κατά καµµία έννοια. Περί
αυτού πρόκειται. Πώς θα βγείτε επάνω και από πού θα βγείτε
επάνω; Κοροϊδευόµαστε µε την επιµήκυνση. Έχετε να δώσετε
71 δισεκατοµµύρια το 2013 και 75 δισεκατοµµύρια το 2014. Από
πού θα τα βρείτε;
∆εν υπάρχει τρόπος, κύριε Υπουργέ. Εάν βρείτε το θάρρος και
πείτε ότι «µαζεύω όλα µου τα δάνεια από το 2011 µέχρι το 2019
και τα ρίχνω σε ένα οµόλογο του 2020», αυτή είναι η λύση και
πρόταση, για να µπορέσετε µετά την φορολογία από το 45% να
την πάτε στο 15%, να έρθουν επενδύσεις, να γίνει ανάπτυξη,
µπας και βγούµε επάνω.
∆ιαφορετικά, θα είµαστε σε ένα φαύλο κύκλο που εσείς κάθε
µήνα θα φέρνετε νέα φορολογικά µέτρα, νέα φορολογικά νοµοσχέδια και ο λαός θα βαραίνει όλο και περισσότερο. Φοβούµαι
ότι η απογοήτευση που υπάρχει σήµερα, η θλίψη που υπάρχει
σήµερα µεταβάλλεται συν τω χρόνω σε οργή και θα λείπει µόλις
µία σπίθα.
Έχετε αναλάβει τεράστια ευθύνη, ευθύνη την οποία, όµως, δεν
δείχνετε να µπορείτε να την κατανοείτε εις το επίπεδο που υπάρχει εις τον περιβάλλοντα χώρο.
Σας καλώ, λοιπόν, να αλλάξετε πολιτική και αν δεν µπορείτε,
να σηκωθείτε να φύγετε. Να σηκωθείτε να φύγετε, γιατί οδηγείτε
τη χώρα από λάθος σε λάθος και από µαρασµό σε µαρασµό. ∆εν
µπορεί άλλο η Ελλάδα να παρακολουθήσει όλα αυτά τα τερτίπια
τα οποία χρησιµοποιείτε. Είναι λάθος, είναι θάνατος, είναι το µνηµόσυνο της πατρίδας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννης.
Κύριε Κεφαλογιάννη, θέλετε και τη δευτερολογία ή µόνο την
πρωτολογία;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι όλα παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Αρχηγέ του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού φοβάµαι ότι µαταιοπονείτε. Ματαιοπονείτε όταν σωστά ζητάτε να πάει το χρέος της χώρας σε ένα νέο
τραπεζικό οργανισµό και να πάει στο µέλλον.
Γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς και ολόκληρη η Βουλή, ότι αυτό
το προνόµιο το απώλεσε η Ελλάδα µε τη σύµβαση. Αν πάτε στη
σελίδα 10 θα δείτε ότι ακόµα κι αν βρούµε χαµηλότερους τόκους, ακόµα κι αν µπορούµε να δανειστούµε από έναν άλλο
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φορέα, αυτό απαγορεύεται από τη σύµβαση. Kι αν διαφωνήσουµε σ’ αυτό θα δείτε στη σελίδα 21 του µνηµονίου στην παράγραφο 14 υποπαράγραφο 1, ότι αυτό δεν µπορείτε να το
διεκδικήσετε ούτε στα ελληνικά δικαστήρια παρά µόνο στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Αυτό δυστυχώς είναι το µνηµόνιο και γι’
αυτό εµείς λέµε σε όσους το ψήφισαν ότι έκαναν πολύ µεγάλο
λάθος.
Μας είπε κύριε Πρόεδρε ο κύριος Υπουργός ότι η Κυβέρνηση
νοµοθετεί µε καθαρή τη συνείδηση. Αναρωτήθηκε µάλιστα αν ξέρουµε τι είναι η χρεοκοπία κι είπε ότι δεν θα απολογηθεί σε κανέναν.
Ασφαλώς και πρέπει να απολογηθείτε κύριε Υπουργέ, όχι
εσείς προσωπικά, αλλά η παράταξη που κυβέρνησε αυτήν τη
χώρα για µια εικοσαετία, η παράταξη του ΠΑΣΟΚ. Οικονοµική
ιστορία δεν διαβάζετε; ∆εν σας είπε κανείς για το χρέος; Σας
είπε πολύ ωραία ο κ. Τζίµας ότι όλες οι κυβερνήσεις µέχρι το
’80 είχαν χρεώσει την Ελλάδα µε 3 δισεκατοµµύρια ευρώ και παραδώσατε το χρέος το 2004 στα 280 από τα οποία τα 180 είναι
τόκοι. ∆εν σας είπε κανείς ότι ευθύνεστε για το 92% του δηµοσίου χρέους; ∆εν σας είπε κανείς ότι ακόµα και την περίοδο της
Νέας ∆ηµοκρατίας εµείς πληρώσαµε από τα 80 δισεκατοµµύρια
του χρέους 62 για τόκους, 12 για την εθνική άµυνα, 6 για τα νοσοκοµεία και για τις συναλλαγµατικές διαφορές άλλα τόσα;
Ασφαλώς και πρέπει να απολογηθείτε.
∆εν ξέρω αν αυτή η στάση του οικονοµικού επιτελείου της
Κυβέρνησης προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι αδυναµία
να απαντήσει και γι’ αυτό άφησαν το συµπαθή για εµένα, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου µε άλλη αρµοδιότητα να βρίσκεται στα υπουργικά έδρανα. Θα πρέπει όµως ο κ. Βασίλης Κεγκέρογλου να
µεταφέρει στο οικονοµικό επιτελείο να διαβάσουν την Έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πριν µερικές µέρες δόθηκε
στη δηµοσιότητα, όπου λέει ότι για την εκτίναξη των spread που
µας οδήγησε στην κρίση δανεισµού και στο µνηµόνιο υπεύθυνος
είναι ο Υπουργός Οικονοµικών µε τις δηλώσεις που έκανε τον
Οκτώβριο του 2009.
Αυτά δεν τα λέω εγώ, δεν τα λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
δεν τα λένε τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, τα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κι αν δεν σας φτάνει αυτό, θα σας πω ότι τα
ίδια λένε και αυτοί οι διάφοροι νοµπελίστες φίλοι του Πρωθυπουργού, αυτοί δηλαδή που έρχονται να τον συµβουλεύσουν,
µεταξύ των οποίων και ο κ. Σµάγκι, Ιταλός τραπεζίτης της Κεντρικής Τράπεζας ο οποίος λέει το εξής: «Αν η Κυβέρνηση Παπανδρέου είχε πάρει εγκαίρως διαρθρωτικά µέτρα από το
φθινόπωρο του 2009, θα µπορούσε η χώρα µας να αποφύγει το
µνηµόνιο και την τριµερή επιτήρηση και να µην γίνει το πρόβληµα
ελλείµµατος και δηµοσίου χρέους οξύτατη κρίση δανεισµού».
Αυτά σας λένε. Άρα οφείλετε και να απολογηθείτε και ασφαλώς
δεν πρέπει να έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας.
Μας ρώτησε επίσης ο κύριος Υπουργός, πότε θα κοιτάξουµε
τον εαυτό µας στον καθρέφτη. Μα αυτό λέµε κι εµείς. Εάν έρθει
ο κύριος Υπουργός να διαβάσει τις δηλώσεις του, αυτές δηλαδή
που έκανε όταν µας παρουσίασε το µνηµόνιο κύριοι συνάδελφοι,
θα δει ότι στις 6 Μαΐου, όταν ψηφίζαµε το νόµο για το µνηµόνιο
-για το οποίο έχουµε πολλές ενστάσεις για τη στάση διαφόρων
κοµµάτων µεταξύ των οποίων και γι’ αυτή του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού- υπήρχε διάταξη µέσα στο άρθρο 1 παράγραφος 4,
όπου λέει, για το µνηµόνιο, ότι οι συµφωνίες και οι συµβάσεις εισάγονται στη Βουλή για κύρωση.
Μία µέρα µετά, στις 7 Μαΐου ο κ. Παπακωνσταντίνου δεσµεύτηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής -θυµάστε εκείνο το πραξικόπηµα, εκείνο το παγκόσµιο ρεκόρ βιβλίου Γκίνες όπου δεκαοχτώ
ώρες µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου βρέθηκε να το τροποποιεί- και µας είπε ότι προφανώς οι συµβάσεις αυτές θα έρθουν
στη συνέχεια στη Βουλή των Ελλήνων για συζήτηση και κύρωση.
Και τι έκανε µετά; Πέντε µέρες µετά –ακούστε γιατί πρέπει να
κοιτάζουν κάποιοι τον εαυτό τους στον καθρέφτη- µε το ν.3847,
στις 11 Μαΐου, στην παράγραφο 9 του συγκεκριµένου νόµου που
σας λέω, λέει ότι τη λέξη «κύρωση» την αλλάζει και την κάνει «συζήτηση και ενηµέρωση». Εσείς κύριοι της Κυβέρνησης, κύριοι
της πλειοψηφίας, µετά από τρεις αναθεωρήσεις του µνηµονίου,
είδατε να γίνει αυτή η συζήτηση και ενηµέρωση; Ήρθε ποτέ να
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κυρώσει στη Βουλή τη δανειακή σύµβαση η Κυβέρνηση; Αυτός
είναι σεβασµός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας; Αυτό δεν είναι
ασέβεια στους κοινοβουλευτικούς θεσµούς, δεν είναι προσβολή
στο διάλογο, δεν είναι µία ασυνεπής στάση της Κυβέρνησης;
Βεβαίως πρέπει κάποιοι να δουν τον εαυτό τους στον
καθρέφτη. Αν έχουν τη συνείδησή τους στη θέση της, πρέπει να
κάνουν αυστηρή κριτική στον εαυτό τους στον καθρέφτη. Αυτή
λοιπόν, είναι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
∆εν θα σας πω τώρα για άλλα νοµοσχέδια που έφερε και έλεγε
τα ίδια και τα ίδια. Είπα στον κύριο Υπουργό κατά τη διάρκεια
της συζήτησης -όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Καρατζαφέρηςότι δεν µπορεί ένας Υπουργός σε ένα χρόνο να έχει φέρει τα
µισά του νοµοσχέδια µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος όταν
από το 1974 τόσες δεκάδες, εκατοντάδες Υπουργοί δεν έχουν
φέρει τόσα νοµοσχέδια µ’ αυτήν τη διαδικασία και να εγκαλεί
εµάς για τη στάση µας όταν η Αντιπολίτευση έχει µόνο 11 λεπτά
να µιλήσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο παρατηρήσεις έχω για το
νοµοσχέδιο.
Το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί την οµολογία της αποτυχίας της
οικονοµικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά από το 1981. Είναι
οµολογία αποτυχίας της πολιτικής στις ∆ΕΚΟ, της πολιτικής
στους συνεταιρισµούς, της πολιτικής στο ΙΚΑ. Και µιας και βλέπω
συµπατριώτες µου στα υπουργικά έδρανα, θα σας πω ότι στην
Κρήτη έχουµε ένα ανέκδοτο. Κεγκέρογλου υπάρχουν –δεν
αφορά τον κ. Κεγκέρογλου ασφαλώς- ή Κεφαλογιάννηδες –για
να µην θίξω τον αγαπητό συνάδελφο- αλλά θέσεις στο δηµόσιο
και στο ΙΚΑ δεν υπάρχουν για να διορίσουµε.
Αυτή είναι η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, η πολιτική στο δηµόσιο, η
πολιτική του «Τσοβόλα δώστα όλα», η πολιτική των προγραµµατικών συµφωνιών µε τα δισεκατοµµύρια στους έχοντες και
κατέχοντες προµηθευτές και εργολάβους του δηµοσίου. Αυτές
είναι οι πολιτικές των Κολλάδων, οι πολιτικές των κρατικοδίαιτων
συνδικαλιστών που το ΠΑΣΟΚ έφτιαξε έναν κοµµατικό στρατό
ακριβώς για να µπορέσει να πάρει τα ηνία του κράτους
καταστρέφοντας την οικονοµία. Και σήµερα έρχεται πάνω σ’
αυτήν την πολιτική να ξηλώσει όλον αυτόν τον εσµό της
πολιτικής, που πήγε και την οικονοµία πίσω, θυσιάζοντας τα δικά
του παιδιά, τους δικούς του συνδικαλιστές.
Ο κύριος Υπουργός απέσυρε το άρθρο 7 και έκανε πολύ καλά.
Είναι το άρθρο, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο
στηρίχθηκε ο κ. Παπανδρέου προεκλογικά και δηµαγωγικά µ’
αυτήν τη γνωστή ρητορική «λεφτά υπάρχουν» για να µας πει ότι
από τα 30 δισεκατοµµύρια ευρώ θα έβρισκε 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ κάθε χρόνο για να στηρίξει την οικονοµία. Και έρχεται
σήµερα µε συνοπτικές διαδικασίες να παραγράψει 24 δισεκατοµµύρια -και καλά έκανε και το πήρε πίσω- χωρίς καµµία προϋπόθεση, όταν µέσα σ’ αυτήν τη διαγραφή µπορεί να γίνουν χιλιάδες
παρατυπίες, µπορεί να γίνουν χιλιάδες σκάνδαλα, µπορεί να
γίνουν χιλιάδες συναλλαγές κάτω από το τραπέζι.
Ορθώς, λοιπόν, την αποσύρατε αυτήν τη διάταξη. Γιατί, όµως
δεν αποσύρετε και την άλλη σκανδαλώδη διάταξη του άρθρου 9
παράγραφος 3 για τις απευθείας αναθέσεις και τους πρόχειρους
διαγωνισµούς; Γιατί δεν αποσύρετε τη σκανδαλώδη διάταξη του
άρθρου 4 παράγραφος 6 για τις χαριστικές πράξεις στους ιδιοκτήτες των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης; Ποιος σας οδηγεί να
χαρίσετε 200 εκατοµµύρια ευρώ στους εκδότες;
Πού είναι, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, το τσαγανό σας;
Στυλώστε τα πόδια! ∆είξτε το ανάστηµά σας! Υποχρεώστε την
Κυβέρνηση να υποχωρήσει! Το έκαναν οι συνάδελφοι της Νέας
∆ηµοκρατίας µε Κυβέρνηση Νέας ∆ηµοκρατίας. Οφείλω µάλιστα
να αναγνώσω εδώ τα ονόµατά τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εµείς, ως Βουλευτές της
Νέας ∆ηµοκρατίας, υποχρεώσαµε την Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας να πάρει πίσω ανάλογη ρύθµιση, όταν εσείς, ως Αντιπολίτευση, δεν είχατε το τσαγανό να κάνετε ονοµαστική
ψηφοφορία.
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Θα διαβάσω τα ονόµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
ολοκληρώστε!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ο κ. Κεδίκογλου, ο κ. Αποστολάκος, που κάθεται δίπλα µου, ο κ. Τζαµτζής, ο κ. Ρεγκούζας, ο κ. Νικηφοράκης, ο κ. Τσιαρτσιώνης, ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος κ. Τζαβάρας, ο κ. Σταυρογιάννης, ο κ. Μπαντουβάς, ο κ. Γιαννόπουλος. Εµείς τότε υπογράψαµε και η κυβέρνηση
υποχώρησε και πήρε πίσω τη διάταξη.
∆είξτε, λοιπόν, το τσαγανό σας! Όχι λεονταρισµούς µέσα στα
κλειστά γραφεία, αλλά στο Κοινοβούλιο! Υποχρεώστε την Κυβέρνηση να πάρει πίσω τη σκανδαλώδη διάταξη.
Θα ήθελα και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, όπως και τα
άλλα κόµµατα, να πάρουν θέση γι’ αυτό το συγκεκριµένο θέµα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
ολοκληρώστε!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο κατεδαφίζει µέσα σε
µια στιγµή κατακτήσεις δεκαετιών. Οδηγεί ένα µεγάλο κοµµάτι
της κοινωνίας στην εξαθλίωση. Οδηγεί ένα µεγάλο κοµµάτι της
νεολαίας στη φτώχεια. Οδηγεί ανθρώπους σε απόγνωση. Είναι
ένα νοµοσχέδιο το οποίο η Κυβέρνηση δεν έπρεπε να τολµήσει
να φέρει στη Βουλή. Θα µπορούσε να φέρει συγκεκριµένες διατάξεις, τις οποίες και εµείς ψηφίζουµε όσον αφορά τις ∆ΕΚΟ,
όσον αφορά την οικοδοµική ενίσχυση, όσον αφορά την ΑΤΕ και
όσον αφορά τη διαιτησία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όµως, δεν µπορεί να φέρνει σκανδαλώδεις διατάξεις -κλείνω, κύριε Πρόεδρε- όπως αυτή
µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Κύριε Κουσελά, είστε παρών. Έχετε δώσει υπόσχεση στους
περιπτερούχους εσείς προσωπικά. Πώς κάθεστε στα υπουργικά
έδρανα, όταν δεν λύνεται αυτό το θέµα και όταν αφαιρείτε από
τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους τα επιδόµατα;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
παρακαλώ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτά τα χρήµατα να τα δώσετε σε αυτούς τους ανθρώπους και αν θέλετε να εξοικονοµήσετε λεφτά, πάρτε αυτά τα 200 εκατοµµύρια και δώστε τα όχι
µόνο στα καταλύµατα, αλλά και σε όλα τα άλλα που έχουν το
σήµα του ΕΟΤ, για να ενισχύσουµε ένα µεγάλο κλάδο της οικονοµίας, όπως είναι ο τουρισµός.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να πάρω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού έχει το λόγο για µια παρέµβαση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Εγώ θα έδινα µία συµβουλή στον κ. Κεφαλογιάννη: Στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σκοινί!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Κύριε Κεφαλογιάννη, ξέρετε ότι το χρέος της χώρας µέχρι το
1990 ήταν 130 δισεκατοµµύρια, ακριβώς όσα προσέθεσε η Νέα
∆ηµοκρατία στα πεντέµισι χρόνια που ήταν εξουσία. Προσέθεσε
130 δισ.. Ακριβώς αυτή είναι η αλήθεια και γι’ αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός τα παράτησε και έφυγε. Είδε το βάρος.
Κύριε Κεφαλογιάννη, ποια οικονοµία έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία;
Ιδρύσατε πεντακόσιους τέσσερις φορείς και επιτροπές σε πέντε
χρόνια, 100 φορείς κάθε χρόνο. Εκεί τα φέρατε τα πράγµατα. Η
µία επιτροπή και ο ένας φορέας πίσω από τον άλλο. Σπατάλη της
σπατάλης! Το ΠΑΣΟΚ έχει προσθέσει άλλους τέσσερις σε αυτόν
το χρόνο που είναι στα πράγµατα. Εποµένως µη µιλάτε για οικονοµία εσείς!
Κάνατε µια πρόσθεση και µια αφαίρεση. Είπατε για είκοσι χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Έχουν περάσει τριάντα έξι όµως, χρόνια από τη
Μεταπολίτευση. Στα άλλα δεκαέξι χρόνια ήσασταν εσείς. Τι κάνατε εσείς επί δεκαέξι χρόνια, για να τιθασεύσετε το χρέος και το
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έλλειµµα; Από το 3% πήγε στα 15%-16% του ΑΕΠ, γιατί εσείς δεν
κάνατε σωστά τη δουλειά σας, γιατί εσείς υπήρξατε κατώτεροι
των περιστάσεων.
Κύριε Κεφαλογιάννη, είναι, επιτέλους, καιρός να µας πει η Νέα
∆ηµοκρατία ποια άλλη λύση υπήρχε τότε, εκείνη την ηµέρα που
εσείς παραδώσατε το δυσβάσταχτο χρέος, µετά τις παλινωδίες
της Κυβέρνησης Παπανδρέου τους πρώτους οκτώ µήνες. Όµως,
εκείνη τη «ρηµάδα» ηµέρα που πτώχευε η Ελλάδα ποια εναλλακτική λύση υπήρχε; Για να καταλάβουµε.
Αν παραπέµπετε σε αυτό το µνηµόνιο και λέτε «δεν µπορούµε,
δεν µπορούµε», να καταλάβετε καλά, κύριε Κεφαλογιάννη, πως
όταν η χώρα είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης –γιατί εκεί
οδηγούµεθα- δεν υπάρχει τύπος. Υπάρχει ουσία και η ουσία
είναι µία: Αν δεν µεταθέσουµε το χρέος, δεν πρόκειται ποτέ να
βγούµε επάνω. Αυτό το χρέος είναι µισή ευθύνη δική σας και
µισή του ΠΑΣΟΚ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν µπορείτε να έχετε
το λόγο, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να είναι και σε εσάς κατανοητό ότι υπάρχει ένα προσωπικό
θέµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Πρόεδρε, είναι
κατανοητό, αλλά δεν έχετε το λόγο. ∆εν µπορώ να αλλάξω τη
διαδικασία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Καρατζαφέρης αναφέρθηκε στο όνοµά µου τόσες φορές. Είναι δυνατόν να µην απαντήσω;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν γίνεται, κύριε Κεφαλογιάννη! Παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο. ∆εν υπάρχει αυτή η
διαδικασία. Τι να απαντήσετε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, είναι
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θέλετε το λόγο επί
προσωπικού;
Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: ∆εν επιτρέπεται να του στερήσετε το
λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Τραγάκη, δεν
χρειάζεται συνήγορο ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: ∆εν θέλατε να του δώσετε το λόγο,
παρά τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆εν γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε, αν ο αξιότιµος Αρχηγός του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού διαπίστωσε ότι υπάρχει µια αδυναµία στην Κυβέρνηση να στηρίξει τη θέση της και έσπευσε να
τη στηρίξει, εξισώνοντας εµάς µε τα χρέη που έχουν δηµιουργήσει. Γι’ αυτό βάζουµε το ‘80 ως βάση. Το ’80 δεν υπήρχαν
χρέη. Το χρέος είναι παιδί του ΠΑΣΟΚ και προσπαθεί να το κάνει
αποπαίδι και ο κύριος αξιότιµος Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού στηρίζει την Κυβέρνηση.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αυτό είναι επί προσωπικού, κύριε
Πρόεδρε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ µετά τις τελευταίες
δηλώσεις των εκπροσώπων του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
ετοιµαζόµουν να τους καλωσορίσω στη συµµαχία των µη προθύµων της Αίθουσας αυτής, διότι λέει το ΠΑΣΟΚ ότι µε το νοµοσχέδιό του αυτό σώζει την Ελλάδα και ο κύριος Πρόεδρος και ο
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δεν ψηφίζει καµµία διάταξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εγώ θα τους παρακαλέσω να ψηφίσουν τις τροπολογίες που
έχει καταθέσει η Νέα ∆ηµοκρατία για τους περιπτερούχους και
τον τουρισµό, για να µπορούµε να είµαστε σε µια γραµµή. Πάντως, οι ευθύνες είναι ευθύνες του ΠΑΣΟΚ και εγώ στον κύριο
Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού θα δώσω την περυσινή µου οµιλία. Έχει µέσα όλα τα στοιχεία όλων των κυβερ-
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νήσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αν κάνω ένα
ευρώ λάθος, παραιτούµαι από Βουλευτής. Το ίδιο και ο κύριος
Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού οφείλει να ζητήσει συγγνώµη γι’ αυτά που είπε τώρα για το χρέος.
Του το δίνω. Εγώ παραιτούµαι. Ζητώ µόνο συγγνώµη από τον
κ. Καρατζαφέρη.
Σας ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Η απολογία ενός κατηγορουµένου είναι
ιερή. Ως εκ τούτου την άκουσα την απολογία του κ. Κεφαλογιάννη. Φοβούµαι ότι πρέπει να αναζητά το κουστούµι του ο πρώτος αναπληρωµατικός της Νέας ∆ηµοκρατίας, γιατί τα πράγµατα
είναι όπως ακριβώς τα περιέγραψα και όχι όπως τα λέει ο κ. Κεφαλογιάννης. Βέβαια, δεν ξέρω αν ο επόµενος που έρχεται θα
πάει στη Νέα ∆ηµοκρατία ή στη ∆ηµοκρατική Συµµαχία της κυρίας Μπακογιάννη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Μα, τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε;
Υπάρχει και ένα όριο!
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ! Καθίστε κάτω, κύριε Κεφαλογιάννη. ∆εν µπορείτε να πάρετε το λόγο
ξανά!
Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης, για έξι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όλη η συζήτηση και η αντιπαράθεση που παρακολουθήσαµε
το τελευταίο λεπτό έχει να κάνει µε το χρέος. Αλήθεια, σας
ρωτάω: Ποιος κυβερνά όλα αυτά τα χρόνια; ∆εν είστε εσείς κι
εσείς; Ποιος φταίει για το χρέος; Ο νεολαίος που παίρνει 300
ευρώ; Η κοπέλα που σερβίρει στο κυλικείο µε τα 200 ευρώ; Αυτοί
δηµιούργησαν το χρέος στην Ελλάδα; Και αν αυτοί το δηµιούργησαν, ποιος το δηµιούργησε στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, στη Γερµανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία,
σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες; Ποιος; Οι υψηλά αµειβόµενοι
εργαζόµενοι; Τι έχετε να πείτε άραγε;
1990-2007: Πεντέµισι φορές αύξηση του ΑΕΠ. Είκοσι οκτώ
φορές τα κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν και µία φορά το
µεροκάµατο. Και τολµάτε να µιλάτε για το χρέος; Πάτε να φορτώσετε στον εργαζόµενο κόσµο που αγκοµαχά σήµερα το χρέος
της χώρας, που είναι χρέος σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες,
πρώτον, γιατί θέλετε να κρύψετε ότι φταίει το σύστηµα που υπηρετείτε και τα αδιέξοδα που δηµιουργεί για τον κόσµο και, δεύτερον, θέλετε να τον κάνετε συνένοχο για να περάσετε σε έναν
εργασιακό µεσαίωνα, σε µία βαρβαρότητα. Και πάλι ο κ. Παπακωνσταντίνου, που απουσιάζει, επισείει τον µπαµπούλα της χρεοκοπίας. Ρωτάµε, λοιπόν: Γιατί πήρατε τα δάνεια; Για να πληρώσετε τους µισθούς ή για να πληρώσετε τους δανειστές και να αυξάνεται το χρέος παραπάνω; Ναι ή όχι; Απαντήστε. Γι’ αυτό τα
πήρατε τα δάνεια. Σας τα έδωσαν για να τα πληρώνετε και να
χρωστάµε περισσότερο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και σταµατήστε
το παραµύθι ότι τα πήραµε για να πληρώσουµε τους µισθούς των
εργαζοµένων.
Κι έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση και λέει ότι υπηρετούµε το
δηµόσιο συµφέρον. Ποιο είναι, αλήθεια, το δηµόσιο συµφέρον;
Τα συµφέροντα των Γερµανών τραπεζιτών, των Ελβετών τραπεζιτών; Ποιων; Των Ελλήνων καπιταλιστών; Των επιχειρήσεων, που
είχαν δυσθεώρητα κέρδη; Αυτό θεωρείται δηµόσιο συµφέρον και
το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία. Όταν λέτε «συµφέρον δηµόσιο», εννοείτε αυτούς που καρπώνονται τον πλούτο της κοινωνίας, αυτούς που θησαύρισαν, που έχουν δισεκατοµµύρια, που
τα έχουν µαζεµένα και που περιµένουν ένα σεληνιακό τοπίο για
να επενδύσουν και πάλι και όχι το συµφέρον των εργαζοµένων,
που πλήρωσαν την ανάπτυξη και που πριν από µερικά χρόνια
άκουσαν ακριβώς το ίδιο παραµύθι: «όχι αυξήσεις, γιατί πρέπει
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να γίνει η οικονοµία µας ανταγωνιστική, γιατί πρέπει να ανέβει η
κερδοφορία και όταν θα ανέβει, θα κερδίσετε κι εσείς».
Αναρωτιέται κανείς: Αλήθεια, πού ζούµε;
Κύριοι της Κυβέρνησης, σοβαρολογείτε όταν λέτε ότι έρχεστε
και φέρνετε σήµερα ένα νόµο υπέρ των εργαζοµένων που διαλύει, γκρεµίζει, αν θέλετε, τις εργασιακές σχέσεις συνολικά, καταργεί τις κλαδικές συλλογικές συµβάσεις; Και είναι ένα βήµα
–και θα το πω έτσι- για να πάµε στο επόµενο, που είναι ατοµικές
συµβάσεις εργασίας. Έρχεστε και λέτε ότι αυτό συµφέρει τους
εργαζόµενους. Καλά, σοβαρολογείτε; Πού ζείτε; Είστε καλά;
Βγείτε και µιλήστε στον κόσµο έξω τώρα και πείτε του ότι αυτός
ο νόµος που φέρνουµε και η πολιτική που έχουµε ασκήσει µέχρι
τώρα είναι υπέρ των εργαζοµένων. Θα σας πάρουν µε τις πέτρες.
Βγείτε και πάτε στην ΕΘΕΛ αύριο και πείτε ότι ο νόµος που φέρνουµε είναι σε όφελός σας. Πηγαίνετε στις βιοµηχανίες και πείτε
ότι ο νόµος που φέρνουµε είναι σε όφελός σας. Πηγαίνετε σε
επτά κερδοφόρες επιχειρήσεις µε τεράστια κέρδη και πείτε τους
ότι ο νόµος που φέρνουµε είναι για να σας προστατεύσουµε από
τις απολύσεις.
Να σας πω γι’ αυτές τις κερδοφόρες: ΦΑΓΕ, εκατόν είκοσι
απολύσεις. Κάνει επενδύσεις στο εξωτερικό, έχει τεράστια απόδοση κεφαλαίου. Coca Cola, πάµφτωχη. Έχει κάνει µέχρι το
τέλος του 2010, σε ένα µήνα δηλαδή, τετρακόσιες απολύσεις.
ΕΒΓΑ, δώδεκα απολύσεις. Sanofi Aventis, εκατό απολύσεις.
Roche, ογδόντα πέντε απολύσεις. Lavifarm, σαράντα απολύσεις.
Αυτοί έχουν τεράστια κέρδη και επενδύουν στο εξωτερικό. Πηγαίνετε σε αυτούς τους εργάτες και πείτε τους –αλλά δεν κάνετε
µία περιοδεία- ότι ο νόµος που φέρνουµε είναι για να σας προστατεύσουµε.
Ποιον κοροϊδεύετε, αλήθεια; Μας κάλεσε ο κ. Παπακωνσταντίνου να κοιταχτούµε στον καθρέφτη. Βεβαίως να κοιταχτούµε
στον καθρέφτη και να δούµε τι; Μία ζούγκλα, την εργασιακή ζούγκλα, την οποία λέτε ότι θέλετε να διορθώσετε. Αλήθεια, ποιος
δηµιούργησε αυτήν τη ζούγκλα; Ποιος άρχισε να ξηλώνει συστηµατικά, ιδιαίτερα από το 1992 µέχρι σήµερα, ό,τι κατέκτησε
η εργατική τάξη και οι εργαζόµενοι µε αγώνες, αιµατηρούς πολλές φορές, µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο; Ποιοι; Οι Κοµµουνιστές; Ή εσείς, σοσιαλδηµοκράτες ή συντηρητικοί, όπως θέλετε
πείτε το; Ποιοι άρχισαν να ξηλώνουν όλες αυτές τις κατακτήσεις
και δηµιουργούν τον εργασιακό µεσαίωνα; Φέρνετε, λοιπόν, ένα
νόµο που, όπως σωστά είπε και ο εισηγητής µας, θέλετε οι κεφαλαιοκράτες να εξασφαλίσουν εργάτες που θα τους πληρώνουν όσο θέλουν, θα απολύουν, θα τους προσλαµβάνουν όποτε
θέλουν, θα καθορίζουν τα ωράρια. Φέρνετε ένα νόµο, µε τον
οποίο στέλνετε τους εργαζόµενους βορά κυριολεκτικά στην εργοδοσία.
Η κ. Κατσέλη µίλησε ειλικρινά, µόνο που το έκρυψε. Τι είπε;
Ότι το θεσµικό πλαίσιο που υπάρχει είναι πριν από είκοσι χρόνια,
δεν ανταποκρίνεται στη σηµερινή πραγµατικότητα, και πρέπει να
το αλλάξουµε. Είναι ακριβώς η έκφραση που χρησιµοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πράσινη Βίβλο, η οποία λέει επί λέξει ότι
πρέπει να τελειώνουµε µε αυτά που ξέραµε -συλλογικές συµβάσεις, συλλογικές διαπραγµατεύσεις- και να περάσουµε σε τελευταία ανάλυση σε ατοµική διαπραγµάτευση, γιατί αυτό
ανταποκρίνεται στις συνθήκες της σύγχρονης οικονοµίας. ∆ηλαδή, φθηνό και χωρίς δικαιώµατα εργατικό δυναµικό. Θέλουµελέει- «να εξασφαλίσουµε ισότιµους όρους.
Ισχυρίζεται µάλιστα η κυρία Υπουργός ότι δεν θα υπάρξει µείωση µισθών. Σοβαρολογείτε; Ποιον κοροϊδεύετε; Αφού θέλετε
να µην υπάρξει πρόβληµα και να µη µειωθούν οι µισθοί, γιατί δεν
βάζετε οροφή τις κλαδικές συµβάσεις; Γιατί βάζετε την εθνική
γενική συλλογική σύµβαση εργασίας, που είναι 740 ευρώ; Γιατί
δεν λέτε, αφού θέλετε να βοηθήσετε τους εργάτες –έλεος πια,
το βλέπουµε- ότι κατώτερη οροφή είναι η κλαδική σύµβαση εργασίας; Αυτή δεν την πειράζουµε και από εκεί και πέρα ας γίνει
διαπραγµάτευση µε τους εργοδότες. Και το χειρότερο από όλα
είναι ότι λέτε ότι ενισχύετε τη διαπραγµατευτική ικανότητα των
εργαζοµένων στις επιχειρήσεις. Ξέρετε τι θέλετε να κάνετε; Να
σπάσετε τους εργαζόµενους, αυτό δηλαδή που κάνετε και στις
∆ΕΚΟ και αλλού, να συκοφαντεί ο ένας τον άλλο. Εδώ θέλετε να
τους σπάσετε, να µην υπάρξει η κλαδική οµπρέλα, η συνολική
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δύναµη, αυτή η ρεφορµιστική έστω της εργατικής τάξης, µέσα
στον καπιταλισµό, για να µπορεί µετά να πηγαίνει σε σαλαµοποίηση. Κάθε εργοδότης να εκβιάζει, να στήνει και σωµατείο καµµιά φορά, αν θέλετε, εξαγοράζοντας µερικούς που έχουν τέτοιες
συνειδήσεις. Και να έρχεστε εδώ και να λέτε ότι συµφώνησε το
σωµατείο, άρα οι συµβάσεις αυτές θα ισχύουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που πρέπει να τεθεί είναι το εξής: Ποιος
ωφελείται; Και εκεί µπορεί να υπάρξει απάντηση. Από όλες αυτές
τις ρυθµίσεις, ποιος ωφελείται; Οι εργαζόµενοι ή οι εργοδότες;
Αν θέλετε την απάντηση, ο ΣΕΒ τη χαιρέτησε. Από τους εργαζόµενους δεν τόλµησε κανένας µέχρι τώρα. ∆εν ξέρω αν θα το κάνουν αύριο εκείνοι που έχουν εξαγοραστεί όλα αυτά τα χρόνια.
Ούτε ένας δεν είπε ότι είναι υπέρ των εργαζοµένων, παρά µόνο
ο ΣΕΒ.
Τα ίδια και µε τα υπόλοιπα. Σε ένα σταθώ: Ενοικίαση. Από δώδεκα µήνες σε τριάντα έξι. ∆ουλεµπόριο. Και µάλιστα το θεωρεί
επιτυχία η κ. Κατσέλη, γιατί, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
υπάρχει όριο. Και δεν θέλω να πω από τη Βουλή το τι λέγεται: ότι
παίρνει και νοικιάζει εργαζόµενους. Σύγχρονο δουλεµπόριο στις
χειρότερες συνθήκες.
Τα είπε και η Γραµµατέας του κόµµατός µας. Ο πόλεµος τώρα
γίνεται σκληρός. Αν έχετε την αίσθηση ότι η ιστορία σταµάτησε
σε εσάς, έχετε µεγάλες αυταπάτες. Στον πόλεµο θα απαντήσουν
µε πόλεµο οι εργαζόµενοι και µε σκληρό πόλεµο. Μπορεί σήµερα
να νοµίζετε ότι τους έχετε στο χέρι, αλλά να ξέρετε ότι εκείνοι
που θα βγουν και θα είναι πιο φανατικοί και ασυγκράτητοι, θα
είναι εκείνοι που σας εµπιστεύθηκαν την ψήφο τους, που πίστεψαν ότι θα τους δώσετε καλύτερες συνθήκες δουλειάς.
Τους στέλνετε στην κόλαση και αυτοί θα σας το ανταποδώσουν και θα βάλουν δρόµο για να πάρουν οι ίδιοι την εξουσία,
γιατί πλέον δεν µπορείτε να κυβερνάτε. Ο καπιταλισµός έφαγε τα
ψωµιά του.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
αλλά τώρα µιλάνε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. ∆εν είναι
σωστό να διακόπτετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Λαφαζάνη, ξέρετε τον Κανονισµό. Πέντε λεπτά θα µιλήσει ο κύριος Πρόεδρος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και ο κύριος Πρόεδρος που ζήτησε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και ο κύριος Πρόεδρος τον ξέρει και ζήτησε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ! Έχω
δώσει το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προκαλεί την
απάντησή µου η αγόρευση του κ. Παφίλη. Άκουσα και την κ. Παπαρήγα. Μιλούν για τους εργαζόµενους και τους βιοµηχάνους,
τον ΣΕΒ. Προφανώς αγνοούν ότι το 97% των επιχειρήσεων στη
χώρα µας είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Και υπάρχει και µία
άλλη κατηγορία Ελλήνων πολιτών: Είναι οι άνεργοι. Πραγµατικά,
ακούω συνεχώς: «Οι εργαζόµενοι, οι βιοµήχανοι».
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Και ο άνεργος είναι εργαζόµενος, που
εσείς τον στείλατε στην ανεργία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για εµένα, αγαπητέ κύριε
Τζέκη, και όσους δεν σκέφτονται µόνο για τον πόλεµο µέχρι τη
ρήξη και την κατάληψη της εξουσίας, αυτά είναι ανεύθυνα…
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Μα, ο πόλεµος έχει κηρυχθεί.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Στις κρίσιµες αυτές ώρες,
κύριε Χαλβατζή, µας υβρίζετε ως υπηρέτες του κεφαλαίου. Αφήστε να πούµε τη γνώµη µας. Επιτέλους το Κοινοβούλιο είναι
ελεύθερο. Είναι ελεύθερο!
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Το απέδειξε σήµερα!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι ελεύθερο!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε
Τζέκη.
Συνεχίστε κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Υπάρχει, πράγµατι, µία διπλή
ασυλία. Η ασυλία που έχουµε όλοι οι Βουλευτές –κάτι που πρέπει ξανά να εξεταστεί- και η πολιτική ασυλία που έχει το Κοµµουνιστικό Κόµµα και αυτό επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί...
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Κακλαµάνη, εµείς και δεµένοι
λέµε τη γνώµη µας επί χρόνια και στις φυλακές και στις εξορίες.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό επιβεβαιώνει …
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Να σταµατήσουν οι προκλήσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ!
Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί ένα ελεύθερο Κοινοβούλιο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: …ότι έχετε δικτατορικές αντιλήψεις.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είπα «είναι ελεύθερο το Κοινοβούλιο»! Επιτέλους!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να µας άρετε την ασυλία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό το ότι µε εµποδίζουν να πω τη γνώµη µου. Και δεν
υβρίζω, ασφαλώς. Υβριζόµαστε από το ΚΚΕ και δεν δικαιούται
κανείς να το κάνει, όταν απέναντί του είναι άνθρωποι που εργάζονται από δέκα χρονών και έχουν δώσει τις εξετάσεις τους.
Όταν έφερνα εγώ το ν. 1264/82 και όταν θέταµε τις επιχειρησιακές συµβάσεις στην κορωνίδα των συλλογικών συµβάσεων,
εσείς το Κοµµουνιστικό Κόµµα τον καταψηφίζατε. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Σήµερα δεν θα ήταν απειλή οι επιχειρησιακές
συµβάσεις, δεν θα ήταν ο φόβος για τους εργαζόµενους, εάν και
το Κοµµουνιστικό Κόµµα και αργότερα η γραφειοκρατία του
ΠΑΣΟΚ δεν σκέπτονταν όχι πώς θα µαζικοποιηθεί το εργατικό κίνηµα, αλλά πώς θα το ελέγχουν µε οργανώσεις – «σφραγίδες».
Όταν έγινε ο ν. 1264, είχαµε έξι γενικές συνοµοσπονδίες, είχαµε εκατοντάδες οµοσπονδίες και εργατικά κέντρα και χιλιάδες
πρωτοβάθµιων σωµατείων. Αυτό ήταν «Μεσαίωνας» και γι’ αυτό
έπρεπε να καταργηθεί ο ν. 330/76 της Νέας ∆ηµοκρατίας που
τον συντηρούσε. Η Ελλάδα ήταν στον κατάλογο του ∆ιεθνούς
Γραφείου Εργασίας µαζί µε τις δικτατορίες της Αφρικής και της
Λατινικής Αµερικής.
Όταν, λοιπόν –και απευθύνοµαι τώρα στον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεν θα τον αναφέρω ονοµαστικώς, γιατί θα ζητάει το λόγο «επί προσωπικού». Όταν µιλάµε για τη δεκαετία του ’80, να σκεφτόµαστε τι προϋπήρξε. Το
1981 το έλλειµµα που παρέλαβε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν
15% και 25% ο πληθωρισµός, γιατί είχατε το εργοστάσιο στο Χολαργό –το Νοµισµατοκοπείο- που έκοβε πληθωριστικό χρήµα. Το
60% του ΑΕΠ είναι ένα όχι απλώς θεµιτό, αλλά παραγωγικό δηµόσιο χρέος, ένας δανεισµός που προάγει την ανάπτυξη. Αυτό
έγινε στην οκταετία του Ανδρέα Παπανδρέου και των κυβερνήσεων τότε, του ΠΑΣΟΚ.
Και εάν –επαναλαµβάνω- δεν υπήρχε αυτή η γραφειοκρατική
αντίληψη να έχουµε σφραγίδες, δεν µας ενδιαφέρει εάν οι εργαζόµενοι από ενάµισι εκατοµµύριο είναι διακόσιες χιλιάδες και
τυπικά µόνο στα σωµατεία, για να κάνουµε συνέδρια και να αποπειρόµαστε µάλιστα και αυτή την «κουτσή» Γενική Συνοµοσπονδία –διότι ξέρουµε όλοι ότι ο ιδιωτικός τοµέας δεν εκφράζεται
στη ΓΕΣΕΕ- να θέλουµε να την κάνουµε τρία κοµµάτια. Ξεκινήσατε εσείς µε το ΠΑΜΕ, συνεχίζει τώρα η Νέα ∆ηµοκρατία και ο
ΣΥΡΙΖΑ και κατά τα άλλα κοπτόµεθα για τους εργαζόµενους.
Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγµή η χώρα πραγµατικά αντιµετωπίζει έναν πόλεµο. ∆εν είναι πόλεµος µε τανκς που µπαίνουν από
τα σύνορα. Αλλά, εάν ηττηθούµε σε αυτόν τον πόλεµο, εάν, όπως
πολλοί ζητάνε, φύγουµε από την ΟΝΕ, φύγουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνουµε εδώ, σε αυτή τη γωνιά της Νοτιανατολικής Ευρώπης; ∆εν κοιτάζετε γύρω πώς ήµασταν πριν από
λίγα χρόνια; Αλλά µπορεί να οικοδοµείς επί χρόνια πολλά και
µέσα σε µία ηµέρα να καταρρεύσουν όλα. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα
τα τελευταία έξι χρόνια.
Ο λαός µας σήµερα κάνει µία προσπάθεια. Λυπάµαι όταν η ει-
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κόνα της Βουλής σήµερα είναι ουσιαστικά σαν να βλέπω τα κανάλια. Επ’ ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, να σταθεί όρθια η Κυβέρνηση απέναντι στους καναλάρχες. Και εγώ ρωτώ: Γιατί τους
χαρίζετε το αγγελιόσηµο; Εδώ απολύουν εργαζόµενους, δηµοσιογράφους και άλλους υπαλλήλους τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Τους απολύουν, για ποιο λόγο; Πού στηρίζουν την Κυβέρνηση;
Όπως λέει εδώ η ∆εξιά και η παραδοσιακή Αριστερά; Λένε ότι
τάχα τα κανάλια στηρίζουν την Κυβέρνηση. Εγώ δεν το βλέπω
αυτό. Βλέπω ειδικές εκποµπές µάλιστα, µε τις οποίες διασύρουν
την Κυβέρνηση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να την πάρετε πίσω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτήν την πολιτική της Κυβέρνησης την κάνουν κοµµάτια, για να µην καταλαβαίνει ο λαός ποιοι
είναι οι κίνδυνοι σήµερα.
Τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που γυρίζει σε όλο τον κόσµο, σε
όλη την Ευρώπη, για να ανατάξει την αναξιοπιστία της χώρας,
αυτόν τον Πρωθυπουργό µε ειδικές εκποµπές προσπαθούν να
γελοιοποιήσουν. Αυτή είναι η στάση τους. ∆εν πρέπει σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, όπου αντιµετωπίζουµε δόλο και ιδιοτέλεια,
να σκύβουµε και να κάνουµε πίσω.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να πάρει πίσω η Κυβέρνηση την διάταξη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε θέλω να κλείσω
για να µιλήσει και ο αγαπητός µου ο κ. Λαφαζάνης …
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να κάνετε ονοµαστική ψηφοφορία. Μπείτε µπροστά, κύριε Κακλαµάνη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Κεφαλογιάννη,
γιατί διακόπτετε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να πάρει πίσω τη διάταξη
η Κυβέρνηση. Έτσι γίνεται στα Κοινοβούλια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να συνεχίσω, µε την άδεια του κ. Κεφαλογιάννη;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, όχι µε
την άδεια του κ. Κεφαλογιάννη, µε την άδεια του Προεδρείου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μα, τελικώς πρέπει να ζητούµε
άδεια εδώ για να µιλήσουµε από δεξιά και από αριστερά και όχι
από το Προεδρείο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το ζωντανέψατε το
Κοινοβούλιο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό που χρειάζεται σήµερα, αντί να λέει η Νέα ∆ηµοκρατία για τα λάθη του
ΠΑΣΟΚ όταν ήταν αντιπολίτευση, είναι, αν το πιστεύει, να µη
κάνει τα ίδια λάθη κι αυτή τώρα. Η παραδοσιακή αριστερά πρέπει να καταλάβει ότι ο κόσµος που την ακολουθεί, την ακολουθεί
διότι ελπίζει σε µία πολιτική που θα συµβάλει να βγει η χώρα από
αυτό το αδιέξοδο. Αυτό θέλει ο κόσµος, οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι, οι µικροµεσαίοι.
Όταν αντιµετωπίζαµε πόλεµο –µας θύµισε µία ηµέρα ο κ. Χαλβατζής- στα ελληνοαλβανικά σύνορα, όλος ο λαός, όλες οι δυνάµεις του, παρ’ ότι υπήρχε δικτατορία, ενώθηκαν, αντιµετώπισαν και νίκησαν.
Βέβαια τότε δεν είχαν ούτε τα κανάλια ούτε µια βουλή στην
οποία να αλληλογρονθοκοπούνται οι πάντες για τα πάντα και να
µη βλέπει ο λαός µια αχτίδα ελπίδας και αισιοδοξίας να βγαίνει
από εδώ µέσα.
Κύριε Πρόεδρε, έχω αρκετές επιφυλάξεις για επιµέρους διατάξεις του νοµοσχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά τα αυτοκίνητα, οι µάντρες είναι γεµάτες από αυτοκίνητα νέων σχετικώς κυκλοφοριών. Εδώ να µείνουν τα λεφτά.
Γύρω στα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι το υπολογιζόµενο κόστος αγοράς εκατόν πενήντα χιλιάδων νέων αυτοκινήτων. Όσοι
έχουν αυτοκίνητα πάνω από µια δωδεκαετία, ας πάρουν δύο,
τριών, τεσσάρων ετών αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν και τώρα
είναι στις µάντρες. Αυτό σκεφτείτε το.
∆είτε επίσης και άλλες διατάξεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ∆ιότι γνωρίζουµε κάτω από
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ποιες συνθήκες πιεστικότατες εισηγείστε εδώ διάφορα µέτρα,
διάφορα νοµοθετήµατα. Αλλά αυτά χρειάζονται και µελέτη σοβαρότερη.
Θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο θέµα των εσόδων, για να µη δίνετε το δικαίωµα σε εκείνους που διπλασίασαν τις ανείσπρακτες
οφειλές, να λένε εδώ και να παραπλανούν τον ελληνικό λαό ότι
τάχα τα χαρίζετε. Είναι γνωστό ότι είναι λεφτά, τα οποία δεν εισέπρατταν οι εφορίες και είναι αδύνατον πια να εισπραχθούν.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Χαλβατζή, δεν
δικαιούστε να πάρετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Το θέµα της ασυλίας δεν είναι απλή
κουβέντα. Έρχεται και επανέρχεται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ και
από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης η ασυλία του ΚΚΕ.
∆εν φοβόµαστε τίποτα και κανέναν. Έχουµε εµπιστοσύνη στην
εργατική τάξη και στον ελληνικό λαό. Κι αυτός είναι που µας
στέλνει εδώ. ∆εν µας στέλνει ούτε ο κ. Κακλαµάνης ούτε ο κ. Πάγκαλος ούτε κανένας άλλος.
Οι απειλές σε µας δεν περνάνε. Αυτό πρέπει να το πάρουν χαµπάρι όλοι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούσατε
εσείς καµµία απειλή; Άκουσε κανείς εδώ καµµία απειλή;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν µ’ αφήσατε να
απαντήσω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κάποιοι λένε «άσ’ τους να
λένε». Εµένα µε ενοχλεί να λένε «άσ’ τον, ΚΚΕ είναι, λέει ό,τι
θέλει». ∆εν µ’ αρέσει αυτό. Αυτή είναι µια κακή πολιτική ασυλία.
Αν θέλετε κάποτε καταλάβετέ το.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Όλοι ξέρουµε ελληνικά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ξέρετε τις απόψεις µου, ξέρετε
τις αντιλήψεις µου, ξέρετε τη διαδροµή µου. ∆εν µπορείτε να
λέτε ό,τι θέλετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ!
Το λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο αγαπητός πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης
κάπου υπερακόντισε ακόµη και τον Υπουργό Οικονοµικών σε κινδυνολογία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να τον κρεµάσουµε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι. ∆εν θα σας κρεµάσουµε καθόλου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είστε σε θέση να κάνετε κυβέρνηση;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ! Μην αναφέρεστε προσωπικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ δέχοµαι την κριτική σας. ∆εχτείτε και εσείς ένα µικρό αντίλογο. Είπατε µάλιστα ότι βρισκόµαστε και σε πόλεµο. Και λέω…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εξωτερικό, όχι εσωτερικό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ρωτάω: Επειδή βρισκόµαστε σε
πόλεµο, την υπενοικίαση των εργαζοµένων, αυτό το σύγχρονο
δουλεµπόριο, την κάνουµε από δεκαοκτώ µήνες τριάντα έξι
µήνες; Τρία χρόνια υπενοικιαζόµενος θα είναι ο νέος άνθρωπος
που θέλει να δουλέψει τώρα; Και αυτό το λέτε µήπως για να αντιµετωπίσουµε τον πόλεµο;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σ’ αυτό συµφωνώ µαζί σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Χαίροµαι πάρα πολύ. Τον ένα
χρόνο δοκιµασίας, που βάζετε τώρα για τους νέους εργαζόµενους, είναι για να αντιµετωπίσουµε κανέναν πόλεµο ή για να γλιτώσουµε την πτώχευση;
Κυρία Υπουργέ, γι’ αυτό το κάνετε; Βάζετε ένα χρόνο δοκιµασίας για να αντιµετωπίσουµε την πτώχευση;
Και µόλις τελειώσει αυτός ο χρόνος δοκιµασίας, απολύεται ο
εργαζόµενος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, µε το
νέο µη εργατικό δίκαιο, που έχει ένα όνοµα το «δίκαιο του αφεντικού». Απολύεται αυτός ο εργαζόµενος άνευ αποζηµίωσης.
Ξέρετε τι ίσχυε µέχρι σήµερα; Και ένα µήνα να δούλευε ο ερ-
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γαζόµενος και τον απέλυε ο εργοδότης, είχε αποζηµίωση. Γι’
αυτό γίνονται αυτά; Ακούστε τι κάνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Αν ένας εργαζόµενος δούλευε λιγότερο από τέσσερις ώρες,
δηλαδή ένα τρίωρο, ένα δίωρο, είχε µια προσαύξηση στο ωροµίσθιό του 7,5%. Και έρχεστε κυρία Υπουργέ, και κόβετε αυτή
την προσαύξηση του 7,5%. ∆ηλαδή σαν να λέτε «όλα ευέλικτα,
όλα ελαστικά, όλα στη µερική απασχόληση». Αυτό είναι το πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας; Το 7,5% που έπαιρνε ένας νέος
εργαζόµενος που δούλευε δύο ώρες; Αυτό γιατί το κόβετε;
Την «εκ περιτροπής εργασίας» από έξι µήνες την κάνετε εννιά
µήνες. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Ότι όλο το χρόνο σχεδόν θα δουλεύει χωρίς να µπορεί να υποκατασταθεί αυτός ο χρόνος. Και θα
δουλεύει όσο θέλει ο εργοδότης, άνευ υπερωριών. Αυτό είναι η
διάλυση, είναι η εργασιακή ζούγκλα.
Μας λέτε ότι υπάρχει εργασιακή ζούγκλα σήµερα. Να το
δεχτώ. Συγχαρητήρια, λοιπόν, για την εργασιακή σας ζούγκλα,
την οποία αναγνωρίζετε. Με αυτά τα µέτρα αυτή την εργασιακή
ζούγκλα τι την κάνετε; Ανθόκηπο την κάνετε; Αυτή είναι η κατάσταση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Μας είπε ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών ότι αν δεν πηγαίναµε στο µηχανισµό του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της
τρόικα, η Ελλάδα θα πάθαινε µύρια όσα δεινά. ∆εν ξέρω πού ζει
ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών. Ξέρει τι γίνεται γύρω µας; Ποια
µύρια όσα δεινά; Ξέρει ότι οι άνεργοι θα φθάσουν το ένα εκατοµµύριο; Το γνωρίζει αυτό; Ξέρει ότι καθηµερινά δεκάδες χιλιάδες µικρές επιχειρήσεις, πολύ µικρές επιχειρήσεις, κλείνουν;
Ξέρει ότι µε αυτά τα µέτρα που λαµβάνονται, σε λίγο οι εργαζόµενοι θα πληρώνονται µε το 50% του µισθού τους; Τα γνωρίζει
αυτά;
Τι άλλα δεινά, λοιπόν, θα πάθαινε η χώρα αν δεν µπαίναµε στο
µηχανισµό της τρόικα; Μπορεί να µας το πει; Έχουµε και πτώχευση, αλλά δεν έχουµε και το καλό της πτώχευσης. Γιατί το
καλό της πτώχευσης είναι ότι δεν θα πληρώναµε τους πιστωτές.
Τώρα και πτώχευση έχουµε στην πραγµατικότητα και τους πιστωτές τους πληρώνουµε αδρά. Αυτή είναι η κατάσταση, στην
οποία έχουµε περιέλθει.
Και δεν θα πω τα µεγάλα και τα σπουδαία του νοµοσχεδίου.
Θα αναφερθώ σε κάποια µικρά, τα οποία όµως έχουν µια µεγάλη
αξία.
Κύριε Κουσελά, µαζί ήµασταν σε σύσκεψη µε τους περιπτερούχους, όπου τους δώσατε µια υπόσχεση προεκλογικά. Η υπόσχεση έλεγε ότι θα καθιερώσετε ένα σηµαντικό ποσοστό
κέρδους. Και έρχεστε µε το νοµοσχέδιο και αλλάζετε το φόρο
στα καπνά και εξυπηρετείτε µε τα νέα µέτρα, τους καπνοβιοµήχανους.
Γιατί κοροϊδέψατε τους περιπτερούχους προεκλογικά; Για να
τους πάρετε την ψήφο; ∆εν βλέπετε ότι δεν µπορούν να επιβιώσουν; Γιατί τους κάνατε ρητή την υπόσχεση ενώπιόν µου;
Έχετε βάλει στη Στατιστική Υπηρεσία έναν Πρόεδρο, ο οποίος
κατά περίεργο τρόπο είναι µόνιµος υπάλληλος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Έχετε παραδώσει, δηλαδή, τη Στατιστική
Υπηρεσία στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Είναι µόνιµος υπάλληλος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Πείτε µου µια ευρωπαϊκή χώρα που να έχει βάλει µόνιµο υπάλληλο του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου ως πρόεδρο στη στατιστική της υπηρεσία.
Και έρχεστε τώρα µε αυτό το νοµοσχέδιο –µε την κατ’ επείγουσα διαδικασία- να δώσετε δικτατορικές εξουσίες στο ανώτερο στέλεχος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, που τον
έχετε Πρόεδρο της Στατιστικής Υπηρεσίας, χωρίς συζήτηση,
χωρίς διαδικασία διαλόγου, χωρίς νοµική και νόµιµη διαδικασία
στη Βουλή, µε πραξικόπηµα.
Και σας λέω, γιατί το κάνετε αυτό; Θα µας δώσετε µια εξήγηση; Για να πουλήσετε την Ολυµπιακή και να κάνετε µια εταιρεία στην Ελλάδα, ένα µονοπώλιο στην ουσία, τι υποσχεθήκατε
στους εργαζόµενούς της; Ότι θα παίρνουν ως πρόσθετο, εκεί
που θα τους µετατάξετε, τις αµοιβές τους. Ερχόσαστε εδώ µε
µια µονοκοντυλιά και τις κόβετε. Κόβετε το προσθετικό αυτό που
θα έπρεπε να πάρουν. Και ρωτώ γιατί το κάνετε αυτό; Σκοπεύετε
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να επανεξετάσετε αυτή την τακτική;
Με τους ερευνητές των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,
επίσης, έχουµε πολύ σοβαρό θέµα. Για δεύτερη φορά µείωση µισθού και σε αντιπαράθεση µε συναδέλφους τους που είναι στα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στα πανεπιστήµια. Γιατί
κάνετε αυτές τις διακρίσεις;
Και θα πω στην κυρία Υπουργό ότι περιµέναµε µέσα από µια
τέτοια συζήτηση όχι να χειροτερεύσετε τα πράγµατα στο νοµοσχέδιο αλλά αν ήταν δυνατόν κάπως έστω –αν και δεν βελτιώνετε αυτό το έκτρωµα- να υπήρχε µια κάποια θετική προσθετική
κατεύθυνση.
Εδώ βλέπω ότι από την ειδική επιχειρησιακή σύµβαση αφαιρέσατε το «ετήσια». Λυπάµαι πάρα πολύ. Γιατί αφαιρέσατε το
ετήσια; Μπορεί πλέον η επιχειρησιακή σύµβαση να είναι δυο χρόνια, να είναι τρία χρόνια, να είναι πέντε χρόνια και οι εργαζόµενοι σε µια επιχείρηση κάτω από τη δαµόκλειο σπάθη του
εργοδότη να οδηγηθούν σε καταστάσεις εφιαλτικές και κάτω
από τον εκβιασµό και την πίεση της ανεργίας εν µέσω κρίσης.
Γιατί το κάνετε αυτό; Να µας δώσετε µια εξήγηση.
∆ιότι µε τέτοιου είδους νοµοσχέδια εκτρώµατα και πραξικοπηµατικές διαδικασίες η Ελλάδα όχι µόνο δεν µπορεί να έχει µέλλον, αλλά αυτό το µέλλον υποθηκεύεται απολύτως. Είστε µια
επικίνδυνη Κυβέρνηση και οδηγείτε τον τόπο στην άβυσσο. Όσο
πιο γρήγορα φύγετε τόσο καλύτερο για τη χώρα. Όσο πιο γρήγορα ανατραπεί το κατεστηµένο πολιτικό τοπίο το οποίο αντιπροσωπεύουν το ΠΑΣΟΚ, η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΛΑΟΣ –διότι
και η Νέα ∆ηµοκρατία το µισό νοµοσχέδιο το ψήφισε…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εµείς πάλι µέσα; Αφήστε τα αυτά
τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και εσείς ψηφίσατε το µνηµόνιο.
Και η Νέα ∆ηµοκρατία το µισό νοµοσχέδιο, το µισό έκτρωµα το
ψηφίζει.
Αν δεν ανατραπεί αυτό το κατεστηµένο πολιτικό σκηνικό σε
όφελος της Αριστεράς δεν µπορεί να υπάρξει πλέον ελπίδα σ’
αυτή τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε
πάρα πολύ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχει ζητήσει το
λόγο ο κ. Κουσελάς επί προσωπικού. Αµέσως µετά θα µιλήσετε
εσείς, κύριε Αντιπρόεδρε.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Σας έχω ζητήσει το λόγο προηγουµένως.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν θέλετε, κύριε
Κουσελά, πολύ ευχαρίστως.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Τι θα γίνει;
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε που διακόπτω αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση αλλά µε ενηµέρωσαν ότι οµιλώντας και επιτιθέµενος εις τον αξιότιµο και σεβαστό απ’ όλους µας πρώην
Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κακλαµάνη, ο κ. Χαλβατζής µε περιέλαβε στην επίθεση και είπε ότι τον απειλώ ή κάτι τέτοιο. Και
επειδή µετά από µια ορισµένη ηλικία όλοι έχουµε αµφιβολία για
τη µνήµη µας µήπως θα µπορούσε να µου θυµίσει πότε τον απείλησα µε ποιο τρόπο και για ποιο λόγο; Γιατί δεν θυµάµαι τίποτα
τέτοιο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ∆εν απήντησε σε σας. Ας το
αφήσουµε.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Είπε σαφώς Αντιπρόεδρος κ.λπ.. Η τιµή ανήκει σε εσάς, κύριε
Πρόεδρε. Αλλά γιατί περιέλαβε κα µένα δεν κατάλαβα. Τι είµαι
εγώ; Σάλτσα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σε αγαπάει περισσότερο από
µένα.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Ας πει αυτό τότε. Ότι µ’ αγαπάει περισσότερο.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 14 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Αντιπρόεδρε,
τώρα θα θέλει το λόγο ο κ. Χαλβατζής προφανώς. Για πολύ λίγο,
κύριε Χαλβατζή.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Για ένα λεπτό.
Ούτε απείλησα κανέναν, ούτε υβρίζουµε εµείς κανέναν. Κανέναν δεν υβρίζουµε. Πολιτικά τοποθετούµαστε. Ο κ. Κακλαµάνης,
ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, µίλησε για την πολιτική ασυλία
που έχει το ΚΚΕ. Συνέκρινε την ασυλία που έχουν οι Βουλευτές
και την ειδική ασυλία που έχει το ΚΚΕ. Αυτή η φράση είχε διατυπωθεί και από τον κ. Πάγκαλο επανειληµµένα σε συνεντεύξεις
του. Είναι γραπτά αυτά τα πράγµατα. Και είπαµε συγκεκριµένα
ότι εµείς δεν φοβόµαστε απειλές. Είναι πολιτική η τοποθέτησή
µας. Κανένας δεν µπορεί να απειλεί το ΚΚΕ ότι θα του άρει την
ασυλία. Έχουµε εµπιστοσύνη και εργαζόµενους στην εργατική
τάξη και τον ελληνικό λαό. Αυτοί µας στέλνουν εδώ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να προχωρήσουµε
όµως στην διαδικασία.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Πρόεδρε, δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί η άποψη αυτή, την
οποία πράγµατι έχω αναφέρει -και ευχαριστώ τον κ. Χαλβατζή
που θυµάται καλύτερα από µένα τι έχω πει κατά καιρούς- συνιστά απειλή και κατά ποίον τρόπο. Θα ήθελα να τον παρακαλέσω,
επειδή εδώ είναι άλλα τα ήθη και τα έθιµα της Αίθουσας από τα
ήθη και τα έθιµα του πεζοδροµίου, όταν θα θέλει να αναφερθεί…
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Στο πεζοδρόµιο µιλάτε εσείς. ∆εν
µιλάµε εµείς πεζοδροµιακά παντού και στις τηλεοράσεις.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Σας παρακαλώ. Αφήστε µε να τελειώσω. Σεβαστείτε την προσωπικότητα του άλλου και την ελευθερία του λόγου που έχουµε σ’
αυτήν την Αίθουσα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συντοµεύετε, κύριε
Αντιπρόεδρε.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης):
Σας παρακαλώ.
Θα όφειλε το Προεδρείο να έχει λάβει τα µέτρα του για να µη
συµβεί αυτό το επεισόδιο.
Οφείλει λοιπόν, ο κ. Χαλβατζής, τουλάχιστον όταν αναφέρεται
σε συνάδελφο και απόψεις του να φροντίζει ο συνάδελφος
αυτός να είναι παρών. Είναι στοιχειώδης κανών της λειτουργίας
εν τω Κοινοβουλίω. Αν δεν θέλει να το καταλάβει τότε λυπάµαι
πάρα πολύ γι’ αυτόν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να διευκρινίσω και πάλι.
Μίλησα για πολιτική ασυλία. Όχι για ποινική ασυλία. Ο κ. Χαλβατζής λέει ότι οι χαρακτηρισµοί τους δεν είναι ύβρεις, αλλά πολιτική διαπίστωση. Αυτό θέλω να πω κι εγώ. Και λυπάµαι γι’ αυτό
γιατί εγώ θα ήθελα να ακούγεται κάθε πλευρά της Αίθουσας µε
απόλυτο σεβασµό και να µην ακούω να λένε «καλά, ας λέει το
ΚΚΕ ό,τι θέλει». ∆εν µου αρέσει αυτό. Είναι ένα είδος πολιτικής
ασυλίας που βλάπτει πρώτα -πρώτα τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Κανείς εδώ δεν δικαιούται ούτε υποχρεούται σε ειδική ασυλία.
Αν δεν το καταλαβαίνει αυτό ο αγαπητός µου κ. Χαλβατζής, λυπάµαι πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κουσελά, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι πολιτικές πρακτικές εξαπάτησης δεν ταιριάζουν ούτε σε µένα προσωπικά, ούτε στην παράταξή µας.
Το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, κύριε Πρόεδρε, αναλάβαµε δυο δεσµεύσεις. Η µια ήταν απέναντι στους βενζινοπώλες
και την κάνουµε πράξη µέσα απ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Και η δεύτερη απέναντι στους καπνεµπόρους, τους καπνοβιοµηχάνους και
τη συµπαθή τάξη των λιανοπωλητών και περιπτερούχων. ∆εσµευτήκαµε απέναντι σ’ αυτούς να µειώσουµε τον ειδικό φόρο
στα καπνά και να αυξήσουµε τον πάγιο φόρο από 10% σε 15%.
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Μειώνουµε, λοιπόν, τον ειδικό φόρο από 67% σε 65% και δίνουµε
τη δυνατότητα αυξάνοντας τα περιθώρια κέρδους σ’ αυτούς να
αυξηθούν και τα περιθώρια κέρδους στους περιπτερούχους και
στους λιανοπωλητές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τώρα αυτό δεν είναι
επί προσωπικού.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας ότι αν στο επόµενο χρονικό διάστηµα
δεν κάνουν πράξη και αυτοί µε τη σειρά τους τη δέσµευση που
έχουν αναλάβει απέναντί µας επαναφέροντας τα περιθώρια κέρδους στους περιπτερούχους ήδη, ο Υπουργός Οικονοµικών έχει
δηλώσει ότι θα καταθέσουµε σχετική τροπολογία και θα το κάνουµε εµείς µε νόµο. Και αυτό ισχύει. Αυτή είναι η δέσµευσή µας
και την κάνουµε πράξη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό…
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε απόλυτη
καταπάτηση του Κανονισµού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Η κ. Μπακογιάννη
διαµαρτύρεται και δικαίως.
Κύριε Λαφαζάνη, επί ποίου ζητήµατος τώρα ζητάτε το λόγο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να σας πω, κύριε Πρόεδρε, διότι
επιχείρησε ο κύριος αξιότιµος Υφυπουργός να µε διαψεύσει.
Ήµουν µπροστά…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα ακούσετε. Θα είχα τελειώσει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Λαφαζάνη,
αυτό είναι στη δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω. Μια φράση θα πω.
Ήµουν µπροστά όταν ο κύριος Υφυπουργός ενώπιον δεκάδων
εκπροσώπων περιπτερούχων δεσµεύτηκε προεκλογικά ότι θα
φέρει φορολογικό νοµοσχέδιο που θα εµπεριέχει σηµαντικό ποσοστό κέρδους για τους περιπτεριούχους.
Αυτό που λέει τώρα για βελτίωση των περιθωρίων κέρδους,
δεν υπάρχει…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Λαφαζάνη,
καλώς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τους εξαπάτησε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος
Πρωτόπαπας έχει το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Έλεος! Υπάρχουν και τα Πρακτικά της Βουλής…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Υφυπουργέ, αν έχετε την καλοσύνη.
Κύριε Πρωτόπαπα, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θέλετε έξι ή εννέα
λεπτά, εννοώ αν θέλετε και το χρόνο της δευτερολογίας σας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όσα δικαιούµαι, εννέα δηλαδή.
Εννέα µε την ανοχή του Προεδρείου που επιδείχθηκε σε όλους
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Βεβαίως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Αναµφίβολα συζητάµε ένα ιδιαίτερα κρίσιµο σχέδιο νόµου. Συζητάµε ένα ιδιαίτερα κρίσιµο σχέδιο νόµου εν µέσω µιας µεγάλης κρίσης και εν µέσω µιας
µεγάλης προσπάθειας που κάνει σήµερα η Κυβέρνηση και ο
λαός µας για την ανόρθωση της χώρας.
Έχουµε κάνει µια επιλογή -και αυτή είναι η βασική µας επιλογή
και είναι δική µας επιλογή- να κάνουµε αλλαγές που για τριάντα
χρόνια δεν έγιναν και καθήλωναν την Ελλάδα, να χτίσουµε µια
νέα Ελλάδα. Την ώρα που απαντάµε στην κρίση και στα προβλήµατά της αφήνουµε πίσω την Ελλάδα του κρατισµού, την Ελλάδα του υπέρµετρου δανεισµού, την Ελλάδα της διαφθοράς,
αφήνουµε ό,τι µας οδήγησε έως εδώ.
Σίγουρα, χρειάζεται µια συζήτηση, που επιζητά τη συναίνεση
και τη συµπόρευση και µε άλλες δυνάµεις ανάλογη µε την πρωτοβουλία που έκανε σήµερα και ο Πρόεδρος µας και Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου για την υλοποίηση ενός εθνικού
σχεδίου. Ενός εθνικού σχεδίου που περιλαµβάνει και τις υπο-
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χρεώσεις που αναλάβαµε πάνω στους δανειστές µας, αλλά δεν
εξαντλείται σε αυτές. Προσπαθεί να δηµιουργήσει µια αξιόπιστη
Ελλάδα, µια Ελλάδα µε ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, µια Ελλάδα
που µπορεί να εγγυηθεί το µέλλον του λαού µας.
Ας έρθουµε στα συγκεκριµένα σηµεία του νοµοσχεδίου.
Πρώτα-πρώτα για τις ∆ΕΚΟ. ∆εν υιοθετώ την άποψη που λέει και κανείς δεν το είπε από το ΠΑΣΟΚ- ότι για ό,τι έχει γίνει στις
∆ΕΚΟ φταίνε οι εργαζόµενοι. Σαφώς θα ήταν λανθασµένο κάτι
τέτοιο. Υπάρχει, όµως, µια πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα
είναι ότι έχουµε δηµόσιες επιχειρήσεις που σήµερα έχουν τεράστια ελλείµµατα. Ελλείµµατα, τα οποία υπονοµεύουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, δηλητηριάζουν τα δηµόσια οικονοµικά και εµποδίζουν τις ίδιες τις δηµόσιες επιχειρήσεις να επιτελέσουν το έργο τους.
Αναλαµβάνουµε όσον µας αναλογεί για το πολιτικό σύστηµα,
την ευθύνη µας για το πώς φτάσαµε µέχρι εδώ. Καθαρές κουβέντες, καθαρές εξηγήσεις. Αναλαµβάνουµε, όµως, και την ευθύνη
να αλλάξουµε τα πράγµατα µε ένα συνολικό σχέδιο που δεν περιλαµβάνει µόνο θυσίες για τους εργαζόµενους -έχει και αυτέςαλλά έχει και µια συνολικότερη θεώρηση µιας νέας πολιτικής…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Πρωτόπαπα,
µισό λεπτό.
Σας παρακαλώ, λίγο ησυχία αν είναι δυνατόν. Να σεβαστούµε
τον οµιλητή.
Συνεχίστε, κύριε Πρωτόπαπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: …µιας νέου τύπου διοίκησης, µιας
λειτουργίας µε επιχειρησιακό σχέδιο, µε έλεγχο, µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις, µε συγκεκριµένους στόχους. Γιατί θέλουµε µια
δηµόσια επιχείρηση στον κάθε τοµέα, η οποία να συµβάλλει στην
ανάπτυξη, να τονώνει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και
πάνω από όλα να εξυπηρετεί το στόχο της. Στόχος είναι η ωφέλεια του πολίτη, η εξυπηρέτηση του απλού πολίτη για τον οποίον
είναι ταγµένη.
Ας έλθουµε τώρα στο κοµµάτι του νοµοσχεδίου το οποίο
αφορά τις συµβάσεις και τις ευελιξίες. Είναι σαφές ότι το νοµοσχέδιο περιέχει τόνωση των ευελιξιών. Είµαστε αναγκασµένοι σε
µια δύσκολη εποχή να προσθέτουµε ευελιξίες για να εξασφαλίσουµε ανταγωνιστικότητα. ∆εν φτάνει µόνο αυτό βέβαια και θα
αναφερθώ παρακάτω.
Ας δούµε, όµως, τις δύο συγκεκριµένες διατάξεις για τις
οποίες ασκήθηκε µεγάλη κριτική, κατά τη γνώµη µου άδικα. Η
πρώτη αφορά τις επιχειρησιακές συµβάσεις. Είναι έτσι τα πράγµατα; Οδηγείται σε ατοµικές συµβάσεις η κατάσταση; Οδηγείται σε ανεξέλεγκτες απολύσεις, όπως λένε µερικοί; Βέβαια, όχι.
Θα έλεγα το αντίθετο. Θα έλεγα ότι προσφέρουν µια ευκαιρία
να διασφαλίσουµε θέσεις εργασίας.
Τα σωµατεία, τα οποία είναι ο καλύτερος γνώστης των πραγµατικών προβληµάτων, τα οποία αντιµετωπίζει µια επιχείρηση,
είναι σε θέση να διαπραγµατευτούν συµβάσεις, είναι σε θέση να
προστατεύσουν και µε προσωρινές θυσίες για τον εργαζόµενο
τις θέσεις εργασίας, να προστατεύσουν τους συναδέλφους τους
από απολύσεις σε µια ιδιαίτερα δύσκολη στιγµή για τη χώρα.
Ταυτόχρονα, παίρνουµε µια άλλη ευθύνη. Ελαχιστοποιούµε
την υποχρεωτικότητα της διαιτησίας. Η υποχρεωτική διαιτησία
µε την οποία µεγάλωσαν επί δεκαετίες τα συνδικάτα ελαχιστοποιείται πια µόνο στο βασικό µισθό. Αργά ή γρήγορα αυτό θα γινόταν. ∆εν ισχύει ούτως ή άλλως ο θεσµός της υποχρεωτικής
διαιτησίας σχεδόν σε καµµία χώρα της Ευρώπης σήµερα.
Έτσι, αυτό µας βάζει µπροστά σε κάποια νέα δεδοµένα. Εξαρτάται από ποια σκοπιά θα το δεις. Κάποιοι λένε: «Ναι, αλλά τα
σωµατεία;» Ποια σωµατεία; Είχαµε µάθει πολλές φορές οµοιοεπαγγελµατικά σωµατεία, αλλά και ορισµένα κλαδικά σωµατεία
να προτιµούν την ασφάλεια της κρατικής παρέµβασης. ∆εν διαπραγµατεύοµαι. ∆εν µπορώ. ∆εν θέλω. Έχω εκεί το κράτος σε
κάποια γωνία, το οποίο θα παρέµβει και µέσα από µια κρατική
παρέµβαση, µια πατερναλιστική παρέµβαση θα µου εξασφαλίσει µια σύµβαση.
Τώρα, λέµε: πήγαινε στα ανοικτά, άλλαξε συνδικαλιστικό κίνηµα δοµές, άλλαξε λειτουργίες, άλλαξε νοοτροπίες και αντιλήψεις, γίνε ικανό να διαπραγµατευτείς, γίνε ικανό να διεκδικήσεις,
γίνε ικανό να βάλεις το χέρι επί τον τύπον των ήλων και να αλ-
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λάξεις τα πράγµατα και µέσα στην επιχείρηση και µέσα στον
κλάδο. Αυτή η δυνατότητα όχι µόνο δεν στερείται, αυτή η δυνατότητα δίνεται και ενισχύεται σηµαντικά από την παρέµβαση που
κάνουµε.
Τόνισα πριν ότι δηµιουργούµε ευελιξίες. Αυτή είναι η αλήθεια.
Θέλω, όµως, να ξεκαθαρίσω ότι δεν µπορεί µόνιµα το εργατικό
κόστος να είναι εκείνο πάνω στο οποίο στηρίζουµε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Αυτό είναι έξω και πέρα
από την αντίληψή µας, είναι έξω και πέρα από τις προτεραιότητές µας.
Αυτό που θέλουµε να δούµε και να το δούµε στην πράξη -και
θα βάλουµε πλάτη για να πετύχει στην πράξη- είναι να αρθούν το
δυνατόν ταχύτερα όλα εκείνα τα εµπόδια, τα οποία δεν αφήνουν
την ελληνική επιχείρηση να προχωρήσει, να ιδρυθεί, να επεκταθεί, να κάνει τις επενδύσεις της.
Θέλουµε µια άλλη σχέση της επιχείρησης µε το κράτος. Έτσι
εξασφαλίζουµε ανταγωνιστικότητα. Θέλουµε µια άλλη σχέση της
επιχείρησης µε τα τιµολόγια της ενέργειας για παράδειγµα. Για
αυτό θέλουµε να δούµε και µεγάλες επενδύσεις στον τοµέα αυτό
που να αλλάξουν τα δεδοµένα. Θέλουµε να δούµε µια άλλη
σχέση της ελληνικής επιχείρησης µε το κράτος, στην ανάγκη και
µε κατάργηση ή συγχώνευση δηµοσίων οργανισµών για τους
οποίους πολλές φορές έχουµε ακούσει, αλλά θέλουµε να δίνουµε και να γίνεται όταν είναι άχρηστοι, όταν δεν προσφέρουν
όταν αρκούνται στα διοικητικά συµβούλια και στη σπατάλη µέσα
σε αυτές. Έτσι χτίζουµε την ανταγωνιστικότητα και έτσι µπορούµε κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις να βαδίσουµε
προς το µέλλον.
Ακούστε για να τελειώσουµε. Εµείς, πράγµατι ταλαιπωρηθήκαµε σηµαντικά για να πάρουµε τις αποφάσεις µας µέσα από ένα
δύσκολο, αλλά σοβαρό και καθαρό διάλογο στη Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. ∆ύσκολο, καθαρό όµως διάλογο στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. Πήραµε την απόφαση να
ψηφίσουµε αυτό το σχέδιο νόµου. Πήραµε την απόφαση να ψηφίσουµε αυτό το σχέδιο νόµου ως µια στάση ευθύνης, ως µια
συµβολή στη µεγάλη προσπάθεια, την οποία το ΠΑΣΟΚ και ο
λαός µας και άλλοι άνθρωποι κάνουν αυτή τη στιγµή για τη χώρα.
Ξέρουµε ότι αναλαµβάνουµε κόστος. Το γνωρίζουµε, το βλέπουµε κάθε µέρα στα καφενεία στη γειτονιά µας. Το βλέπουµε
όταν ως Βουλευτές, επιτελώντας το έργο µας ερχόµαστε στους
εργασιακούς χώρους -γιατί ερχόµαστε στους εργασιακούς χώρους- και τολµάµε να πάµε και στα καφενεία και στις γειτονιές
και στα σπίτια και στους εργασιακούς χώρους. ∆εν θα µας εµποδίσει κανένας να το κάνουµε αυτό. Γνωρίζουµε ότι έχουµε κόστος.
Γνωρίζουµε ότι έχουµε και κοινωνικές αντιδράσεις. Για εµάς,
όµως, είναι εθνικό και πατριωτικό καθήκον, ώστε µε ψηλά το κεφάλι να µπορέσουµε να οδηγήσουµε σε µια νέα Ελλάδα, σε µια
Ελλάδα χωρίς δανειστές, σε µια Ελλάδα χωρίς τον κίνδυνο της
χρεοκοπίας.
Γι’ αυτό λέµε «ναι» σε αυτό το δύσκολο, αλλά αναγκαίο για την
πορεία της χώρας µας νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστο Πρωτόπαπα.
Συνεχίζουµε τον κατάλογο των οµιλητών. Το λόγο έχει η κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη Βουλευτής Ευβοίας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα χρησιµοποιήσετε και τη δευτερολογία σας κ. Παπαδάκη;
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε το λόγο για
έξι λεπτά.
Ευχαριστώ.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αξιότιµος Υπουργός των Οικονοµικών, ο οποίος βέβαια πιθανώς πήγε λίγο να ξεκουραστεί -καλό θα του κάνειδιαµαρτυρήθηκε προηγουµένως ότι σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν γί-
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νονται προτάσεις.
Νοµίζω, κυρία Υπουργέ, ότι οι προτάσεις που έκανε ο Αρχηγός
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ο Πρόεδρός µας Γιώργος
Καρατζαφέρης, έχουν γίνει αρκετές φορές σε αυτήν την Αίθουσα. ∆υστυχώς, όµως, αυτό που εγώ εισπράττω, είναι ότι µιλούµε σε ώτα µη ακουόντων. Εσείς έχετε επιλέξει έναν τρόπο
διακυβέρνησης της χώρας –το αποδεικνύετε εξάλλου και µε τον
τρόπο που φέρατε σήµερα αυτό το υπερεπείγον νοµοσχέδιό
σας- που είναι ο τρόπος του αιφνιδιασµού, του «σκουπίζω, στεγνώνω και τελειώνω», όπως είπε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος,. ∆εν είναι όµως έτσι, γιατί ο κόσµος, ο λαός σας
παρακολουθεί, µας παρακολουθεί όλους και βεβαίως µας κρίνει.
Κυρία Υπουργέ και κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, θα ήθελα
µε το χέρι στην καρδιά να σας κάνω ειλικρινά µία ερώτηση:
Έχετε συνειδητοποιήσει, έχετε καταλάβει πόσο κακό στην κυριολεξία έχετε κάνει στην ελληνική κοινωνία; Έχετε συνειδητοποιήσει ότι ο κόσµος όλος, οι εργαζόµενοι έχουν εξαντλήσει
πλέον τα όριά τους; Έχουν χάσει τον ύπνο τους. Τα ψυχοφάρµακα έχουν αυξηθεί. Ο κόσµος βιώνει µία πρωτόγνωρη κατάσταση. ∆εν ξέρει τι θα του ξηµερώσει. Έχει ανασφάλεια για τη
δουλειά του, για τη δουλειά των παιδιών του.
Αποτέλεσµα όλου αυτού είναι να βγει στους δρόµους. Και τι
να κάνει στους δρόµους, κυρία Υπουργέ; Αυτά που επιχειρεί σήµερα η Κυβέρνηση και θέλει να εφαρµόσει έτσι, σε µία µέρα, όλα
αυτά τα νοµοθετήµατα και τις προτάσεις της µε τη µορφή του
κατεπείγοντος, νοµίζω, κυρία Υπουργέ, ότι προσβάλλουν τον ελληνικό λαό, προσβάλλουν τη δηµοκρατία µας. ∆ιότι µη µου πείτε
ότι σήµερα ανακαλύψατε τα οικονοµικά προβλήµατα, τα εργασιακά προβλήµατα. Τα ξέρατε σίγουρα, αλλά εν ονόµατι του πολιτικού κόστους, γιατί πριν από δέκα ηµέρες, όπως όλοι ξέρουµε,
είχαµε τις περιφερειακές εκλογές, τα αφήσατε και τώρα είναι το
κατάλληλο timing. Θα σας κρίνει, πιστεύω, πάρα πολύ αυστηρά.
Ήδη, σας έχει κρίνει και σας κρίνει καθηµερινά ο ελληνικός λαός,
γιατί πλέον δεν αντέχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει αλήθεια κάποιος σ’
αυτήν την Αίθουσα που να είναι αντίθετος µε το όποιο νοικοκύρεµα, µε τον όποιο εξορθολογισµό του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα; Νοµίζω όχι.
Άλλο, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξορθολογισµός
και άλλο η οριζόντια ισοπέδωση µόνο των µισθών προς τα κάτω,
χωρίς κριτήρια, χωρίς προοπτικές, χωρίς µελέτες, µε µία πρωτοφανή προχειρότητα.
Θα αναφερθώ γενικότερα στον τοµέα των ∆ΕΚΟ, όπου υφίσταται στην κυριολεξία µειώσεις του µισθού της µόνο µία µερίδα
εργαζοµένων, οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτήν τη θέση, όπως τόνισε
και ο Αρχηγός µας, και έχουν προγραµµατίσει τη ζωή τους,
έχουν προγραµµατίσει την καθηµερινότητά τους, έχουν προγραµµατίσει να πληρώνουν το ενοίκιό τους, τον ΟΤΕ, τη ∆ΕΗ,
που έχουν αυξηθεί υπέρµετρα, το αυτοκίνητο, που έχουν πάρει
µε δόσεις και εσείς σήµερα θέλετε να τους το αντικαταστήσετε.
∆ώστε τους τα χρήµατα και ξέρουν αυτοί πώς µπορούν να το
πάρουν. Αλλά ο κόσµος δεν έχει χρήµατα.
Βάλατε, λοιπόν, στο στόχαστρο αυτήν τη µερίδα των ανθρώπων και αφήσατε ανέγγιχτους, κυρία Υπουργέ –αυτό νοµίζω ότι
πρέπει να το ακούσετε µε πολύ µεγάλη προσοχή- προέδρους,
διευθύνοντες συµβούλους, γενικούς γραµµατείας και ηµετέρους, οι οποίοι έχουν παχυλότατους µισθούς.
Εµείς λέµε «ναι» στον εξορθολογισµό, αλλά από πάνω προς
τα κάτω και όχι αντίθετα. Εξορθολογίστε τα «γαλάζια» και «πράσινα» golden boys, που λυµαίνονται το δηµόσιο χρήµα και µετά
προχωρήστε. Θα είµαστε δίπλα σας.
Αλήθεια, κυρία Υπουργέ, ρωτήσαµε χθες και δεν πήραµε απάντηση και το ρωτώ και σήµερα: Ποιος είναι ο µισθός, για παράδειγµα, του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στον ΟΠΑΠ, αλλά και σε
άλλους οργανισµούς; Οφείλετε να µας δώσετε το ακριβές νούµερο, γιατί τα νούµερα που ακούει ο κόσµος, κυριολεκτικά τον
βγάζουν έξω από τα ρούχα του. Εµείς το ξαναλέµε. Σπέρνατε
τόσα χρόνια θύελλες και η Νέα ∆ηµοκρατία, βέβαια, αλλά και
εσείς µε τους γνωστούς Κολλάδες και σήµερα θα θερίσετε ανέµους. ∆υστυχώς, όµως, το µάρµαρο ζητείται να το πληρώσει
πάλι ο ελληνικός λαός.
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Και πριν τελειώσω, θα ήθελα να κάνω µία πολύ σύντοµη αναφορά, που έκανε εξάλλου και ο Πρόεδρός µας, µόνο στο άρθρο
4, γιατί εκεί έχετε µία µανία, µία εµµονή, θα έλεγα εγώ, να αυξάνετε το ΦΠΑ, κυρία Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συντοµεύετε, αν
έχετε την καλοσύνη.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Το αυξήσατε από το
11% στο 13% στα είδη της καθηµερινής κατανάλωσης. Εγώ θα
σας προτείνω να κάνετε ένα δροµολόγιο και να δείτε το καθηµερινό δροµολόγιο της Ελληνίδας νοικοκυράς. Να σας παρακαλέσω να εξαιρέσετε από το καλάθι της νοικοκυράς το ΦΠΑ σε
όλα τα είδη της καθηµερινής της πρώτης ανάγκης, γιατί σήµερα
η µέση ελληνική οικογένεια υποφέρει. Αλήθεια, έχετε συνειδητοποιήσει ότι το Ελληνόπουλο πίνει το ακριβότερο γάλα σε όλη
την Ευρώπη, κυρία Υπουργέ; Τα είπατε αυτά στον κ. ‘Ολι Ρεν;
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την ανοχή
σας, όλοι έχουν πάρει λίγο παραπάνω από το χρόνο τους- θα
ήθελα να κάνω µία τελευταία επισήµανση. Καλά κάνατε και πήρατε πίσω τα 25 δισεκατοµµύρια, τα ασύλληπτα νούµερα που
πάτε έτσι ξαφνικά να χαρίσετε. Θα δούµε, βέβαια, στην τροπολογία που θα φέρετε πώς θα το δικαιολογήσετε αυτό.
Εµείς, κυρία Υπουργέ, πιστεύουµε ότι το µεγάλο φαγοπότι µε
αυτά τα χρήµατα έχει γίνει. Εσείς ψάχνετε τους οφειλέτες, αλλά
τα λεφτά αυτά βρίσκονται στην Ελβετία ή κάπου αλλού.
Κατά τα άλλα, βέβαια, είστε µοναδικοί στο να βρίσκετε χρήµατα εύκολα. Και από πού τα βρίσκετε, κυρία Υπουργέ; Κόβοντας 150 εκατοµµύρια ευρώ από τους τρίτεκνους και τους
πολύτεκνους, από τα επιδόµατα των παιδιών που θα τα κάνετε να
µη δουν τον Άγιο Βασίλη µεθαύριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ πολύ να ολοκληρώσετε, κυρία Παπανδρέου. Έχετε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Αυτό, κυρία Υπουργέ,
επιβάλλει η πολιτική σας, η σοσιαλιστική, η κοινωνική σας πολιτική;
Όπως αντιλαµβάνεσθε -εξάλλου αυτό έχει ειπωθεί από τους
προηγούµενους συναδέλφους µου- εµείς και επί της αρχής και
επί όλων των άρθρων καταψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Παπανδρέου-Παπαδάκη, Βουλευτή Ευβοίας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου- Πασχαλίδου για εννέα λεπτά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ζητώ την ανοχή σας,
όµως, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι από τις 15.00’ που ξεκινήσαµε, δέκα ώρες έχουµε γι’ αυτό το νοµοσχέδιο. ∆εν έγινε κάτι
µε το ένα λεπτό επιπλέον.
Η Κυβέρνηση µε το πολυνοµοσχέδιο αυτό διαλύει, κατεδαφίζει -και ας λέει ό,τι θέλει ο κύριος Υπουργός, που βέβαια αυτή τη
στιγµή δεν είναι εδώ- και εκποιεί τις ∆ΕΚΟ και τη δηµόσια περιουσία, ανοίγει το δρόµο για υποχρεωτικές µετατάξεις και απολύσεις και εξαερώνει τους µισθούς των εργαζοµένων. Προσθέτει
νέα οικονοµικά βάρη στα λαϊκά στρώµατα µε τη νέα αύξηση του
ΦΠΑ.
Ταυτόχρονα, ετοιµάζονται νέες ανατιµήσεις στα τιµολόγια των
∆ΕΚΟ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία Πασχαλίδου,
συγγνώµη για ένα λεπτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εύκολο να κάνουµε λίγο
ησυχία, σεβόµενοι την οµιλήτρια και τον κάθε οµιλητή βεβαίως;
Συνεχίστε, κυρία Αµµανατίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ–ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Επίσης, µε τις ρυθµίσεις του πολυνοµοσχεδίου για τις ειδικές
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επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας µειώνει χωρίς
όρια προς τα κάτω τους µισθούς και στους εργαζόµενους του
ιδιωτικού τοµέα, ενώ µέχρι τώρα έλεγε ότι αυτούς δεν πρόκειται
να τους πειράξει.
Καταργεί ουσιαστικά τις κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, καταστρέφει τις εργασιακές σχέσεις και οδηγεί την
ανεργία σε πρωτοφανή για τη χώρα µας επίπεδα.
Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έφερε το πολυνοµοσχέδιο στη
Βουλή µε διαδικασίες κατεπείγοντος αποτελεί κοινοβουλευτικό
πραξικόπηµα, το έβδοµο κατά σειρά. Συνταγµατικό πραξικόπηµα
αποτελεί επίσης το γεγονός ότι µε νόµο καταργεί στις ∆ΕΚΟ µισθούς και κανονισµούς κατοχυρωµένους µε συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Θέλω να πω ότι χθες το βράδυ που ήρθε το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Πολιτισµού για τον κινηµατογράφο, έγινε ένα ακόµη
πραξικόπηµα: ήρθε τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών η
οποία τι κάνει; Καταργεί τους εκπροσώπους των εργαζοµένων
από τα υπηρεσιακά συµβούλια. Αυτό δεν είναι ακόµη ένα πραξικόπηµα;
Αποδείχθηκε ότι οι διαπραγµατεύσεις της Κυβέρνησης µε την
Τρόικα αφορούσαν το πώς η σφαγή των εργαζοµένων θα γίνει µε
ένα πιο ήπιο τρόπο. Η υπονόµευση από την τρόικα, την Κυβέρνηση και τον ΣΕΒ των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας οδηγεί σε αποµαζικοποίηση, απαξίωση και διάλυση το ίδιο
το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα στη χώρα µας.
Με τη θέσπιση των ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων οι εργοδότες θα στήνουν εργοδοτικά ελεγχόµενα σωµατεία και θα αµφισβητούν εµπράκτως το ρόλο των κλαδικών
οµοσπονδιών και σωµατείων.
Την ίδια στιγµή η Κυβέρνηση και η τρόικα ικανοποιούν όλες
τις απαιτήσεις του ΣΕΒ και του ανοίγουν την όρεξη να ζητά να
πάρει πίσω όλα όσα κατέκτησαν οι εργαζόµενοι κατά τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα. Κυβέρνηση, τρόικα και ΣΕΒ οδηγούν σε ελεύθερη πτώση τους µισθούς σε δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα, µετατρέπουν σε λάστιχο τις εργασιακές σχέσεις, διαλύουν το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα και φορτώνουν νέα οικονοµικά βάρη στο λαό.
Έχουµε χρέος να αντισταθούµε σε αυτές τις κατεδαφιστικές
πολιτικές όχι µόνον οι Βουλευτές της Αριστεράς ή της Αντιπολίτευσης, αλλά όχι οι Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου.
∆ιότι γι’ αυτό ακριβώς µας εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Και αµέσως
µετά στην ονοµαστική ψηφοφορία ο καθένας πρέπει να ψηφίσει
κατά συνείδηση και όχι ό,τι του υπαγορεύει το δικό του κόµµα.
Αν η συνείδησή σας, κύριοι συνάδελφοι, είναι στην αντιλαϊκή κατεύθυνση, είναι θέµα δικό σας.
Προηγουµένως ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης ρώτησε κάτι και δεν απάντησε η κυρία
Υπουργός. Φαντάζοµαι µετά θα απαντήσει. Γιατί; Γιατί στο
άρθρο 14 σε αυτό το κατάπτυστο πολυνοµοσχέδιο, στο 5α, έγινε
µια νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία είναι πάλι ακριβώς σε αυτά
που θέλει ο ΣΕΒ. Έφυγε η «ετήσια» επιχειρησιακή σύµβαση και
έµεινε σκέτο «επιχειρησιακή σύµβαση». Ο εργασιακός Μεσαίωνας, η τροµοκρατία σε σχέση µε τα υψηλά ποσοστά ανεργίας
είναι ένα µίγµα που βολεύει τη µεγάλη εργοδοσία. Και αυτό το
άρθρο και µε αυτή την τροποποίηση γίνεται ακόµη χειρότερο απ’
ό,τι ήταν πριν.
Τα λουκέτα βεβαίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι χιλιάδες. ∆εν σας ενδιαφέρουν τα εµπόδια που µπαίνουν σε αυτές
τις επιχειρήσεις, αλλά τελικά σας ενδιαφέρουν τα εµπόδια µόνο
στις µεγάλες επιχειρήσεις του κεφαλαίου.
Τελικά έχουν αυτές εµπόδια; Θεωρώ πως δεν έχουν, γιατί βλέπουµε τις φοροαπαλλαγές που δίνετε προς το µεγάλο κεφάλαιο,
ενώ από την άλλη µεριά κόβετε επιδόµατα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Μισθοί και συντάξεις είναι της πείνας και
νοµοθετείτε χωρίς εργασιακά δικαιώµατα.
Θέλω να πω δύο πράγµατα και να τελειώσω µε αυτά. Για τα
ερευνητικά κέντρα αναφέρθηκε και ο συνάδελφος Μιχάλης Κριτσιωτάκης. Τα ερευνητικά κέντρα έχουν ήδη εφαρµόσει περικοπές στους µισθούς που προέβλεπαν προηγούµενα νοµοσχέδια
για τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Εδώ συνεχίζετε εσείς
και κάνετε και νέες περικοπές. Άρα, αυτό σηµαίνει ότι δεν θέλετε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την έρευνα, δεν θέλετε τα ινστιτούτα, δεν θέλετε αυτούς τους
επιστήµονες. Κατά τα άλλα, θεωρείτε ότι η καινοτοµία, η έρευνα,
η τεχνολογία είναι µέσα στις δικές σας προτεραιότητες. Αυτό
δεν φαίνεται.
Και ένα τελευταίο: είναι ένα θέµα η Αγροτική Τράπεζα, για το
οποίο είχα κάνει και επίκαιρη ερώτηση. Γενικώς την Αγροτική
Τράπεζα την διαλύετε, κόβετε βεβαίως και το 10% των µισθών
από τους εργαζόµενους στο όνοµα της αναδιάρθρωσης, όπως
λέτε, αλλά θεωρούµε ότι ετοιµάζετε την ιδιωτικοποίησή της.
Μέσα σε αυτό το πολυνοµοσχέδιο υπάρχει το άρθρο 13. Λέτε ότι
τους επιτυχόντες της 9Κ του 2008, αντί να τους απορροφήσει η
Αγροτική Τράπεζα ως όφειλε, βάσει του ΦΕΚ του διορισµού,
τώρα θα τους απορροφήσει το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
αν έχει την οικονοµική δυνατότητα, διότι κενά το ξέρουµε ότι
έχει.
Έχουµε καταθέσει µια τροπολογία, οι συνάδελφοι των δύο
Επιτροπών Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην οποία
µέσα, αφού έχουµε καταγγείλει όλο το πολυνοµοσχέδιο και θεωρώντας ότι αυτοί που πέρασαν στην Αγροτική Τράπεζα έπρεπε
εκεί να προσληφθούν, σας ζητάµε έστω και σε αυτό να κάνετε
εκείνη την νοµοτεχνική βελτίωση και να αλλάξετε στην παράγραφο 4 την τελευταία πρόταση, η οποία λέει ότι από την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται θέσεις τακτικού προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας των κατηγοριών ΤΕ και ∆Ε ισάριθµες µε εκείνες για τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Από τη στιγµή που δεν είµαστε σίγουροι ότι το ΙΚΑ θα απορροφήσει τους επιτυχόντες της 9Κ του 2008, γιατί δεν µπαίνει;
Πρέπει να κάνετε αποδεκτή την τροπολογία αυτή. Ταυτοχρόνως
µε τις τοποθετήσεις στον φορέα υποδοχής που είναι το ΙΚΑ, καταργούνται ισάριθµες θέσεις τακτικού προσωπικού της ΑΤΕ των
κατηγοριών ∆Ε και ΤΕ για τις οποίες έχει γίνει η κατάταξη των
επιτυχόντων του διαγωνισµού της παραγράφου 1 του άρθρου
13 του παρόντος σχεδίου νόµου. Αν δεν κάνετε έστω αυτή την
τροποποίηση, είµαστε σίγουροι ότι πετάτε και τους επιτυχόντες
της 9Κ του 2008 στον Καιάδα.
Τελευταία, η αυριανή µαζική και µαχητική συµµετοχή των εργαζοµένων στην πανελλαδική πανεργατική απεργία µπορεί και
πρέπει να δώσει το ισχυρότερο µέχρι τώρα µήνυµα αντίστασης
στην Κυβέρνηση, στην τρόικα και στο ΣΕΒ. Καλούµε όλους τους
εργαζόµενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες, τους νέους και τις νέες να συµµετέχουν σε αυτό το πανεργατικό συλλαλητήριο, για να αντιπαλέψουν τη λαίλαπα που ήρθε,
αλλά και που έρχεται και που είναι πολύ µεγαλύτερη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει η κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, µία διευκρίνιση µπορώ να κάνω
µόνο;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Και είναι µόνο µε ένα
δίλεπτο ακόµα ο κ. Παπαδηµούλης και ολοκληρώνουµε τη συζήτηση.
Ελάτε, κυρία Μπακογιάννη, εσείς εδώ και όσο ανεβαίνετε την
κλίµακα, θα συνεννοηθώ µε την κυρία Υπουργό.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, για ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι η απάλειψη της
λέξης «ετήσια» έγινε γιατί θεωρήθηκε νοµικός πλεονασµός, δεδοµένου ότι όλες οι συλλογικές συµβάσεις είναι ετήσιες, ενώ
ταυτόχρονα αποκλείεται η δυνατότητα να οριστεί µικρότερος
του ενός έτους χρόνος διάρκειας της ειδικής επιχειρησιακής
µετά από συµφωνία των δύο µερών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Λοιπόν, έδωσε µια διευκρίνιση η κυρία Υπουργός…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οι συµβάσεις είναι και διετείς και
τριετείς.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Η κ. Μπακογιάννη έχει
το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επιµένω ότι αυτό που κάνετε
είναι πραξικόπηµα…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λαφαζάνη, δεν
έχετε το λόγο, σας παρακαλώ.
Η κ. Μπακογιάννη έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, αλλά είναι θέµα
και του Προεδρείου….
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ. ∆εν θα
λογοκρίνω εγώ τον κάθε οµιλητή και πολύ περισσότερο την
Υπουργό. Θέλει να καταθέσει τη δική της άποψη, µια διευκρίνιση. Σας παρακαλώ.
Κυρία Μπακογιάννη, παρακαλώ.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εννέα ώρες είµαστε σ’ αυτήν την Αίθουσα και
παρακολουθούµε µια συζήτηση, η οποία καµµιά φορά µου δίνει
την εντύπωση ότι γίνεται µόνο για να επιρρίψει το ένα κόµµα ευθύνες στο άλλο για το πώς φτάσαµε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν απλούστερο και ειλικρινέστερο εάν λέγαµε όλοι µαζί ότι τριάντα χρόνια χτίσαµε ένα
κοµµατικό κράτος, το οποίο σήµερα µας εκδικείται. Θα ήταν
πολύ ειλικρινέστερο και κατά τη γνώµη µου πολύ πιο θαρραλέο
αν λέγαµε ότι χτίσαµε δοµές, οι οποίες σήµερα αποδεικνύονται
λανθασµένες.
Και σήµερα όλοι µας, ασχέτως από ποια πτέρυγα µιλάµε, γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι το κράτος που χτίσαµε δεν µπορεί
να συνεχίσει να υπάρχει και στο µέλλον, για τον απλούστατο
λόγο ότι είναι ένα αδηφάγο κράτος, το οποίο τρώει οτιδήποτε
παράγει ο ιδιωτικός τοµέας.
Επειδή λοιπόν, η Κυβέρνηση τοποθετήθηκε –και θα µε συγχωρέσει ο κ. Πάγκαλος- διά του Υπουργού των Οικονοµικών,
θέλω να δώσω µερικές απαντήσεις σε αυτά τα οποία άκουσα:
Ο κύριος Υπουργός των Οικονοµικών τοποθετήθηκε και µας
είπε, τι θα πει χρεοκοπία. Ευχαριστούµε πάρα πολύ. Ξέραµε, τι
θα πει χρεοκοπία. Νοµίζω πως δεν υπάρχει κανείς σε αυτήν την
Αίθουσα, ο οποίος να µην αντιλαµβάνεται, τι θα σήµαινε αυτό για
την Ελλάδα.
Είπε επίσης, ότι η Κυβέρνηση έχει δικαίωµα να νοµοθετεί.
Ορθώς. Η Κυβέρνηση έχει δικαίωµα να νοµοθετεί, η Αντιπολίτευση να αντιπολιτεύεται. Εγώ πάντως δεν ανήκω σε αυτούς, οι
οποίοι πιστεύουν ότι νόµος είναι το δίκαιο του εργάτη, µε όλον το
σεβασµό στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος. Θεωρώ ότι νόµος
είναι ο νόµος της δηµοκρατίας. Το ερώτηµα όµως είναι: Πώς πολιτεύεται και πώς νοµοθετεί; Και εκεί νοµίζω ότι είµαστε σύµφωνοι όλοι. Τέτοιου είδους νοµοσχέδια δεν µπορεί να έρχονται στη
Βουλή και να καλούνται οι άνθρωποι να τοποθετηθούν µέσα σε
έξι ή οκτώ λεπτά. ∆ιότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι τρία νοµοσχέδια και θα έπρεπε να τα κουβεντιάσουµε ξεχωριστά, σεβόµενοι
την κοινωνία την ίδια, η οποία χρειάζεται εξηγήσεις. Και εξηγήσεις δεν άκουσα σήµερα το βράδυ στη Βουλή παρά ελάχιστες,
διότι δεν υπήρχε καν ο χρόνος ούτε καν στην Κυβέρνηση, αλλά
ούτε στην Αντιπολίτευση να εκθέσει τις δικιές της απόψεις. Άρα
δεν µπορείς να λες, κυρίες και κύριε συνάδελφε, ότι επιθυµείς
συναίνεση και από την άλλη µεριά να αρνείσαι τη στοιχειώδη
εθνική συνεννόηση.
Εγώ δεν πιστεύω ότι καµµία Κυβέρνηση ελπίζει ότι θα πάρει
συναίνεση από την Αντιπολίτευση. Εθνική συνεννόηση όµως, έχει
ανάγκη αυτός ο τόπος. Πρέπει κάποια στιγµή να συµφωνήσουµε
σε πέντε πράγµατα, αν θέλουµε να βοηθήσουµε τη χώρα να πάει
µπροστά. Κάκιστα, όµως, κατά τη γνώµη µου, κύριοι Υπουργοί
της Κυβέρνησης, φέρατε το νοµοσχέδιο µε τέτοιον τρόπο, κυρίως όµως στην ουσία του. Χρειάζεται ο διάλογος -έστω ο διάλογος των τριών ηµερών- στη Βουλή των Ελλήνων, αν θέλουµε
σοβαρά να µιλήσουµε για θέµατα που αναµφισβήτητα αλλάζουν
τη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων, για να µην πω της πλειοψηφίας.
Μίλησε επίσης, ο κύριος Υπουργός για αίσθηµα δικαίου. Μα,
αν υπάρχει κάτι που δεν ισχύει σήµερα, κύριοι συνάδελφοι, είναι
το αίσθηµα δικαίου. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας νιώθει
αδικηµένο. Πάντως, νιώθουν αδικηµένοι οι άνθρωποι που δου-
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λεύουν στον ιδιωτικό τοµέα, οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα.
Κάθισα, λοιπόν, και µέτρησα –γιατί εγώ δεν έφυγα σήµερα από
τη Βουλή- πόσοι συνάδελφοι µίλησαν για τον πραγµατικό ιδιωτικό τοµέα. Ελάχιστοι, κύριοι συνάδελφοι. Οι περισσότεροι µιλούσαν για τους εργαζόµενους των ∆ΕΚΟ. Πλην όµως, δεν είναι
οι εργαζόµενοι των ∆ΕΚΟ οι µόνοι εργαζόµενοι στην Ελλάδα. Οι
εργαζόµενοι των ∆ΕΚΟ, µε τον τρόπο τον οποίο νοµοθετεί η Κυβέρνηση, έχουν 1800 ευρώ βάση. Και τους είπε η Κυβέρνηση:
«1800 ευρώ και βεβαίως καµµία απόλυση» κ.ο.κ.. Για τον εργαζόµενο όµως του ιδιωτικού τοµέα που παίρνει 750 ευρώ και κάτω
και εργασία, η οποία είναι ανασφάλιστη ενίοτε; Και για τους ανθρώπους, οι οποίοι απολύονται µέσα σε µία ώρα και δεν τρέχει
τίποτα; Και επιτρέψτε µου να πω ότι είναι άνθρωποι, οι οποίοι
απολύονται από ένα µαγαζί των δύο εργαζοµένων, των πέντε,
των έξι ή των επτά. ∆εν σηκώθηκε κανένα συνδικάτο να φωνάζει
για τα µαγαζάκι «τάδε» ή για το µικρό εµπορικό ή για το οτιδήποτε. Εκατόν πενήντα χιλιάδες εργαζόµενοι έχασαν τη δουλειά
τους, κύριοι συνάδελφοι.
Το πρόβληµα λοιπόν, σήµερα στη χώρα είναι ότι ο ιδιωτικός
τοµέας παίρνει ένα βάρος πολύ µεγαλύτερο απ’ ότι παίρνει ο δηµόσιος. ∆ιότι στο δηµόσιο κάναµε ένα κοµµατικό στρατό και δεν
θέλουµε να τον χαλάσουµε. Ακόµα και σήµερα µιλάµε για τις
∆ΕΚΟ. Και µάλιστα, εντυπωσιάστηκε ένα µέλος της Κυβέρνησης
γιατί εγώ είπα ότι δεν αγγίζουµε την ουσία. ∆εν την αγγίζουµε
την ουσία, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ! Τι κάναµε; Περάσαµε
απλούστατα µία διάταξη, η οποία λέει προκρούστεια ότι κανείς
δεν θα παίρνει πάνω από 4.000 ευρώ. Μάλιστα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, φαντάζοµαι την ανοχή που δείξατε σε όλους,
θα δείξετε και σε εµένα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν χρειάζεται να σας
δείξω ανοχή, γιατί δεν έχει εξαντληθεί ακόµη ο χρόνος σας.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Παίρνω λοιπόν, το παράδειγµα
των ∆ΕΚΟ για να συνεχίσω. Το πρόβληµα, κύριοι συνάδελφοι,
σήµερα στη χώρα είναι να αποφασίσουµε τί κράτος θέλουµε και
τί αρµοδιότητες θα έχει αυτό το κράτος. Ο κ. Πάγκαλος παλεύει
–λέει- δεκατέσσερις µήνες να µειώσει τους οργανισµούς. Πληροφορήθηκα ότι ο µόνος οργανισµός ο οποίος καταργήθηκε
είναι η «ΑΓΡΟΓΗ». Κανένας άλλος οργανισµός δεν υπάρχει για
κατάργηση; Είναι ποτέ δυνατόν αυτό το σπάταλο κράτος που µε
ευθύνες όλων µας –για να µη µου τα ξαναπείτε- χτίσαµε να µην
έχει κανέναν άλλον οργανισµό για κατάργηση; Να µην µπορούµε
να το µειώσουµε; Να µην µπορούµε να αποφασίσουµε ότι επιτέλους δεν είναι δουλειά του κράτους να έχει ναυπηγεία και να µην
ασχολείται µε την ενέργεια και µε χίλια άλλα πράγµατα, τα οποία
κάνουµε σήµερα και να περάσουµε στον ιδιωτικό τοµέα τοµείς,
οι οποίοι εάν δεν ξεκαθαρίσουµε σε αυτή τη χώρα τι είναι δηµόσιο και τι ιδιωτικό, το µόνο πράγµα που θα συνεχίζεται θα είναι η
σπατάλη και η διαφθορά. Αυτό λοιπόν, δεν το κουβεντιάζουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εµείς λοιπόν -για να µη µακρηγορώ, κύριε Πρόεδρε- θα ψηφίσουµε κατά του νοµοσχεδίου, γιατί το θεωρούµε παντελώς
λάθος. Θα ψηφίσουµε, όµως τις διατάξεις που αφορούν τις
∆ΕΚΟ, γιατί αυτές είναι τουλάχιστον µία αρχή. ∆εν είναι όµως,
επαρκείς, κύριοι συνάδελφοι.
Έρχοµαι στο θέµα του ιδιωτικού τοµέα. Κάνετε λάθος όχι γιατί
δεν υπάρχει στην Ευρώπη, κυρία Κατσέλη. Υπάρχει στην Ευρώπη. Ορθώς λέτε «η ευελιξία της αγοράς..». Όλα αυτά είναι
πράγµατι νόµοι που υπάρχουν στην Ευρώπη. Το ερώτηµα είναι,
πότε τα φέρνετε και γιατί. Είναι ένα εξαιρετικά βεβαρηµένο ψυχολογικά περιβάλλον. Είναι ένας κόσµος έξω ανασφαλής, ο
οποίος τρέµει για τη δουλειά του, ο οποίος σήµερα έχει χάσει
τον µπούσουλα και του φέρνετε ένα νόµο, ο οποίος του πέφτει
στο κεφάλι. Και ο νόµος αυτός, πέρα του ότι δεν γίνεται…
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): ∆εν είναι…
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ∆ιαφωνώ, κυρία Κατσέλη. Να το
φέρνατε µερικώς σε µία άλλη στιγµή, θα µπορούσα να το καταλάβω. Το ότι το φέρνετε αυτήν τη στιγµή είναι τεράστιο λάθος.
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Κάνετε λάθος γιατί δεν υπολογίζετε τη ψυχολογία της αγοράς.
Θα ολοκληρώσω µε το θέµα του ΦΠΑ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα σήµερα –είναι φαίνεται ίδιον των καθηγητών,
τα έχω λουστεί και εγώ παλαιότερα- ανθρώπους, οι οποίοι εµφανίζονται στο Βήµα της Βουλής και οι οποίοι δηλώνουν ότι όταν
διαπραγµατεύονται, διαπραγµατεύονται κατά τεκµήριο καλά.
Εγώ δεν θέλω να αµφισβητήσω την καλή πρόθεση κανενός. Σας
πληροφορώ, όµως, ότι η διαπραγµάτευση για το ΦΠΑ είναι
λάθος. Και σας πληροφορώ ότι τουλάχιστον σε συζητήσεις που
εγώ είχα µε εκπροσώπους της τρόικας δεν είδα κανένα, ο οποίος
να είναι κολληµένος µε τέτοιο πάθος στην αύξηση του ΦΠΑ.
Είναι λάθος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αύξηση του ΦΠΑ.
Είναι λάθος ψυχολογικό, είναι λάθος ουσιαστικό και πέραν αυτού
δεν είναι αποτελεσµατικό. ∆εν θα τα πάρετε τα έσοδα. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι µπορείτε να φορολογήσετε το 100% το µηδέν
και θα πάρετε µηδέν. Γιατί στα έσοδα απέτυχε τόσο πολύ η Κυβέρνηση. Ξεπεράσατε το µέτρο στη φορολογία. Από την ώρα
που ξεπερνάτε το µέτρο, γυρίζει µπούµερανγκ και δεν µπορεί να
λειτουργήσει ούτε η αγορά ούτε τα έσοδα. ∆εν µιλάω τώρα για
τη φοροδιαφυγή που δεν καταφέρατε να κάνετε πρόοδο…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Μπακογιάννη,
παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα
λεπτό και ολοκληρώνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονοµία έχει τους δικούς
της νόµους. Και η οικονοµία λειτουργεί από την ώρα που υπάρχει µια διαφορετική ψυχολογία. Με το νοµοσχέδιο που φέρατε
τη σκοτώσατε. Και τη σκοτώνετε άνευ λόγου. Και δεν κάνετε και
τις τοµές για τις οποίες εµείς τουλάχιστον πιστεύουµε ότι πρέπει
να γίνουν άµεσα, διότι αλλιώς θα φέρετε το επόµενο νοµοσχέδιο
και θα είναι ακόµα χειρότερο.
Ολοκληρώνω κάνοντας µία έκκληση προς τους Υπουργούς:
Έχουν δίκιο οι περιπτεράδες. Σταµατήστε να τους εµπαίζετε. ∆εν
έχει κανένα νόηµα. Είναι αδιανόητο να έχουµε αποτύχει να εισπράξουµε από τη φοροδιαφυγή από τους µεγάλους…
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρία Μπακογιάννη,
σας παρακαλώ µε τους περιπτεράδες να ολοκληρώσετε.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ...και να εξαντλούµε –αν θέλετετην αυστηρότητά µας στους περιπτεράδες της Ελλάδος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε σε δύσκολη κατάσταση.
Ας πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους και ας σταµατήσουµε
να προσπαθούµε απλώς να επιρρίπτουµε ευθύνες ο ένας στον
άλλο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µισό
λεπτό µόνο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λαφαζάνη, δεν
έχετε το λόγο.
Εάν θέλετε να επανέλθετε στην παρέµβαση της κ. Κατσέλη,
θα σας θυµίσω ότι αυτά είναι θέµατα, ρυθµίσεις επί των άρθρων.
Θα έχετε τη δυνατότητα όταν έρθει η ώρα να συζητηθεί το σχετικό άρθρο να τοποθετηθείτε επ’ αυτού µε άνεση χρόνου.
Ο κ. Παπαδηµούλης έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί του Κανονισµού γιατί έγινε τροποποίηση του άρθρου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ! Επαναλαµβάνω ότι όταν έρθει η ώρα να συζητηθούν τα άρθρα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι τροποποίηση.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κατ’ αρχάς, κύριε Λαφαζάνη, η συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί –όχι επί της αρχής
που την ολοκληρώνουµε τώρα- και δεν έχει ξεκινήσει καν η συζήτηση επί των άρθρων. Σας θυµίζω ότι σ’ αυτήν την Αίθουσα
πάγια πρακτική είναι εάν από όλο το διάλογο και από όλες τις
τοποθετήσεις κρίνει ο επισπεύδων Υπουργός ότι είναι ανάγκη να
επιφέρει τροποποιήσεις, µπορούν να επέλθουν τροποποιήσεις,
αρκεί αυτές οι τροποποιήσεις να είναι επί το θετικότερο κατά την
άποψη όλων µας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι. Την έχει δηλώσει γραπτώς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μα, µπορεί να γίνει,
αλλά δεν έχουµε εισέλθει στη συζήτηση επί των άρθρων, κύριε
Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο κ. Παπαδηµούλης για δύο λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η διαγραφή του όρου «ετήσια» στο άρθρο 14, που µόλις ανέγνωσε η Υπουργός, αποτελεί µία ακόµη έµπρακτη οµολογία ότι
µ’ αυτό το νοµοσχέδιο δεν θα έχουµε µόνο µεγάλες µειώσεις
στους κατώτατους µισθούς στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και ότι
αυτές οι µειώσεις θα διαρκέσουν για πολλά πολλά χρόνια, γιατί
όλοι σε αυτόν τον τόπο ξέρουµε ότι οι συµβάσεις δεν είναι µόνο
ετήσιες, είναι και µεγαλύτερης διάρκειας.
Πληροφορήθηκα, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ότι ο
Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συµβούλιο, µε την ασφάλεια της
µονοφωνίας και της οµοφωνίας, υποστήριξε ότι είναι αναγκαίο
αυτό το νοµοσχέδιο να περάσει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Θα ήταν σκοπιµότερο και δηµοκρατικότερο αυτά να έρθει
ο Πρωθυπουργός να τα υποστηρίξει µέσα στη Βουλή και όχι στο
Υπουργικό Συµβούλιο µε τη σίγουρη συνηγορία του Αντιπροέδρου και του κ. Βενιζέλου. Αυτό επιβάλλει ο δηµοκρατικός διάλογος.
Και θα ήταν ευκαιρία, επίσης, εάν ερχόταν ο Πρωθυπουργός
εδώ, να µας έλεγε και πόσο αξιόπιστη ήταν η δέσµευση που
έδινε στον ελληνικό λαό µέχρι και πριν από λίγες εβδοµάδες ότι
δεν θα υπάρξουν µειώσεις µισθών.
Είναι θετικό ότι υπό την πίεση, όχι µόνο της Αντιπολίτευσης
αλλά και µερίδας των συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Οικονοµικών και η Κυβέρνηση απέσυραν απ’ αυτό το νοµοσχέδιο
τη ρύθµιση για τη διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών, ύψους 24
δισεκατοµµυρίων ευρώ, αλλά ο κύριος Υπουργός δεσµεύτηκε ότι
θα την επαναφέρει σε λίγες ηµέρες. Απαιτούµε, λοιπόν, να έρθει
µε διαφάνεια, µε διευθύνσεις και µε ονόµατα.
Επιπλέον, η απόσυρση για λίγες ηµέρες αυτής της ρύθµισης
δεν µπορεί να κρύψει ότι µ’ αυτό το νοµοσχέδιο µειώνετε για εκατοµµύρια Έλληνες το εισόδηµα και τα εργασιακά τους δικαιώµατα, οδηγώντας τους στον εργασιακό µεσαίωνα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας ευχαριστώ και εγώ,
κύριε Παπαδηµούλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας».
Για την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί της αρχής έχουν υποβληθεί δύο αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας, µία
αίτηση από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
και µία δεύτερη από Βουλευτές του ΛΑΟΣ, των οποίων τα κείµενα έχουν εξής:
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Θα αναγνώσω πρώτα τον κατάλογο των υπογραφόντων την
αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Ζιώγας Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Καζάκος Κωνσταντίνος. Παρών.
Η κ. Καλαντίδου Σοφία. Παρούσα.
Η κ. Κανέλλη Λιάνα. Παρούσα.
Ο κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Παρών.
Η κ. Μανωλάκου ∆ιαµάντω. Παρούσα.
Ο κ. Μαρίνος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Μαυρίκος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Μωραΐτης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Νάνος Απόστολος. Παρών.
Η κ. Νικολαΐδου Βέρα. Παρούσα.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Παφίλης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Πρωτούλης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Σκοπελίτης Σταύρος. Παρών.
Ο κ. Σκυλλάκος Αντώνης. Παρών.
Ο κ. Τζέκης Άγγελος. Παρών.
Ο κ. Χαλβατζής Σπυρίδων. Παρών.
Ο κ. Χαραλάµπους Χαράλαµπος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Θα αναγνώσω, στη συνέχεια, τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του
ΛΑΟΣ, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον
Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Καρατζαφέρης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Ανατολάκης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Αποστολάτος Βαΐτσης. Παρών.
Ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος. Παρών.
Ο κ. Βορίδης Μαυρουδής. Παρών.
Ο κ. Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις. Παρών.
Ο κ. Κολοκοτρώνης Άγγελος. Παρών.
Ο κ. Κοραντής Ιωάννης. Παρών.
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Ο κ. Μαρκάκης Παύλος. Παρών.
Η κ. Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία. Παρούσα.
Ο κ. Πλεύρης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Πολατίδης Ηλίας. Παρών.
Ο κ. Ροντούλης Αστέριος. Παρών.
Ο κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΛΑΟΣ.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(∆ΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας».
Οι αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφου λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιωάννης Βλαντής από το
ΠΑΣΟΚ και ο κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους
επί της αρχής του νοµοσχεδίου.
Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν
στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Υπάρχει συνάδελφος, ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι οι συνάδελφοι Βουλευτές κύριοι Κωνσταντίνος Καραµανλής, Χρήστος Σταϊκούρας,
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Ιωάννης Γκιόκας, Πάνος Παναγιωτόπουλος, Άρης Σπηλιωτόπουλος και οι κυρίες Όλγα Κεφαλογιάννη, Τσαµπίκα Ιατρίδη και Έλενα Ράπτη δεν θα παρευρεθούν
στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωρίζουν µε επι-
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στολή τους πως αν ήταν παρόντες και παρούσες θα ψήφιζαν
«ΟΧΙ».
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε επιστολή που µου απέστειλε πριν από λίγο ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γιώργος
Παπανδρέου λέει τα εξής: «Αγαπητέ Πρόεδρε, σας ενηµερώνω
ότι ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Παπαχρήστος τίθεται εκτός Κοι-

2559

νοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος».
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν 286 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν
156 Βουλευτές.
Κατά το νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 130 Βουλευτές, σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ»
EΠIKPATEIAΣ
Ραγκούσης Ιωάννης
Παναρίτη Ελένη (Έλενα)
Μόσιαλος Ηλίας
Τσόκλη 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
Τσούρας Αθανάσιος
Κουβέλης Σπυρίδων
Οικονόµου Παντελής
Ζούνη Παναγιώτα
Μπακογιάννη Θεοδώρα
Αβραµόπουλος ∆ηµήτριος
Παυλόπουλος Προκόπιος
Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα)
Πιπιλή Φωτεινή
Κανέλλη Λιάνα
Παφίλης Αθανάσιος
Πλεύρης Αθανάσιος
Τσίπρας Αλέξιος
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Λοβέρδος Ανδρέας
Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ
Κατσέλη Λούκα
Κακλαµάνης Απόστολος
∆ηµαράς Ιωάννης
Αποστολάκη Μιλένα
Ανδρουλάκης ∆ηµήτριος
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Ευθυµίου Πέτρος
Παπανδρέου Βάσω
Σακοράφα Σοφία
Χυτήρης Τηλέµαχος
Κουτρουµάνης Γεώργιος
Νταλάρα Άννα
Γείτονας Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
Βούρος Ιωάννης
Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος
Πρωτόπαπας Χρήστος

NAI
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

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

OXI

+
+
+
+
+
+
+

Μίχος Λάµπρος
Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος
Χατζηδάκης Κωνσταντίνος
Μεϊµαράκης Ευάγγελος
Μητσοτάκης Κυριάκος
Γιακουµάτος Γεράσιµος
Καµµένος Πάνος
Παναγιωτόπουλος 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 Φώτης
Παπαδηµούλης ∆ηµήτριος
Ψαριανός Γρηγόριος
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μωραΐτης Αθανάσιος
Μακρυπίδης Ανδρέας
Γιαννακά Σοφία
Κουρουµπλής Παναγιώτης
Σαλµάς Μάριος
Σταµάτης ∆ηµήτριος
Καραγκούνης Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ
Μανιάτης Ιωάννης
Ανδριανός Ιωάννης
Παπαδηµητρίου Έλσα

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

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

+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
Ρέππας ∆ηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Τσιρώνης ∆ηµήτριος
Στασινός Παύλος
Παπασιώζος Κωνσταντίνος

+
+

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

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+
+

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

+
+
+
+

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

+
+
+

+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

+

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Βαρβαρίγος ∆ηµήτριος

+

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Κατρίνης Μιχαήλ
Κουτσούκος Γιάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
∆ηµητρουλόπουλος Παναγιώτης
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

+

+

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
Αηδόνης Χρήστος
Κεφαλίδου Χαρούλα
Τζίµας Μαργαρίτης

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

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαµπος
Αράπογλου Χρυσή
Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Ροµπόπουλος Θωµάς
Καραµανλής Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καλαφάτης Σταύρος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Ράπτη Ελένη
Ζιώγας Ιωάννης
Καλαντίδου Σοφία
Κολοκοτρώνης Άγγελος
Κουράκης Αναστάσιος
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γερανίδης Βασίλειος
Αρβανιτίδης Γεώργιος
Καράογλου Θεόδωρος
Αναστασιάδης Σάββας
Τζέκης Άγγελος
Βελόπουλος Κυριάκος
Αµανατίδου-Πασχαλίδου Λίτσα

+

+
+
+
+

NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παντούλας Μιχαήλ
Αργύρης Ευάγγελος
Οικονόµου Αθανάσιος
Τασούλας Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Σταύρος
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιµοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής ∆ηµήτριος
Εµινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ
Ρόβλιας Κωνσταντίνος
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Θεοχάρη Μαρία
Τσιάρας Κωνσταντίνος
Ταλιαδούρος Σπυρίδων

+
+

+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πετσάλνικος Φίλιππος
Τζηκαλάγιας Ζήσης
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γκερέκου Άντζελα
∆ένδιας Νικόλαος
Χαραλάµπους Χαράλαµπος
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Φλωρίδης Γεώργιος
Παραστατίδης Θεόδωρος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος

+
+
+

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

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

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
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ΝΟΜΟΣ 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
Βουδούρης Οδυσσέας
Σαµαράς Αντώνιος
Λαµπρόπουλος Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Κοντός Αλέξανδρος
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καρύδης ∆ηµήτριος
Μπεντενιώτης Εµµανουήλ
Μελάς Παναγιώτης
Μανωλάκου ∆ιαµάντω
Αποστολάτος Βαϊτσης
∆ρίτσας Θεόδωρος
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης ∆ηµήτριος
∆ιαµαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος

+

+
+
+

+

+

Νικολαΐδου 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 ΡΟ∆ΟΠΗΣ
Χατζή Οσµάν Αχµέτ
Πεταλωτής Γεώργιος
Στυλιανίδης Ευριπίδης

+
+

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
Λέγκας Νικόλαος
Χατζηγάκης Σωτήριος
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ
Τσώνης Νικόλαος
Αντωνίου Τόνια
Μπατζελή Αικατερίνη
Σταϊκούρας Χρήστος
Γιαννόπουλος Αθανάσιος
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Λιάνης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ
Παπαθανάση Αφροδίτη
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
∆ριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆αµιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εµµανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Όθωνας Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννη Όλγα

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Βαρδίκος Πυθαγόρας

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 14 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Μαρκογιαννάκης Χρήστος
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος
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+
+

+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 156
……”…….”………: «ΟΧΙ»
130
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 286
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας» έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα τώρα στη συζήτηση επί των άρθρων, τα οποία
θα συζητηθούν όλα µαζί ως µία ενότητα.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Ανδρέας Μακρυπίδης για τέσσερα λεπτά.
Θα σας παρακαλέσω, όµως, να τηρήσετε τώρα το χρόνο. ∆εν
θα είµαστε ελαστικοί. Όπως αντιλαµβάνεστε, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συζήτηση µε την εξάντληση του καταλόγου, πριν συµπληρωθεί το δεκάωρο, γιατί µετά κάποιοι οµιλητές δεν θα
µπορέσουν να τοποθετηθούν.
Κύριε Μακρυπίδη, θα σας παρακαλέσω να περιοριστείτε σ’
αυτό το χρόνο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορούµε να κάνουµε χρήση και της δευτερολογίας;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν θα προλάβουµε
τότε στη συµπλήρωση του δεκάωρου να εξαντλήσουµε το νοµοσχέδιο. Κύριε Μακρυπίδη, θα σας παρακαλούσα να µη χάσουµε
πολύ χρόνο. Θα ισχύσει ένα τετράλεπτο, το πολύ ένα πεντάλεπτο
για τους εισηγητές, όχι όµως πέραν του πενταλέπτου.
Το λέω αυτό, διότι πράγµατι µε πολλή πληρότητα, αναλυτικότατα, τεκµηριωµένα καταθέσατε όλοι ως εισηγητές τις απόψεις
σας επί της αρχής. Παρακαλώ µέσα στο πεντάλεπτο να εξαντλήσετε την τοποθέτησή σας.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να σας ενηµερώσω ότι οι αγορητές εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ δεν θα µιλήσουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αυτό διευκολύνει
ακόµη περισσότερο την περαιτέρω διαδικασία. Θα σας παρακαλέσω να ολοκληρώσετε µέσα στο πεντάλεπτο.
Ορίστε, κύριε Μακρυπίδη, έχετε το λόγο.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µπω στις συγκεκριµένες
παρατηρήσεις επί των άρθρων, δεν µπορώ να µη σχολιάσω τις
τοποθετήσεις που έγιναν από τη µεριά κυρίως των Βουλευτών
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Άκουσα από τον εισηγητή της Νέας ∆ηµοκρατίας να λέει επί
της αρχής από το Βήµα αυτό, ότι φυσικά θα ψηφίσουν τη µείωση
του συντελεστή του ΦΠΑ από το 11% στο 6,5% στον τουρισµό
και ότι φυσικά θα ψηφίσουν –λέει- τη µείωση του συντελεστή του
ΦΠΑ στα φάρµακα.
Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει, αυτό που είναι ήδη γνωστό εδώ
και δεκατέσσερις µήνες. Ψηφίζετε τα εύκολα. Όταν είναι για µείωση της φορολογίας, ψηφίζετε. Όταν, όµως, έχουµε τα δύσκολα, όταν µπροστά µας είναι να παρθούν σοβαρές αποφάσεις
που αλλάζουν το σκηνικό της χώρας, εκεί δυστυχώς η Νέα ∆ηµοκρατία γίνεται «λαγός».
Άκουσα και τους Βουλευτές, αλλά και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας να αναφέρεται πάλι στο δηµόσιο χρέος και να κάνει µία βουτιά στο παρελθόν, στο 1981. Αυτό,
πέραν των άλλων, είναι ένδεια επιχειρηµάτων από τη µεριά της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Κυρίες και κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεν χρειάζεται να πάµε τόσο πίσω για να βρούµε επιχειρήµατα.
Θα σας πω µόνο το εξής. Το 2003 το δηµόσιο χρέος ήταν 170
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το 2009 ανήλθε σε 300 δισεκατοµµύρια ευρώ. ∆ηλαδή, µέσα
σε έξι χρόνια αυξήθηκε κατά 130 δισεκατοµµύρια ευρώ, χωρίς να
γίνουν έργα υποδοµής, χωρίς να γίνουν σχολεία, νοσοκοµεία,
χωρίς να υπάρξει κοινωνική πολιτική. Άρα, λέµε ότι υπήρξε από

τη µεριά σας µια πολιτική που οδήγησε σε αυτήν τη έκρηξη και
των ελλειµµάτων και του χρέους.
Όµως, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι συγκεκριµένο, επειδή
ακούω τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο κατά κόρον, µάλιστα,
να το επικαλείται.
Ακούω να επικαλείστε, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι µε
την πολιτική του ΠΑΣΟΚ δηµιουργήσαµε χρέος και έλλειµµα και
γι’ αυτό χρειάστηκε η Νέα ∆ηµοκρατία και το 1990-1993, πολύ
περισσότερο το 2004-2009, να εξοφλεί τα «βερεσέδια» του
ΠΑΣΟΚ. Ουδέν αναληθέστερον.
Γιατί, κυρίες και κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας; ∆ιότι το πρωτογενές έλλειµµα, οι πρωτογενείς δαπάνες του 2003 ήταν 31 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 2009 ανήλθαν σε 62 δισεκατοµµύρια
ευρώ, πέρα από τους τόκους, πέρα από τα «βερεσέδια» του
ΠΑΣΟΚ. Γιατί δηµιουργήθηκαν αυτές οι πρωτογενείς δαπάνες;
∆ηµιουργήθηκαν, γιατί υπήρχε µια πολιτική σπατάλης χωρίς
όρια, χωρίς φραγµούς, χωρίς στόχους, χωρίς αποτελέσµατα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Και δεν θέλω να κάνω αναφορά στην κριτική που ασκήσατε
στην πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών για την απόσυρση του
άρθρου 7. Μέχρι πριν καταθέσει ο Υπουργός, κάνατε κριτική,
γιατί έφερε τη συγκεκριµένη ρύθµιση που έλεγε για τη διαγραφή
των βεβαιωµένων απαιτητών οφειλών. Γίνεται η απόσυρση: Κριτική για την απόσυρση.
Επιτέλους, θα πρέπει πρώτα και κύρια η Νέα ∆ηµοκρατία, πριν
κάνει κριτική, να απολογηθεί, γιατί µε την πολιτική της έφτασε
τα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ που ήταν το 2003, να γίνουν το 2009
31 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Θα πρέπει να απολογηθείτε πρώτα, γιατί δηµιουργήσατε αυτό
το µεγάλο ποσό οφειλών προς το δηµόσιο και µετά µπορούµε
να δούµε και την κριτική όσον αφορά τις επιλογές και τις προτάσεις για την αντιµετώπιση, πάντα µε διαφάνεια και εξορθολογισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα όσον αφορά τα συγκεκριµένα άρθρα, να πω ότι τα άρθρα 1 µέχρι 3 στο Α’ Κεφάλαιο
αναφέρονται στον επαναπροσδιορισµό του πεδίου εφαρµογής
του ν. 3429/2005, που αναφέρεται στις δηµόσιες επιχειρήσεις
και οργανισµούς και εκεί περιλαµβάνονται µια σειρά ζητήµατα
και διατάξεις για τη διαφάνεια, τις αποδοχές, την εισοδηµατική
πολιτική, τις µετατάξεις και τις προσλήψεις στις επιχειρήσεις
αυτές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία αναφορά στην ενότητα των
άρθρων από το 4 µέχρι το 11 και εκεί -αναφέρθηκα στην πρωτολογία µου, δεν θα επικεντρωθώ- είναι οι φορολογικές διατάξεις
για τη µείωση των συντελεστών σε µια σειρά κατηγορίες που τονώνουν την αγορά και στην οικοδοµή και στα αυτοκίνητα και στον
τουρισµό.
Όµως, κύριε Υπουργέ, επειδή έγινε και στην αρµόδια ∆ιαρκή
Επιτροπή Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων µεγάλη συζήτηση, αλλά και επί της αρχής σε αυτήν την Αίθουσα, θα ήθελα να
σας παρακαλέσω να δείτε µε µια ευρύτητα τη διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 6…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Καλώς.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: …επειδή θεωρώ ότι το 2011 είναι η
πιο κρίσιµη χρονιά και απ’ όσα αναφέρονται στον προϋπολογισµό, από το 2012 και εφεξής θα πάµε σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρα η πρότασή µου, κύριε Υπουργέ, είναι να µειώσετε το
χρόνο αναστολής εφαρµογής της διάταξης για τη φορολόγηση…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Μακρυπίδη,
στη δευτερολογία σας αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Και προτείνω αυτό να γίνει, αντί 11-2013, την 1-1-2012. Νοµίζω ότι αυτό είναι µία απάντηση στα
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όσα έχουν ήδη συζητηθεί και νοµίζω ότι έτσι ανταποκρίνεστε και
στις ανάγκες της αγοράς και ικανοποιείτε και το αίτηµα των Βουλευτών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ. Έγινε κατανοητό.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
µπορούσα να αναφερθώ και σε µια σειρά άλλα ζητήµατα και διατάξεις του νοµοσχεδίου, όµως και ο χρόνος είναι περιορισµένος,
αλλά υπήρξε και εκτενής συζήτηση και στην Επιτροπή και στη
συζήτηση επί της αρχής. Με αυτά καλώ τους συναδέλφους στην
υπερψήφιση και των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο συνάδελφος από
τη Νέα ∆ηµοκρατία κ. Ιωάννης Βρούτσης έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε λίγο πριν την ολοκλήρωση µιας ακόµη
κοινοβουλευτικής διαδικασίας, µιας διαδικασίας, όµως, που,
όπως όλοι είπαν κατά κόρον εδώ πέρα, κυρίως από την πλευρά
και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και της πτέρυγας των
άλλων κοµµάτων, όλοι είµαστε και νιώθουµε ότι βγαίνει ζηµιωµένη η δηµοκρατία µέσα απ’ αυτό τον τρόπο και τη συµπεριφορά
της Κυβέρνησης. Αισθανόµαστε όλοι ότι στο τέλος αυτής της
διαδικασίας η Κυβέρνηση είναι εκτεθειµένη. Εκτεθειµένη, γιατί
δεν έπεισε γι’ αυτά για τα οποία προσπάθησε να αναδείξει και
να πείσει ότι έπρεπε να ψηφισθούν. ∆εν έπεισε ότι υπήρχε κατ’
επείγον σε αυτό το ζήτηµα του πολυνοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτός, όµως, από αυτά, για να
επιβεβαιωθούν και αυτά που λέω και να γίνουν ακόµα πιο ισχυρά,
η Κυβέρνηση βγαίνει και τραυµατισµένη. Βγαίνει τραυµατισµένη,
γιατί πριν από λίγο ένας ακόµη Βουλευτής της δεν µπόρεσε να
αντέξει την κατακραυγή των ανθρώπων της περιοχής του και καταψήφισε το νοµοσχέδιο και πιθανόν να υπάρχουν και στα άρθρα
κάποιες εκπλήξεις, δεν ξέρω.
∆εν ξέρω, λοιπόν και δεν αντιλαµβάνοµαι τον απόλυτο τρόπο
µε τον οποίο τοποθετείται ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, ένας
τρόπος και µια τοποθέτηση η οποία θυµίζει αυτό το οποίο πρέπει να ξεχάσουµε, πρέπει να γυρίσουµε την πλάτη σε αυτές τις
αντιλήψεις που έχουν να κάνουν µε διαχρονικές απόλυτες τοποθετήσεις που προσπαθούν να ρίξουν την ευθύνη και να ισχυροποιήσουν τη δική τους αντίληψη µέσα σε ένα πλέγµα που να
πουν ότι αυτό είναι το απόλυτα σωστό.
Όχι, είναι λάθος. Η σύγχρονη αντίληψη για το πολιτικό µας σύστηµα είναι άλλη, είναι αυτή που καταθέτει η Νέα ∆ηµοκρατία,
είναι αυτό που κάνει η Νέα ∆ηµοκρατία σήµερα, που κινείται στο
πλαίσιο της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας, που σε ένα
νοµοσχέδιο για το οποίο άσκησε εντονότατη κριτική για τον
τρόπο µε τον οποίο το εισήγαγε η Κυβέρνηση, δηλαδή, µε το κατεπείγον, το έβδοµο στη σειρά, που προσβάλλει τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς, προσβάλλει το πολιτικό σύστηµα. Η Νέα
∆ηµοκρατία στέκεται και είναι µέσα στο Κοινοβούλιο σε δύσκολο
νοµοσχέδιο, σε πολυνοµοσχέδιο. Και στέκεται και στα άρθρα και
ψηφίζει άρθρα, έστω και αν κάποια απ’ αυτά έχουν πολιτικό κόστος. ∆ιότι κάνει υπέρβαση η Νέα ∆ηµοκρατία, διότι βλέπει την
κρισιµότητα των στιγµών. Κάνει αυτό που δεν έκανε ποτέ το
ΠΑΣΟΚ. Ποτέ στην πολιτική ιστορία του τόπου, από το 1974
µέχρι σήµερα, το ΠΑΣΟΚ δεν στάθηκε υπεύθυνα σε αυτή εδώ
την Αίθουσα.
Επικαλούµαι τα τελευταία πεντέµισι χρόνια. Θυµάστε τι έγινε
µε την Ολυµπιακή; Όταν η Νέα ∆ηµοκρατία προσπαθούσε να
εξορθολογήσει την Ολυµπιακή, το ΠΑΣΟΚ ήταν απ’ έξω και διαδήλωνε. Θυµάστε τι έγινε µε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, όταν η
Νέα ∆ηµοκρατία µείωνε τα ταµεία και προσπαθούσε να φέρει
εξορθολογισµό; Ήταν και ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου και κρατούσε
το πανό της ΓΣΕΕ µε όλη την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ έξω από τη Βουλή και ζητούσε να µην ψηφισθεί το νοµοσχέδιο και ζητούσε να γίνουν και εκλογές. Θυµάστε τι έγινε µε
την «COSCO»; Θυµάστε τι έγινε µε τον αγωγό του ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολη;
Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, που αποδεικνύουν ότι δεν είστε υπεύθυνο κόµµα, λειτουργείτε µέσα σε
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ένα µικροπαραταξιακό πλαίσιο, έχετε αντιλήψεις οι οποίες συνάδουν µόνο µε το κοµµατικό σας χρέος και τίποτα άλλο.
Η Νέα ∆ηµοκρατία διαχρονικά βάζει την Ελλάδα πάνω από το
κόµµα και το κάνουµε και σήµερα που είµαστε στην Αίθουσα και
ψηφίζουµε δύσκολα άρθρα, όπως αυτό των ∆ΕΚΟ, που είµαστε
αντίθετοι. ∆ιότι είµαστε κάθετα αντίθετοι µε τον τρόπο που το
φέρνετε. Λείπει η επιστηµονική τεκµηρίωση, λείπουν όλα τα ζητήµατα που αποδεικνύουν ότι αυτό που κάνετε, η οριζόντια περικοπή, είναι δίκαιη ή είναι άδικη, λείπει αυτό που εξαγγέλλουµε
-και είναι στις θέσεις µας και το υπερασπιζόµαστε και τώρα- ότι
χρειάζεται εξορθολογισµός στις ∆ΕΚΟ. Λείπει και αυτό.
Όµως κάνουµε υπέρβαση, κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Εύχοµαι λοιπόν
στο µέλλον να αντιληφθείτε τη κρισιµότητα των στιγµών, να µειώσετε την έπαρση και την αλαζονεία σας, µια έπαρση και αλαζονεία που φαίνονται συνεχώς µέσα σε αυτή την Αίθουσα αλλά
και έξω από αυτήν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, τον ίδιο χρόνο θέλω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Όχι, έχετε τέσσερα
λεπτά, τα περάσατε, τέλος. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σήµερα κλείνουµε µια διαδικασία. Η
Νέα ∆ηµοκρατία θα ψηφίσει δέκα από τα δεκαεννέα άρθρα. Θα
ψηφίσει άρθρα τα οποία κρίνει ότι πρέπει να ψηφιστούν και δεν
θα ψηφίσει τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχετε φτάσει τα
πέντε λεπτά, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε.
Στη διαδικασία που θα ακολουθήσει εµείς θα πούµε σε ποια
άρθρα θα δώσουµε θετική ψήφο και ποια δεν θα ψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο ειδικός αγορητής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, κ. Γεώργιος Μαυρίκος
έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Σε µια ώρα περίπου θα ξεκινήσει η εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία της εργατικής τάξης και του συνόλου, θα λέγαµε,
των λαϊκών στρωµάτων. Κεντρική στόχευση και περιεχόµενο
αυτής της µεγάλης απεργιακής κινητοποίησης είναι να καταδικάσει το έκτρωµα αυτό που κατέθεσε και ψηφίζει σήµερα η κυβερνητική πλειοψηφία.
Θέλουµε να καλέσουµε αυτές τις κρίσιµες στιγµές την εργατική τάξη, το σύνολο των εργαζοµένων να δώσει µαχητικά, µαζικά το παρών µαζί µε το πανεργατικό αγωνιστικό µέτωπο
συµπορευόµενο από τους στόχους και τα αιτήµατα που προβάλει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, προκειµένου πραγµατικά
αυτή η κινητοποίηση να πάρει το χαρακτήρα και το περιεχόµενο
που χρειάζεται µπροστά σε αυτή τη γενικευµένη επίθεση.
Πιστεύουµε ότι αύριο, συν γυναιξί και τέκνοις, πρέπει όλοι να
βγουν στα πεζοδρόµια, στους δρόµους και στις πλατείες µαζί µε
το ΠΑΜΕ, προκειµένου το µήνυµα προς την Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Κοµισιόν,
τις πολιτικές δυνάµεις του ευρωµονόδροµου, προς όλους αυτούς να είναι σαφές και αποτελεσµατικό.
Θέλουµε να καλέσουµε µαζικά και µαχητικά το σύνολο των εργαζοµένων, ανεξάρτητα αν είναι στον ιδιωτικό ή στο δηµόσιο
τοµέα. Γιατί πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το νοµοσχέδιο αυτό
επιφέρει καίρια χτυπήµατα στο σύνολο των εργαζοµένων και
πρώτα απ’ όλα και κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα, για τον οποίο παρακολουθήσαµε κροκοδείλια δάκρυα από στελέχη που έχουν θητεύσει σε κυβερνητικά πόστα και οι οποίοι έχουν χτυπήσει
αλύπητα κι έχουν αφαιρέσει δικαιώµατα και κατακτήσεις των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα. Ήταν υποκριτικές αυτές οι κορώνες, ότι δήθεν ο ιδιωτικός τοµέας υποστηρίζεται από τέτοιες
πολιτικές δυνάµεις και τέτοιες προσωπικότητες. Είναι για όλους
αυτούς τους λόγους πολλαπλά επικίνδυνοι όλοι αυτοί οι παράγοντες.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι καµµία κατηγορία εργαζοµένων
δεν µένει έξω από το στόχαστρο της Κυβέρνησης µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Η ευελιξία αφορά όλους, η απορρύθµιση
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των εργασιακών σχέσεων αφορά όλους, η κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων αφορά τους πάντες, η δυνατότητα να απολύουν οι εργοδότες χωρίς αποζηµίωση αφορά τους πάντες. Η
Κυριακή αργία, οι εργασιακές σχέσεις, το δικαίωµα του εργοδότη -που δίνεται αφειδώς- να απασχολεί υπερωριακά τους εργαζόµενους χωρίς να τους πληρώνει είναι πραγµατικά αναχρονισµός.
Χρειάστηκαν δυο αιώνες και παραπάνω για να κατακτηθούν
πολλά από αυτά τα δικαιώµατα, για τα οποία τώρα µας δίνετε,
κύριοι της Κυβέρνησης, δυο λεπτά να µιλήσουµε στην πρωτολογία και δυο λεπτά στη δευτερολογία. Χρειάστηκαν δυο αιώνες
αγώνων, προσπαθειών, θυσίας και πολλές φορές έδωσαν τη ζωή
τους πρωτοπόροι εργάτες και ανάµεσα σε αυτούς πρώτοι από
όλους οι κοµµουνιστές. Και σήµερα έρχεστε εσείς µέσα σε δυο
λεπτά, να κατακρεουργήσετε όλα αυτά τα δικαιώµατα. Το κάθε
άρθρο αποτελεί ένα κρίκο και όλοι αυτοί οι κρίκοι µαζί συνθέτουν µια βαριά αλυσίδα που θέλετε να περάσετε στους εργαζόµενους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι προκλητικό το σύνολο του νοµοσχεδίου και τα ζητήµατα
που αφορούν τα εργασιακά και τα θέµατα που αφορούν τις απολύσεις και τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις συλλογικές συµβάσεις και αυτά µε τη διαιτησία. Όπως επίσης ιδιαίτερα
προκλητικό είναι αυτό που επιχειρείτε να κάνετε µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, που δείχνει πραγµατικά απέναντι σε ποιους
υποκύπτετε και ποιους προσκυνάτε και απέναντι σε ποιους κάνετε τον καµπόσο και πουλάτε τσαµπουκά.
Γι’ αυτό το λόγο καλούµε τους εργαζόµενους αύριο µε µαχητικότητα να δώσουν τη δική τους απάντηση σε µια τέτοια πολιτική και σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο.
Καταθέτουµε, κύριε Πρόεδρε, όπως είχαµε πει και νωρίτερα
οι Βουλευτές του ΚΚΕ, το αίτηµα για διενέργεια ονοµαστικής ψηφοφορίας στα άρθρα 2, 3, 4, 12, 14 και 18. Είναι ένα νοµοσχέδιο που συνολικά είναι απαράδεκτο αλλά για ρυθµίσεις τέτοιες
όπως αυτές που αναφέραµε νωρίτερα, την απαγόρευση των αυξήσεων, το χάρισµα στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, την αφορολόγητη διαδικασία που τους παρέχετε και σε όλα αυτά τα
θέµατα πιστεύουµε πραγµατικά ότι πρέπει να γίνει ονοµαστική
ψηφοφορία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο συνάδελφος κ.
Παύλος Μαρκάκης από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό έχει το
λόγο.
Σας παρακαλώ να τηρήσετε το τετράλεπτο.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίροµαι που κατά τη συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου όλη η επιχειρηµατολογία που αναπτύξαµε
για να δικαιολογήσουµε την αντίθεσή µας σε αυτό το νοµοσχέδιο υιοθετήθηκε όχι µόνο από τους συναδέλφους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού αλλά και από πολλούς συναδέλφους των
άλλων κοµµάτων. Μάλιστα, είχαµε και αποτελέσµατα από την
ονοµαστική ψηφοφορία, υιοθετήθηκε και από ένα συνάδελφο
της πτέρυγας του ΠΑΣΟΚ. Αυτό µας ικανοποιεί, διότι αναδείξαµε
το θέµα σε όλες του τις διαστάσεις.
Είχαµε ένα πρόβληµα όµως µε τη Νέα ∆ηµοκρατία. Η Νέα ∆ηµοκρατία «ξύνεται στη γκλίτσα του τσοπάνη». Πώς το φέρνει από
εδώ, πώς το φέρνει από εκεί και θέλει να µας λέει συνέχεια για
το µνηµόνιο.
Εγώ θυµάµαι, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από ένα χρόνο που
µόλις είχατε χάσει, καθόσασταν εδώ σαν βρεγµένες γάτες και
σας βαρούσαν οι πασοκτζήδες από το πρωί µέχρι το βράδυ. Πώς
έγινε αυτό και τώρα ανατσουτσουρώσατε και ξαφνικά θέλετε να
µας πείτε ότι φταίµε εµείς για το µνηµόνιο επειδή ψηφίσαµε το
άρθρο 1; Καθίστε φρόνηµα στα αυγά σας, γιατί θα σας αρχίσουµε και εµείς µαζί µε το ΠΑΣΟΚ. Μη µας προκαλείτε.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Μας απειλείτε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεχίστε, κύριε
Μαρκάκη, µην απαντάτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είναι πολιτικός λόγος αυτός;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεχίστε σας πα-
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ρακαλώ, µην απαντάτε.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: ∆εύτερον, αισθανόµαστε δικαιωµένοι
που αναδείξαµε το πρόβληµα του άρθρου 7.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Καλό δεκανίκι αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεχίστε, κύριε
Μαρκάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Οι πατερίτσες του ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει
να µιλάνε για δεκανίκια. Σας το είπαµε και θα το επαναλάβουµε.
Και το δεκανίκι έχει ένα µπαστούνι, η πατερίτσα έχει δύο, για να
ξέρετε και τη διαφορά.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Τη λέξη «απεταξάµην» την ξέρετε;
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Έχετε φθάσει τα ποσοστά σας τόσο
χαµηλά που αν το ΦΠΑ δεν είχε πάει στο 11% και είχε µείνει στο
3%, θα ήσασταν στο επίπεδο του ΦΠΑ. Μην µας προκαλείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεχίστε κύριε
Μαρκάκη. ∆εν κάνουµε διάλογο, σεβαστείτε τον Κανονισµό.
Κύριε Τζίµα δεν έχετε το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς θα πω για το άρθρο 6. Αναδείξαµε το θέµα του ποσοστού για τους περιπτερούχους, υιοθετήθηκε και από τους άλλους συναδέλφους και περιµένουµε να
υιοθετήσετε το ποσοστό κέρδους.
Για το ΦΠΑ είπατε, κύριε Υπουργέ, ως δικαιολογία ότι δεν τον
φθάσατε στο 23%. Αν το φθάνατε στο 23%, στο τέλος δεν θα το
ψηφίζατε ούτε εσείς το νοµοσχέδιο! ∆εν ήταν δυνατόν µέσα σε
αυτήν την οικονοµική συγκυρία να πάτε στο 23%.
Για τα άρθρα 1, 2, 3 εγώ είδα τον εισηγητή της Πλειοψηφίας
αµετανόητο. Έφθασε να πει ότι θα χρησιµοποιήσουµε αυτές τις
προβληµατικές επιχειρήσεις σαν άλλο πυλώνα για την ανάπτυξη.
Αν είναι δυνατόν! Και έρχεται η Νέα ∆ηµοκρατία και µε αυτήν την
επιχειρηµατολογία ψηφίζει αυτά το άρθρα. Και να θέλαµε να τα
ψηφίσουµε, µε τη δικαιολογία που βάζετε, αγαπητοί συνάδελφοι,
είναι αδύνατον να τα ψηφίσουµε. Έτσι, στα άρθρα και στο σύνολο ψηφίζουµε κατά του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Μαρκάκη, σας
ευχαριστώ για την τήρηση του χρόνου.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης για 4 λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαγραφή Βουλευτών, γιατί
ψηφίζουν κατά συνείδηση, όπως επιβάλλει το Σύνταγµα και η
εσωκοµµατική δηµοκρατία, είναι ένδειξη αδυναµίας και όχι δύναµης.
Κύριοι της Κυβέρνησης, πρέπει να καταλάβετε καλά ότι µε διαγραφές, κατεπείγοντα, κοµµατική πειθαρχία δεν µπορείτε να
πάτε πολύ µακριά, αν δεν πείθετε τον κόσµο σας ότι τα νοµοσχέδια που φέρνετε υπηρετούν τα συµφέροντά του. Τα σκληρά
αντεργατικά µέτρα, µε µεγάλες µειώσεις µισθών ειδικά για τους
χαµηλόµισθους του ιδιωτικού τοµέα –δυόµισι εκατοµµύρια ανθρώπους- είναι πλήρως αντίθετα όχι µόνο µε το προεκλογικό σας
πρόγραµµα, αυτό που ψήφισε ο κόσµος και σας έστειλε στην Κυβέρνηση, όχι µόνο µε αυτά που λέγατε πριν από λίγες εβδοµάδες, για να πάρετε την ψήφο των πολιτών στις αυτοδιοικητικές
εκλογές, αλλά είναι πλήρως αντίθετα και µε τα συµφέροντα της
µεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ. Αυτό
γρήγορα θα το πληρώσετε πολιτικά και κοινωνικά πολύ ακριβά,
όσο και να σας στηρίζουν πολιτικά και επικοινωνιακά ισχυρά κέντρα που τους κάνετε δώρα και µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Με εξέπληξε η αιτιολόγηση της Υπουργού Εργασίας κ. Κατσέλη, µε την οποία διέγραψε τη λέξη «ετήσια» από τις αρχικές
σειρές του άρθρου 14 του νοµοσχεδίου.
Τι µας είπε η Υπουργός; Μας είπε ότι διαγράφει τη λέξη «ετήσια» για τις επιχειρησιακές συµβάσεις, γιατί είναι περιττή, γιατί
όλες οι συλλογικές συµβάσεις στην Ελλάδα είναι ετήσιες.
Αλήθεια, κυρία Κατσέλη; ∆εν ξέρετε ότι εδώ και χρόνια υπογράφονται από τη ΓΣΕΕ και συµβάσεις διετούς διάρκειας; Εσείς
µας λέγατε µέχρι προχθές ότι οι ειδικές επιχειρησιακές συµβάσεις θα είναι οι εξαιρέσεις για τις επιχειρήσεις που είναι έτοιµες
να χρεοκοπήσουν -και προκειµένου να χρεοκοπήσουν, ας γίνει
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κάτι τέτοιο- και θα έχουν διάρκεια ενός χρόνου µε δυνατότητα
ανανέωσης το πολύ για άλλον ένα. Αυτό που τώρα καθιερώνετε
είναι η δυνατότητα για µεγάλες µειώσεις µισθών που φέρνει το
νοµοσχέδιό σας να διαρκέσουν πολλά χρόνια.
Εµείς το λέµε καθαρά στους συναδέλφους που θα ψηφίσουν
και κατ’ άρθρον, όπως ψήφισαν και επί της αρχής: Οι µεγάλες
µειώσεις µισθών που φέρνει αυτό το νοµοσχέδιο και οι µεγάλες
µειώσεις και καταρρεύσεις δικαιωµάτων θα βαστήξουν πολλά
χρόνια, δεκαετίες, γιατί ό,τι χάνεται τώρα σε µισθούς, συνδικαλιστικά δικαιώµατα, συντάξεις και κοινωνικό κράτος θα κάνει
χρόνια, δεκαετίες ο κόσµος της εργασίας να το ξαναπάρει πίσω,
όπως έκανε και δεκαετίες, για να το κατακτήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο ένα λεπτό που µου µένει έρχοµαι στο θέµα της αύξησης
του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. Τον πάτε από το 11% στο 13%
για τα είδη πρώτης ανάγκης, για το καλάθι της νοικοκυράς. Σε λίγους µήνες τον πήγατε από το 9% στο 11% και από το 11% στο
13%, δηλαδή αύξηση των εµµέσων φόρων κατά 50% από εσάς
που διαρρηγνύατε τα ιµάτιά σας ότι δεν θα αυξήσετε το ΦΠΑ καθόλου.
Αυτό φέρνει πληθωρισµό και µάλιστα φέρνει έναν πληθωρισµό
δυόµισι-τρεις φορές παραπάνω απ’ αυτόν που είχατε προγραµµατίσει µε το µνηµόνιο. Πρόσθετη απώλεια εισοδήµατος για τους
πολλούς, διάβρωση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών µέσω της ακρίβειας και τριπλή αφαίµαξη για τους ασθενέστερους. Τους κόβετε µισθούς και συντάξεις µε τους
έµµεσους φόρους και µε τον πληθωρισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο χρόνος δεν µου επιτρέπει να αναφερθώ σε άλλες διατάξεις.
Καταψηφίζουµε και τα άρθρα του νοµοσχεδίου, όπως καταψηφίσαµε το νοµοσχέδιο και επί της αρχής.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: ………(∆εν ακούστηκε)
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Μακρυπίδη, επειδή µε
προκαλείτε µε τις διακοπές σας, θα ήθελα να σας πω ότι αύριο,
όταν αρχίζουν να µετρούν τα πράγµατα, θα φανεί ότι ο ένας συνάδελφός σας που τόλµησε να ψηφίσει κατά συνείδηση εξέφραζε πολύ περισσότερους, πολύ µεγάλο κοµµάτι του κόσµου
του ΠΑΣΟΚ που έστειλε και εσάς και πολλούς άλλους σε αυτά τα
έδρανα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. ∆ηµήτριο Παπαδηµούλη.
Πριν εισέλθουµε στον κατάλογο των οµιλητών επί των άρθρων,
θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώµατος, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Λιµενικού Σώµατος, η Ένωση Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος και η Πανελλήνια Ένωση Αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος κατέθεσαν
ψήφισµα µε τίτλο «Στο αγαθό της ασφάλειας του πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές», το οποίο και κατατίθεται στα
Πρακτικά.
(Το προαναφερθέν ψήφισµα έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κατάλογος των
οµιλητών επί των άρθρων ξεκινά µε τον Βουλευτή Α’ Πειραιά του
ΠΑΣΟΚ κ. ∆ηµήτριο Καρύδη.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙ∆ΗΣ: Έχει αποσυρθεί, κύριε Πρόεδρε, ο
κ. Καρύδης. ∆εν θα µιλήσει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Εποµένως, το λόγο
έχει ο επόµενος εγγεγραµµένος επί του καταλόγου οµιλητής,
που είναι ο κ. Μαργαρίτης Τζίµας από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο, για τέσσερα λεπτά.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είστε η πλέον αντικοινωνική και η πλέον αντιλαϊκή Κυβέρνηση που πέρασε από τον τόπο µας µετά τη Μεταπολίτευση. Αυτό το στηρίζω στο γεγονός πως είστε η µοναδική
Κυβέρνηση που κόβει µισθούς και συντάξεις και αυξάνει τόσο
γρήγορα τους έµµεσους και τους άµεσους φόρους.
Ζητάτε από τη Νέα ∆ηµοκρατία και από το ελληνικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όταν δεν κατορθώνετε να πείσετε τους ίδιους σας τους Βουλευτές για το
δίκαιο των επιχειρηµάτων σας. Πώς περιµένετε να πείσετε την
ελληνική κοινωνία;
Μας ζητάτε να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο στο οποίο θέτετε
µεγαλύτερη µείωση µισθών και σε αυτούς που δουλεύουν στα
ερευνητικά κέντρα, σε µία χώρα, όπου όλες οι πολιτικές δυνάµεις του τόπου µας ζητούν να υπάρχει επιχορήγηση της έρευνας και των νέων τεχνολογιών.
Ζητάτε από τη Νέα ∆ηµοκρατία να ψηφίσει ένα νοµοσχέδιο
στο οποίο καθιερώνετε και θεσµοθετείτε την ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία δεν θα ρυθµίζει
µόνο τα µισθολογικά ζητήµατα, αλλά θα ρυθµίζει ζητήµατα εργασιακά, τους όρους και τις προϋποθέσεις µερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιµότητας, ζητήµατα που
δεν έθεταν και µε τα οποία δεν ασχολούνταν οι προηγούµενες
συλλογικές συµβάσεις.
Ζητάτε από τη Νέα ∆ηµοκρατία να ψηφίσει άρθρα µε τα οποία
η αποζηµίωση σε απόλυση θα υπολογίζεται µε βάση το µειωµένο
µισθό και θα υπολογίζεται µε το µισθό της κλαδικής σύµβασης,
µόνο αν η απόλυση γίνεται πέρα από το συµφωνηθέν όριο.
Μας ζητάτε να ψηφίσουµε διατάξεις στις οποίες οι επιχειρησιακές συµβάσεις θα υπερισχύουν έναντι των κλαδικών για τις
οποίες αγωνίστηκαν εκατοµµύρια Έλληνες στο διάβα των τελευταίων δεκαετιών.
Μας ζητάτε να ψηφίσουµε διατάξεις µε τις οποίες οι υπό δοκιµή, οι δόκιµοι εργαζόµενοι για διάστηµα ενός έτους, αντί για
δύο µήνες που ήταν µέχρι σήµερα, δεν θα αποζηµιώνονται, όταν
απολύονται. Είναι αυτονόητο το δικαίωµα ενός εργαζόµενου να
παίρνει αποζηµίωση, όταν απολύεται.
Μας ζητάτε να ψηφίσουµε διάταξη µε την οποία µειώνετε σε
ένα µήνα το χρόνο προειδοποίησης της απόλυσης των εργαζοµένων που δουλεύουν µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
∆ουλεύει κάποιος χρόνια και σε ένα µήνα ο άλλος του λέει «απολύεσαι» και ανατρέπεται όλος ο οικογενειακός και οικονοµικός
προϋπολογισµός του.
Μας ζητάτε να ψηφίσουµε διάταξη µε την οποία κόβετε τριάντα ένα λεπτά από τους εργαζόµενους µε µερική απασχόληση,
δηλαδή καταργείτε την προσαύξηση του 10%.
Αυξάνετε από δεκαοκτώ σε τριάντα έξι µήνες την επιτρεπόµενη διάρκεια απασχόλησης σε έµµεσο εργοδότη.
Είναι, λοιπόν, διατάξεις πανικού αυτές, κύριε Υπουργέ και τελευταία στιγµή σας καλούµε να τις αποσύρετε, διότι βλέπετε ότι
έχετε σηµαντικό πρόβληµα µέσα στην ίδια σας την παράταξη.
Είναι διατάξεις που δεν ανταποκρίνονται σε καµµία προεκλογική
σας δέσµευση. ∆εν ήταν η ατζέντα των εκλογών του 2009 αυτά
τα µέτρα τα οποία εισηγείστε στη Βουλή, δεν έχετε δηµοκρατική
νοµιµοποίηση, όπως λέει και ο δικός σας Υπουργός ∆ικαιοσύνης. Είστε σε πλήρη αναντιστοιχία µε το λαϊκό αίσθηµα.
Γι’ αυτό και η Νέα ∆ηµοκρατία τα συγκεκριµένα άρθρα τα καταψηφίζει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Τζίµα.
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Ο συνάδελφος κ. Άγγελος Τζέκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έχει το λόγο, για τέσσερα λεπτά.
Έχετε το λόγο, κύριε Τζέκη.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µίλησαν πολλοί προηγούµενοι
Βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και Υπουργοί. Και µίλησαν για ένα περιβάλλον.
Και βέβαια, αυτό το περιβάλλον για µας, το οικονοµικό, το κοινωνικό, έχει διαµορφωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ιδίως
την τελευταία εικοσαετία µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των πτερύγων, εκτός του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, όταν
υπερψήφιζαν την Καταστατική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Μάαστριχτ, όταν υπερψήφιζαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας, όταν πανηγύριζαν για την Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση, όταν κουνούσαν το ευρώ, ότι πραγµατικά θα αυξήσει το
εισόδηµα του εργαζόµενου λαού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Και εµείς τονίζαµε τότε και αποδεικνύεται σήµερα, ότι αυτό το
περιβάλλον δηµιουργήθηκε για να ενισχύσει τα συµφέροντα των
µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, δηλαδή των δυνάµεων του κεφαλαίου, σε βάρος, όµως, του εργαζόµενου λαού στο σύνολό
του. Και όταν λέµε στο σύνολο των εργαζοµένων, εννοούµε του
ιδιωτικού τοµέα, αλλά και του δηµόσιου τοµέα. Γιατί αυτά που
είπε ο εισηγητής µας είναι αυτά, πλέον, που ζει στο πετσί του το
σύνολο των εργαζοµένων, είτε είναι εργασιακές σχέσεις είτε
είναι οι αµοιβές, τα µεροκάµατα, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας,
δηλαδή αυτός ο εργασιακός µεσαίωνας που τον έχετε επαναφέρει.
Και βέβαια, µέσα στους εργαζόµενους εµείς βάζουµε και τους
άνεργους, γιατί είναι οι διαχρονική σας πολιτική, µαζί µε την εργοδοσία, που τους έχει οδηγήσει πραγµατικά στην ανεργία. Χρησιµοποιείτε τους άνεργους, προκειµένου να πιέζουν τους ήδη
εργαζόµενους, για να κάνουν οι εργοδότες τις προσλήψεις µε
ακόµα φθηνότερο εργατικό δυναµικό. ∆ικιά σας είναι η απόφαση, νοµοθετηµένη, ότι ο νέος από τα δεκαπέντε µέχρι τα είκοσι τέσσερα χρόνια θα αµείβεται µε 592 ευρώ. ∆ηλαδή, βάζετε
το γιό, βάζετε την κόρη απέναντι από τους γονείς, γιατί ο εργοδότης αφού έχει στα χέρια του αυτό το νοµοθέτηµα, θα απολύσει αυτόν που είναι σαράντα, πενήντα, εξήντα χρονών, για να
πάρει τον νέο, για να µεγαλώσει την εκµετάλλευση και για να έχει
ακόµα υψηλότερα κέρδη.
Απευθυνόµαστε όµως και στους µικροεπαγγελµατίες, γιατί κι
αυτούς τους αφορά το νοµοσχέδιο. Αναφερόµαστε και στους µικροµεσαίους αγρότες. Και είναι όλοι αυτοί που µπορούν πραγµατικά να δηµιουργήσουν εκείνο το πλατύ κοινωνικό, αλλά και
πολιτικό µέτωπο, για να µπορέσουν πραγµατικά να αντιµετωπίσουν αυτή τη λαίλαπα, την ολοµέτωπη επίθεση που πλέον έχει
παρθεί η απόφαση και σε επίπεδο εθνικό, αλλά και σε Ευρωπαϊκή
Ένωση. ∆εν είναι µόνο, δηλαδή οι ιµπεριαλιστικοί οργανισµοί,
είναι και το πολιτικό προσωπικό, οι κυβερνήσεις διαχρονικά και
άλλοι πολιτικοί φορείς που είναι τα υποστυλώµατα του συστήµατος για να ξεθεµελιώσουν ό,τι θεµελίωσε η εργατική τάξη και
το λαϊκό κίνηµα, µε πολύχρονους, δύσκολους αγώνες. Μάτωσε
το κίνηµα αυτό, για να αποκτήσει αυτά τα κοινωνικά, εργασιακά
του δικαιώµατα.
Παράλληλα, βέβαια, τα βρίσκεται µε τους καναλάρχες. Ναι,
τους αναστέλετε το φόρο από τις διαφηµίσεις, για δύο χρόνια.
Ναι, ήταν τριάντα, το ΠΑΣΟΚ το πήγε στο είκοσι οκτώ, η Νέα ∆ηµοκρατία το µηδένισε. Το επαναφέρατε τον Ιούνιο και κατ’ απαίτηση αυτών των επιχειρηµατικών οµίλων, τραπεζιτών, βιοµηχάνων, εµπόρων, που έχουν τις τηλεοράσεις στα χέρια τους, το
παίρνετε πίσω, επί της ουσίας δηλαδή. Και για τον εργαζόµενο
λαό τι µένει; Μένει ο ΦΠΑ, που τον αυξάνετε και µένει, βέβαια,
όλο αυτό το µέτωπο το οποίο δέχεται στην πλάτη του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Απευθυνόµαστε, λοιπόν, στον εργαζόµενο λαό –και κλείνω µε
αυτό, κύριε Πρόεδρε. Αύριο πρέπει να βουλιάξει όχι µόνο η
Αθήνα, όχι µόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά όλες οι πόλεις της χώρας.
Εκεί πρέπει να ανταµώσει ο εργάτης µε τον µικροµεσαίο αγρότη,
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µε τον επαγγελµατία, µε το συνταξιούχο, µε τον άνεργο, µε το
νέο και να πάρετε το µήνυµα εκείνο, ότι στον πόλεµο που έχει
κηρύξει η δύναµη του κεφαλαίου, θα βρει τη δύναµη της εργασίας απέναντί του.
Και ξέρουµε εµείς από την ιστορία του εργατικού λαϊκού κινήµατος ότι ο ισχυρός είναι ο λαός. Και όσο εσείς δογµατικά θα
υπερασπίζεστε το δίκαιο του κεφαλαιοκράτη, το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας άλλο τόσο δογµατικά και επίµονα θα ισχυρίζεται
ότι νόµος είναι το δίκιο του λαού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Άγγελο Τζέκη.
Ο κ. Ηλίας Πολατίδης έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Πολατίδη.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ κάνετε, κυρία Υπουργέ –έπρεπε να είναι ο κ. Παπακωνσταντίνου εδώ- το µαρτύριο της σταγόνας. Και µάλιστα, το κάνετε σε µία βελτιωµένη εκδοχή, διότι το µαρτύριο της σταγόνας
έχει και µια περιοδικότητα. Εσείς το κάνετε και σε ακανόνιστα
διαστήµατα. Άρα, δηµιουργείτε ακόµα µεγαλύτερο πρόβληµα
στον βασανιζόµενο, που είναι ο ελληνικός λαός.
Φέρνετε συνεχώς µέτρα, τα οποία αλληλοαναιρούνται. Να
πούµε για το ΦΠΑ; Θα σας τα πει η κ. Παπανδρέου σε λίγο. Στο
πετρέλαιο επαναφέρετε αυτό που ίσχυε πριν από δύο χρόνια.
Ήταν τόσο επιτυχηµένο αυτό το σύστηµα; ∆οκίµασε η Νέα ∆ηµοκρατία να κάνει κάτι και αντί να κτίσετε πάνω σε εκείνο, το καταστρέφετε και επανέρχεστε στο προηγούµενο καθεστώς.
Ως προς τα τσιγάρα, την άνοιξη του 2010 φέρατε ρύθµιση στο
πρώτο νοµοσχέδιο, προ του µνηµονίου, για την αύξηση της φορολογίας, στο οποίο είχατε ρύθµιση. Αν πιστεύατε ότι αυτή είναι
σωστή ρύθµιση, γιατί δεν τη φέρατε από τότε;
Στα αυτοκίνητα φέρατε ρύθµιση. Αυτήν τη ρύθµιση που φέρνετε τώρα, την είχε κάνει την άνοιξη του 2009 η Νέα ∆ηµοκρατία.
Ήρθατε, την καταργήσατε και τη ξαναφέρνετε τώρα. ∆εν γνωρίζατε την άνοιξη ότι υπάρχει πρόβληµα; ∆εν µπορούσατε να το
φανταστείτε ότι η αύξηση των φόρων κατανάλωσης και οι µεγάλες εµπνεύσεις που σας έδωσαν από τις Βρυξέλλες ή από την
Ουάσινγκτον το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο να βάλετε φόρο πολυτελείας στα αυτοκίνητα ότι θα δηµιουργήσει πρόβληµα στην
αγορά του αυτοκινήτου;
Ε πείτε και µια φορά «όχι». Πείτε ότι αυτό το µέτρο είναι ατελέσφορο, δεν το πιστεύουµε γι’ αυτό και γι’ αυτό το λόγο. ∆εν
ξέρω τι λέτε και τι διαπραγµάτευση κάνετε, αλλά εδώ πέρα φέρνετε αλληλοσυγκρουόµενα µέτρα.
Όσον αφορά την Αγροτική, θα υπάρχει Αγροτική Τράπεζα;
Γιατί εδώ µαθαίνουµε από δηµοσιεύµατα ότι σας λέει η τρόικα
ότι δεν πρέπει να δίνει τις εγγυήσεις στους οργανισµούς η Αγροτική Τράπεζα, διότι είναι αθέµιτος ανταγωνισµός για τις ιδιωτικές. Μα, γιατί το κέρδος από αυτήν τη διαδικασία να το πάρουν
οι ιδιωτικές τράπεζες; Εάν δεν υπάρχει κέρδος, είναι δυνατόν να
πάνε οι ιδιωτικές τράπεζες και να κάνουν αυτήν τη χρηµατοδότηση των δηµοσίων οργανισµών;
Στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα συνεχίζετε χωρίς να µας
έχετε δώσει απόλυτη ενηµέρωση µε τους εργαζοµένους και τις
µετατάξεις. Σας είπα χθες ότι µετατάσσετε εργαζοµένους, οι
οποίοι απέκτησαν µία πολύ µεγάλη εξειδίκευση, που πολλοί απ’
αυτούς χειρίζονται εξειδικευµένο εξοπλισµό, ο οποίος παράγει
όπλα και πυροµαχικά χρήσιµα για την άµυνα της χώρας. Με τι
θα το αντικαταστήσετε αυτό; Θα πάρουµε νέα δάνεια για να αγοράσουµε από το εξωτερικό; Θα σταµατήσουν τους εξοπλισµούς;
Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην αµυντική δυνατότητα της χώρας;
Ούτε αυτό µας ενδιαφέρει;
Και έρχοµαι, τώρα, στο θέµα των Μέσων Μαζικής Ενηµερώσεως. Στην ουσία η ρύθµισή σας τι κάνει; ∆ίνει ένα άτοκο δάνειο
στους καναλάρχες. Τις υποχρεώσεις που έχουν σήµερα, τις µεταφέρετε για το µέλλον άτοκες και θα πρέπει µε τα τοκογλυφικά
επιτόκια που δανειζόµαστε σήµερα, το 7% -αυτά τα έσοδα, δηλαδή που θα είχε ο προϋπολογισµός- να τα αντικαταστήσουµε
µε το δάνειο του 6-7%. Και κάνετε άτοκο δάνειο µία τέτοιου είδους εξυπηρέτηση. Θα βάλετε τόκους; Επειδή βλέπω ότι δυσανασχετείτε, κύριε Υπουργέ, θα πληρώσουν το 2013 µε τόκους,
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αυτά που δεν πληρώνουν σήµερα; Να µας δώσετε µία απάντηση.
Και γενικά να κάνω ένα σχόλιο για το κεφάλαιο Β’. Όσο και να
µειώσουµε το κόστος της µισθοδοσίας, οι επιχειρήσεις δεν χτίζονται από τη µία µέρα στην άλλη.
Κάθε επιχείρηση µέσα της έχει µία τεχνογνωσία. Κάθε µέρα
που περνάει κάτι προστίθεται και γι’ αυτό βλέπουµε τα προϊόντα
συνεχώς να βελτιώνονται.
Κλείσατε επιχειρήσεις, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία, ολόκληρους τοµείς της οικονοµίας και σήµερα δεν υπάρχει η δυνατότητα και δωρεάν να δουλεύουν οι εργαζόµενοι, να ξαναστηθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτά τα µέτρα που παίρνετε δεν προσφέρουν τίποτα στην ανάπτυξη, απλώς είναι µία δικαιολογία και
χάσιµο χρόνου στη Βουλή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πολατίδη.
Το λόγο έχει η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με αυτό που είδαµε πριν από λίγο, τη διαγραφή ενός συναδέλφου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος τόλµησε να εκφράσει µε την καταψήφιση αυτού του πραξικοπηµατικού νοµοσχεδίου, την
αντίθεσή του –όχι µόνο τη δική του, αλλά και των ψηφοφόρων
του ΠΑΣΟΚ και όλου του ελληνικού λαού- καταλάβαµε ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη για όλα. Και αυτό θα φέρει τραγικές εξελίξεις για τη χώρα, ακόµη πιο τραγικές. ∆εν σας
σταµατάει τίποτα τελικά.
Η Υπουργός Εργασίας είχε προσπαθήσει από την αρχή να περάσει, όχι απευθείας, αλλά από το παράθυρο, τις ρυθµίσεις που
είχε συνυπογράψει η Κυβέρνηση στο µνηµόνιο, για να υπερισχύσουν των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις, που προβλέπουν χαµηλότερους µισθούς.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το σχέδιο νόµου που συζητούµε µε τη
µορφή του κατεπείγοντος, θα µπορούν σε επιχειρήσεις να προβλέπονται µε ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, µισθοί µικρότεροι απ’ αυτούς των κλαδικών, χωρίς
πλαφόν προς τα κάτω, παρά µόνο τον κατώτερο εγγυηµένο
µισθό και χωρίς άλλους περιορισµούς, όπως απαγόρευση απολύσεων, διαθεσιµοτήτων, περιορισµένη διάρκεια εφαρµογής
κ.ά.. Οι ειδικές επιχειρησιακές συµβάσεις µε µικρότερους, χωρίς
όρια µισθούς, θα υπερισχύουν των κλαδικών, χωρίς κανέναν περιορισµό.
Προστέθηκαν επίσης στο σχέδιο νόµου -όπως ακριβώς ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων απαιτούσε- περικοπές στις αµοιβές των µερικώς απασχολούµενων, περικοπή του κατά 10%
αυξηµένου ωροµισθίου για τους εργαζόµενους πάνω από τετράωρο ηµερησίως, η θέσπιση της δοκιµαστικής εργασίας για
ένα χρόνο χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης, η επέκταση της διάρκειας της ενοικίασης των εργαζοµένων
από τους δεκαοκτώ στους τριάντα έξι µήνες και περισσότερες
ευκολίες στους εργοδότες για χρήση της εκ περιτροπής εργασίας από έξι σε εννέα µήνες. Η υποχρέωση του εργοδότη να καταθέτει αιτιολογηµένη έκθεση στην Επιθεώρηση Εργασίας είναι
για τα µάτια του κόσµου, γιατί αυτή έχει απλά ένα γνωµοδοτικό
χαρακτήρα.
Η αµφισβήτηση των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων µε δεδοµένη την κερδοσκοπική βουλιµία του κεφαλαίου, οδηγεί σε εργασιακή ζούγκλα. Εσείς λέτε ότι υπάρχει εργασιακή ζούγκλα και
θέλετε αυτήν να την περιορίσετε µε όλα αυτά που προανέφερα
και µε όλα αυτά που υπάγονται µέσα σ’ αυτό το πολυνοµοσχέδιο
που φέρατε και µε όσα έχουν συµβεί στα προηγούµενα κατεπείγοντα νοµοσχέδια.
Κάθε µία επιχείρηση για να «πατήσει» τις ανταγωνίστριές της,
θα εκβιάζει επικαλούµενη την οικονοµική κρίση και απειλώντας
κλείσιµο ή απολύσεις, το επιχειρησιακό σωµατείο να υπογράφει
την ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση µείωσης των µισθών. Έτσι θα έχουµε γενική συµπίεσή τους προς τα κάτω.
Και όλα αυτά στη λογική της τελικής για το κεφάλαιο λύσης
που είναι η υποκατάσταση όλων των ειδών συλλογικών συµβά-
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σεων εργασίας από τις ατοµικές συµβάσεις, όπου ο κάθε εργαζόµενος θα βρίσκεται µόνος και απροστάτευτος απέναντι στην
παντοδυναµία των αφεντικών του.
Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση τροποποιεί το ν. 1876/90 για τη διαιτησία, έτσι ώστε το κάθε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη, εργαζόµενοι-εργοδότες, να µπορεί να προσφύγει στη διαιτησία αν
διαφωνεί µε τις προτάσεις του µεσολαβητή, ενώ µέχρι τώρα το
δικαίωµα αυτό το είχε η εργατική πλευρά, η οποία ήταν η ευάλωτη. Περιορίζεται το περιεχόµενο των διαιτητικών αποφάσεων
µόνο στη διαµόρφωση του βασικού µισθού. Θέτει σε δικαστική
κρίση, όχι µόνο τη νοµιµότητα, αλλά και την ουσία των διαιτητικών αποφάσεων µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι να κινδυνεύουν
να µην πάρουν ποτέ αυξήσεις µισθών ή να καθυστερεί υπέρµετρα η εφαρµογή τους.
Επίσης, θεσπίζονται νέες διαδικασίες επιλογής διαιτητών και
µεσολαβητών µε υποκατάσταση της διοίκησης του ΟΜΕ∆, που
βάζει σε ισχυρή διακινδύνευση της ανεξαρτησία τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι έχω τέσσερα λεπτά και όχι τρία
λεπτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχω κάνει µερικούς λογιστικούς υπολογισµούς, γιατί ξέχασα να βάλω το ρολόι. Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Έχω πέσει σε λογιστικό προσδιορισµό. Αυτό τελευταία το κάνει η Κυβέρνηση και το
Υπουργείο Οικονοµικών για τα ελλείµµατα κ.λπ.. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να κατέβω κάτω.
Εµείς καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής και επί των
άρθρων. Αυτό που θέλουµε είναι η Κυβέρνηση να σκύψει στην
αγωνία του κόσµου και να µην επιδίδεται σε διαγραφές Βουλευτών της.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Το λόγο έχει η κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που είστε τώρα στην Αίθουσα, γιατί
θέλω να επανέλθω στο άρθρο 4. Ακριβώς σ’ αυτό το άρθρο
υπάρχει µία πολύ βασική αντίθεση δική µας, γιατί στην κυριολεξία σας κατέχει µία µανία να αυξάνετε όπου µπορείτε και όσο
µπορείτε το ΦΠΑ.
Αυξάνετε το ΦΠΑ από 11% σε 13%. Και πού το αυξάνετε; Σε
είδη καθηµερινής κατανάλωσης. Βεβαίως, αναφέρετε ότι το µειώνετε στα φάρµακα, στα βιβλία. Όµως, πρέπει να είναι το σώµα
υγιές και ο νους υγιής για να µπορούν πλέον οι άνθρωποι να διαβάζουν. Θα σταµατήσουν κι αυτό το χόµπι τους πλέον, της µελέτης.
Σας έχουµε πει πολλές φορές –το επανέλαβε σήµερα και ο Αρχηγός µας- ότι η βασική προσπάθεια που πρέπει να καταβάλετε
αυτή τη στιγµή είναι να µειώσετε το ΦΠΑ.
Και σας παρακαλούσα να µη στέλνετε την ευγενεστάτη σύζυγό σας στο σούπερ µάρκετ. Την είδα κάποια µέρα να διαµαρτύρεται –πολύ δίκαια- µε τα άριστα ελληνικά της και να λέει «στην
Ελλάδα τα πάντα είναι πανάκριβα, στη χώρα µου είναι όλα πολύ
φθηνά». ∆εν σας έχει πει τίποτα, κύριε Υπουργέ;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
∆εν σας έχει πει ότι δεν χρειάζεται να αυξάνετε τις τιµές στο
καλάθι της νοικοκυράς; Τα στοιχειώδη πλέον δεν µπορούν να τα
αγοράσουν οι απλοί άνθρωποι. Αν είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ!
Μαθαίνουµε τώρα ότι βάζετε το ίδιο ΦΠΑ –ακούστε τώρα λογική- στο γάλα. Έχω ξαναπεί, όπως και στην κυρία Υπουργό, ότι
τα Ελληνόπουλα –και δεν ξέρω αν το έχετε πει στον κ. Όλι Ρεν
που µε άριστο νευροµυϊκό σύστηµα παίζει στις µπάλες, γιατί
αυτός έχει φθηνό γάλα να πίνει- πίνουν το ακριβότερο γάλα της
Ευρώπης. Έλεος πλέον!
Βάζετε το ίδιο ΦΠΑ στο γάλα, στο ψωµί, στα φασόλια, που
είναι εθνικό µας προϊόν, τέλος πάντων. Και πού αλλού; Και στο
σολοµό, λέει και στο χαβιάρι. Θα µας αλλάξετε τώρα και τις δι-
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αιτητικές µας συνήθειες;
Θα µας αλλάξετε, επιτέλους, και αυτή τη µεσογειακή µας διατροφή που κρατάει τουλάχιστον το καρδιαγγειακό µας σύστηµα
σε καλή κατάσταση; Έλεος πια, κύριε Υπουργέ. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, επιτέλους, να ακούσετε µια φορά τη σύζυγό
σας και να την ακολουθήσετε στο σούπερ µάρκετ ή και τη λαϊκή.
Θα κάνει καλό και σ’ εσάς αλλά θα κάνει καλό, επιτέλους, και
στην Ελληνίδα νοικοκυρά.
Και σ’ εσάς, κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να πω το εξής. Έχετε
µια µανία να κόβετε τα πάντα οριζόντια. Άκουγα για οριζόντια και
για κάθετα. Εγώ βέβαια τα οριζόντια και τα κάθετα σαν γιατρός
δεν τα ήξερα γιατί εµείς πάντοτε προσπαθούσαµε να έχουµε λύσεις συγκεκριµένες. Μειώνετε, πετσοκόβετε τους µισθούς κυρίως του ιδιωτικού τοµέα στα 740 ευρώ. Πώς να ζήσουν αυτοί οι
άνθρωποι, κυρία Υπουργέ;
Θα προκαλέσετε µ’ αυτή την τακτική σας ακόµη µεγαλύτερη
έκρηξη φτώχειας στην πατρίδα µας. Ήδη έχουµε ένα πάρα πολύ
υψηλό ποσοστό φτώχειας στην Ευρώπη: 14%. Μειώνετε την αγοραστική δύναµη του Έλληνα και της Ελληνίδας. Ποιο είναι το
αποτέλεσµα; Το ξέρετε καλύτερα εσείς από εµάς. Θα προκαλέσει νέα πτώση τζίρου, θα κλείσουν όλα τα µαγαζιά, θα έρθουν
και άλλες απολύσεις. Και τι να ευχηθούµε; Ο καλός Θεός της Ελλάδος πλέον να βάλει το χέρι του, γιατί εσείς οι κυβερνώντες,
κυρία Υπουργέ, µάλλον δεν µπορείτε να µας λύσετε τα θέµατά
µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχω µια εκκρεµότητα
µε τον κ. Κριτσωτάκη. Θα λάβετε το λόγο, κύριε Κριτσωτάκη;
Έχετε το λόγο. Ορίστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι η Κυβέρνηση, αφού ξεπερνάει κάθε όριο, όταν υπερηφανεύεται ότι διασώζει την δυνατότητα της επέκτασης των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας, τη στιγµή που κατ’ αρχάς εξασφαλίζετε
την µε πολλαπλούς τρόπους παραβίασή της, προχωρεί και κάνει
το άσπρο µαύρο. Και νοµίζω ότι λέει πράγµατα εδώ που όποιος
τα ακούσει έξω από την Αίθουσα στην ελληνική κοινωνία, αρκεί
να είναι ένα άνθρωπος µε την κοινή λογική, θα πει ότι υπάρχει
µια πλήρης αναντιστοιχία.
Θα ήθελα να µου πείτε µε ποιο κίνητρο θα πείσετε τους εργοδότες να έρθουν σε διαπραγµατεύσεις µε τους εργαζόµενους,
ώστε να συγκεντρώνεται το απαραίτητο ποσοστό κάλυψης των
εργαζοµένων, το 51% των εργαζοµένων του κλάδου, ώστε να
επεκτείνεται η ισχύς τους και στους υπόλοιπους;
Και αυτό µε την απειλή της δυνατότητας υποβολής της υπόθεσης στον ΟΜΕ∆, όταν έχετε εξασφαλίσει µε τον ν. 3871 σχεδόν µηδενικές αυξήσεις στις περιπτώσεις έκδοσης διαιτητικής
απόφασης. Γι’ αυτό το λόγο προβλέψατε τη δυνατότητα µονοµερούς προσφυγής στην εργοδοτική πλευρά για την διαιτησία,
για να εξασφαλίζετε στο πλαίσιο, των ελεύθερων κατά τα άλλα
διαπραγµατεύσεων, αυξήσεις κάτω από τα όρια του ελληνικού
πληθωρισµού, δηλαδή στην πραγµατικότητα µείωση των µισθών.
Όσο για την προώθηση της άκρατης ευελιξίας στην αγορά εργασίας ένα είναι βέβαιο. Υπάρχει µακρύς δρόµος µέχρι τον πάτο
της απαξίωσης, της µισθωτής απασχόλησης και τη µετατροπή
της αγοράς εργασίας σε πραγµατική ζούγκλα. Το βέβαιο είναι
ότι οι δυσάρεστες εκπλήξεις της Κυβέρνησης στο πεδίο της απορύθµισης των εργασιακών σχέσεων δεν έχουν σταµατηµό και θα
κρατήσουν προφανώς αµείωτο το ενδιαφέρον των εργαζοµένων
και προσεχώς.
Καταργείτε µέσα σε ελάχιστους µήνες την πρόβλεψη -φιλοδώρηµα των προσαυξήσεων στην µερική απασχόληση που ψηφίσατε µε το ν. 3846, αφού η γενναιοδωρία σας αυτή ενόχλησε
τους εργοδότες που τα θέλουν όλα και τα θέλουν τώρα.
Επιτρέπετε την αυθαίρετη και αδικαιολόγητη επιβολή οποιουδήποτε τύπου εκ περιτροπής εργασίας επιθυµεί ο εργοδότης για
εννέα µήνες σε ετήσια. Τρεις µήνες µόνο απέχετε από το όνειρο
να µετατρέψετε τη µερική απασχόληση σε κυρίαρχη εργασιακή
σχέση στην Ελλάδα µε διάταξη σχεδόν αναγκαστικού δικαίου.
Γιατί δεν υπαγορεύετε διά νόµου, επιτέλους, την πλήρη απασχόληση, όπως κάνετε και µε την αορίστου χρόνου σχέση εργα-
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σίας; Γιατί τι άλλο µπορεί να συνεπάγεται ο εξαπλασιασµός της
δοκιµαστικής περιόδου και η δυνατότητα µετά από έναν ολόκληρο χρόνο να απολύεται ο υπό δοκιµή εργαζόµενος χωρίς
αποζηµίωση; Τι ακριβώς θα δοκιµάζει ο εργοδότης επί δώδεκα
µήνες σε µια χώρα όπου ανθεί η ανειδίκευτη εργασία και το φρόνηµα του εργαζοµένου και η πειθαρχία του σε κάθε λογική και
παράλογη απαίτηση του εργοδότη του ή και την αποδοχή οποιουδήποτε νόµιµου και παράνοµου όρου εργασίας του προτείνεται;
Όµως υπάρχουν και ορισµένοι άτυχοι για τους οποίους το καθεστώς οµηρίας δεν θα διαρκεί µόνο δώδεκα µήνες. Η σύγχρονη
εργασιακοί σκλάβοι, οι δανεισµένοι εργαζόµενοι µέσω των δουλεµπορικών εταιρειών προσωρινής απασχόλησης θα υπόκεινται
σε αυτού του είδους την επαίσχυντη εργασιακή σχέση υποτέλειας και αναξιοπρέπειας για τριάντα έξι ολόκληρους µήνες. Τρία
χρόνια δηλαδή, κόλαση.
Καταφέρατε µέσα σε ελάχιστους µήνες νε εξαφανίσετε εργατικά δικαιώµατα δεκαετιών. Οι εργαζόµενοι δεν ξέρουν αν και
πόσα θα κερδίσουν τον επόµενο µήνα, αν θα έχουν δουλειά ή θα
ζητιανεύουν ένα πρόγραµµα επανένταξης φτηνού εργατικού κόστους για απασχόληση λίγων µηνών.
Και να σας πω ακόµα, κυρία Υπουργέ, ότι έγινε µια ερώτηση
και πήραµε µια απάντηση µε τον ευρωβουλευτή από το Ευρωκοινοβούλιο, από την Κοµισιόν επισήµως, ότι τα προγράµµατα
απασχόλησης έχουν απορροφηθεί µόνο κατά 6,2% και τα υπόλοιπα βρίσκονται στα αζήτητα. Μέσα σε ένα τέτοιο χάλι που
υπάρχει στην αγορά εργασίας πείτε µου πώς µπορεί να το κρίνει
κανείς αυτό; Ή πείτε µου ότι δεν είναι ακριβής η απάντηση που
δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο συγκεκριµένο θέµα.
Τι γίνεται µε όλα αυτά τα νοµοσχέδια που έχετε υποσχεθεί για
τους ελεγκτικούς µηχανισµούς; Τι γίνεται µε ό,τι είναι ελάχιστα
θετικό; Εν πάση περιπτώσει, κάτι µπορεί να θεραπεύσει αυτά που
κάνετε και µε τις επιθεωρήσεις εργασίας και µε τον ΟΑΕ∆ και µε
τους υπόλοιπους οργανισµούς που είναι για τον έλεγχο όπου δεν
έρχεται τίποτα, παρά το ότι έχουν περάσει δεκατέσσερις µήνες
που διακυβερνάτε τη χώρα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μιχάλη Κριτσωτάκη.
Επερατώθη ο κατάλογος των εγγεγραµµένων οµιλητών. Ο κ.
Υπουργός Οικονοµικών, κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου έχει το
λόγο.
Πόσο χρόνο θέλετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Τρία λεπτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, όσο θέλετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε όλη τη χώρα, απόψε, ο κόσµος βλέπει στις τηλεοράσεις του τη συζήτηση που γίνεται εδώ
και παρακολουθεί στα δελτία των ειδήσεων τι λέµε. Αντιπαρέρχεται τις µεγάλες εκφράσεις, τις λέξεις «πραξικοπηµατικά»,
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«αντιλαϊκά», «αντικοινωνικά» και προσπαθεί να δει την ουσία.
Γιατί ο κόσµος ξεπερνά τον ξύλινο λόγο που, πολλές φορές,
ακούγεται σ’ αυτή την Αίθουσα και προσπαθεί να δει πίσω από τα
µεγάλα λόγια που ακούγονται, αν τελικά αυτό που κάνουµε, οδηγεί κάπου.
Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι ευχάριστο να ανεβαίνει ο
ΦΠΑ. Ότι ακόµα και αν ένας εργαζόµενος σε µια ∆ΕΚΟ βγάζει
περισσότερα απ’ αυτόν, είναι δύσκολο, όταν του κόβεται ο µισθός. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στην αγορά εργασίας, όταν εισάγεις νέους θεσµούς, αυτό δηµιουργεί αναστάτωση. Όµως,
βιώνει ο ίδιος, πολλές φορές, προβλήµατα µε την ανεργία, προβλήµατα µε το γεγονός ότι δεν µπορεί να πληρώσει λογαριασµούς στο τέλος του µήνα. Εν τέλει, δεν βλέπει τόσο πολύ τι θα
γίνει µε ένα συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και αν κάποιος διαφοροποιήθηκε ή όχι και ποια ήταν η φραστική αντιπαράθεση σ’ αυτή
την Αίθουσα. Πιστεύω ειλικρινά ότι αυτό που επιχειρεί να δει
είναι, αν όλα αυτά που κάνουµε εδώ, οδηγούν κάπου ή όχι. Και
τελικά όλοι, όσοι υπερψηφίζουν τα νοµοσχέδια που φέρνουµε
και όσοι επιλέγουν να τα καταψηφίσουν ολόκληρα ή εν µέρει, θα
κριθούµε από το κατά πόσο, στο τέλος, η χώρα θα βγει όρθια,
ζωντανή και ακέραιη, απ’ αυτή τη µεγάλη δοκιµασία στην οποία
βρισκόµαστε.
Εµείς, ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι αυτά που κάνουµε είναι
δύσκολα. Και πολλές φορές αναγκάζουµε τους εαυτούς µας να
πάρουν αποφάσεις που στους χειρότερους εφιάλτες µας δεν θα
τις παίρναµε. Το κάνουµε, όµως, µε ένα αίσθηµα ευθύνης και το
κάνουµε γιατί πιστεύουµε ότι αυτός είναι ο µόνος δρόµος που
οδηγεί κάπου. ∆εν θα έλεγα ότι είναι ο µοναδικός δρόµος, υπάρχουν κι άλλοι δρόµοι, αλλά είναι ο µόνος που οδηγεί κάπου. Γιατί
στο τέλος θα έχουµε µια οικονοµία που θα είναι πιο στέρεη, πιο
ανταγωνιστική. Ελπίζουµε ότι θα έχουµε διατηρήσει την κοινωνική συνοχή, γιατί, παρά τη δυσκολία, παλεύουµε γι’ αυτήν. Θα
έχουµε ένα κράτος, το οποίο θα αποδίδει στον πολίτη υπηρεσίες
µε βάση τους φόρους που πληρώνει. Νοµίζω πως αυτά τα απλά
πράγµατα ζητούν οι πολίτες.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, επειδή η Κυβέρνηση ακούει και, παρά
τα όσα νοµίζουν πολλοί, ανταποκρίνεται σε αιτήµατα, τα οποία
είναι λογικά και τα οποία ξεπερνούν καχυποψίες, αποδέχοµαι την
πρόταση του εισηγητή της Πλειοψηφίας, του κ. Μακρυπίδη, και
καταθέτω µια προσθήκη-αναδιατύπωση στο άρθρο 4 παράγραφος 6, έτσι ώστε η αναστολή να µην θεωρηθεί ότι αποτελεί µια
χαριστική πράξη. Η αναστολή του φόρου των διαφηµίσεων υπάρχει γιατί οι συγκεκριµένοι κλάδοι έχουν και αυτοί τα ίδια προβλήµατα που έχουν και άλλοι κλάδοι. Άρα, φέρνουµε πιο µακριά
το χρόνο και µόνο µέχρι το τέλος του εποµένου έτους, διότι πιστεύουµε ότι η οικονοµία θα βγαίνει από την κρίση και όχι µονάχα οι συγκεκριµένοι κλάδοι, αλλά όλοι οι κλάδοι θα µπορούν
πλέον να παράγουν θέσεις εργασίας, επενδύσεις και η χώρα να
έχει ξαναµπεί σε µια τροχιά ανάπτυξης.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
προσθήκη-αναδιατύπωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Οικονοµικών.
Η κ. Κατσέλη θέλει να παρέµβει;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κυρία Κατσέλη, έχετε το λόγο.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα µε πολύ προσοχή
όλα όσα ελέχθησαν σε αυτήν την Αίθουσα. Θέλω να απαντήσω
µε τρία παραδείγµατα. Τρία παραδείγµατα που πραγµατικά και
εµένα µου έκαναν εντύπωση µέσα στις δύο ηµέρες που συζητάµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Χθες, καθώς τελείωσε η συζήτηση από την επιτροπή και κατέβηκα κάτω, έξω από τα δηµοσιογραφικά γραφεία γινόταν µια µεγάλη συζήτηση ανάµεσα σε δηµοσιογράφους για το πόσο
µπορεί αυτού του είδους η ειδική επιχειρησιακή σύµβαση να
είναι χρήσιµη για την επιχείρηση στην οποία εργαζόντουσαν. Ο
εργοδότης είχε κάνει µια πρόταση, οι εργαζόµενοι ήθελαν να την
αποδεχτούν και δεν µπορούσαν να την αποδεχτούν, επειδή το
κλαδικό σωµατείο είχε µια άλλη άποψη. Γινόταν µια έντονη συζήτηση κατά πόσο θα πρέπει να συγκροτήσουν ένα σωµατείο
επιχειρησιακό που να µπορούν να πετύχουν αυτά που ήθελαν
µέσα από την ειδική επιχειρησιακή σύµβαση.
Αµέσως µετά, το βράδυ πήγα σε ένα εστιατόριο. Στο εστιατόριο ήρθε ο εργοδότης και µου είπε: «Μην κάνετε πίσω. Είναι κάτι
το οποίο θα µας σώσει αυτή τη στιγµή, ειδάλλως κλείνουµε».
Σήµερα το πρωί πήγα σε ένα εµπορικό κατάστηµα που ήρθαν
οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, µε τους οποίους συζήταγα και µου έλεγαν: «Ξέρετε, παρακολουθήσαµε τη συζήτηση και είναι κάτι το
οποίο το σκεφτόµασταν και το συζητούσαµε χθες, γιατί µπορεί
να µας δώσει λύσεις».
Αγαπητοί συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό δεν πετσοκόβει µισθούς. Καµµία κυβέρνηση, αγαπητή κ. Παπανδρέου, δεν µπορεί
να πετσοκόψει µισθούς. Το γεγονός ότι πέφτουν οι µισθοί έτσι
άναρχα και καταστρατηγούνται πολλές πράξεις στην αγορά είναι
απόρροια αυτής της κρίσης.
Αυτό που θεσπίζει αυτό το νοµοσχέδιο είναι κάτι άλλο. ∆ίνει
ένα θεσµικό πλαίσιο, έτσι ώστε εργοδότες και εργαζόµενοι να
µπορούν σε µια επιχείρηση να κάτσουν από κοινού να συζητήσουν, να εντοπίσουν τα προβλήµατα και να αναζητήσουν λύσεις.
Και εάν και εφόσον συµφωνήσουν -γιατί µπορεί και να µην συµφωνήσουν- τότε συνάπτουν µια συµφωνία. Αυτήν τη συµφωνία
θα πρέπει να την αιτιολογήσουν στο ΣΕΠΕ, στο Συµβούλιο Επιθεώρησης Εργασίας. Εάν δεν συµφωνήσουν, οι εργαζόµενοι καλύπτονται από την κλαδική οµοιοεπαγγελµατική τους σύµβαση
και έχουν, εποµένως, περισσότερες επιλογές.
Αυτό είναι το θεσµικό πλαίσιο, το οποίο προτείνουµε. Ένα θεσµικό πλαίσιο, τα αποτελέσµατα του οποίου θα εξαρτηθούν,
όπως είπα και στην πρωτολογία µου, από την ωριµότητα των
εταίρων, από την ικανότητα τους πραγµατικά να αντιµετωπίζουν
από κοινού τα προβλήµατα µιας επιχείρησης.
Θα ήθελα τελειώνοντας να κάνω µια διευκρίνιση για τα Πρακτικά που έχει σηµασία, γιατί ερωτήθηκα στο διάλειµµα. Στο
άρθρο 14 του νοµοσχεδίου που ρυθµίζεται ότι οι αποδοχές είναι
δυνατόν να αποκλίνουν από αυτές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύµβασης µέχρι το επίπεδο της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας, που τίθεται ως κατώφλι αυτής της
απόκλισης, για αυτό το επίπεδο λαµβάνεται υπ’ όψιν ότι η εθνική
γενική συλλογική σύµβαση εργασίας αναφέρεται στο σύνολο
των ρυθµίσεων της ως προς τις αποδοχές, δηλαδή τον ορισµό
του βασικού µισθού και την όποια αναλογία προσαύξησής του
λόγω της προϋπηρεσίας του εργαζοµένου. Ήθελα να κάνω
αυτήν τη διευκρίνηση για τα Πρακτικά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι. Είναι ένα πλαίσιο, το
οποίο τίθεται στα χέρια των κοινωνικών εταίρων πραγµατικά µε
σύνεση, µε αποφασιστικότητα να καθίσουν γύρω από το τραπέζι
των διαπραγµατεύσεων να συνάψουν συµφωνίες εάν µπορούν
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και εάν αυτό είναι προς το καλό της βιωσιµότητας της επιχείρησης και των ίδιων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την
Υπουργό την κ. Κατσέλη.
Εισερχόµαστε στο τελικό στάδιο της συζητήσεως. Αυτό το τελικό στάδιο της συζητήσεως είναι για όσους εκ των Αρχηγών ή
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων θέλουν να λάβουν το λόγο.
Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Καρατζαφέρης Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ο κ. Κεφαλογιάννης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο κ. Παφίλης,
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κ. Πρωτόπαπας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Λαφαζάνης,
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Ο κ. Καρατζαφέρης, Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, έχει το λόγο. Πόσα λεπτά χρειάζεστε; Τρία, τέσσερα,
πέντε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Τέσσερα και λίγο.
Κυρία Υπουργέ, είµαι εργοδότης και εγώ. Εµείς δεν απολύσαµε κανέναν υπάλληλο στο ΤΗΛΕΑΣΤΥ. Κανέναν! Καλό θα ήταν
και άλλα κανάλια, ιδιωτικά ή κοµµατικά, να µην προβαίνουν σε
απολύσεις. Μέσα σ’ αυτήν τη συγκυρία είναι αδιανόητο να στερείς το φαγητό του άλλου.
Κυρία Υπουργέ, έρχοµαι σε αυτά τα περιβόητα, διαβόητα, θα
έλεγα, 740 ευρώ. Αυτός ο οποίος παίρνει τα 740 ευρώ σηµαίνει
ότι δεν είχε την τύχη, την ευκαιρία, τις γνώσεις, την καπατσοσύνη, αν θέλετε, για κάτι περισσότερο. ∆εν έχει σπίτι. Για φανταστείτε, λοιπόν, έναν άνθρωπο µε 740 ευρώ, να πληρώνει νοίκι,
πιθανώς και κοινόχρηστα, φως, νερό, να µεγαλώνει και ένα-δύο
κουτσούβελα. Αυτός είναι µαραθώνιος. Αυτός είναι Γολγοθάς!
Άρα, δεν µπορεί να είµαστε υπερήφανοι ότι έχουµε δηµιουργήσει αυτές τις συνθήκες.
Ερχόσαστε τώρα και λέτε ότι και αυτός που παίρνει 1.000
ευρώ, κάτω από την ανάγκη που υπάρχει, να µπορεί να πάει στα
740 ευρώ. Αυτό λέτε. Σας ρωτώ: ∆εν είναι λεόντειος η σχέση,
κυρία Υπουργέ, όταν υπάρχει 1,5 εκατοµµύριο άνεργοι και υποαπασχολούµενοι στη σχέση µε την οποιαδήποτε αγαθή, καλή εργοδοσία;
Η δική µας η πρόταση είναι ξεκάθαρη. Αν την κάνετε δεκτή,
θα σας παρακολουθήσουµε. Λέµε: Συνεννόηση της εργοδοσίας
µε τους εργαζοµένους. Η µείωση να είναι πόντοι στην επιχείρηση. ∆ώστε τους µετοχές. ∆ηλαδή, κύριε, σου κάνω µείωση 300
ευρώ -συµφωνήσαµε βέβαια, είναι δύο χρόνια- και σου δίνω πόντους στην επιχείρηση. Σου δίνω µετοχές στην επιχείρηση. Να
έχει και κίνητρο. Και όταν βγούµε από την κρίση, έρχεται ο εργοδότης και λέει: «Σου αγοράζω τις µετοχές που έχεις µαζέψει»
(ή ο άλλος υπάλληλος ή οποιοσδήποτε τρίτος).
∆ώστε, λοιπόν, τη δυνατότητα η συµφωνία της µειώσεως να
µην εξαφανίζεται, όπως τώρα µε το δικό σας νοµοσχέδιο, αλλά
να δίδεται σε πόντους, σε µετοχές της επιχειρήσεως.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ και κυρία Υπουργέ, ότι σήµερα είναι
ένα εξαιρετικό νοµοσχέδιο. ∆εν θεωρείτε σοβαρό αυτό το οποίο
σήµερα ψηφίζουµε, έστω και µε τη διαδικασία που επιλέξατε;
Είναι δυνατόν αυτό το σοβαρότατο νοµοσχέδιο, τη σοβαρότατη
αυτή κοινοβουλευτική ηµέρα, αυτό που θα πάρει αύριο ως
προίκα ο Πρωθυπουργός να το πάει στην Ευρώπη, να µην είναι
άξιο για να είναι εδώ ο Πρωθυπουργός να πει δύο κουβέντες, να
σας στηρίξει, να πειθαρχήσει την Κοινοβουλευτική Οµάδα που
και σήµερα έδειξε απειθαρχία; ∆εν άξιζε;
Και κοντά στον Πρωθυπουργό πιστεύω ότι και ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος δείχνει να ενδιαφέρεται
για θέµατα, θα µπορούσε να είναι παρών, να ενώσει τη δική του
ισχυρή φωνή µε τη δική µας φωνή όλων των υπολοίπων, να γίνει
ακόµα πιο δυνατή.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Είναι στις Βρυξέλλες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας επιλέγει
πότε θα πάει τα ταξίδια του.
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Έλεγα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το πολύ σοβαρό νοµοσχέδιο, χάνει, αν θέλετε, την αξία του από τη στιγµή που ο
Πρωθυπουργός της χώρας, όντας εδώ, γιατί ο κ. Σαµαράς µου
λένε ότι λείπει στο εξωτερικό, δεν έρχεται στην Αίθουσα να βοηθήσει το έργο σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καρατζαφέρη.
Μία σύντοµη απάντηση από την κυρία Υπουργό.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Κύριε Καρατζαφέρη, επειδή είστε πρακτικός άνθρωπος, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Πρώτα-πρώτα, τίποτα
δεν λέει στο νοµοσχέδιο ότι από τα 1.000 ευρώ θα πέσει στα 740
ευρώ. Αλλά εσείς σε µια επιχείρηση, σε ένα εµπορικό κατάστηµα,
που αυτήν τη στιγµή δεν τα βγάζει πέρα και είναι 1.000 ευρώ, θα
είχατε πρόβληµα εάν συµφωνήσουν εργοδότες και εργαζόµενοι
να πληρωθούν 950 ευρώ ή 900 ευρώ, προκειµένου να µην απολυθούν δύο άνθρωποι;
Αυτή είναι η ερώτηση στην οποία πρέπει να απαντήσουµε. Και
νοµίζω ότι εάν και εφόσον συµφωνήσουν εργαζόµενοι και εργοδότες, µπορούν να βρεθούν λύσεις, οι οποίες να είναι καλές για
την επιχείρηση για να την κρατήσουν βιώσιµη.
Και κάτι άλλο. Είπατε για το µπόνους στην επιχείρηση. Εάν
συµφωνήσουν να δοθούν µπόνους στην επιχείρηση, καλό είναι
να το κάνουν, γιατί δεν έχουµε εµπιστοσύνη στο σωµατείο, διότι
δεν πρόκειται για ατοµικό, δεν είναι ο κάθε εργαζόµενος από
µόνος του που συνδιαλέγεται µε τον εργοδότη, αλλά είναι το σωµατείο, να αναζητήσει από κοινού λύσεις.
Αυτό είναι το ερώτηµα στο οποίο δεν απάντησε το κόµµα σας
και δεν απάντησε, δυστυχώς, και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Υπουργέ, για την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση µη το λέτε αυτό. Έχουµε τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Κατσέλη.
Ο κ. Καρατζαφέρης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Να τοποθετηθώ στο κάλεσµα της κυρίας
Υπουργού.
Κυρία Υπουργέ, το να του πει από τα 1.000 ευρώ, 950 ευρώ,
όπως παραστατικά είπατε, εν πάση περιπτώσει είναι ένα πρόβληµα, αλλά όχι τεράστιο. Αλλά εάν του πει: «Έλα µε τα 740
ευρώ»;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): ∆εν θα συµφωνήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Λέω, λοιπόν, ότι οδηγείτε πράγµατι σε µια
παρακινδυνευµένη ζώνη τους εργαζόµενους. Κάντε αυτό που
σας είπα. Ναι, γίνεται µείωση αλλά παίρνεις µπόνους, παίρνεις
µετοχές, για να έχει το κίνητρο να προσέξει αύριο την επιχείρηση, γιατί όντας και συνέταιρος µε µικρό ποσοστό θα έχει διαφορετική προσέγγιση και ο εργαζόµενος. Αύριο το πρωί όλα
αυτά τα λεφτά που του έχουν κοπεί θα τα αναµένει να του επιστραφούν από τον εργοδότη ως εξαγορά ξανά του ποσοστού.
∆είτε το. Είναι το µόνο ρεαλιστικό που µπορεί σήµερα.
Και εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι η περαιτέρω διαδικασία
δεν ωφελεί σε τίποτα. Έχετε αγκυλωθεί σε µια ιστορία. ∆εν δέχεστε τίποτα από αυτά που σας λέει η Αντιπολίτευση. ∆εν ακούτε
τίποτα. Έχετε στυλώσει τα πόδια. Ή δεν µπορείτε ή είστε δεσµευµένοι. Εµείς εδώ ψηφίσαµε «ΟΧΙ», γιατί το όλο νοµοθέτηµα
είναι έωλο, δεν παίρνει α λα καρτ, αυτό το ψηφίζουµε, αυτό δεν
το ψηφίζουµε.
Ως εκ τούτου, δεν έχουµε κανένα λόγο να παραµείνουµε και
στη διαδικασία της ψήφου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχει το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
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∆εν µπορώ να παρακολουθήσω ακόµη και ως απλός κοινωνικός φιλελεύθερος τους πειραµατισµούς και τις ακραίες θέσεις
ακραίου λατινοαµερικάνικου νεοφιλελευθερισµού του εκπροσώπου της Κυβέρνησης.
Εγώ θα σας το πω καθαρά. Στο διάλογό σας είδαµε χθες τον
κ. Καρατζαφέρη. Σας είπε κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο σας το
είπε ως πρακτικός άνθρωπος επιχειρηµατίας, αλλά εσείς που είχατε την ευκαιρία να ζήσετε πολλά χρόνια στο εξωτερικό, θα
µπορούσατε να το ξέρετε και ως µοντέλο. Αυτό που σας είπε ο
κ. Καρατζαφέρης είναι τα λεγόµενα ESOPs, Employee Stock
Ownership Plan, δηλαδή πώς θα δώσουµε δωρεάν µετοχές
στους εργαζόµενους µε φορολογικές απαλλαγές και χρηµατοδοτικά κίνητρα.
Και δεν είναι κάτι πολύ φοβερό. Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να ανακαλύψουµε τον τροχό. Τον έχουν ανακαλύψει πριν
από µας και για µας άλλοι. Αυτό το οποίο σας λέω και ακούγεται
τόσο ρηξικέλευθο και θα έπρεπε αµέσως η Κυβέρνηση να αδράξει την ευκαιρία και να απαντήσει θετικά στον κ. Καρατζαφέρη,
είναι αυτό που γίνεται από το 1950 στην Αµερική και σε άλλες
πενήντα χώρες. Έχουν ενταχθεί, µόνο στις Ηνωµένες Πολιτείες
που υπάρχουν στατιστικά, παραπάνω από δέκα χιλιάδες επιχειρήσεις. Είναι µέσα σε αυτό το πρόγραµµα παραπάνω από ένα
εκατοµµύριο εργαζόµενοι και έχουν καταφέρει µέσω φορολογικών απαλλαγών και χρηµατοδοτικών κινήτρων να εισπράττουν
ένα δεύτερο µισθό.
Κάντε το! ∆ηλαδή θα µπορούσατε να δικαιολογήσετε τον
τίτλο του κόµµατός σας, έστω και παραποιηµένο και ξεθωριασµένο, µε τη λέξη «σοσιαλιστικό», µόνο εάν δεχόσασταν αυτή τη
φιλελεύθερη προσέγγιση, που έχει όµως και το ψήγµα της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Τώρα ας πάµε στα θέµατα που έθιξε ο αγαπητός κύριος
Υπουργός. Είναι προφάσεις εν αµαρτίαις. Εγώ θα ευχαριστήσω
και τον κ. Μακρυπίδη, τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ και τον κ. Κουρουµπλή, ο οποίος βρέθηκε σε στενό µαρκάρισµα από το σύνολο των στελεχών του κυβερνώντος κόµµατος για να κάνετε
κάποιες υποχωρήσεις. Οι υποχωρήσεις σας πρέπει να είναι σαφείς. Αυτά τα παραµύθια που «εξευτελίζεται», θα µου επιτρέψετε
την έκφραση, ολόκληρο το Κοινοβούλιο, ακόµα και πολιτικοί Αρχηγοί, στα µέσα ενηµέρωσης και στους καναλάρχες …
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Τι είναι αυτά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και
όρια!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αφήστε τους λεονταρισµούς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): ∆ιασκευάστε ως προς
τη λέξη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εάν έχετε, κύριε Γείτονα,
ψυχή, καταθέστε την ονοµαστική ψηφοφορία που κατέθεσαν οι
Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας για διάταξη που έφερε η Νέα
∆ηµοκρατία. Έχετε ψυχή; Φέρτε την τροπολογία. Να τη «φάει» η
Κυβέρνηση τη δική της διάταξη, που δίνει 200 εκατοµµύρια κάθε
χρόνο στους καναλάρχες. Έχετε ψυχή; Κάντε το. ∆εν έχετε
ψυχή; Να σιωπάτε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Κεφαλογιάννη,
διασκευάστε τη λέξη. Είναι οξεία, είναι τραχεία λέξη. ∆εν προσήκει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι. Το κάνω επίτηδες,
κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εγώ σας παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …διότι κάποια στιγµή οι
πολιτικοί άνδρες και γυναίκες του Κοινοβουλίου πρέπει να αναφέρονται στο ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγµατος. Και το
έχουµε ξεχάσει. Και υπάρχουν άνθρωποι εδώ που σε άλλες εποχές σήκωσαν ψηλά τη σηµαία. ∆εν είµαστε υποχείρια των καναλαρχών. ∆εν είµαστε υποχείρια της τέταρτης κατηγορίας
δηµοσιογράφων. Είµαστε το ελληνικό Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Ας δείξουµε, λοιπόν, το ανάστηµά µας. Πάρτε πίσω τη διάταξη.
Την ίδια ανοησία έκανε και η Νέα ∆ηµοκρατία. Τι έλεγε; Έλεγε
2%, 3% χωρίς παραστατικά, να κερδίσουν άλλα 200 εκατοµµύρια
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οι καναλάρχες για τρία χρόνια. Μα, στα τρία χρόνια θα έφερνε
µία άλλη διάταξη να πάει άλλα τρία χρόνια. Αφήστε αυτά τα παραµύθια. Πάρτε πίσω τη διάταξη. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Πάρτε πίσω, επίσης, τη διάταξη του άρθρου 10, παράγραφος
3. ∆εν µπορείτε εσείς µε πρόχειρους διαγωνισµούς, κύριοι συνάδελφοι, να δίνετε 60.000 ευρώ απευθείας. Πήγα στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Βρήκα τετρακόσιες τον αριθµό απευθείας
αναθέσεις των 45.000 ευρώ. Βαρέθηκα να µοιράζω δώρα και
αναµνηστικά που βρήκα στις αποθήκες του Υπουργείου. Για ποιο
λόγο χρειάζεται αυτό; Γιατί µε τρεις µόνο ανθρώπους, τους τρεις
κολλητούς του εκάστοτε Υπουργού –όσοι έχουν διατελέσει
Υπουργοί το ξέρουν- θα παίρνουν πρόχειρους διαγωνισµούς των
150.000 ευρώ, των 100.000 ευρώ; Πάρτε το πίσω και αυτό.
Εάν, λοιπόν, θέλετε να σας πιστέψουµε ότι αγωνίζεστε για το
καλό της πατρίδας, πρέπει να έχετε ανάστηµα, να ξέρετε ότι
εσείς κυβερνάτε. Το ελληνικό Κοινοβούλιο νοµοθετεί, όχι η εξωθεσµική αριστοκρατία των εργολάβων, των προµηθευτών και του
πλούτου, της θρασύτητας, να χρησιµοποιήσω και µια έκφραση
της Αριστεράς, του κεφαλαίου. Σε αυτούς υποτάσσεσθε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
∆ώστε, λοιπόν, τα διακόσια εκατοµµύρια ευρώ στην τρίτεκνη
οικογένεια, από την οποία στερείτε σήµερα, µε τη διάταξή σας
που περάσατε µόλις σήµερα από το Υπουργικό Συµβούλιο για
τα 150 εκατοµµύρια. ∆ιακόσια ευρώ παίρνει το δίµηνο η τρίτεκνη µάνα. Χρήσιµο για την οικονοµία. Αποταµίευση θα είναι αυτό;
Κατανάλωση θα είναι.
Ορίστε, λοιπόν, κύριε Γείτονα…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τελειώνετε, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μπείτε µπροστά να υπογράψετε και υπογράφω κι εγώ κάτω από σας: ονοµαστική ψηφοφορία για το άρθρο 4 παράγραφος 6.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο κ. Αθανάσιος Παφίλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, απίστευτο κι όµως
αληθινό: έχουµε καυγά Νέας ∆ηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για τους
καναλάρχες. Καλά, σοβαρολογείτε; Κύριε Κεφαλογιάννη, εσείς
δεν το καταργήσατε, όταν ήσασταν Κυβέρνηση;
(Θόρυβος από τα έδρανα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Το ΠΑΣΟΚ τα ίδια δεν κάνει; Τόσα χρόνια αυτή τη δουλειά δεν
κάνετε; Και έρχεστε µε απίστευτη υποκρισία µπροστά στο λαό,
κάθε φορά ανάλογα µε το αν είστε κυβέρνηση ή αντιπολίτευση,
να καταγγέλλει ο ένας τον άλλον. Έλεος δηλαδή! Αίσχος επιτέλους! Και οι δυο δίνετε προνόµια απίστευτα. Και οι µεν και οι δε.
Και φωνάζετε ανάλογα µε το τι είσαστε.
∆εύτερον, αυτό το πείραµα των µετοχών που είπε ο κ. Καρατζαφέρης το έχει εφαρµόσει το ΠΑΣΟΚ στα ναυπηγεία. Το θυµάστε; Πού κατέληξε; Στην «ABU DHABI MAR» σήµερα.
Κατέληξε στη «HDW», κατέληξε στο ξεπούληµα των Ελληνικών
Ναυπηγείων και οι µετοχές έµειναν ένας αέρας.
Αυτό που λέγεται, να δώσουµε µετοχές στους εργαζόµενους,
είναι το δόλωµα, για να καταπιούν το αγκίστρι, που τελικά καταλήγει στο να παίρνουν όλη την επιχείρηση οι κεφαλαιοκράτες και
να κρατάνε µέχρι αυτό το σηµείο τους εργαζόµενους υποταγµένους.
Το δεύτερο: θέλω να απευθυνθώ στην κ. Κατσέλη, στην κυρία
Υπουργό και να τη ρωτήσω: ζείτε στην Ελλάδα; Ειλικρινά – και µε
συγχωρείτε για την έκφραση- δηλαδή τι µας λέτε σήµερα; Σκεφτείτε τι µας λέτε: ότι το πρόβληµα στους εργαζόµενους σήµερα
είναι ότι θέλουν να κάνουν επιχειρησιακές συµβάσεις ειδικές, για
να πάρουν πιο πολλά λεφτά και δεν τους αφήνει η νοµοθεσία.
Καλά, σε ποιον τα λέτε αυτά; Μας λέτε τώρα δύο παραδείγµατα
– να σας πω, δεν σας υποτιµάω καθόλου, ξέρω ότι και γνώσεις
έχετε– αλλά µην φτάνουµε σε αυτό το επίπεδο: βρήκα τον εστιάτορα και τον µπάρµπα τάδε και µου είπε αυτά.
Και για πείτε µου τώρα λοιπόν, αυτός που σας είπε, µε τους
πέντε εργαζόµενους, µπορεί να κάνει επιχειρησιακή σύµβαση;
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ασφάλισης): Γιατί όχι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι, δεν µπορεί να κάνει.
Το πρόβληµα σήµερα που έχετε – και δεν το έχετε µόνο εσείς,
το έχει συνολικά το σύστηµά σας – είναι ότι θέλετε να περάσετε
σε ατοµικές συµβάσεις, να αφανίσετε ό,τι συλλογικό υπάρχει και
έχει κατακτηθεί. Σας τα είπα και προηγούµενα. Είτε φωνάζετε
είτε δεν φωνάζετε, υπάρχει η πραγµατικότητα που βοά. Είναι
άγρια, είναι βάρβαρη και την έχετε φέρει εσείς.
Άρα, το πρόβληµα είναι ότι εµποδίζουν οι κλαδικές συµβάσεις,
για να υπάρχουν επιχειρησιακές µε περισσότερες αποδοχές;
Γιατί τις πειράζετε και βάζετε το 740; Βάλτε οροφή. Σας το είπα
πριν και δεν απαντάτε. Πείτε ότι οι κλαδικές είναι νόµος και από
κει και πέρα ας γίνουν και επιχειρησιακές προς τα πάνω όµως,
όχι προς τα κάτω. Εσείς τι λέτε; Θα γίνουν προς τα κάτω.
Και µάλιστα τι άλλο λέτε; Για να συνειδητοποιήσουµε ορισµένα
πράγµατα για το πώς είναι η κατάσταση στους εργασιακούς χώρους. Ποιος είναι σε θέση ισχύος σήµερα; Ο εργοδότης ή ο εργαζόµενος; Και δεν µιλάω για τους µικρούς. Γιατί αυτά τα µέτρα
που παίρνετε θα αφανίσουν και τους µικρούς. Ποιος είναι σε
αδύναµη θέση; Ο εργάτης σήµερα, µε ένα εκατοµµύριο ανέργους, µε κρίση, µε όλα αυτά, ή ο εργοδότης µε την πολιτική που
εφαρµόζετε; Φυσικά και είναι ο εργαζόµενος.
Τι θέλετε να τους κάνετε τώρα; Να τους αποδυναµώσετε – θα
το ξαναπώ – από µια στοιχειώδη οµπρέλα, έστω και τρύπια, των
κλαδικών συµβάσεων. Και σιγά-σιγά να δηµιουργήσετε µια κατάσταση µε µικρές επιχειρησιακές και να πάτε στο τέλος και να
πείτε ότι «καταργούµε και τις κλαδικές συµβάσεις, γιατί δεν
έχουν νόηµα και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες».
Ποιος θα ωφεληθεί, λοιπόν, από αυτές τις συµβάσεις; Ιδού το
ερώτηµα. Απλό είναι. Απλό είναι το ερώτηµα και απαντήστε το.
Γιατί 740; Γιατί; Ποιος θέλει 740; Ο εργάτης; Όχι, τα θέλει ο εργοδότης. Ποιος εργοδότης; Ο µικρός; Όχι, ο µικρός θα αφανιστεί. Γιατί µέσα στον ανταγωνισµό οι µεγάλοι θα πάνε σε τέτοιες
συµβάσεις ή θα προσπαθήσουν να πάνε – γιατί εµείς είµαστε και
αισιόδοξοι – και έτσι θα συντρίψουν και τον µικρό, γιατί δεν θα
µπορεί να ανταγωνιστεί, όπως και µε την Κυριακή και µε όλα τα
υπόλοιπα. Άµα ανοίξουν την Κυριακή τα µαγαζιά, ποιος θα κερδίσει; Ο µεγάλος ή ο µικρός; Μπορεί να κάθεται επτά µέρες τη
βδοµάδα; Θα πεθάνει στο τέλος, για να κρατήσει το µαγαζί ανοιχτό. ∆εν θα το αντέξει. Αυτή, λοιπόν, είναι η συνολική σας φιλοσοφία.
Όσο για τις απολύσεις, σας είπα ορισµένα παραδείγµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πρέπει να τελειώνετε
όµως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Κατά είκοσι δευτερόλεπτα έχω περάσει το χρόνο µου. Θα τελειώσω. Θα
είχα τελειώσει. Σας έφερα ορισµένα παραδείγµατα. ∆εν απαντήσατε. Γιατί κερδοφόρες επιχειρήσεις και ορισµένες που είναι
κολοσσοί, απολύουν; Γιατί; Πείτε µας, δεν έχουν κέρδη; ∆εν είναι
ανταγωνιστικές; Γιατί απολύουν; Αφού επενδύουν στο εξωτερικό. Αφού γιγαντώνονται συνεχώς.
Άρα, αυτό που θέλετε να κάνετε είναι να αφήσετε έρµαιο τους
εργαζόµενους στην ασυδοσία, όχι όπως λέµε γενικά της εργοδοσίας, αλλά της µεγάλης εργοδοσίας, των µονοπωλίων. Αυτοί
θέλουν να συντρίψουν τις κλαδικές συµβάσεις, να επιβάλουν επιχειρησιακές, να τελειώνουν µε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
∆εν θα το καταφέρετε. Έχετε αυταπάτες, αν νοµίζετε ότι ο
τροχός της ιστορίας θα σταµατήσει µε τους νόµους σας. Θα καταργηθούν και ναι – λείπει η κ. Μπακογιάννη – νόµος είναι το
δίκιο του εργάτη. Γιατί αυτός παράγει. Αυτός παράγει τον
πλούτο και άλλοι του τον κλέβουν. Και αυτός θα επιβληθεί, είτε
το θέλετε είτε όχι, σε µια πορεία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Παφίλη.
Ο κ. Ροντούλης κανονικά δεν έχει το λόγο, διότι έχει παρέµβει
ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού,. Αλλά κατ’ οικονοµία, τα δύο λεπτά, κύριε Ροντούλη,
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, άκουσα µε ενδιαφέρον την τοποθέτησή σας
για τις ειδικές επιχειρησιακές συµβάσεις. Γιατί όλος ο χειρισµός
που κάνατε στην υπόθεση δείχνει µια κραυγαλέα ανακολουθία
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δηλώσεων και πράξεων.
Θα σας πω ποια είναι η ανακολουθία αυτή: έβγαιναν στελέχη
της Κυβέρνησης, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αγαπητοί συνάδελφοι,
στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και έλεγαν ότι θα εφαρµοστούν οι συµβάσεις αυτές µόνο σε προβληµατικές επιχειρήσεις.
Θα εφαρµοστούν οι συµβάσεις αυτές υπό όρους και προϋποθέσεις. Και τελικά είδαµε µια γενίκευση.
Εγώ θα ήθελα να µου εξηγήσετε τη γενίκευση αυτή. Γιατί αλλιώς το πηγαίνατε από την αρχή και αλλιώς οδηγήθηκαν τα
πράγµατα στη συνέχεια. Έχετε αφήσει συναδέλφους σας –
εννοώ στην κυβερνώσα παράταξη – εκτεθειµένους.
Φτάσατε δε στο σηµείο να πείτε ότι «µα, δεν κάνω τίποτε άλλο,
εφαρµόζω αυτά που ισχύουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη». Και
µάλιστα επικαλεστήκατε παραδείγµατα ευρωπαϊκών χωρών, µεταξύ των οποίων και τη Γερµανία, ότι εκεί υπάρχουν επιχειρησιακές συµβάσεις.
Ποιο είναι το πρόβληµα; Λέτε τη µισή αλήθεια, κύριε Υπουργέ.
Ολοκληρωµένη έχει ως εξής: ναι, υπάρχουν στη Γερµανία, αγαπητοί συνάδελφοι, επιχειρησιακές συµβάσεις, αλλά επιχειρησιακές συµβάσεις που προβλέπονται στις ευρύτερες κλαδικές
συµβάσεις και εφαρµόζονται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που επίσης προβλέπονται στις κλαδικές συµβάσεις.
Και θα πρέπει να σας πω ότι και στη συµπάσχουσα Ιρλανδία
επίσης υπάρχουν επιχειρησιακές συµβάσεις, αλλά υπό τον όρο
και την προϋπόθεση ότι οι εργοδότες θα πρέπει να αποδείξουν
ότι δεν µπορούν να καταβάλουν τους µισθούς και βεβαίως µε τη
συναίνεση του εργατικού δυναµικού. Εσείς τα παραγνωρίσατε
όλα αυτά. ∆εν υπάρχουν όροι, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, µια
γενίκευση επί δικαίων και αδίκων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για την ανοχή
σας.
Βεβαίως, αντί να προχωρήσετε µε συντεταγµένες ρυθµίσεις
του είδους που σας πρότεινε ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ούτως ώστε οι συµβάσεις αυτές να µη γίνουν
πηγή αντιπαράθεσης, να µη γίνουν πηγή διχόνοιας και συγκρούσεων εργοδοτών και εργαζοµένων, αλλά µια ευκαιρία σύγκλισης
συµφερόντων, εσείς προχωράτε σε µία ευρεία απορρύθµιση της
αγοράς εργασίας. Φέρνετε δε, ένα νοµοσχέδιο µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος, αλλά µάλλον θα γυρίσει µπούµερανγκ. Με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος θα αποχωρήσει η Κυβέρνηση
αυτή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ροντούλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης για
τέσσερα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Παπακωνσταντίνου, λυπάµαι να πω ότι αυτό που κάνατε
µε το φόρο στις τηλεοπτικές διαφηµίσεις στην ουσία είναι µια
τρύπα στο νερό. Ενώ αναβάλατε αυτό το φόρο αρχικά για δύο
χρόνια, µας λέτε τώρα ότι κάνετε παραχώρηση –υποτίθεται- σε
κάποιους από το ΠΑΣΟΚ που το ζήτησαν και αναβάλετε αυτόν
το φόρο για ένα χρόνο, ενώ τους εργαζόµενους τους λεηλατείτε
από τώρα.
Θα σας πω όµως, και κάτι ακόµη, κύριε Παπακωνσταντίνου,
διότι έχετε ασθενική µνήµη: Και τώρα να τον εφαρµόζατε αυτό το
φόρο και από αύριο, πάλι τα πράγµατα δεν θα ήταν καθόλου ευχάριστα για την είσπραξή του. ∆ιότι θα πρέπει να ξέρετε ότι
αυτός ο φόρος ίσχυε από παλιά και δεν εισπράττετο, γιατί δεν
απόδιδαν οι καναλάρχες τέτοιου είδους φόρους. Έγραφαν τις
εκάστοτε κυβερνήσεις στα παλιά τους τα παπούτσια. Και ξέρετε
τι είχε γίνει για να εισπράττεται αυτός ο φόρος; Είχε οριστεί ότι
όταν δεν αποδίδεται θα γίνεται αυτεπάγγελτη δίωξη του εισαγγελέα και ποινή φυλάκισης δύο χρόνια. Και το πρώτο που κάνατε
είναι να αφαιρέσετε την αυτεπάγγελτη δίωξη και την ποινή φυλάκισης των δύο χρόνων, ώστε και αν ισχύει ο φόρος –να το
ακούσετε αυτό, κύριοι συνάδελφοι- η δύναµη των καναλιών να
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µην τον αποδίδει ποτέ. Άρα, εκεί είναι το πρόβληµα. Γι’ αυτό λέω
ότι κάνατε µια τρύπα στο νερό.
Το πρόβληµα, επίσης, των εργαζοµένων που παίρνουν 800,
900, 1000 ευρώ δεν είναι αν θα τους κόψετε τα 1000 ευρώ ή τα
900 ευρώ, δίνοντάς τους µετοχές ή χωρίς µετοχές. ∆εν είναι καθόλου αυτό το πρόβληµα για τον εργαζόµενο των 900 ευρώ και
των 1000 ευρώ. Το πρόβληµα αυτού του εργαζόµενου είναι να
επιβιώσει. Είναι να ζήσει την οικογένειά του και τα παιδιά του.
Αυτό είναι το πρόβληµα.
Ερχόσαστε αυτή τη στιγµή και µας λέτε ότι αν η επιχείρηση
έχει πρόβληµα τα 1000 ευρώ µπορεί να τα περιορίσει, να τα κάνει
και 740 ευρώ, προκειµένου –υποτίθεται- να επιβιώσει η επιχείρηση και άρα, αντί για 1000 ευρώ να παίρνει 740 ευρώ ο εργαζόµενος. Είναι λογική αυτή; Είναι λογική, κυρία Υπουργέ, να την
καταθέτετε εδώ στη Βουλή; Γιατί υποτιµάτε τη νοηµοσύνη µας;
Εγώ θα σας ρωτούσα: Ξέρετε γιατί πηγαίνουν όλες οι πολυεθνικές αυτή την περίοδο –χρόνια τώρα- ιδιαίτερα στην Κίνα; Γιατί
πηγαίνουν στην Κίνα οι πολυεθνικές εταιρίες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχετε δει ένα προϊόν µεγάλης πολυεθνικής εταιρίας που στα
εξαρτήµατά του –αν όχι στο σύνολό του- να µην γράφει «made
in China»; Κινδυνεύουν να κλείσουν αυτές οι πολυεθνικές και πηγαίνουν να αναζητήσουν µισθούς του ενός ευρώ την ηµέρα; Κινδυνεύουν να κλείσουν γιατί δεν έχουν κέρδη;
Εποµένως, µε αυτές τις συλλογικές που λέτε σήµερα και τις
οποίες θεσµοθετείτε στο νοµοσχέδιό σας οδηγείτε τις επιχειρήσεις σε ένα µισθολογικό ντάµπινγκ, σε έναν ανταγωνισµό, ποια
θα ρίξει περισσότερο από την άλλη τους µισθούς. ∆ιότι αν υπάρχει ένα σάπιο µήλο σε ένα καλάθι, θα σαπίσει όλο το καλάθι. Με
αυτόν τον τρόπο οδηγείτε στην κινεζοποίηση τις εργασιακές σχέσεις και τις µισθολογικές απολαβές στη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Για πρώτη φορά άκουσα τον κύριο Υπουργό Οικονοµικών να
λέει –και είναι θετικό αυτό- ότι υπάρχουν και άλλοι δρόµοι πέρα
από αυτόν που ακολουθεί η Κυβέρνηση. ∆ιότι µέχρι τώρα τουλάχιστον, εγώ άκουγα ότι είναι µονόδροµος τα πάντα και ότι δεν
υπάρχει καµµία άλλη επιλογή.
Σας έχουµε προτείνει άλλες επιλογές, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών. Ξέρετε ότι εκατοντάδες χώρες σ’ αυτόν τον πλανήτη
έχουν κάνει επαναδιαπραγµάτευση του χρέους τους. Εκατοντάδες! Και η Ελλάδα το 1932 πήγε σε µια πολύ πετυχηµένη επαναδιαπραγµάτευση του χρέους της όπου υπήρξε µεγάλη αποµείωση του και πολύ µεγάλη µείωση των επιτοκίων, χωρίς να πεινάσει κανένας άνθρωπος, χωρίς να λεηλατηθεί µε τέτοιου είδους
µέτρα ο ελληνικός λαός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εποµένως, είχατε και άλλο δρόµο. Σας τον είχαµε προτείνει
και είναι και σήµερα επίκαιρος: Να σηκώσετε το ανάστηµά σας
ως χώρα και αντί να τη βυθίζετε στο τέλµα, να διεκδικήσετε µια
δίκαιη λογική επαναδιαπραγµάτευση του χρέους που θα δώσει
ανάσα στην ελληνική οικονοµία και στον ελληνικό λαό, όχι για να
γίνουν τα ίδια πράγµατα που ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία κάνατε
επί δεκαετίες, αλλά για να αλλάξει πορεία η χώρα και να ακολουθήσει ένα καινούριο προοδευτικό και σοσιαλιστικό δρόµο.
∆ιότι αυτός είναι ο δρόµος που θα ακολουθήσει η χώρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆ιότι αυτός είναι ο δρόµος που
µπορεί να µας δώσει ξανά ελπίδα, προοπτική, αξιοπρέπεια και
δυνατότητα να ζήσει καλύτερα ο εργαζόµενος και η νεολαία σε
αυτή τη χώρα που βλέπει να είναι κλειστές οι πόρτες του µέλλοντος.
Υπάρχει λοιπόν, άλλη επιλογή. Αυτή την ώρα, αυτή η επιλογή
βρίσκεται στα χείλη και στις καρδιές εκατοµµυρίων ανθρώπων,
πέρα από το ότι ψήφισαν στις προηγούµενες και στις προ-προηγούµενες εκλογές και γρήγορα θα γίνει πραγµατικότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, υποχρεούµαι ν’ απαντήσω, αν και δεν σκόπευα καθόλου να ανεβάσω τους τόνους -όπως δεν έκανα και στην πρωτοµιλία µου- αλλά υπάρχουν και όρια. Να µας λέει τώρα ο κ.
Κεφαλογιάννης και να κατηγορεί ότι είµαστε εκπρόσωποι καναλαρχών, πάει πολύ.
(Θόρυβος- ∆ιαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Θέλω να θυµίσω, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι ο Πρωθυπουργός
σας ο κ. Καραµανλής και η κυβέρνηση σας ήταν εκείνη που µίλησε στο Μπαϊρακτάρη για νταβατζήδες και µετά αγκάλιασε
τους νταβατζήδες που ο ίδιος ονόµαζε έτσι και έκανε όλα τα χατίρια. Έχει όρια αυτή η ιστορία.
(Θόρυβος- ∆ιαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ! ∆εν είναι
ώρα για τέτοιες εντάσεις, κύριε Πρωτόπαπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα συνιστούσα λίγη σεµνότητα ειδικά από ανθρώπους που υπηρέτησαν µια Κυβέρνηση που από
τη µία απειλούσαν από τα σουβλατζίδικα και από την άλλη τους
ίδιους που απειλούσε και έβριζε έκανε όλα τα χατίρια. Υπάρχουν
και όρια. Και υπάρχουν και όρια παντού. Ένα αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
(Θόρυβος- ∆ιαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ησυχία! Κύριε Πρωτόπαπα δεν είναι ώρα για εντάσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: ∆εν φταίει ο Πρωτόπαπας, κύριε
Πρόεδρε. Ανεχτήκατε τον κ. Κεφαλογιάννη να µιλάει για «ξεβρακώµµατα» και εγώ δεν χρησιµοποίησα τέτοιες λέξεις. Παρακαλώ πολύ! Να ανακαλέσετε τον κ. Μπούρα στην τάξη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ηρεµία σε όλη την Αίθουσα.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Υπάλληλοι είστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Το ποιος είναι υπάλληλος το ξέρετε πολύ καλά, αγαπητέ συνάδελφε. Και µίλησα για την προηγούµενη Κυβέρνηση και τα µέλη της.
∆εύτερον, και αλλάζω τόνους…
(Θόρυβος- ∆ιαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας παρακαλώ!
Συνεχίστε ήρεµα, κύριε Πρωτόπαπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Πείτε τα στον κ. Μπούρα, κύριε
Πρόεδρε, όχι σ’ εµένα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Μιλάνε οι εργατοπατέρες. Αυτή είναι η κατάντια. Ντροπή σας!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μη µιλάτε. Μη διακόπτετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κοιτάξτε, κυρία Πιπιλή, εγώ δεν
χρειάστηκα να χορέψω για να γίνω γνωστός σε διάφορα σόου.
Αφού θέλετε προσωπικές επιθέσεις, ξέρουµε και εµείς να απαντήσουµε. Και υπάρχουν όρια παντού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εσείς ειδικά να είστε πιο σεµνή.
Από εκεί και πέρα θέλω να επισηµάνω την τοποθέτηση που
έκανε ο κ. Παπακωνσταντίνου και η οποία κατά τη γνώµη µου
έχει πάρα πολλά σηµεία που πρέπει να αξιολογηθούν. Μιλάω για
τη δευτερολογία. ∆ιότι σε τελική ανάλυση νοµίζω ότι είναι ώρα
να πούµε πολλά πράγµατα και πολλές καθαρές κουβέντες στον
ελληνικό λαό.
Εδώ δεν µπορεί τελικά…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Ακούστε, µην παίρνετε θάρρος από αυτά, διότι εκείνο που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι αυτή τη στιγµή γίνεται µία µεγάλη
προσπάθεια στη χώρα, µε θυσίες του ελληνικού λαού και πρέπει
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να µιλάµε τη γλώσσα της αλήθειας όλοι, και εσείς και εµείς…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
…και ότι σε τελική ανάλυση εκείνο το οποίο…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, φωνασκείτε; Αφήστε το ρήτορα να µιλήσει!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εγώ δεν κολλάω, κύριε Πρόεδρε,
και δεν σταµατώ.
Σε εκείνο στο οποίο θα κριθούµε, είναι το αποτέλεσµα αυτής
της προσπάθειας. Και εκεί κρινόµαστε όλοι. ∆εν ξέρω εάν έχετε
καταλάβει, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι µία
πιθανή αποτυχία αυτή τη στιγµή όλης αυτής της πορείας στη
χώρα δεν είναι µόνο µία δική µας αποτυχία, είναι µία αποτυχία
όλου του πολιτικού συστήµατος, είναι µία αποτυχία όλων όσων
διακυβέρνησαν τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια και είναι πάνω απ’
όλα, µία δική σας ευθύνη...
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: ∆εν είµαστε όλοι ίσοι και όµοιοι!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Και είναι, πάνω απ’ όλα, µία δική
σας ευθύνη, που τα τελευταία πεντέµισι χρόνια διαδραµατίσατε
σηµαντικό ρόλο στην κρίση στην οποία φθάσαµε και στις συνθήκες τις οποίες βρεθήκαµε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, ησυχία!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τριάντα χρόνια στην κυβέρνηση…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Από εκεί και πέρα, θέλω να επισηµάνω ότι σε τελική ανάλυση θα πρέπει όλοι µας σ’ αυτήν εδώ την
Αίθουσα να σταµατήσουµε αυτή την ιστορία, ότι ο ένας είναι ο
µαύρος και ο άλλος ο άσπρος, γιατί όλοι ονοµάζουµε τον εαυτό
µας άσπρο, αλλά εάν συνεχίσουµε έτσι, πολλοί θα φανούµε γκρίζοι στα µάτια του κόσµου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ο χρόνος…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Μη µου µιλάτε για χρόνο εσείς,
κύριε Βλάχο. ∆ιπλάσιο χρόνο µίλησε ο κ. Κεφαλογιάννης. Από
τις διακοπές σας καθυστερούµε!
Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι εµάς δεν µας ενδιαφέρει
ούτε να λέµε ότι θα πάµε εµείς µόνοι µας σε µία αναµόρφωση
της κοινωνίας, ούτε να µας κατηγορούν ορισµένοι -αδίκως πιθανώς- ότι πάµε να τσακίσουµε την κοινωνία. Εµάς µας ενδιαφέρει
τελικά να αποδείξουµε δύο πράγµατα, ότι µπορούµε να κουβεντιάσουµε σοβαρά για τις ανάγκες που έχει η κοινωνία αυτή τη
στιγµή, για ένα εθνικό σχέδιο που χρειάζεται η Ελλάδα και όχι
µόνο για το µνηµόνιο ή τις δανειακές συµβάσεις και ότι µπορούµε να συζητήσουµε για ένα εθνικό σχέδιο που χρειάζεται η
Ελλάδα, το οποίο θα περιλαµβάνει τις αλλαγές στο κράτος, τις
αλλαγές που χρειάζονται στην οικονοµία, στο πολιτικό σύστηµα,
στην παιδεία και στην υγεία, αυτές τις αλλαγές που εµείς ως πολιτικό σύστηµα, ως πολιτικά κόµµατα, ως Βουλευτές και όχι µε
την επιβολή κάποιου τρίτου οφείλουµε να πάρουµε την ευθύνη
και να τις κάνουµε. Αυτό θέλω να επισηµάνω.
Επίσης, θέλω να επισηµάνω ότι αυτή η πρωτοβουλία που πήρε
σήµερα ο Παπανδρέου, που σίγουρα σε πρώτη φάση απέδωσε
κάποια πράγµατα -ίσως όχι όλα όσα θέλαµε, αλλά πάντως απέδωσε κάποια πράγµατα, έστω και µίνιµουµ στην αρχή- αυτή η
πρωτοβουλία του διαλόγου και της συνεννόησης, πριν έρθει η
συναίνεση, είναι απαραίτητη για τη χώρα. Την θέλουν οι πολίτες
και την χρειαζόµαστε όλοι. Και την χρειαζόµαστε όλοι, για να
ανταλλάξουµε καθαρές κουβέντες. Γιατί µόνο αν ανταλλάξουµε
καθαρές κουβέντες και όχι «κατηγορώ», µπορούµε να ελπίζουµε
-και αυτό κάνουµε µε τις προσπάθειές µας- ότι αυτός ο τόπος θα
πάει µπροστά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πρωτόπαπα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελείωσε και ο κύκλος των Κοι-
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νοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας».
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Κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
επί των άρθρων 2, 3, 4, 12, 14, 15 και 18, της οποίας το κείµενο
έχει ως εξής:
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Θα αναγνώσω και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή
της.
Ο κ. Ζιώγας Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Καζάκος Κωνσταντίνος. Παρών.
Η κ. Καλαντίδου Σοφία. Παρούσα.
Η κ. Κανέλλη Λιάνα. Παρούσα.
Ο κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Παρών.
Η κ. Μανωλάκου ∆ιαµάντω. Παρούσα.
Ο κ. Μαρίνος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Μαυρίκος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Μωραΐτης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Νάνος Απόστολος. Παρών.
Η κ. Νικολαΐδου Βέρα. Παρούσα.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Παφίλης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Πρωτούλης Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Σκοπελίτης Σταύρος. Παρών.
Ο κ. Σκυλλάκος Αντώνης. Παρών.
Ο κ. Τζέκης Άγγελος. Παρών.
Ο κ. Χαλβατζής Σπυρίδων. Παρών.
Ο κ. Χαραλάµπους Χαράλαµπος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίασή µας για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(∆ΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει o Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα σε συνεδρίαση.
Θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3,
4,12,14,15 και 18 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
ελληνικής οικονοµίας».
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
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Καλούνται επί του καταλόγου: ο κ. Ιωάννης Βλατής από το
ΠΑΣΟΚ και ο κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες, δηλαδή fax, συναδέλφων σύµφωνα µε το άρθρο
70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν
την ψήφο οι συνάδελφοι τους επί των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν
στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο
επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα πρέπει να ακολουθήσουµε αυτή τη
διαδικασία, δηλαδή να πούµε το «ΟΧΙ» στα άρθρα 4, 14 και 18,
αλλά πρέπει να γίνει διευκρίνηση και να καταγραφεί τώρα ότι µιλάµε γι’ αυτά τα άρθρα, τα οποία είναι σε διαδικασία ψηφοφορίας, όχι για το σύνολο των άρθρων, γιατί υπάρχουν και άλλα
άρθρα που δεν ψηφίζουµε. Γίνεται η καταγραφή και τώρα µπορούµε να πούµε «ΟΧΙ» στα άρθρα 4, 14 και 18 και «ΝΑΙ» στα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το είπα νωρίτερα. Αυτό
ακριβώς πρότεινα και εγώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Χρειαζόταν να γίνει και αυτή η τοποθέτηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Χαίροµαι γιατί συµφωνούµε. Είπα ότι τα υπόλοιπα, που δεν συµπεριλαµβάνονται στην
πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας, θα ψηφιστούν µετά µε τη
συνήθη διαδικασία. Συµπέσαµε στις απόψεις.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου αργά για να
είναι ευκρινής και η ψήφος των συναδέλφων, επειδή η πρόταση
συµπεριλαµβάνει περισσότερα του ενός άρθρα και για διευκολυνθεί και το έργο των ψηφολεκτών στην καταµέτρηση των
ψήφων.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(∆ιαρκούσης της ψηφοφορίας 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, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι οι συνάδελφοι Βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής, Χρήστος Σταϊκούρας,
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Ιωάννης Γκιόκας, Πάνος Παναγιωτόπουλος, Άρης Σπηλιωτόπουλος, Όλγα Κεφαλογιάννη, Τσαµπίκα
Ιατρίδη και Έλενα Ράπτη δεν θα παρευρεθούν στη σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωρίζουν µε επιστολή τους πως αν
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ήταν παρόντες και παρούσες θα ψήφιζαν «ΝΑΙ» στα άρθρα 2, 3,
12 και 15 και «ΟΧΙ» στα άρθρα 4, 14 και 18.
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων και έχουν
ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Επί του άρθρου 2 εψήφισαν συνολικά 266 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 233 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 33 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Επί του άρθρου 3 εψήφισαν συνολικά 266 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 233 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 33 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Επί του άρθρου 4 εψήφισαν συνολικά 266 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 156 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 110 Βουλευτές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συνεπώς, το άρθρο 4, έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό.
Επί του άρθρου 12 εψήφισαν συνολικά 266 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 233 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 33 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει .
Επί του άρθρου 14 εψήφισαν συνολικά 266 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 156 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 110 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Επί του άρθρου 15 εψήφισαν συνολικά 266 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 233 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 33 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει .
Επί του άρθρου 18 εψήφισαν συνολικά 266 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου δηλαδή «ΝΑΙ» εψήφισαν 156 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου δηλαδή «ΟΧΙ» εψήφισαν 110 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 18 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει,
σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εισερχόµαστε στην ψηφοφορία των υπολοίπων άρθρων.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Το άρθρο 7 απεσύρθη.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
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∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Μετά την απόσυρση του άρθρου 7,
τα υπόλοιπα άρθρα αναριθµούνται.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και
επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη
συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει
ως εξής:
«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης
της ελληνικής οικονοµίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1
Επέκταση πεδίου εφαρµογής του ν. 3429/2005
1.α. Το άρθρο 19 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Κατάργηση εξαιρέσεων, επέκταση πεδίου εφαρµογής
Στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Α’ του νόµου αυτού,
υπάγονται οι δηµόσιες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αν έχουν εξαιρεθεί από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’) µε εξαίρεση το Ταµείο του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ 119 Α’) και τις εταιρείες στις οποίες
το ∆ηµόσιο αν και πλειοψηφών µέτοχος, δεν ασκεί τη διοίκηση
και διαχείρισή τους.»
β. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 19 του ν. 3429/2005, όπως ίσχυε
πριν την αντικατάστασή του µε τις διατάξεις της προηγούµενης
περίπτωσης, καταργούνται.
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005 προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ελεγµένες
από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, ανεξάρτητα από τον ετήσιο
κύκλο εργασιών, που υποβάλλονται στην Ειδική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών µέσα σε ένα µήνα από τη
λήξη της τρίµηνης περιόδου.»
3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 2362/ 1995 (ΦΕΚ
247 Α’), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών σε βάρος
των φορέων που δεν τηρούν την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου και τις οδηγίες και εγκυκλίους του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου αυτής. Μεταξύ των κυρώσεων που µπορεί να επιβληθούν είναι και η διακοπή της χρηµατοδότησης ή της επιχο-
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ρήγησης του φορέα.»
4. Τα άρθρα 15 έως και 21 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188 Α’)
εφαρµόζονται αναλόγως και στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία (ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.).
Άρθρο 2
Αναπροσαρµογή αποδοχών εργαζοµένων
σε δηµόσιες επιχειρήσεις και Ν.Π.Ι.∆. που υπάγονται
στη Γενική Κυβέρνηση
Στο τέλος του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α’),
προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
«17. Οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις
και αµοιβές γενικά, καθώς και τα µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία οριζόµενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή
ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή µε σύµβαση εργασίας ή συµφωνία προβλεπόµενα, που
καταβάλλονται στους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, καθώς και στους απασχολούµενους µε σύµβαση έµµισθης εντολής, των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, όπως τροποποιείται και
ισχύει κατά την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, απαγορεύεται από 1.1.2011 να υπερβαίνουν κατά µήνα, υπολογιζόµενες σε δωδεκάµηνη βάση, το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων
(4.000) ευρώ.
Για την εφαρµογή του ορίου του προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνονται υπόψη οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες
αµοιβές ή απολαβές ή αποζηµιώσεις, όπως διαµορφώνονται
µετά την εφαρµογή των επόµενων παραγράφων.
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010
εφαρµόζεται αναλόγως και για τον υπολογισµό του ορίου της
παρούσας παραγράφου.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’
ύλην αρµόδιου Υπουργού, µετά από εισήγηση της Ειδικής Γραµµατείας ∆.Ε.Κ.Ο. επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο, ανάλογα µε τα ειδικά προσόντα ή τις
ειδικές συνθήκες απασχόλησης και τη θέση ιδιαίτερης ευθύνης
στην οποία υπηρετούν, σε στελέχη των ανωτέρω φορέων και
µέχρι του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40 Α’).
Για το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων παροχών του
Προέδρου ή ∆ιοικητή ή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου των φορέων,
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010.
18. Οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις και
αµοιβές γενικά, καθώς και τα µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία
οριζόµενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα
ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή µε
σύµβαση εργασίας ή συµφωνία προβλεπόµενα, που καταβάλλονται στους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
καθώς και στους απασχολούµενους µε σύµβαση έµµισθης εντολής, των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, όπως τροποποιείται και ισχύει κατά
την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, µειώνονται, από
1.1.2011, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
Από τη µείωση του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται τα επιδόµατα που συνδέονται µε την οικογενειακή κατάσταση, καθώς
και µε το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας.
Εξαιρούνται επίσης, τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων,
Πάσχα και αδείας, εφόσον τα επιδόµατα αυτά έχουν καθοριστεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.
Η µείωση του πρώτου εδαφίου διενεργείται εφόσον οι πάσης
φύσεως αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις και αµοιβές, συµπεριλαµβανοµένων και των επιδοµάτων που εξαιρούνται κατά
τα οριζόµενα στα δύο προηγούµενα εδάφια, υπερβαίνουν κατά
µήνα, υπολογιζόµενες σε δωδεκάµηνη βάση, τα χίλια οκτακόσια
(1.800) ευρώ.
Αν µε την εφαρµογή της διατάξεως του πρώτου εδαφίου οι
πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις ή αµοιβές
γενικά, υπολείπονται του ορίου του προηγούµενου εδαφίου, η
µείωση περιορίζεται στο όριο των χιλίων οκτακοσίων (1.800)
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ευρώ.
19. Το σύνολο των µειώσεων που επέρχεται µε την εφαρµογή
των διατάξεων των παραγράφων 17 και 18 δεν επιτρέπεται να
υπερβεί κατά µήνα, υπολογιζόµενο σε δωδεκάµηνη βάση, το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά που θα καταβάλλονταν µηνιαίως, υπολογιζόµενες σε δωδεκάµηνη βάση, χωρίς
την εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Αν οι µειώσεις υπερβαίνουν
το ποσοστό αυτό, το όριο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
17 αυξάνεται µέχρι του ποσοστού αυτού.
20. Στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του
Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, όπως τροποποιείται και ισχύει
κατά την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, το σύνολο των
καταβαλλόµενων σε ετήσια βάση πάσης φύσεως αµοιβών για
υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εκτός έδρας µετακίνηση και
οδοιπορικά, καθώς για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, απαγορεύεται σε επίπεδο φορέα να υπερβαίνει σε
ποσοστό, το δέκα τοις εκατό (10%) των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά, που καταβάλλονται σε ετήσια βάση, όπως αυτές διαµορφώνονται µετά την
εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων.
21. Οι διατάξεις των παραγράφων 17 έως και 20 κατισχύουν
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής ή
κλαδικής ή επιχειρησιακής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατοµικής σύµβασης εργασίας ή συµφωνίας. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρος συλλογικής ή κλαδικής ή
επιχειρησιακής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή
ατοµικής σύµβασης εργασίας ή συµφωνίας που καθορίζει αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές οι οποίες υπερβαίνουν
τα ανώτατα όρια που ορίζονται στις παραγράφους 17 και 19, καταργείται. Αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια αυτά αναπροσαρµόζονται αυτοδίκαια
στο αντίστοιχο όριο.
22. Όσοι από 1.1.2010 έχουν µεταταχθεί ή µεταφερθεί, καθώς
και όσοι µετατάσσονται ή µεταφέρονται εφεξής, µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δηµόσιου τοµέα,
σε άλλο φορέα του δηµόσιου τοµέα, δικαιούνται µόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία µετατάσσονται ή µεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν
επιπλέον αποδοχές που ελάµβαναν στο φορέα από τον οποίο µετατάχθηκαν ή µεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που
ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα αυτό καταργείται. Αποδοχές που
έχουν καταβληθεί ως προσωπική διαφορά µέχρι την έναρξη
ισχύος της παραγράφου αυτής δεν αναζητούνται.
Ως δηµόσιος τοµέας για την εφαρµογή της παραγράφου
αυτής, νοείται αυτός που ορίζεται στην περίπτωση 1 του άρθρου
1Β του ν. 2362/1995, συµπεριλαµβανοµένων και των Ν.Π.Ι.∆. που
ελέγχονται και χρηµατοδοτούνται κυρίως, από Ο.Τ.Α. και Ο.Κ.Α..
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2011.»
Άρθρο 3
Εισοδηµατική πολιτική έτους 2011 και ρυθµίσεις
για τον περιορισµό των προσλήψεων
στους κρατικούς φορείς
1. Στο άρθρο 3 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων για την εισοδηµατική πολιτική του έτους 2010 εφαρµόζονται και για την
εισοδηµατική πολιτική του έτους 2011.»
2. Στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος, ως συνολικές αποδοχές
για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου λογίζονται οι
συνολικές αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος, όπως αναπροσαρµόζονται µε την εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου άρθρου.
3. Η παράβαση των διατάξεων του προηγούµενου άρθρου,
καθώς και των προηγούµενων παραγράφων του άρθρου αυτού,
συνιστά σπουδαίο λόγο:
α) καταγγελίας της συµβάσεως του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
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µε το φορέα και β) λήξεως της θητείας του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των µελών ∆.Σ. του φορέα.
Η καταγγελία της σύµβασης και η λήξη της θητείας διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από εισήγηση
της Ειδικής Γραµµατείας ∆.Ε.Κ.Ο., αζηµίως για το φορέα.
4.α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11
του ν. 3833/2010 καταργείται.
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ειδικά στους κρατικούς φορείς του δηµόσιου τοµέα, των
περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.
1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α’) , για τον υπολογισµό του λόγου της προηγούµενης παραγράφου, συνυπολογίζονται στις προσλήψεις και
οι τυχόν µεταφορές και εντάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
από τους φορείς των περιπτώσεων στ’ έως και θ’ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 µε εξαίρεση τις µεταφορές προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α’).»
γ. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 καταργείται και οι
επόµενες παράγραφοι αναριθµούνται.
δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.
3833/2010, όπως αναριθµήθηκε από την προηγούµενη περίπτωση, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και οι συµβάσεις µίσθωσης
έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) σε σχέση µε τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010.»
Άρθρο 4
Τροποποιήσεις του Κώδικα Φ.Π.Α.
και των νόµων 3845/2010 και 3888/2010
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του
Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Κώδικα Φ.Π.Α.), ο οποίος
κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’), αντικαθίσταται και
προστίθεται και νέο τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του
φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).
Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική
πρόβλεψη στο Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του
φόρου µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).»
2. Ο τίτλος του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:
«ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 21)».
3. Στο τέλος της περίπτωσης 36 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του
Παραρτήµατος ΙΙΙ, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Προκειµένου για τα φάρµακα για την ιατρική του ανθρώπου
των δασµολογικών κλάσεων 3003 και 3004 και τα εµβόλια για την
ιατρική του ανθρώπου της δασµολογικής κλάσης 3002, ο συντελεστής του φόρου µειώνεται κατά 50%.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 43 του Κεφαλαίου Α.
ΑΓΑΘΑ του Παραρτήµατος ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:
«Προκειµένου για τα βιβλία της δασµολογικής κλάσης 4901,
τα βιβλία µε εικόνες για παιδιά της δασµολογικής κλάσης 4903
και τις εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις της δασµολογικής
κλάσης 4902, ο συντελεστής του φόρου µειώνεται κατά 50%.»
5. Στο τέλος της περίπτωσης 5 του Κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες
του Παραρτήµατος ΙΙΙ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής, ο συντελεστής του
φόρου µειώνεται κατά 50%.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου πέµπτου του ν.
3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α’), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από
1.1.2012.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν.
3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’) καταργείται.
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Άρθρο 5
Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
1. Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001
(ΦΕΚ 265 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για την εφαρµογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ’ για το
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και ια’ για το φωτιστικό
πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα θέρµανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου µέχρι και
την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε είκοσι ένα (21) ευρώ το χιλιόλιτρο.
Στην περίπτωση που οι παραπάνω ηµεροµηνίες συµπίπτουν µε
µη εργάσιµες ηµέρες, ως ηµεροµηνία λαµβάνεται η προηγούµενη εργάσιµη για την έναρξη και η επόµενη εργάσιµη για τη
λήξη.
1. Ειδικά το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 τίθεται σε ανάλωση, διακινείται και
διατίθεται από επιτηδευµατίες που εντάσσονται σε Μητρώο ∆ιακινητών Πετρελαίου Θέρµανσης (∆ΙΠΕΘΕ), µε την εξαίρεση της
περίπτωσης των Ενόπλων ∆υνάµεων για τις οποίες δεν υπάρχει
υποχρέωση ένταξής τους στο Μητρώο ∆ΙΠΕΘΕ.
2. Τα µέλη του Μητρώου ∆ΙΠΕΘΕ υποχρεούνται να καταχωρούν µε ακρίβεια εντός 14 ηµερών στο Πληροφοριακό Σύστηµα
Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου
Οικονοµικών, όλες τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής
καύσης (DIESEL) θέρµανσης που πραγµατοποιούν σε όλα τα
στάδια, αρχής γενοµένης από την κατάθεση στην Τελωνειακή
Αρχή της ∆ήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (∆.Ε.Φ.Κ.),
µέχρι και την τελική κατανάλωση.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης των ενδιαφερόµενων επιτηδευµατιών στο µητρώο ∆ΙΠΕΘΕ, ο τρόπος ελέγχου µέσω του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήµατος της
νόµιµης χρήσης του πετρελαίου θέρµανσης, οι υπηρεσίες ελέγχου, καθώς και η διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρµανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεµένα µε το δίκτυο
της ∆ΕΗ και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από
Αυτόνοµους Σταθµούς Ενέργειας.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) βεβαιώνεται και
εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγµή ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση.
Κατ’ εξαίρεση, προκειµένου για την αιθυλική αλκοόλη, ο
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) θα εισπράττεται το αργότερο µέχρι την 25η του επόµενου µήνα από το µήνα εξόδου
αυτής από το καθεστώς αναστολής.
Οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών, καθώς και οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές, εγγεγραµµένοι παραλήπτες, εκτός των περιστασιακά
εγγεγραµµένων παραληπτών κατά την έννοια της παραγράφου
4 του άρθρου 113 και οι εισαγωγείς βιοµηχανοποιηµένων καπνών, ασκούν το δικαίωµα έκπτωσης του Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας (Φ.Π.Α.) των εισροών τους µε την κατάθεση του παραστατικού εγγράφου ή κατά την εκκαθάριση των φόρων που γίνεται
µε την κατάσταση φορολογίας βιοµηχανοποιηµένων καπνών
αντίστοιχα µε βάση τα δικαιολογητικά δαπανών που κατέχουν
αυτοί κατά το χρόνο της κατάθεσης του παραστατικού εγγράφου ή της εκκαθάρισης των φόρων κατά περίπτωση.
Το δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α., όπως αυτό προβλέπεται
ανωτέρω, ασκούν και τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή, εξόρυξη, εισαγωγή, και διάθεση λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα των δασµολογικών κλάσεων
2701, 2702 και 2704.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 καταργείται και
οι παράγραφοι 7 και 8 του ιδίου άρθρου αναριθµούνται αντίστοιχα σε 6 και 7.
4. Στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001, προστίθεται παράγραφος
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9, ως εξής:
«9. Σε περίπτωση µη καταχώρισης ή εκπρόθεσµης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου
θέρµανσης στο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης, εντός της, κατά το άρθρο 73 παράγραφος
2 περίπτωση α’ του παρόντος νόµου, περιόδου, επιφυλασσοµένων των περί λαθρεµπορίας διατάξεων, επιβάλλεται πρόστιµο
ισόποσο µε το πενταπλάσιο της διαφοράς των συντελεστών του
Ε.Φ.Κ. µεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης, υπολογιζόµενης επί της ποσότητας που αφορούν οι ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις.
Σε περίπτωση που οι ως άνω πράξεις ή παραλείψεις διαπραχθούν από το ίδιο µέλος ∆ΙΠΕΘΕ δεύτερη φορά, το µέλος αυτό
διαγράφεται από το µητρώο ∆ΙΠΕΘΕ.»
5. α) Στο α’ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3634/2008
(ΦΕΚ 9 Α’), οι λέξεις «για το οποίο χορηγείται επιστροφή του
φόρου αυτού» διαγράφονται.
β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.
3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α’) διαγράφεται.
6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992,
ΦΕΚ 84 Α’) καταργείται.
7. Οι περιπτώσεις ιγ’, ιδ’ και ιε’ της παραγράφου 8 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν.
2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’) καταργούνται.
8. Οι εκκρεµείς συναλλαγές πετρελαίου θέρµανσης των περιόδων 15.2.2008 µέχρι 15.5.2008, από 15.10.2008 µέχρι
15.5.2009, από 15.10.2009 µέχρι 15.5.2010 και από 15.10.2010
µέχρι 31.12.2010 τακτοποιούνται µε τις διατάξεις που ίσχυαν
πριν την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
Άρθρο 6
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2010/12/ΕΕ του Συµβουλίου της
16ης Φεβρουαρίου 2010 (EE L 50/27.2.2010)
Στο ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α’) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις:
1. Η περίπτωση β’ του άρθρου 94 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) τα πούρα και τα πουράκια,».
2. Το άρθρο 95 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 95
Έννοια βιοµηχανοποιηµένων καπνών
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντα Κώδικα θεωρούνται:
Α. Τσιγάρα:
α) Οι κύλινδροι καπνού που µπορούν να καπνίζονται ως έχουν
και οι οποίοι δεν είναι πούρα ή πουράκια.
β) Οι κύλινδροι καπνού, οι οποίοι µε απλό µη βιοµηχανικό χειρισµό γλιστρούν µέσα σε σωλήνες τσιγάρων.
γ) Οι κύλινδροι καπνού, οι οποίοι µε απλό µη βιοµηχανικό χειρισµό περιτυλίγονται σε τσιγαρόχαρτα.
Β. Πούρα ή πουράκια:
α) Οι κύλινδροι καπνού µε εξωτερικό περίβληµα από φυσικό
καπνό.
β) Οι κύλινδροι καπνού µε τεµαχισµένο µείγµα καπνού και µε
εξωτερικό περιτύλιγµα στο σύνηθες χρώµα του πούρου, από
ανασυσταθέντα καπνό, που καλύπτει πλήρως το προϊόν και όπου
χρειάζεται και το φίλτρο, όχι όµως και το επιστόµιο στην περίπτωση προϊόντων µε επιστόµιο, όπου το βάρος ανά µονάδα, µη
περιλαµβανοµένου του φίλτρου ή του επιστοµίου, δεν είναι µικρότερο από 2,3 γραµµάρια ούτε µεγαλύτερο από 10 γραµµάρια
και η περίµετρος στο ένα τρίτο τουλάχιστον του µήκους δεν είναι
µικρότερη από 34 χιλιοστά.
Τα προϊόντα των παραπάνω περιπτώσεων θεωρούνται πούρα
ή πουράκια αν µπορούν και προορίζονται αποκλειστικά να καπνίζονται ως έχουν, δεδοµένων των χαρακτηριστικών τους και
των συνήθων καταναλωτικών προσδοκιών.
Γ. Λεπτοκοµµένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή
χειροποίητων τσιγάρων:

Ο κοµµένος ή κατ' άλλον τρόπο τεµαχισµένος καπνός, φιλαρισµένος (νηµατοποιηµένος) ή πεπιεσµένος σε πλάκες, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάπνισµα χωρίς µεταγενέστερη
βιοµηχανική µεταποίηση και του οποίου τουλάχιστον το 25% του
βάρους των σωµατιδίων καπνού έχει πλάτος κοπής µικρότερο
από 1,5 χιλιοστόµετρο ή έχει πλάτος κοπής ίσο προς 1,5 χιλιοστόµετρο ή µεγαλύτερο, εφόσον ο καπνός αυτός πωλείται ή έχει
πωληθεί για στρίψιµο τσιγάρων.
∆. Άλλα καπνά για κάπνισµα:
α) Ο κοµµένος ή κατ’ άλλον τρόπο τεµαχισµένος καπνός, φιλαρισµένος (νηµατοποιηµένος) ή πεπιεσµένος σε πλάκες, ο
οποίος είναι κατάλληλος για κάπνισµα χωρίς µεταποίηση.
β) Τα συσκευασµένα υπολείµµατα καπνού για λιανική πώληση,
που δεν εµπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις Α, Β και Γ, τα
οποία µπορεί να χρησιµοποιηθούν για κάπνισµα. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «υπολείµµατα καπνού» νοούνται
τα κατάλοιπα των φύλλων καπνού και τα υποπροϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία του καπνού ή την παραγωγή προϊόντων καπνού.
2. Εξοµοιώνονται µε πούρα και πουράκια τα προϊόντα που
αποτελούνται κατά ένα µέρος από ουσίες διαφορετικές από τον
καπνό, ανταποκρίνονται όµως στα λοιπά κριτήρια της περίπτωσης Β της προηγούµενης παραγράφου.
3. Εξοµοιώνονται µε τσιγάρα και άλλα καπνά για κάπνισµα τα
προϊόντα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά ένα µέρος από
ουσίες διαφορετικές από τον καπνό, ανταποκρίνονται όµως στα
άλλα κριτήρια των περιπτώσεων Α και ∆ της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού.
4. Τα προϊόντα που δεν περιέχουν καπνό, εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για ιατρική χρήση, δεν θεωρούνται βιοµηχανοποιηµένα καπνά.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 96 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των βιοµηχανοποιηµένων
καπνών ορίζεται, προκειµένου µεν για τα τσιγάρα, σε ποσοστό
επί της σταθµισµένης µέσης τιµής λιανικής πώλησης των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας και αποτελείται από ένα πάγιο στοιχείο (πάγιος φόρος) και από ένα
αναλογικό στοιχείο (αναλογικός φόρος), προκειµένου δε για τα
λοιπά προϊόντα σε ποσοστό επί της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησης αυτών.»
4. Το άρθρο 97 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 97
Βάση υπολογισµού και συντελεστές του φόρου
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα βιοµηχανοποιηµένα καπνά υπολογίζεται ως εξής:
1. Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξοµοιώνονται µε αυτά,
ως βάση υπολογισµού του φόρου λαµβάνεται η σταθµισµένη
µέση τιµή λιανικής πώλησης αυτών, ανεξάρτητα από το σήµα και
την προέλευσή τους. Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα στοιχεία φορολογίας που είναι γνωστά κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, µε
αναγωγή στη συνολική αξία όλων των τσιγάρων που τίθενται σε
ανάλωση, βάσει της λιανικής τιµής πώλησης, περιλαµβανοµένων
όλων των φόρων, διαιρούµενη δια της συνολικής ποσότητας των
τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση. Στην τιµή αυτή ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 65%.
Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων για
τον υπολογισµό της νέας φορολογικής επιβάρυνσης καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών βάσει των δεδοµένων που αφορούν τις συνολικές ποσότητες που τέθηκαν σε
ανάλωση κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος και η έναρξη
εφαρµογής της ορίζεται µεταξύ 1ης και 31ης Ιανουαρίου κάθε
έτους.
Σε περίπτωση που η µεταβολή της σταθµισµένης µέσης τιµής
λιανικής πώλησης των τσιγάρων έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση
της συνολικής επίπτωσης που προκύπτει από το ποσοστό του
φόρου που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο, η έναρξη εφαρµογής της απόφασης αυτής επιτρέπεται να ορίζεται το αργότερο
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µέχρι την 1η Ιανουαρίου του δεύτερου έτους που έπεται εκείνου
της µεταβολής.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των τσιγάρων διαρθρώνεται:
α) σε έναν πάγιο φόρο, ο οποίος επιβάλλεται ανά µονάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι ίσο προς 15% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, η οποία προκύπτει από το άθροισµα του
ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού και του φόρου προστιθέµενης αξίας, που επιβάλλονται στη σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων και είναι το ίδιο (πάγιο στοιχείο)
για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, ανεξάρτητα από την τιµή λιανικής πώλησής τους και
β) σε έναν αναλογικό φόρο ο συντελεστής του οποίου είναι
52,445% και προκύπτει από το κλάσµα που έχει ως αριθµητή το
γινόµενο του συντελεστή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.) επί τη σταθµισµένη µέση τιµή µείον τον πάγιο φόρο και
παρονοµαστή τη σταθµισµένη µέση τιµή.
Ο αναλογικός συντελεστής 52,445% υπολογίζεται στην τιµή
λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεµαχίων τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα) και είναι ο ίδιος για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων.
Το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώσεις α’ και β’ δεν
µπορεί να είναι κατώτερο του εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%)
του συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στη
σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων.
2. Στα πούρα ή στα πουράκια ο συντελεστής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 34% επί της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησής τους.
3. Στο λεπτοκοµµένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων, ο συντελεστής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 67% επί της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησής τους.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που υπολογίζεται µε το συντελεστή αυτόν δεν µπορεί να είναι κατώτερος του εβδοµήντα πέντε
τοις εκατό (75%) της σταθµισµένης µέσης τιµής λιανικής πώλησης του λεπτοκοµµένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων ο οποίος τίθεται σε ανάλωση στο
εσωτερικό της χώρας, ανεξάρτητα από το σήµα και την προέλευσή του.
Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης του λεπτοκοµµένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων
τσιγάρων υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα στοιχεία φορολογίας
που είναι γνωστά κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, µε αναγωγή στη συνολική αξία του λεπτοκοµµένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων ο οποίος
τίθεται σε ανάλωση, βάσει της λιανικής τιµής πώλησης, περιλαµβανοµένων όλων των φόρων, η οποία διαιρείται δια της συνολικής ποσότητας λεπτοκοµµένου καπνού που προορίζεται για
την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων ο οποίος τίθεται σε ανάλωση.
Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης του λεπτοκοµµένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων
τσιγάρων, για τον υπολογισµό της νέας φορολογικής επιβάρυνσης, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, βάσει
των δεδοµένων που αφορούν τις συνολικές ποσότητες που τέθηκαν σε ανάλωση κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος και
η έναρξη εφαρµογής της ορίζεται µεταξύ 1ης και 31ης Ιανουαρίου κάθε έτους.
4. Στα άλλα καπνά για κάπνισµα, ο συντελεστής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 67% επί της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησής τους.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που υπολογίζεται µε το συντελεστή αυτόν δεν µπορεί να είναι κατώτερος του εβδοµήντα πέντε
τοις εκατό (75%) της σταθµισµένης µέσης τιµής λιανικής πώλησης των άλλων καπνών για κάπνισµα, τα οποία τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας ανεξάρτητα από το σήµα και την
προέλευσή τους.
Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης των άλλων καπνών
για κάπνισµα υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα στοιχεία φορολογίας
που είναι γνωστά κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους µε ανα-

2613

γωγή στη συνολική αξία των άλλων καπνών για κάπνισµα τα
οποία τίθενται σε ανάλωση, βάσει της λιανικής τιµής πώλησης,
περιλαµβανοµένων όλων των φόρων, η οποία διαιρείται δια της
συνολικής ποσότητας των άλλων καπνών για κάπνισµα τα οποία
τίθενται σε ανάλωση.
Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης των άλλων καπνών
για κάπνισµα, για τον υπολογισµό της νέας φορολογικής επιβάρυνσης, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
βάσει των δεδοµένων που αφορούν τις συνολικές ποσότητες που
τέθηκαν σε ανάλωση κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος
και η έναρξη εφαρµογής της ορίζεται µεταξύ 1ης και 31ης Ιανουαρίου κάθε έτους.
5. Για τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά που παράγονται κατόπιν
ειδικής παραγγελίας και δεν προορίζονται για εµπορία, ο ειδικός
φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται στην ανώτατη τιµή λιανικής
πώλησης των οµοειδών προϊόντων της επιχείρησης που τα παράγει ή τα διαθέτει στην αγορά, εκτός αν έχει συµφωνηθεί µεγαλύτερη τιµή.
6. Για τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά που αποτελούν αντικείµενο λαθρεµπορίας και δεν έχει καθοριστεί η τιµή λιανικής πώλησης αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του παρόντα Κώδικα, ο
ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται, προκειµένου για τσιγάρα, λεπτοκοµµένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή
χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και άλλα καπνά για κάπνισµα,
στη σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης που καθορίζεται
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 3 και 4 και ισχύει κάθε φορά
ανά είδος προϊόντος, προσαυξηµένη κατά δέκα τοις εκατό (10%),
και για τα πούρα και τα πουράκια στην ανώτατη τιµή λιανικής πώλησης των οµοειδών προϊόντων που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας.
7. Για τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιµή λιανικής πώλησης αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του παρόντα Κώδικα, ο
ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται, για τους σκοπούς της
παραγράφου 6 του άρθρου 112, προκειµένου για τσιγάρα, λεπτοκοµµένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και άλλα καπνά για κάπνισµα, στη
σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης που καθορίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 3 και 4 και ισχύει κάθε φορά ανά
είδος προϊόντος και για τα πούρα και τα πουράκια στην ανώτατη
τιµή λιανικής πώλησης των οµοειδών προϊόντων που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας.»
5. Το άρθρο 99 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 99
Μήκος τσιγάρων για τον υπολογισµό του φόρου
Για τον υπολογισµό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
καπνού, ανάλογα µε το µήκος του τσιγάρου, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το φίλτρο και το επιστόµιο θεωρείται:
α) ως ένα τσιγάρο, όταν έχει µήκος µέχρι οκτώ (8) εκατοστά,
β) ως δύο τσιγάρα, όταν έχει µήκος µεγαλύτερο από οκτώ (8)
εκατοστά και µέχρι έντεκα (11) εκατοστά,
γ) ως τρία τσιγάρα, όταν έχει µήκος µεγαλύτερο από έντεκα
(11) εκατοστά και µέχρι δεκατέσσερα (14) εκατοστά και ούτω καθεξής.»
6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 104 η
φράση «συµπεριλαµβανοµένων των εδαφών της παραγράφου 4
του άρθρου 54 του παρόντος Κώδικα» αντικαθίσταται από τη
φράση «συµπεριλαµβανοµένων των εδαφών των παραγράφων 5
και 6 του άρθρου 54 του παρόντος Κώδικα».
Άρθρο 7
Ελαφρύνσεις και απαλλαγές Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης για την ηλεκτρική ενέργεια
1. Η περίπτωση κα’ του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου
73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α’), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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κα) Ηλεκτρική ενέργεια
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1) για επιχειρηµατική χρήση
- από καταναλωτές υψηλής τάσης
- από τους λοιπούς καταναλωτές

2,5 MWh
5 MWh

2) για µη επιχειρηµατική χρήση
- από οικιακή χρήση
- από λοιπές χρήσεις

2,2 MWh
5 MWh

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 προστίθεται περίπτωση ια’ ως ακολούθως:
«ια) η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιείται για γεωργική
χρήση».
3. Στο άρθρο 29 του ν. 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 6
ως εξής:
«6. Τα τιµολόγια προµήθειας της ∆ΕΗ Α.Ε. για τη µέση και χαµηλή τάση µέχρι την 30.6.2013 εγκρίνονται µε αποφάσεις του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε..»
Άρθρο 8
Εξαίρεση της δαπάνης για την απόκτηση
πρώτης κατοικίας από τις δαπάνες απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων.
Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων
παλαιάς τεχνολογίας.
Αναπροσαρµογή φόρου πολυτελείας
στα επιβατικά αυτοκίνητα.
1. Εξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθµίσεις της περίπτωσης
γ’ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. η από την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού και µέχρι 31.12.2012 δαπάνη για την αγορά από ενήλικο,
µε δικαίωµα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από
αυτόν οικοδοµής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της
δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ. και η συνολική αξία
της το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
Αν η αξία της οικοδοµής υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ή η επιφάνειά της τα εκατόν είκοσι (120)
τ.µ., λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή της περίπτωσης γ’ του
άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., η επιπλέον του ποσού αυτού δαπάνη ή η
δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια των, πάνω από τα εκατόν
είκοσι (120), τετραγωνικών µέτρων. Αν συντρέχουν και οι δύο
ανωτέρω προϋποθέσεις, λαµβάνεται υπόψη το µεγαλύτερο, κατά
περίπτωση ποσό µεταξύ της δαπάνης των πάνω των διακοσίων
χιλιάδων (200.000) ευρώ και της δαπάνης που αντιστοιχεί στην
επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ.. Κατά την εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων δεν θεωρείται ότι αποκτάται
πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα
που τους βαρύνουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του
Κ.Φ.Ε., έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου, σε άλλη
κατοικία ή κατοικίες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ.. Η
επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα
από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.µ. για το
τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.
∆ωρεές ή γονικές παροχές χρηµατικών ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας,
κατά τις διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων και µέχρι του
ποσού που ορίζεται σε αυτές, απαλλάσσονται από τον οικείο
φόρο που προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α’).
2. α) Καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισµού κινητήρα µέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69 Ε.Κ.
«Φάση Β» ή µεταγενέστερης ή Κανονισµού και παραλαµβάνονται

σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης,
που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται από το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ν. 2960/ 2001 τέλος ταξινόµησης, ως εξής:
αα) Αυτοκίνητα κυλινδρισµού κινητήρα µέχρι και 900 κυβικά
εκατοστά, απαλλάσσονται από το προβλεπόµενο τέλος ταξινόµησης για φορολογητέα αξία µέχρι και 6.000 ευρώ.
ββ) Αυτοκίνητα κυλινδρισµού από 901 µέχρι και 1400 κυβικά
εκατοστά, απαλλάσσονται από το προβλεπόµενο τέλος ταξινόµησης για φορολογητέα αξία µέχρι και 8.000 ευρώ.
γγ) Αυτοκίνητα κυλινδρισµού κινητήρα από 1401 µέχρι και
1600 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 65% του προβλεπόµενου τέλους ταξινόµησης και για φορολογητέα αξία µέχρι
και 11.000 ευρώ.
δδ) Αυτοκίνητα κυλινδρισµού κινητήρα από 1601 µέχρι και
2000 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 50% του προβλεπόµενου τέλους ταξινόµησης και για φορολογητέα αξία µέχρι
και 14.000 ευρώ.
β) Η κατά την προηγούµενη περίπτωση φορολογητέα αξία διαµορφώνεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν.
2960/2001 και σε περίπτωση που είναι µεγαλύτερη των προαναφερόµενων ποσών θα εισπράττεται για το επί πλέον ποσό, ο προβλεπόµενος ακέραιος συντελεστής τέλους ταξινόµησης.
γ) Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β’ εφαρµόζονται µόνο
για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί
άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα µέχρι 31.12.1998 και για τα
οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός
του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλοµένων
προηγουµένων ετών.
δ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, καθορίζεται η διαδικασία απόσυρσης
από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι αρµόδιες αρχές και φορείς εν γένει, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του ως άνω µέτρου της απόσυρσης της παραγράφου αυτής.
ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται µετά
από δέκα (10) ηµέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν
µέχρι 20.12.2011.
3. α) Οι περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 1 του άρθρου
17 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:
«α) από 20.000 ευρώ µέχρι και 22.000 ευρώ, σε ποσοστό 10%
και β) άνω των 22.000 ευρώ και µέχρι 28.000 ευρώ, ποσοστό
30%.»
β) Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 17
του ν. 3833/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) από 16.000 ευρώ µέχρι και 17.000 ευρώ, ποσοστό 10%,
β) άνω των 17.000 ευρώ µέχρι και 19.000 ευρώ, ποσοστό
30%».
4. Επιβατικά αυτοκίνητα συµπεριλαµβανοµένων και των αυτοκινήτων τύπου jeep που έχουν κοµισθεί στη χώρα µας µέχρι και
την 8 ∆εκεµβρίου 2010 και για τα οποία µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία, έχουν κατατεθεί δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχηµάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου όταν
πρόκειται για µετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 98/69/ΕΚ Φάση Β ή µεταγενέστερης και της 98/69/ΕΚ Φάση Α ή µεταγενέστερης,
εξακολουθούν να υπάγονται στους συντελεστές τέλους ταξινόµησης που προβλέπονται από τις περιπτώσεις α’ και β’ αντίστοιχα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001
(ΦΕΚ 265 Α’), µε την προϋπόθεση ότι µέχρι 30.6.2011 θα έχουν
τελωνισθεί και καταβληθεί γι’ αυτά, οι οφειλόµενες φορολογικές
επιβαρύνσεις.
5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Β.1 του άρθρου 22
του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «Η έναρξη
ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
6. Το επίδοµα που χορηγείται στο προσωπικό Λιµενικού Σώµατος σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 2386/1996
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θεωρείται ως έξοδο κίνησης και δεν υπόκειται σε κρατήσεις
υπέρ τρίτων και φόρου εισοδήµατος. Η ισχύς της παραγράφου
αυτής αρχίζει από 1.1.2010.
Άρθρο 9
Ρυθµίσεις για το προσωπικό των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και τη σύναψη συµβάσεων
παροχής υπηρεσιών
1. Η µισθοδοσία του µονίµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί στις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις την 31.12.2010 και από 1.1.2011 καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό των περιφερειών, ή µετατάσσεται
σε δήµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’)
και ανεξαρτήτως δηµοσιεύσεως ή µη των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης ή µετάταξής του, καταβάλλεται έως τον
Απρίλιο του 2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και ειδικότερα σε βάρος των οικείων ΚΑΕ του Ε.Φ. 07-120 του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την ίδια έως την 31.12.2010
διαδικασία.
Η τακτοποίηση των ανωτέρω πληρωµών γίνεται απολογιστικά
έως την 30.6.2011, µε µεταφορά στον ανωτέρω Ε.Φ. και τους
σχετικούς ΚΑΕ αντίστοιχων κατά περίπτωση ποσών από τους πόρους των άρθρων 259 και 260 του προαναφερθέντος νόµου.
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.
3864/2010 (ΦΕΚ 119 Α’) η λέξη «ετήσιας» αντικαθίσταται µε τη
λέξη «τριετούς».
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ
247 Α’), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης, όπως ορίζεται στην περίπτωση 4 του άρθρου 1Β, επιτρέπεται µέχρι την 31.12.2013 να
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις παροχής συµβουλευτικών και
ελεγκτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφορικής και υπηρεσιών
εκπόνησης µελετών (µε εξαίρεση µελέτες τεχνικών έργων), µε
απευθείας ανάθεση, για ετήσια δαπάνη µέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται στο ποσό
αυτό ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες και
µελέτες είναι αναγκαίες για την εφαρµογή του προγράµµατος
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας σύµφωνα µε το ν. 3845/2010
(ΦΕΚ 65 Α’).
Από το ποσό αυτό και µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,
χωρίς να συµπεριλαµβάνεται στο ποσό αυτό ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, απαιτείται διαγωνισµός µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριµελή επιτροπή.
Άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, χωρίς να
συµπεριλαµβάνεται στο ποσό αυτό ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, απαιτείται σύναψη δηµόσιας σύµβασης κατόπιν διενέργειας τακτικού
διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Σύναψη σύµβασης παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών µε την
ίδια διαδικασία γίνεται και στην περίπτωση µικτής προµήθειας,
κατά την οποία η αξία των παρεχόµενων υπηρεσιών υπερβαίνει
την αξία των προϊόντων.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι
και προϋποθέσεις εφαρµογής των τεσσάρων προηγούµενων
εδαφίων.»
4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού της
εταιρείας µε την επωνυµία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», το
οποίο κυρώθηκε µε το άρθρο 4 του
ν. 3894/2010 (ΦΕΚ
204 Α’), αντί των λέξεων «τα δε λοιπά τρία (3) µέλη τα οποία δεν
εκλέγονται ή υποδεικνύονται σύµφωνα µε την παρ. 4» τίθενται οι
λέξεις «τα δε λοιπά τέσσερα (4) µέλη τα οποία δεν εκλέγονται ή
υποδεικνύονται σύµφωνα µε την παρ. 5».
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 19 του άρθρου 10 του ν.
3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης, η αίτηση γίνεται
αποδεκτή εφόσον υποβληθεί µέχρι 31.12.2010. ∆υνατότητα
ασκήσεως δικαιώµατος έχουν και όσοι έχουν αυτοδικαίως απολυθεί από 1ης Ιουνίου 2010, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η πράξη
συνταξιοδοτήσεως κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.»
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Άρθρο 10
Θέµατα του ΕΛ.Σ.Σ. και της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Στο ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38 Α’), όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7, οι λέξεις «του αρµόδιου
οργάνου» και «η ΕΛ.ΣΤΑΤ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του
Προέδρου» και «ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ.», αντίστοιχα.
2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 10, οι λέξεις «από την
ΕΛ.ΣΤΑΤ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από τον Πρόεδρο της
ΕΛ.ΣΤΑΤ.».
3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 10,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η πιστοποίηση παρέχεται µε απόφαση του Προέδρου της
ΕΛ.ΣΤΑΤ..»
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως συλλογικό όργανο:
α) εγκρίνει το ΕΛ.Σ.Π.,
β) εγκρίνει τον «Κανονισµό Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του ΕΛ.Σ.Σ.»,
γ) εγκρίνει το ετήσιο στατιστικό πρόγραµµα εργασίας της, το
οποίο υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στη Βουλή,
στον Υπουργό Οικονοµικών και στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat),
δ) εκδίδει τις οδηγίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2
του άρθρου 5 του παρόντος νόµου,
ε) εγκρίνει την έκθεση αξιολόγησης του στατιστικού προγράµµατος του προηγούµενου έτους,
στ) εγκρίνει το σχέδιο του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το οποίο υποβάλλεται από τον Πρόεδρο
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στη Βουλή προς συζήτηση ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής, καθώς και το τελικό κείµενο του Κανονισµού,
ζ) καθορίζει τις «εθνικές αρχές» σύµφωνα µε την παράγραφο
3 του άρθρου 10 του παρόντος νόµου,
η) καθορίζει τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. που έχουν την αρµοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στατιστικών στοιχείων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του παρόντος νόµου,
θ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγµένων που υποβάλλεται
από τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στον Πρόεδρο της Βουλής σύµφωνα µε τον Κανονισµό της,
ι) αποφασίζει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύµφωνα
µε τα άρθρα 8 και 11 του παρόντος νόµου,
ια) διατυπώνει γνώµη για τον Οργανισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
ιβ) αποφασίζει για τα θέµατα που υπάγονται από το νόµο
ρητώς στην αρµοδιότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικού οργάνου,
ιγ) αποφασίζει, εκφράζει γνώµη ή διαβουλεύεται για κάθε θέµα
που εισάγει στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικό όργανο ο Πρόεδρος
προς λήψη απόφασης ή προς έκφραση γνώµης ή προς διαβούλευση.»
5. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 και το
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 καταργούνται.
6. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 13, το οποίο λαµβάνει τη θέση του καταργούµενου πρώτου εδαφίου αυτής, προστίθεται η φράση: «ο οποίος διευθύνει τη
συνεδρίαση όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται».
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 λαµβάνει τον αριθµό 5 και
εισάγεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικό όργανο δεν επιτρέπεται να σχηµατίζει κλιµάκια από τα µέλη της και να αναθέτει σε αυτά την
άσκηση αρµοδιοτήτων της».
8. Το κείµενο του άρθρου 14 ορίζεται ως παράγραφος 1 του
άρθρου αυτού και τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 14, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ασκεί κάθε αρµοδιότητα της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. η οποία δεν ανατίθεται από το νόµο ρητώς στην
ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικό όργανο και έχει την ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας της για την εκπλήρωση των σκοπών της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας,
του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και
των βέλτιστων διεθνών στατιστικών πρακτικών. Ο Πρόεδρος της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:»
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β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ του άρθρου 14, προστίθεται η φράση: «συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων β’, γ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 2 και της
παραγράφου 4 του άρθρου 10 του παρόντος νόµου.»
γ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ του άρθρου 14, διαγράφεται η φράση «σε άλλο µέλος της».
δ) Στο τέλος της περίπτωσης β’ του άρθρου 14 προστίθεται η
φράση: «παρέχει τις υπηρεσιακές εντολές για την εκτέλεση κάθε
ενέργειας που αφορά την εκπλήρωση της αποστολής της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. και συγκροτεί οµάδες εργασίας από το ειδικό επιστηµονικό ή το λοιπό προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ορίζοντας και το αντικείµενό τους».
ε) Η περίπτωση γ’ του άρθρου 14 αναριθµείται σε δ’ και προστίθεται νέα περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) Λαµβάνει τις αποφάσεις σχετικά µε τις στατιστικές µεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και µε το περιεχόµενο και τη χρονική στιγµή της δηµοσίευσης στατιστικών
στοιχείων, σχετικά µε τη διαβίβαση των επίσηµων στατιστικών
του ΕΛ.Σ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και
γενικότερα σχετικά µε τη διαβίβαση, υποβολή ή γνωστοποίηση
στατιστικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς στατιστικής συνεργασίας».
στ) Η περίπτωση ε’ του άρθρου 14 αναριθµείται σε ζ’ και προστίθενται νέες περιπτώσεις ε’ και στ’ ως εξής:
«ε) Είναι αρµόδιος για το συντονισµό όλων των δραστηριοτήτων των λοιπών φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. που αφορούν την ανάπτυξη,
την παραγωγή και τη διάδοση των επίσηµων στατιστικών της
χώρας.
στ) Παραγγέλλει την πρόσβαση του προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
σε όλες τις διοικητικές πηγές και τα δηµόσια µητρώα και αρχεία
που τηρούνται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά, µαγνητικά, ή άλλα
ανάλογα µέσα, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1
του ν. 1256/ 1982, και τη λήψη στοιχείων από αυτά, καθώς και σε
όλες τις πηγές και αρχεία που τηρούνται από νοµικά πρόσωπα
του ιδιωτικού τοµέα, ενώσεις προσώπων και φυσικά πρόσωπα,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος
νόµου».
ζ) Οι περιπτώσεις στ’, ζ’ και η’ του άρθρου 14 καταργούνται
και στη θέση τους εισάγονται περιπτώσεις η’ έως και ιζ’ ως εξής:
«η) Μεριµνά για τη συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε επιχειρησιακά, εκπαιδευτικά και σε επιχορηγούµενα
προγράµµατα και γενικότερα για τη διαρκή αναβάθµισή του κατά
τα οριζόµενα στην περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου
10 του παρόντος νόµου.
θ) Συντονίζει, εποπτεύει και είναι γενικά αρµόδιος για την εκπόνηση των προγραµµάτων, κανονισµών, οδηγιών, εκθέσεων και
όλων των λοιπών πράξεων επί των οποίων αποφασίζει η ΕΛ.ΣΤΑΤ.
ως συλλογικό όργανο.
ι) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως
συλλογικού οργάνου, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και είναι
αρµόδιος για την εισήγηση επί όλων των θεµάτων. Με απόφασή
του µπορεί να αναθέσει την εισήγηση σε µέλος του ειδικού επιστηµονικού ή του λοιπού προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
ια) Είναι αρµόδιος για την εκτέλεση του ετήσιου στατιστικού
προγράµµατος, καθώς και γενικότερα όλων των αποφάσεων της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικού οργάνου.
ιβ) Μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κάθε είδους στατιστικών ερευνών, απογραφών και µελετών επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο ΕΛ.Σ.Π. και στο ετήσιο στατιστικό πρόγραµµα
εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
ιγ) Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισµούς, απολογισµούς και ισολογισµούς της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
ιδ) Είναι αρµόδιος για κάθε θέµα που αφορά τη διοικητική λειτουργία και την οικονοµική διαχείριση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αναλαµβάνει ως διατάκτης των δαπανών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τις υποχρεώσεις
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της. Στο πλαίσιο
αυτό λαµβάνει µεταξύ άλλων και τις αποφάσεις για τη διενέργεια και την έγκριση δαπανών και την ανάθεση των συµβάσεων
έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, εκδίδει τις προκηρύξεις, συγκροτεί τις επιτροπές διενέργειας των διαγωνισµών και αξιολό-
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γησης των προσφορών, καθώς και παρακολούθησης των συµβάσεων και παραλαβής και υπογράφει τις σχετικές συµβάσεις.
ιε) ∆ύναται να εξουσιοδοτεί µε απόφασή του όργανα της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. να υπογράφουν «µε εντολή Προέδρου» έγγραφα ή
άλλες πράξεις της.
ιστ) ∆ύναται να εισάγει στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικό όργανο
προς λήψη απόφασης ή προς έκφραση γνώµης ή προς διαβούλευση οποιοδήποτε θέµα που εµπίπτει στις αρµοδιότητές του.
ιζ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που προβλέπει
ο νόµος και ο Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της
ΕΛ.ΣΤΑΤ..»
9. Στο άρθρο 14, προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στην άσκηση όλων των καθηκόντων του, εκτός από
τις αρµοδιότητές του ως Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικού οργάνου, από τον Γενικό ∆ιευθυντή Στατιστικών Ερευνών,
και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος και αυτού, από τον Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οργάνωσης.»
10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 16 προστίθεται η φράση: «Τον προϋπολογισµό εισηγείται
στον Υπουργό Οικονοµικών ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο οποίος
είναι και διατάκτης των δαπανών της.»
11. Στην αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του ν.
3832/2010 οι λέξεις «Μέχρι 31.12.2010» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «Μέχρι 30.4.2011» και στο τέλος της ίδιας παραγράφου
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3871/ 2010
(ΦΕΚ 141 Α’) εγγράφονται σε Ειδικό Φορέα του προϋπολογισµού
του Υπουργείου Οικονοµικών οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. µέχρι 30.4.2011. Για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών µειώνεται ισόποσα η πίστωση που
έχει προβλεφθεί για την επιχορήγηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ..»
Άρθρο 11
Αναπροσαρµογή αποδοχών στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ και τις εταιρείες του Οµίλου της
1. Οι συνολικές πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές, επιδόµατα,
αποζηµιώσεις, πρόσθετες ενισχύσεις και αµοιβές γενικά, καθώς
και οι µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση, απόφαση ∆ιοίκησης, διάταξη Οργανισµού ή µε
ατοµική σύµβαση εργασίας ή συµφωνία ή έθιµο ή επιχειρησιακή
συνήθεια οριζόµενες, που καταβάλλονται στους εργαζόµενους
στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ανήκει κατά ποσοστό πάνω του 51% στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, µειώνονται από
1.1.2011 κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για µηνιαίες αποδοχές που υπερβαίνουν το ποσό των 1.800 ευρώ. Το επίδοµα
(έξοδα) «περιποίησης πελατείας» καταργείται και το ποσό της
ενίσχυσης χαµηλόµισθων παραµένει και καταβάλλεται κατά τα
ισχύοντα στους εργαζόµενους µε συνολικές µηνιαίες αποδοχές
µέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ και µόνο κατά το αναλογούν µηνιαίο ποσό µέχρι τη συµπλήρωση του παραπάνω ποσού (1.500
ευρώ).
Το κατά µήνα ποσό, που προκύπτει από την παραπάνω µείωση
των αποδοχών, παρακρατείται κατά µήνα από το συνολικό ποσό
µηνιαίας µισθοδοσίας των εργαζοµένων και θεωρείται ότι βαρύνει αναλογικά τα ποσά των κάθε φύσεως και ονοµασίας αποδοχών, επιδοµάτων αποζηµιώσεων, πρόσθετων ενισχύσεων και
αµοιβών γενικά, µε εξαίρεση το βασικό µισθό και τα επιδόµατα
πολυετίας, βαθµού, επιστηµονικό και οικογενειακής κατάστασης
(γάµου και τέκνων).
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν αναλογική εφαρµογή και επί των εταιρειών µετοχικού ενδιαφέροντος
της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, στις οποίες η Τράπεζα κατέχει από µόνη της ή από κοινού µε άλλες θυγατρικές
της, ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου τους µεγαλύτερο του
50%.
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εξυπηρετούν
λόγους κατεπείγοντος επιτακτικού γενικότερου δηµόσιου συµ-
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φέροντος, που συνδέεται ιδίως µε το πρόγραµµα εξυγίανσης και
αναδιάρθρωσης της ως άνω κρατικής Τράπεζας και του Οµίλου
της, την προστασία και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και
την ανόρθωση των δηµοσίων οικονοµικών εν γένει και κατισχύει
κάθε αντίθετης ή άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, συµφωνίας,
όρου ή ρήτρας, νόµου ή οργανισµού έχοντος ισχύ νόµου, κανονιστική ή άλλη συµβατική ή συλλογικής σύµβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης ή απόφασης ∆ιοίκησης ή συλλογικής
συµφωνίας ή ατοµικής σύµβασης ή πρακτικών συµφωνίας ή επιχειρησιακής πρακτικής ή εργασιακής συνήθειας.
Άρθρο 12
Πρόσληψη από το ΙΚΑ επιτυχόντων σε διαγωνισµό
του ΑΣΕΠ της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων των επόµενων παραγράφων, οι ακόλουθες λέξεις έχουν την εξής έννοια:
«Επιτυχόντες» : Οι επιτυχόντες των κατηγοριών ΤΕ και ∆Ε στο
διαγωνισµό που προκηρύχθηκε από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) µε την προκήρυξη 9Κ/2008 (ΦΕΚ
575/3.11.2008) για την πλήρωση µε σειρά προτεραιότητας θέσεων τακτικού προσωπικού στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, που περιλαµβάνονται στους πίνακες διοριστέων, που
δηµοσιεύθηκαν στα υπ’ αριθµ. 1012/Γ/16.12.2009, 1017/Γ/
18.12.2009 και 10145/Γ/30.12.2009 Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως για την κατηγορία ΤΕ και 43/ 26.1.2010 Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως για την κατηγορία ∆Ε και οι οποίοι
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος δεν έχουν διορισθεί στην
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ µε απόφαση ∆ιοίκησης.
«Φορέας Υποδοχής»: Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).
«Πρόσληψη»: Η πρόσληψη των επιτυχόντων στον Φορέα Υποδοχής.
2. Με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόµενων παραγράφων, οι επιτυχόντες που δεν έχουν διορισθεί µε απόφαση
∆ιοίκησης στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, προσλαµβάνονται από τον Φορέα Υποδοχής, αναλόγως των αναγκών και
των οικονοµικών δυνατοτήτων αυτού.
3. Οι επιτυχόντες προσλαµβάνονται µε σειρά προτεραιότητας
από τους άνω πίνακες από τον Φορέα Υποδοχής µέχρι τις
31.12.2011. Ο ενδιαφερόµενος για πρόσληψη υποβάλλει αίτηση
στο ΙΚΑ µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην αίτηση
αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο, η σειρά επιτυχίας στο διαγωνισµό, η βαθµολογία, ο κωδικός θέσης και ο κλάδος/ειδικότητα
του επιτυχόντα. Η κατανοµή των επιτυχόντων στις υπηρεσίες και
τα Καταστήµατα του Φορέα Υποδοχής γίνεται µε απόφαση του
∆ιοικητή αυτού:
α) σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου/ειδικότητας (ΤΕ ή
∆Ε , αντίστοιχα) του Φορέα Υποδοχής εντός του νοµού της
θέσης για την οποία είχε επιτύχει ο καθένας,
β) αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση κατά τα παραπάνω, σε
κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου/ειδικότητας των πλησιέστερων νοµών και
γ) αν δεν υπάρχουν οι ως άνω θέσεις, σε κενή οργανική θέση
του ίδιου κλάδου/ειδικότητας κατά την κρίση του Φορέα Υποδοχής.
Η πρόσληψη από τον Φορέα Υποδοχής γίνεται µε απόφαση
του αρµόδιου οργάνου του και µε τους όρους, το βαθµό και το
µισθολογικό κλιµάκιο της κατηγορίας ΤΕ ή ∆Ε αντίστοιχα, που
ισχύουν για το προσλαµβανόµενο προσωπικό του Φορέα Υποδοχής. Όσοι προσληφθούν, πρέπει να παρουσιαστούν στον
Φορέα Υποδοχής για ανάληψη υπηρεσίας, µέσα σε δεκαπέντε
(15) ηµέρες από την επίδοση της απόφασης του ∆ιοικητή του
Φορέα Υποδοχής, άλλως θεωρείται ότι δεν αποδέχθηκαν την
πρόσληψή τους. Για τις ανωτέρω προσλήψεις δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του ν.
3833/2010.
4. Από την πρόσληψη των επιτυχόντων στον Φορέα Υποδοχής,
παύει κάθε αξίωση των επιτυχόντων για διορισµό τους και παροχή της εργασίας τους στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, οι δε τυχόν ανοιχθείσες δίκες, κατόπιν αγωγής τους ή
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αιτήσεως για λήψη ασφαλιστικών µέτρων, καταργούνται αυτοδικαίως. Η εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και
4 του παρόντος άρθρου δεν µπορεί να οδηγήσει σε ευθεία ή αναλογική εφαρµογή του άρθρου 7 του ν. 2112/1920. Από την
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται θέσεις τακτικού
προσωπικού της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ των κατηγοριών ΤΕ και ∆Ε, ισάριθµες µε εκείνες για τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός της παραγράφου 1 και για τις οποίες δεν
έχει εκδοθεί απόφαση διορισµού από τη ∆ιοίκηση της τράπεζας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,
∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 13
Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
Στο άρθρο 3 του ν. 1876/1990 προστίθεται παράγραφος 5Α
ως εξής:
«5Α. 1α) Με επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, οι
αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας είναι δυνατόν να αποκλίνουν
από αυτές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας και όχι πάντως κατώτερα από το επίπεδο της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η
επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία µπορεί να
ανανεώνεται, ονοµάζεται «ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας». Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας υπερισχύουν από τις αντίστοιχες κλαδικές
συλλογικές συµβάσεις εργασίας, χωρίς περιορισµούς. Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 για τη συρροή και τα προβλεπόµενα
στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 11 για την επέκταση
των συλλογικών συµβάσεων εργασίας δεν ισχύουν για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας της παρούσας παραγράφου. Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας
λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη προσαρµογής των επιχειρήσεων
στις συνθήκες της αγοράς, µε στόχο τη δηµιουργία ή τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
β) Με την ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας
του προηγούµενου εδαφίου δύνανται να ρυθµίζονται ο αριθµός
των θέσεων εργασίας, όροι και προϋποθέσεις µερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιµότητας, καθώς και
κάθε άλλος όρος εφαρµογής της, περιλαµβανοµένης της διάρκειάς τους.
2. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στο άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση β’ του παρόντος νόµου, η ειδική επιχειρησιακή συλλογική
σύµβαση µπορεί να καταρτιστεί και από εργοδότη που απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόµενους, µε το αντίστοιχο
επιχειρησιακό σωµατείο και αν δεν υπάρχει µε το αντίστοιχο κλαδικό σωµατείο ή µε την αντίστοιχη οµοσπονδία.
3. Για την εφαρµογή των οριζοµένων στην παράγραφο 1 τα
µέρη υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική έκθεση των λόγων που
δικαιολογούν την πρόθεσή τους για κατάρτιση ειδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας προς το Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), το οποίο και
γνωµοδοτεί για τη σκοπιµότητα της κατάρτισής της, µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών µετά την πάροδο της
οποίας τεκµαίρεται η χορήγησή της. Με την ίδια διαδικασία συµφωνείται και η τυχόν παράτασή της.
4. Η συλλογική σύµβαση εργασίας αυτής της παραγράφου αρχίζει από την υπογραφή της και είναι έγκυρη, σύµφωνα µε τα
ισχύοντα στο άρθρο 5 του παρόντος νόµου.
5. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του άρθρου αυτού, η
ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας είναι άκυρη
και σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, η αποζηµίωση απόλυσης υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές της αντί-
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στοιχης κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας.
6. Οποιαδήποτε µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων κατά
παράβαση των συµφωνηµένων στο πλαίσιο της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης εργασίας, συνιστά µη εµπρόθεσµη καταβολή νοµίµων αποδοχών, για την οποία εφαρµόζονται
ο α.ν. 690/1945, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 1 του
ν. 2336/1995.»
Άρθρο 14
∆ιαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών
Τα άρθρα 14, 15,16 και 17 του ν.1876/1990 αντικαθίστανται ως
εξής:
«Άρθρο 14
Μεσολάβηση – ∆ιαιτησία
1. Αν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις αποτύχουν τα ενδιαφερόµενα µέρη έχουν δικαίωµα να ζητήσουν τις υπηρεσίες µεσολάβησης ή να προσφύγουν στη διαιτησία.
2. Οι όροι της προσφυγής στη µεσολάβηση και διαιτησία και η
όλη διαδικασία καθορίζονται µε τη συνοµολόγηση σχετικών ρητρών στις συλλογικές συµβάσεις ή σε περίπτωση που δεν συνοµολογήθηκαν τέτοιες ρήτρες, µε κοινή συµφωνία των µερών που
διαπραγµατεύονται. Αν λείπουν παρόµοιες συµφωνίες, εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου αυτού.
3. Οι υπηρεσίες µεσολάβησης και διαιτησίας γενικώς και
αυτές που παρέχονται από τους µεσολαβητές και διαιτητές του
Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.) βασίζονται
στις αρχές της ορθής κρίσης, της αντικειµενικότητας και της
αµεροληψίας.»
« Άρθρο 15
Μεσολάβηση
1. Τον ορισµό µεσολαβητή µπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε
από τα ενδιαφερόµενα µέρη.
2. Η διαδικασία της µεσολάβησης αρχίζει µε την κατάθεση
σχετικής αίτησης από τα ενδιαφερόµενα µέρη, που υποβάλλεται
από κοινού ή χωριστά. Η αίτηση, στη δεύτερη περίπτωση, κοινοποιείται και στο άλλο µέρος. Στην αίτηση αναφέρονται η πρόσκληση που απευθύνει το ένα µέρος προς το άλλο, τα στοιχεία
των µερών και των οριζόµενων εκπροσώπων τους, οι προτάσεις
ή τα αιτήµατα, οι λόγοι που τα δικαιολογούν, οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις και αντιπροτάσεις και οποιοδήποτε στοιχείο,
το οποίο διευκολύνει τις διαπραγµατεύσεις.
3. Ο µεσολαβητής επιλέγεται από τα µέρη από τον ειδικό κατάλογο µεσολαβητών. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των µερών ο
µεσολαβητής ορίζεται µε κλήρωση. Για το σκοπό αυτόν, ύστερα
από 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης, η αρµόδια υπηρεσία
του Ο.ΜΕ.∆. καλεί τα µέρη να προσέλθουν σε καθορισµένο τόπο
και ώρα για την επιλογή µεσολαβητή και σε περίπτωση διαφωνίας για την ανάδειξή του µε κλήρωση.
Η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του Προέδρου του Ο.ΜΕ.∆. ή
του οριζοµένου από αυτόν εκπροσώπου του και κάθε µέρος έχει
το δικαίωµα για µια φορά να εκφράσει την άρνησή του για το
κληρωθέν πρόσωπο. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται και ο αναπληρωµατικός του µεσολαβητή. Μετά τον ορισµό του µεσολαβητή συντάσσεται πρακτικό ανάληψης της µεσολάβησης. Ο
µεσολαβητής οφείλει να αναλάβει τα καθήκοντά του εντός πέντε
(5) εργάσιµων ηµερών το αργότερο από τον ορισµό του.
4. Ο µεσολαβητής καλεί τα µέρη σε συζητήσεις, προβαίνει σε
κατ’ ιδίαν ακρόαση των µερών, σε εξέταση της οικονοµικής κατάστασης και της εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική
διαφορά, σε εξετάσεις προσώπων και σε οποιαδήποτε έρευνα
σχετική µε τους όρους εργασίας, συνεπικουρούµενος από έναν
ή περισσότερους πραγµατογνώµονες της επιλογής του.
5. Η εργοδοτική πλευρά και κάθε αρµόδια υπηρεσία έχουν την
υποχρέωση να δώσουν στον µεσολαβητή κάθε πληροφορία και
να υποβοηθήσουν το έργο του. Ειδικότερα για την εργοδοτική

πλευρά ισχύουν όσα περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 4
του ν.1876/1990.
6.α) Αν τα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ηµέρας
ανάληψης των καθηκόντων του µεσολαβητή, ο µεσολαβητής έχει
δικαίωµα να υποβάλλει σε αυτά δική του πρόταση.
β) Αν τα µέρη δεν γνωστοποιήσουν εγγράφως την αποδοχή
της πρότασης του µεσολαβητή µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίησή της, θεωρείται ότι την απέρριψαν. Η
αποδοχή ή η απόρριψη της πρότασης κοινοποιείται και στο άλλο
µέρος. Η πρόταση του µεσολαβητή είναι δυνατόν να δηµοσιεύεται από αυτόν στον ηµερήσιο ή /και στον περιοδικό τύπο.
γ) Εφόσον η πρόταση γίνεται δεκτή o µεσολαβητής καλεί τα
µέρη για την υπογραφή συλλογικής σύµβασης εργασίας.»
«Άρθρο 16
∆ιαιτησία
1. Η προσφυγή στη διαιτησία µπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε κοινή συµφωνία των
µερών.
2. Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία µονοµερώς στις
εξής περιπτώσεις:
α) από οποιοδήποτε µέρος, εφόσον το άλλο µέρος αρνήθηκε
τη µεσολάβηση, ή
β) από οποιοδήποτε µέρος µετά τη υποβολή της πρότασης µεσολάβησης, εφόσον και τα δύο µέρη προσήλθαν και συµµετείχαν
στη διαδικασία µεσολάβησης.
3. Η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισµό βασικού ηµεροµισθίου ή/και βασικού µισθού. Για τα λοιπά θέµατα
µπορεί να συνεχιστεί οποτεδήποτε η συλλογική διαπραγµάτευση
προκειµένου να συναφθεί συλλογική σύµβαση εργασίας.
4. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή και στην περίπτωση µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, είναι δυνατόν να ζητηθεί από
ένα εκ των µερών η συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής ∆ιαιτησίας. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές της τριµελούς Επιτροπής ∆ιαιτησίας, οι αναπληρωτές τους, καθώς και ο ορισµός ενός εκ των
διαιτητών ως Προέδρου της τριµελούς Επιτροπής ∆ιαιτησίας,
επιλέγονται µε κοινή συµφωνία των µερών από ειδικό κατάλογο
διαιτητών και σε περίπτωση ασυµφωνίας µε κλήρωση. Για το
σκοπό αυτόν, ύστερα από σαράντα οκτώ (48) ώρες από την προσφυγή στη διαιτησία, η αρµόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.∆. καλεί τα
µέρη να προσέλθουν σε καθορισµένο τόπο και ώρα για την επιλογή διαιτητή ή Επιτροπής ∆ιαιτησίας και τον Πρόεδρό της.
Η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του Προέδρου του Ο.ΜΕ.∆. ή
του οριζοµένου από αυτόν εκπροσώπου του και κάθε µέρος έχει
το δικαίωµα για µια φορά να εκφράσει την άρνησή του για το
κληρωθέν πρόσωπο. Ο διαιτητής και οι διαιτητές της τριµελούς
Επιτροπής ∆ιαιτησίας οφείλουν να αναλάβουν τα καθήκοντά
τους εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών το αργότερο από τον
ορισµό τους. Η απόφαση της Επιτροπής ∆ιαιτησίας λαµβάνεται
οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία.
5. Ο διαιτητής µελετά όλα τα στοιχεία και πορίσµατα, που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της µεσολάβησης, την οικονοµική κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της
παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, και έχει τα ίδια δικαιώµατα µε τον µεσολαβητή. Το
ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή ∆ιαιτησίας.
6. Η απόφαση της διαιτησίας εξοµοιώνεται µε συλλογική σύµβαση εργασίας και ισχύει από την εποµένη της υποβολής της αίτησης για µεσολάβηση.
7. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δέκα (10) εργάσιµες
ηµέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του ∆ιαιτητή ή της
Επιτροπής ∆ιαιτησίας, αν προηγήθηκε µεσολάβηση, και σε διάστηµα τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών, αν δεν προηγήθηκε.
8. Στις περιπτώσεις προσφυγής στη διαιτησία αναστέλλεται η
άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας για διάστηµα δέκα (10)
ηµερών από την ηµέρα προσφυγής.
9. Οι διαφορές για το κύρος των διαιτητικών αποφάσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρω-
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τοδικείου κατά το άρθρο 16 στοιχείο 5 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663
του ίδιου Κώδικα. Η σχετική αγωγή εγείρεται από τα συµµετέχοντα στη συλλογική διαφορά µέρη ή δε εκδοθησοµένη απόφαση ισχύει για όλα τα δεσµευόµενα από τη διαιτητική απόφαση
µέρη.
Η δικάσιµος ορίζεται υποχρεωτικά εντός σαράντα πέντε (45)
εργάσιµων ηµερών από την κατάθεση της αγωγής, ανεξάρτητα
από πόσες υποθέσεις έχει η δικάσιµος. Η έφεση ασκείται εντός
δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την επίδοση της απόφασης και η δικάσιµος της έφεσης ορίζεται υποχρεωτικά εντός
τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της, η επίδοση της
οποίας γίνεται δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη συζήτηση.»
«Άρθρο 17
Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας
1. Ο Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.) είναι
ανεξάρτητος φορέας και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος, των προεδρικών διαταγµάτων και των κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
18 παρ. 2 του ν.1876/1990, καθώς και των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του κατά παρέκκλιση των διατάξεων που
αφορούν το δηµόσιο τοµέα.
2. Σκοπός του Ο.ΜΕ.∆. είναι η υποστήριξη των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε την παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης και διαιτησίας προς τις εργατικές και εργοδοτικές
οργανώσεις και µεµονωµένους εργοδότες. Για την εκπλήρωση
αυτού του σκοπού, ιδίως: α) οργανώνει υπηρεσίες διοικητικής
υποστήριξης της µεσολάβησης και της διαιτησίας, β) διεξάγει
ενηµερωτικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα, που απευθύνονται
κυρίως σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων και οργανώσεις εργοδοτών για θέµατα συλλογικών διαπραγµατεύσεων, εργασιακών σχέσεων και οικονοµίας της
εργασίας γ) εκπονεί επιστηµονικές έρευνες και µελέτες για θέµατα συναφή µε τους σκοπούς του και δ) συντάσσει ετήσια έκθεση του έργου του, η οποία υποβάλλεται προς τα ∆ιοικητικά
Συµβούλια των: α) Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος
(ΓΣΕΕ), β) Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), γ) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ,) δ) Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου
(ΕΣΕΕ) και καθώς επίσης προς τον Υπουργό Οικονοµικών και τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. Ο Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας διοικείται από
επταµελές διοικητικό συµβούλιο, που αποτελείται από:
α) έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ, έναν της ΓΣΕΒΕΕ και έναν της
ΕΣΕΕ, µε τους αναπληρωτές τους,
β) τρεις εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, µε τους αναπληρωτές τους
και
γ) τον Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται µε
οµόφωνη απόφαση των µελών των περιπτώσεων α’ και β’, η
οποία απόφαση λαµβάνεται σε συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν
τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα. Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους και έµπειρα σε θέµατα εργασιακών σχέσεων ή
οικονοµίας της εργασίας ή του εργατικού δικαίου.
4. Στο διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού Μεσολάβησης
και ∆ιαιτησίας συµµετέχει ως παρατηρητής και χωρίς δικαίωµα
ψήφου, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε τον αναπληρωτή του, κάτοχος πτυχίου πανεπιστηµίου µε εµπειρία στα εργασιακά θέµατα.
5. Για τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 3, η υπόδειξη
από τους αρµόδιους φορείς γίνεται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
καθώς και ο αναπληρωτής του από τα τακτικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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7. α) Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής. Ο
επαναδιορισµός των τακτικών µελών είναι δυνατός για µία ακόµη
συνεχόµενη τριετία.
β) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε νόµιµη
συγκρότηση και είναι δυνατή η συµµετοχή του αναπληρωµατικού µέλους ως τακτικού. Εάν ελλείπει τακτικό µέλος, ο Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καλεί µε τη διαδικασία της
παραγράφου 5 αυτού του άρθρου, τον φορέα από τον όποιο
προέρχεται το ελλείπον µέλος να ορίσει άλλο πρόσωπο για το
υπόλοιπο της θητείας του ελλείποντος µέλους.
8. α) Οι µεσολαβητές και οι διαιτητές αποτελούν δύο αυτοτελή
ειδικά σώµατα.
Ο ανώτατος αριθµός θέσεων µεσολαβητών και διαιτητών για
όλη τη χώρα είναι τριάντα οκτώ (38) εκ των οποίων δώδεκα (12)
είναι διαιτητές. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανάλογα µε τις παρουσιαζόµενες ανάγκες µπορεί να αυξοµειώνεται
ο αριθµός κάθε σώµατος, χωρίς υπέρβαση του ανωτάτου ορίου
των τριάντα οκτώ (38) θέσεων.
β) Οι µεσολαβητές και οι διαιτητές ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα χωρίς να έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου και
απολαµβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, τα οποία οφείλουν να εκτελούν µε αντικειµενικότητα και έχουν υποχρέωση να τηρούν τον Κώδικα ∆εοντολογίας του Σώµατος Μεσολαβητών ∆ιαιτητών, που εκδίδεται µε
οµόφωνη απόφαση των επτά (7) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
9. α) Οι υποψήφιοι µεσολαβητές πρέπει:
i) να έχουν συµπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους,
ii) να έχουν πτυχίο πανεπιστηµίου, νοµικών ή οικονοµικών επιστηµών ή συναφών σπουδών,
iii) να έχουν πενταετή αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα εργασιακών σχέσεων.
β) Οι υποψήφιοι διαιτητές πρέπει:
i) να έχουν συµπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους,
ii) να έχουν πτυχίο πανεπιστηµίου, νοµικών ή οικονοµικών επιστηµών ή συναφών σπουδών,
iii) να έχουν δεκαετή αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα εργασιακών σχέσεων.
γ) Συνεκτιµώνται πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων, όπως
µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και σχετικές δηµοσιεύσεις, ιδίως
σε θέµατα εργασιακών σχέσεων.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε κανονισµό να καθορίσει
επιπλέον προσόντα από όσα αναφέρονται.
10. Οι µεσολαβητές και οι διαιτητές προσλαµβάνονται µε
τριετή θητεία, η οποία είναι ανανεώσιµη µε δυνατότητα µεταβολής της ιδιότητας του µεσολαβητή ή του διαιτητή κατά την προηγούµενη θητεία τους. Προκειµένου να ανανεωθεί η θητεία τους
επανακρίνονται σύµφωνα µε όσα ορίζει ειδικός κανονισµός µε
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µε οµόφωνη απόφαση των επτά (7) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
11. α) Ο διορισµός γίνεται µετά από δηµόσια προκήρυξη των
θέσεων των µεσολαβητών και των θέσεων των διαιτητών. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν βιογραφικά σηµειώµατα, τίτλους
σπουδών, σχετικές δηµοσιεύσεις και δήλωση σε ποιο από το δύο
σώµατα προτιµούν να ενταχθούν, καθώς και ό,τι άλλο καθορίζεται µε την προκήρυξη.
β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από µελέτη των φακέλων των
υποψηφίων και ενδεχόµενη προφορική συνέντευξη επιλέγει τους
ικανότερους µε οµόφωνη απόφαση των επτά (7) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
12. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.ΜΕ.∆. που εκφράζεται µε οµόφωνη απόφαση των επτά (7) µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια, που
αφορά τα θέµατα των παραγράφων 3 έως 11 του άρθρου αυτού,
περιλαµβανοµένου του αριθµού των θέσεων µεσολαβητών διαιτητών και του διοικητικού ή άλλου προσωπικού του Ο.ΜΕ.∆..»
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Άρθρο 15
Μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη ισχύ του παρόντος,
οι κοινωνικοί εταίροι που συµβάλλονται για την κατάρτιση της
εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας αξιολογούν την
αποτελεσµατικότητα του θεσµού Μεσολάβηση και ∆ιαιτησία και
προτείνουν προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τη διατήρηση, κατάργηση ή τροποποίηση των ρυθµίσεών
τους.
Άρθρο 16
Γενικές ρυθµίσεις και µεταβατικές διατάξεις
1. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 56 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α’)
και του άρθρου 51 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α’) εξακολουθούν
να ισχύουν.
2. Τα προεδρικά διατάγµατα 198/1990 (ΦΕΚ 76 Α’) και
147/1990 (ΦΕΚ 56 Α’), καθώς και οι υφιστάµενοι κανονισµοί που
έχουν εκδοθεί µε βάση το άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 1876/1990 εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αντίθετης διάταξης προς τις ρυθµίσεις του παρόντος, µέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
τροποποίησή τους.
3. Μέσα σε ένα µήνα από την έκδοση του παρόντος ολοκληρώνεται η διαδικασία συγκρότησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
µε βάση τα προβλεπόµενα στο παρόν. Μέχρι τη συγκρότηση σε
σώµα του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συνεχίζεται η θητεία του
υφιστάµενου σήµερα ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί και να ασκεί τα καθήκοντά του, σύµφωνα
µε το άρθρο 17 παρ. 1 του ν.1876/1990.
Στο νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποκλείεται ο ορισµός των τακτικών µελών του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον
έχουν συµπληρώσει έξι (6) έτη συνεχούς θητείας.
4. Μέσα σε ένα µήνα από τη συγκρότηση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το παρόν, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µε απόφασή του προβαίνει σε δηµόσια προκήρυξη για την πρόσληψη µεσολαβητών και διαιτητών. Οι µεσολαβητές και οι διαιτητές, που υπηρετούν σήµερα στον Ο.ΜΕ.∆. εξακολουθούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής µεσολαβητών διαιτητών, στην οποία µπορούν να
συµµετάσχουν και αυτοί, και σε κάθε περίπτωση µέχρι την 30ή
Μαρτίου 2011, οπότε και λύεται αζηµίως η σχέση τους µε τον
Ο.ΜΕ.∆..
Άρθρο 17
Ρύθµιση θεµάτων µερικής απασχόλησης,
εκ περιτροπής εργασίας, προσωρινής απασχόλησης,
δοκιµαστικής περιόδου απασχόλησης και απλοποίηση
διαδικασιών εφαρµογής εργατικής νοµοθεσίας
1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3846/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Οι αποδοχές των εργαζοµένων µε σύµβαση ή σχέση εργασίας µερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές
του συγκρίσιµου εργαζοµένου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της µερικής απασχόλησης.»
2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν.1892/1990, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3846/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη
συµφωνηθείσα, ο µερικώς απασχολούµενος εργαζόµενος έχει
υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η
άρνησή του θα ήταν αντίθετη µε την καλή πίστη. Ο µερικώς απασχολούµενος µπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της
συµφωνηµένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαµβάνει χώρα
κατά συνήθη τρόπο.»
3. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.
3846/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης µπορεί,
αντί καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστηµα
εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια

της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) µήνες
στο ίδιο ηµερολογιακό έτος, µόνο εφόσον προηγουµένως προβεί σε ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους νόµιµους εκπροσώπους των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 260/
2006 και του ν. 1767/1988.»
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 2956/2001, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3846/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η διάρκεια της απασχόλησης του µισθωτού από τον έµµεσο εργοδότη, στην οποία περιλαµβάνονται και οι ενδεχόµενες
ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από τους τριάντα έξι (36) µήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, που τίθενται από την παρούσα
παράγραφο, επέρχεται µετατροπή της υπάρχουσας σύµβασης
σε σύµβαση αορίστου χρόνου µε τον έµµεσο εργοδότη.»
5.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/ 2010 προστίθεται εδάφιο ως εδάφιο Α’ ως εξής:
«Α. Η απασχόληση µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιµαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) µήνες από την ηµέρα ισχύος της και η οποία
µπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζηµίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συµφωνήσουν τα µέρη.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν.
3863/2010 αναριθµείται ως Β’ και η περίπτωση α’ αυτής αντικαθίστανται ως εξής:
« Β. Σύµβαση µισθωτού µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου,
διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) µηνών, δύναται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούµενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη ως εξής:
α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12)
µήνες έως δύο (2) χρόνια, προειδοποίηση ενός (1) µηνός πριν
την απόλυση.»
6.α. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης είναι δυνατή η αλλαγή της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων, αναφορών, ειδοποιήσεων, αναγγελιών και λοιπών στοιχείων που υποβάλλουν οι εργοδότες στον ΟΑΕ∆, στις
Επιθεωρήσεις Εργασίας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
και σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων, και
αφορούν στους µισθωτούς τους και συγκεκριµένα στην πρόσληψη, αποχώρηση, τους όρους εργασίας, την απασχόληση και
άλλες σχετικές πληροφορίες.
β. Mε όµοιες υπουργικές αποφάσεις µπορεί να ρυθµίζονται µεταξύ άλλων η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων, που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο εν όλω ή εν
µέρει, περιλαµβανοµένης της τροποποίησης των προθεσµιών
υποβολής, της χρήσης κοινής βάσης δεδοµένων των προαναφερόµενων αρµόδιων δηµόσιων φορέων καθώς και κάθε άλλη
τροποποίηση και απλούστευση διαδικαστικής ενέργειας, που
προβλέπεται για τους εργοδότες και τους εργαζόµενους και που
συµβάλλει στη µείωση διοικητικού βάρους.
Άρθρο 18
Καταργούµενες διατάξεις
Η διάταξη του άρθρου 73 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’) καταργείται.
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του
άρθρου 4, των άρθρων 5, 6 και της παραγράφου 4 του άρθρου
8 του νόµου αυτού αρχίζει από 1.1.2011.
2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από
τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.”
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΜΑ’ - 14 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 1.40’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα ηµέρα
Τετάρτη 15 ∆εκεµβρίου 2010 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία α) Ψήφιση στο σύνολο
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: «Εξορθολογισµός διαδικασιών και
επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις», β) Μόνη
συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου των σχεΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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δίων νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: ι) «Κύρωση
Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του
FRONTEX (Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των Κρατών
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για τη φιλοξενία του επιχειρησιακού γραφείου FRONTEX στην Ελλάδα» και ιι) «Κύρωση
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, σχετικά µε τη
συνεργασία σε θέµατα εσωτερικής ασφάλειας» και γ) Συνέχιση
της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού: «Ενίσχυση και
ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις»,
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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