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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’
Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 28 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.03’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Απόστολο Αλεξόπουλο, Βουλευτή Β’ Αθηνών, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος διαµαρτύρεται για την ταλαιπωρία που αντιµετωπίζει ο ίδιος και οι
συνάδελφοί του ως προς την επιστροφή ΦΠΑ από την Α’ ΔΟΥ
Πατρών.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την αύξηση της
τιµής της σταφίδας από την Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισµών.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε ιατρό που
δέχθηκε <φακελάκι> και, παρά το ότι τιµωρήθηκε µε παύση, συνέχιζε να προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.
4) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Τοπικοί Φορείς Πύργου Μονοφατσίου Νοµού Ηρακλείου αιτούνται την επαναξιολόγηση των
κριτηρίων για την κατάργηση του Ειρηνοδικείου Πύργου του
Δήµου Αχαρνών-Αστερουσίων.
5) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Ένωση Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ανατολικής Κρήτης εκφράζει την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε κατάργηση
υποκαταστήµατος ΙΚΑ στην Κρήτη χωρίς διάλογο µε τους οικείους συλλόγους και τους κοινωνικούς εταίρους.
6) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ευάγγελος Μαλιγκούρας παραθέτει το πρόβληµα πολλών ανέργων άνω των 55 ετών οι οποίοι
κινδυνεύουν να µείνουν χωρίς σύνταξη αν και έχουν ήδη µεγάλο

αριθµό ενσήµων.
7) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία συνταξιούχοι του Νοµού Αρκαδίας
εκφράζουν την αντίθεσή τους σε περαιτέρω οικονοµικές επιβαρύνσεις και περικοπές των συντάξεών τους.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη συγκέντρωση
διαµαρτυρίας ενστόλων, δικαστών και εισαγγελέων στη αίθουσα
του Πρωτοδικείου Πατρών για τις µειώσεις των µισθών τους.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στον αδικαιολόγητο και τεχνικά εσφαλµένο αποκλεισµό των µικρών οικιακών
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε κρυφή
χωµατερή στην πόλη της Πάτρας.
11) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Λήµνου και ο Σύλλογος γονέων και µαθητών γυµνασίων και λυκείων του Δήµου αιτούνται
νοµοθετικής ρύθµισης για την επίλυση του θέµατος εξόφλησης
οφειλών µεταφοράς µαθητών από τη Λήµνο στη Λέσβο.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην απόφαση
του Κεντρικού Συµβουλίου Νεοτέρων Μνηµείων για την τύχη του
Ιερού Ναού των Εισοδίων.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ερυµάνθου Νοµού Αχαίας
αιτείται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση λόγω των καταστροφών
που υπέστη η περιοχή από τα ακραία καιρικά φαινόµενα την περίοδο 14-17-09-2012.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αδιαφορία του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων για την ολοκλήρωση
σχολικού κτιρίου.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο διαχωρισµό
που επιδιώκουν οι πρώην Δήµοι Διακοπτού, Ακράτας και Αιγεί-
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ρας από το διευρυµένο Δήµο Αιγαλείας.
16) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία κάτοικοι, µετέχοντες στην εκδήλωση του Πνευµατικού Κέντρου <Μάκιστος> Νοµού Ηλείας
αιτούνται τη χρηµατοδότηση της αναστήλωσης του θεάτρου που
βρίσκεται στην Ακρόπολη Πλατιάνας.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
ανάγκη δηµοσίευσης ονοµάτων που προσπάθησαν να παρέµβουν στο έργο του κ. Κατσικόπουλου για τους χρηµατισµούς ιατρών.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη δράση του
πολιτευτή της Νέας Δηµοκρατίας Δηµήτρη Τριανταφυλλόπουλο.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά προγράµµατα
µη κυβερνητικών οργανώσεων για µερική απασχόληση πεντάµηνης διάρκειας στους δήµους.
20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Καθηγητής Ιωάννης Φυσαράκης
παραθέτει τις εµπειρίες που αποκόµισε σχετικά µε την αύξηση
της δυναµικότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αµπελουργίας και την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου από το Ελληνικό Δηµόσιο.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, η Οµοσπονδία
Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ και η Ένωση Ελλήνων
Ερευνητών καταθέτουν τις απόψεις τους σχετικά µε το σχέδιο
«ΑΘΗΝΑ» για το χωροταξικό ανασχεδιασµό του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στη χώρα µας.
22) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μινώα Πεδιάδας
Νοµού Ηρακλείου διαµαρτύρεται για την κατάργηση της ΔΟΥ
Αρκαλοχωρίου-Καστελλίου και αιτείται την παραµονή δύο υπαλλήλων της ΔΟΥ στο Αρκαλοχώρι και παράλληλα τη δροµόλογηση γραφείου ΔΟΥ σε δηµοτικό χώρο χωρίς µίσθωµα για την
εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής.
23) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ευάγγελος Μαλιγκούρας
παραθέτει το πρόβληµα πολλών ανέργων άνω των 55 ετών οι
οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τη σύνταξή τους αν και έχουν ήδη
πολλά ένσηµα.
24) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Θεόδωρος Κρητικός διαµαρτύρεται για την έγκριση από το Συµβούλιο της Επικρατείας
τριών προεδρικών διαταγµάτων κατ’ εξουσιοδότηση του ν.3982/
2011 περί τεχνικών επαγγελµάτων.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Πληροφορικών Ελλάδος
διαµαρτύρεται για την πρόσληψη εκπαιδευτών πληροφορικής
χωρίς βασικό τίτλο σπουδών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για το ενδεχόµενο κατάργησης του µέτρου της ποσόστωσης για
τη συµµετοχή των δύο φύλων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια δηµοσίων υπηρεσιών,νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.
28) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΒΛΑΧΒΕΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Υπαλλήλων
Εξωτερικής Φρούρησης αιτείται την υιοθέτηση πρότασής της για
τη διευκόλυνση της συνυπηρετήσεως των εργαζοµένων στα καταστήµατα κράτησης.
29) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων
Αργολίδας αιτείται να ενισχυθεί άµεσα η Αστυνοµική Διεύθυνση
Αργολίδας µε το απαιτούµενο χαµηλόβαθµο αστυνοµικό προσωπικό.
30) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων
αιτείται να ανακληθεί η απόφαση που αφορά τη διακοπή λειτουργίας της ΔΟΥ Κρεστένων.
31) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ηλίας Τζανέτος αιτείται την
επίλυση θέµατος που αφορά τη φορολόγηση ηµιτελούς ακινήτου
µε βάση το τεκµαρτό εισόδηµα.
32) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου αιτείται την άµεση ανακεφαλαιοποίηση
του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και την αυτόνοµη συνέχιση της
λειτουργίας του.
33) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αιτείται την άµεση καταβολή των οφειλών των
ασφαλιστικών ταµείων προς τους εργαστηριούχους φυσικοθεραπευτές.
34) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την έλλειψη καυσίµων στην Αστυνοµική Διεύθυνση Χαλκιδικής.
35) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αιτείται την επίλυση θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων του κλάδου.
36) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία αιτείται τη λήψη µέτρων για την προστασία των ατόµων µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και των οικογενειών τους από τη βέβαιη εξαθλίωση λόγω των επικείµενων
οικονοµικών περικοπών.
37) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μουζακίου Νοµού Καρδίτσας αιτείται την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης των
αποφάσεων προέγκρισης δηµοπράτησης δύο εντεταγµένων
έργων του Δήµου.

26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η ‘Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ επισηµαίνει την αδυναµία αποπληρωµής δεδουλευµένων δαπανών των
παροχών υγείας.

38) Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Καλυβών Πολυγύρου Νοµού Χαλκιδικής αιτείται την
επίλυση ζητήµατος που αφορά τη συγκοµιδή και εµπορία της
πράσινης ελιάς Χαλκιδικής.

27) Η Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος
για τα Δικαιώµατα της Γυναίκας εκφράζει τη δυσαρέσκειά του

39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αναφέρεται σε κωλυσιεργία
και προσπάθεια συγκάλυψης στο χώρο της υγείας, µε συνέπεια
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την παραίτηση του διοικητή της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος.

επώνυµης καταγγελίας για «φακελάκι» σε ιατρό, καθώς και για
την εµπλοκή στελέχους της Χρυσής Αυγής σε αυτήν.

40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε εµπλοκή προσώπων σε δύο υποθέσεις χρηµατισµού Πατρινών
ιατρών.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε υπόθεση

1. Στην µε αριθµό 333/23-07-2012 ερώτηση της Βουλευτού κ.
Αυγερινοπούλου Διονυσίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 34/5-9-2012
έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη
απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 579/31-07-2012 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος και Ψυχάρη Ανδρέα δό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θηκε µε το υπ’ αριθµ. 925/5-9-2012 έγγραφο από τον Υπουργό
Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

3. Στην µε αριθµό 657/02-08-2012 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Αποστόλου Ευάγγελου, Κυριακάκη Βασιλείου και Σταθά
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Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 960/5-9-2012 έγγραφο από τον
Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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4. Στην µε αριθµό 929/22-08-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

367/5-9-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Δευτέρας, 1 Οκτωβρίου 2012.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 326/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την απόσπαση Ειδικής Γραµµατείας Δασών από το
ΥΠΕΚΑ.
2. Η µε αριθµό 329/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Βασιλείου Κυριακάκη προς τους Υπουργούς
Υγείας και Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των δηµόσιων νοσοκοµείων και των εργαζοµένων στο
ΕΣΥ.
3. Η µε αριθµό 295/24-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μάρκου Μπόλαρη
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης
και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011.
4. Η µε αριθµό 319/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτη Μελά προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
στη λειτουργία του Νοσοκοµείου Αιγίνης «Ο Άγιος Διονύσιος».
5. Η µε αριθµό 336/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Μιχαήλ Αρβανίτη προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης των ελλείψεων και
των δυσλειτουργιών της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστηµάτων Κράτησης.
6. Η µε αριθµό 331/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γρηγορίου Ψαριανού προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα χρέη των ΠΑΕ-ΚΑΕ και τον
πιθανό διακανονισµό τους.
7. Η µε αριθµό 340/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη
προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων χρηµατοδότησης σχολικών επιτροπών από τον
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κρατικό προϋπολογισµό.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 327/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μιχαήλ Ταµήλου προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης των ιδιωτικών επενδύσεων και τη λειτουργία της αρµόδιας υπηρεσίας.
2. Η µε αριθµό 330/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Μαρίας Κανελλοπούλου προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την παραχώρηση του
θαλάσσιου µετώπου της Πάτρας στο δήµο.
3. Η µε αριθµό 304/24-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αγγελικής Γκερέκου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
αξιοποίηση ακινήτου από το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στην Κασσιόπη Κέρκυρας.
4. Η µε αριθµό 318/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε τις οφειλές της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Βέροιας
σε εργαζοµένους που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας.
5. Η µε αριθµό 337/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου
προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τη µεταφορά της έδρας της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
6. Η µε αριθµό 332/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
και Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης του βιβλίου.
7. Η µε αριθµό 341/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σπουδαστών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 324/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Λέσβου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Παύλου
Βογιατζή προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της 359ης Μονάδας
Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δηµοσίων Υπηρεσιών της Πολεµικής Αεροπορίας (ΜΑΕΔΥ) µέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 333/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Δηµητρίου
Παπαδηµούλη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και τον Υφυπουργό
στον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το καθεστώς λειτουργίας των
τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας, δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε τώρα στην τρίτη µε αριθµό 321/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση
των ΔΟΥ της ενδοχώρας του Νοµού Ηρακλείου.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η αναδιάρθρωση του δηµοσίου ούτως, ώστε
αυτό να καταστεί σύγχρονο και αποτελεσµατικό, είναι µία κατεύθυνση, µε την οποία γενικότερα πιστεύω ότι συµφωνούµε όλοι.
Όµως στην έννοια της αποτελεσµατικότητας υπεισέρχεται και η
εξυπηρέτηση του πολίτη. Εάν δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο, δεν
µπορούµε να µιλάµε για αποτελεσµατικές υπηρεσίες.
Συγκεκριµένα: Για την αναδιάρθρωση στο χώρο των δηµόσιων
οικονοµικών υπηρεσιών υπάρχει ένας σχεδιασµός µε κατεύθυνση συγκέντρωσης των υπηρεσιών και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των αποµακρυσµένων περιοχών, όµως αυτήν την ώρα, απ’
ό, τι φαίνεται, δεν µπορεί να υλοποιηθεί, λόγω του ότι δεν επαρκεί το ηλεκτρονικό σύστηµα που λειτουργεί.
Είχα καταθέσει ερώτηση -και εγώ και άλλοι συνάδελφοι- για
το τι πρόκειται να γίνει στο Νοµό Ηρακλείου. Αυτό που µας είχε
ειπωθεί είναι ότι οι τρεις ΔΟΥ της περιφέρειας, εκτός από την
πόλη, θα παραµείνουν µέχρις ότου είµαστε σε θέση να λειτουργήσουµε αυτό το σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστηµα, οπότε οι πολίτες θα εξυπηρετούνται µέσω αυτού, αλλά και µε γραφεία των
ΔΟΥ µε ηλεκτρονική διασύνδεση και µε πλήρη εξυπηρέτηση, που
θα ιδρυθούν στις περιοχές αυτές ούτως, ώστε να µη χρειάζεται
να µεταβεί κανείς πολίτης πολλά χιλιόµετρα, για να εξυπηρετηθεί
για µια απλή υπόθεση ή µια απλή συναλλαγή.
Τι συνέβη όµως; Καταργήθηκαν οι δύο από τις τρεις ΔΟΥ. Υπογράφηκε η απόφαση, αλλά λειτουργούν ακόµα. Τις τελευταίες
µέρες µάλιστα υπήρξε έντονο ενδιαφέρον, για να γίνουν πράξεις,
για τις οποίες θα έπρεπε να µεταβούν στη συνέχεια στο Ηράκλειο. Αυτή η απόφαση κατάργησης έχει δηµιουργήσει µεγάλη
αναστάτωση.
Αυτό που ζητάω εγώ, τουλάχιστον όπως έχει εκφραστεί από
την τοπική κοινωνία αλλά και από τις ανάγκες, είναι να επανεξετάσετε αυτήν την απόφαση µε αναστολή της κατάργησης των
ΔΟΥ αυτών, µέχρι τουλάχιστον να είµαστε έτοιµοι µε το νέο σύστηµα και µε γραφεία ΔΟΥ, που θα λειτουργήσουν περιφερειακά, να παρέχουµε πλήρη εξυπηρέτηση στους πολίτες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κεγκέρογλου.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Μαυραγάνης.
Έχετε το λόγο για τρία λεπτά, κύριε Υφυπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω το Προεδρείο και τους Βουλευτές για την κατανόησή τους, για το γεγονός ότι προτάχθηκαν οι
τρεις επίκαιρες ερωτήσεις στις οποίες πρέπει να απαντήσω, γιατί
πρέπει να πάω σε µια σύσκεψη στις 11 η ώρα. Σας ευχαριστώ
πολύ.
Κύριε Βουλευτά, το αίτηµά σας είναι εύλογο. Το καλοκαίρι
υπήρχε ένας σχεδιασµός σε εξέλιξη, αλλά δεν είχαν εξεταστεί
όλες οι παράµετροι αυτής της ενοποίησης. Συγκροτήσαµε µια
επιτροπή η οποία εξέτασε καθεµία από τις υποψήφιες για συγχώνευση ΔΟΥ ξεχωριστά και έβγαλε κάποια συµπεράσµατα και
καταλήξαµε σε κάποιες αποφάσεις.
Βεβαίως και πρέπει να δούµε πρακτικά προβλήµατα, όπως τα
αναφέρατε. Στο Νοµό Ηρακλείου, συγκεκριµένα για την ενδοχώρα, φροντίσαµε στην πρώτη φάση να διατηρηθεί µια από τις
ΔΟΥ, η ΔΟΥ Μοιρών, γιατί καταλαβαίνουµε τα προβλήµατα. Από
εκεί και πέρα µεταβατικά και µέχρι να φύγουν όλες οι ΔΟΥ που
είναι µέσα στο σχεδιασµό, θα πρέπει, όπως πολύ σωστά είπατε,
να έχουν ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά κάποιες λειτουργίες και θα
πρέπει να υπάρχει και µια µικρή υποδοµή για τα φορολογικά
ΚΕΠ, όπως µπορούµε να τα ονοµάσουµε, για να δοθεί µια µεταβατική λύση στους πολίτες.
Θα δούµε τα πρακτικά προβλήµατα. Βεβαίως αν χρειαστεί να
δοθεί και παράταση θα εξετάσουµε το αίτηµα που υποβάλατε
εσείς και έχουν υποβάλει και άλλοι, µε θετικό πνεύµα έτσι, ώστε
πρώτα απ’ όλα να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, δηλαδή να µη δηµιουργήσουµε κανένα πρόβληµα στους πολίτες αυτών των περιοχών και να προχωρήσει ο σχεδιασµός οµαλά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Έχετε το λόγο, κύριε Κεγκέρογλου, για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η µια ΔΟΥ καλώς δεν καταργήθηκε. Βέβαια
πρέπει να γνωρίζετε ότι ήδη τα δικαστικά τµήµατα και τα ελεγκτικά έχουν µεταφερθεί στη Β’ ΔΟΥ Ηρακλείου. Εποµένως στην
πράξη, έχουµε µια λειτουργία για την εξυπηρέτηση των πολιτών,
η οποία και βέβαια, όπως είπατε, πρέπει να διατηρηθεί. Η µια
ΔΟΥ όµως αυτή εξυπηρετεί ένα τµήµα της ενδοχώρας. Δεν εξυπηρετεί το νοτιοανατολικό, που εξυπηρετείται από τη ΔΟΥ Αρκαλοχωρίου ούτε βέβαια την τουριστική περιοχή της
Χερσονήσου που εξυπηρετεί η ΔΟΥ Χερσονήσου.
Εποµένως αυτό που θα έλεγα εγώ, επειδή σήµερα είναι Παρασκευή και τη Δευτέρα, σύµφωνα µε την απόφασή σας θα πρέπει οι ΔΟΥ αυτές να κλείσουν, είναι να υπάρξει αυτή η αναβολή
για την οποία µιλήσατε και να ανακοινωθεί σήµερα, προκειµένου
η µελέτη για τα φορολογικά ΚΕΠ και η τεχνική προετοιµασία να
έχει ολοκληρωθεί µέσα σε εύλογο φορολογικό διάστηµα, για να
µην υπάρξει κενό, διότι δεν νοείται να καταργήσουµε µια υπηρεσία, να ταλαιπωρηθεί ένας κόσµος για ένα δίµηνο ή τρίµηνο –δεν
ξέρω και ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα που θέτετε- και στη συνέχεια να έρθουµε να πούµε «τώρα ανακαλύπτουµε ότι κάναµε
λάθος».
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η σκέψη σας είναι σωστή, απαντώντας
στο αίτηµά µας, αλλά το θέλουµε πιο συγκεκριµένο και να δούµε
από Δευτέρα, τη λειτουργία των ΔΟΥ και ταυτόχρονα να συζητήσουµε, να είµαστε σε διάλογο, για να δούµε πώς µεταβατικά
θα προχωρήσουµε. Αυτό είναι για µας το ζητούµενο. Βέβαια πρέπει να προσδιορίσουµε στη συνέχεια, συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, που έχει να κάνει µε τη λειτουργία των γραφείων ΔΟΥ,
των φορολογικών ΚΕΠ ή όπως αλλιώς ονοµαστούν.
Θέλω κάτι πιο συγκεκριµένο, κύριε Υπουργέ, όχι για µένα
αλλά, προφανώς για τους ανθρώπους που αγωνιούν, σε σχέση
µε τη λειτουργία των ΔΟΥ τη Δευτέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
τον κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, για τρία λεπτά πάλι, έχετε τη δυνατότητα να
απαντήσετε στον κ. Κεγκέρογλου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα τα χρειαστώ. Θα είµαι πιο σύντοµος.
Ήδη µε έχουν πληροφορήσει οι υπηρεσίες ότι σχεδιάζουν µια
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αναστολή µέχρι τις 8 Οκτωβρίου, για να επανεξετάσουν µερικά
πρακτικά προβλήµατα.
Όπως σας είπα, εάν χρειαστεί να υπάρξει και λόγω αυτών των
πρακτικών προβληµάτων κάποια νεότερη αναστολή, θα το κοιτάξουµε στην πράξη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εννοείται, κύριε
Υπουργέ, για όλες τις ΔΟΥ που είναι υπό κατάργηση;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κοιτάξτε. Τεχνικά, επειδή υπάρχουν κάποια προβλήµατα, µέχρι τις
8 Οκτωβρίου θα υπάρξει µία αναστολή. Από εκεί και πέρα θα
δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ρώτησα,
γιατί ενδιαφερόµαστε όλοι για τις περιοχές µας.
Κύριοι συνάδελφοι, επειδή άλλες δύο επίκαιρες ερωτήσεις
απευθύνονται στον Υπουργό Οικονοµικών, κατά παγίαν πρακτική
-και την οποία θα ακολουθήσουµε και τώρα- παρών, ο κύριος
Υπουργός Οικονοµικών θα απαντήσει και στις επόµενες δύο,
κατά παρέκκλιση της σειράς, η οποία υπάρχει, για να µην τον
έχουµε εδώ συνεχώς, µια που έχει τόσες δουλειές, ασφαλώς.
Θα συζητηθεί τώρα η έκτη µε αριθµό 315/25-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διερεύνηση από το ΣΔΟΕ υποθέσεων
πολιτικών προσώπων.
Κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε!
Κύριε Υπουργέ, είναι η επίκαιρη ερώτηση την οποία είχα υποβάλει στις 28 Αυγούστου και η οποία προκάλεσε τις αλυσιδωτές
αντιδράσεις, σε σχέση µε τη δηµοσιοποίηση προσώπων.
Θα ήθελα να πω βεβαίως, ότι η διαχείριση του θέµατος αυτού
εκ µέρους του ΣΔΟΕ δεν ήταν ό,τι καλύτερο, δεδοµένου ότι το
περιεχόµενό της επίκαιρης ερώτησής µου, που είχα καταθέσει
τότε, στόχευε αλλού. Δεν στόχευε στο να αρχίσουν να κυκλοφορούν ονόµατα και διά των διαρροών στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, αλλά κυρίως να σταλεί ένα µήνυµα προς τις αρµόδιες
υπηρεσίες του ΣΔΟΕ, για υποθέσεις που σύµφωνα µε πληροφορίες και διαρροές, αλλά και σύµφωνα µε συνέντευξη του κ.
Διώτη, υπήρχαν στο ΣΔΟΕ και χρόνιζαν.
Δεν ήταν στην πρόθεσή µου ούτε να δοθούν ονόµατα ούτε να
αρχίσουν να κυκλοφορούν αυτές οι φήµες. Το µήνυµα ήθελα να
στείλω και θέλαµε να στείλουµε ως Δηµοκρατική Αριστερά, προκειµένου όσοι από τους υπαλλήλους του ΣΔΟΕ ή άλλων αρχών
ασχολούνταν µε αυτά τα ζητήµατα, να επισπεύσουν. Βεβαίως
ακολούθησε όλο αυτό που ακολούθησε.
Επανέρχοµαι λοιπόν µε την επίκαιρη αυτή ερώτηση και ουσιαστικά ρωτώ: Υπάρχουν φάκελοι -που δεν αναφέρονται στην τρέχουσα διαχείριση, στη διαχείριση ρουτίνα- που αφορούν σοβαρά
αδικήµατα και αναφέρονται σε πρώην ή νυν πολιτικά πρόσωπα
που βρίσκονται στη διάθεση, στη διαχείριση του ΣΔΟΕ περισσότερο από ένα ή δύο χρόνια και που κάποιοι δεν έχουν κάνει καλά
τη δουλειά τους και δεν έχουν διαχειριστεί µε το σωστό τρόπο;
Αυτή ακριβώς ήταν η επίκαιρη ερώτηση. Περιµένω την απάντησή
σας, για να µπορέσω να µιλήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά για να απαντήσετε στον κ. Τσούκαλη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, το πνεύµα της απαντήσεώς µου θα κινηθεί σε αυτά
που είπα και χθες σε επίκαιρη ερώτηση του πρώην Προέδρου
τού κ. Κακλαµάνη.
Βεβαίως υπάρχει ένας σοβαρός προβληµατισµός όσον αφορά
τις έρευνες που γίνονται στο ΣΔΟΕ, σε σχέση και µε πολιτικά
αλλά και µε µη πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή, αν εξαιρέσουµε
αυτές τις έρευνες, οι οποίες γίνονται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, οι υπόλοιπες έρευνες οι οποίες γίνονται, κατόπιν κάποιων καταγγελιών, θα πρέπει να αξιολογούνται -υπάρχει
βεβαίως µία Επιτροπή Αξιολόγησης, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρά εχέγγυα γι’ αυτήν την αξιολόγηση- και στη συνέχεια η επεξεργασία να µην είναι χρονοβόρος. Συµφωνώ απόλυτα
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µαζί σας.
Από τη στιγµή που έχω αναλάβει τις αρµοδιότητες -κι αυτό
έγινε µέσα στην εβδοµάδα- η πρώτη µου προτεραιότητα είναι,
να δω πώς κινείται όλο αυτό το πλαίσιο εξέτασης των καταγγελιών και επεξεργασίας των υποθέσεων και να βάλω σε µία νέα
βάση όλο αυτό το πλαίσιο, προκειµένου οι όσες κι όποιες έρευνες γίνονται, να ολοκληρώνονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
και να υπάρχει απόλυτος εχεµύθεια.
Όπως είπα και χθες, όταν γίνεται κάποια έρευνα, δεν σηµαίνει
ότι το ερευνώµενο πρόσωπο ή η ερευνώµενη εταιρεία είναι κατά
τεκµήριο φοροφυγάς. Η έρευνα µπορεί να γίνει, αλλά το αποτέλεσµα έχει σηµασία. Όσο διαρκεί η έρευνα, ας µην ξεχνάµε ότι
υπάρχει πάντα το τεκµήριο της αθωότητας.
Όσον αφορά στη συγκεκριµένη περίπτωση, για την οποία είχατε κάνει την επίκαιρη ερώτηση, όλες αυτές οι υποθέσεις οι
οποίες αφορούσαν πολιτικά πρόσωπα, έχουν διαβιβαστεί στον
εισαγγελέα και µόλις ολοκληρωθεί η έρευνα από τον εισαγγελέα
θα υπάρξει και διαβίβαση στον Αντιπρόεδρο της Βουλής, ο
οποίος προεδρεύει της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 21 του ν.
3023/2002. Συνεπώς και σ’ αυτό το κοµµάτι θα χυθεί φως, για να
µην υπάρχουν ερωτηµατικά. Τονίζω όµως ότι, όταν κάποιος
ερευνάται είτε από το ΣΔΟΕ είτε από µία αρµόδια ΔΟΥ, δεν σηµαίνει ότι αυτός έχει διαπράξει αδίκηµα και πρέπει να είµαστε
πολύ προσεκτικοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ξεκινώντας, θα σας ευχηθώ καλή
επιτυχία στην άσκηση της νέας σας αρµοδιότητας…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ: Είστε και πατριώτες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Είµαστε, αλλά πρέπει να πω ότι δεν
έχουµε συναντηθεί ποτέ. Καλή επιτυχία λοιπόν, κύριε Υπουργέ,
ως πολιτικός προϊστάµενος, σ’ ένα φορέα που η χώρα στηρίζει
πάρα πολύ για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Κύριε Υφυπουργέ, προσέξτε όµως ένα παράδοξο: Ενώ συζητάµε εδώ εµείς οι δύο, ήδη από χθες τριάντα τέσσερα ονόµατα
κυκλοφορούν σε όλα τα blogs, δηλαδή ουσιαστικά εσείς επισήµως, δεν απαντάτε σε µένα και δεν µου δίνετε τα ονόµατα και
αυτά είναι διαφορετικά από τα είκοσι τέσσερα περίπου, που
είχαν βγει την προηγούµενη φορά. Στο σύνολο είναι περίπου πενήντα ονόµατα. Δεν ξέρω κατά πόσο µπορεί να λειτουργήσει
σωστά το πολιτικό σύστηµα µ’ αυτόν τον τρόπο.
Δεύτερον, είπατε ότι όσο διαρκούν, υπάρχει το τεκµήριο της
αθωότητας και το ασπαζόµαστε όλοι. Πόσο διαρκούν όµως; Η
κορυφαία περίπτωση που ταλαιπωρεί αυτήν τη στιγµή, το πολιτικό σύστηµα και αυτό το κτήριο, ανάγεται στο 2010. Ήδη δύο
επικεφαλής του ΣΔΟΕ χειρίζονταν αυτήν την υπόθεση. Αυτά είναι
σοβαρά ερωτήµατα τα οποία δεν µπορεί κάποιος να ανταποδείξει ότι δεν οφείλονται σ’ αυτόν. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν κι άλλες τέτοιες υποθέσεις και πόσες απ’ αυτές εξετάζονται
παράλληλα από την Αρχή κατά της νοµιµοποίησης χρηµάτων
από παράνοµες δραστηριότητες; Υπάρχει παράλληλη λειτουργία; Αυτό πρέπει να το ελέγξετε. Αν δεν υπάρχει έλεγχος, τότε
υπάρχει κάτι το ύποπτο.
Οι πολίτες απαιτούν σαφείς απαντήσεις, κύριε Υπουργέ. Είµαστε σε µία κρίσιµη περίοδο, που προσπαθούµε µεν να διαφυλάξουµε το θεσµικό πλαίσιο για την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, πλην όµως, το πολιτικό σύστηµα δεν µπορεί να
αφήνει καµµία «σκιά», όσον αφορά τις προθέσεις του για τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσούκαλη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Δεν
µπορώ παρά να συµφωνήσω µ’ αυτά που είπατε, κύριε Βουλευτά. Από τη στιγµή που ουσιαστικά έχω υπό την αρµοδιότητά
µου και αυτήν τη φορολογική υπηρεσία, θα προσπαθήσω να
βάλω κάποιους κανόνες, ώστε να µην αµφισβητείται το πλαίσιο
και το αποτέλεσµα των ερευνών. Έχετε µεγάλο δίκιο όταν λέτε
ότι κάποιες υποθέσεις δεν µπορούν να χρονίζουν. Η έρευνα δεν
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µπορεί να είναι αιώνια. Όσοι έχουµε ασχοληθεί µε τα φορολογικά θέµατα, ξέρουµε ότι υπάρχει ένα χρονικό όριο µέσα στο
οποίο πρέπει να ολοκληρώσεις έναν έλεγχο, διότι από τη µία
υπάρχει σκιά, όπως είπατε, και από την άλλη, όσο χρονίζει µία
έρευνα, είναι αµφίβολο το αποτέλεσµά της. Δηλαδή, δηµιουργούνται προβλήµατα κατά τη διάρκεια της έρευνας και στο φορολογούµενο, αλλά υπάρχουν και αλλαγές στα πρόσωπα που
ασκούν την έρευνα. Γενικά, θα έλεγε κάποιος ότι όσο χρονίζει
µία έρευνα, το αποτέλεσµά της δεν είναι το καλύτερο.
Συνεπώς πρέπει να βάλουµε ένα τέλος στις ατέρµονες έρευνες. Έρευνα µε αρχή, τέλος και αποτέλεσµα, για να υπάρχει διαφάνεια. Και αυτό, να είστε βέβαιος, ότι εγώ θα ξεκινήσω να το
κάνω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 328/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Γεωργίου Πάντζα προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαίρεση των σχολικών
επιτροπών από τον αυξηµένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο πετρέλαιο.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Μαυραγάνης.
Ο κ. Πάντζας έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατέθεσα την επίκαιρη αυτή ερώτηση µε θέµα
την εξαίρεση των σχολικών επιτροπών από τον αυξηµένο ειδικό
φόρο κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο πετρέλαιο θέρµανσης
όχι, γιατί σήµερα το θέµα είναι επίκαιρο, αλλά γιατί ενόψει του
χειµώνα, όταν θα «σκάσει» το πρόβληµα, θα είναι πολύ αργά για
να αντιµετωπιστεί.
Θα είναι πολύ αργά, κύριε Υπουργέ, γιατί η χρόνια αντίδραση
της συγκυβέρνησής σας στα διάφορα κοινωνικά ζητήµατα, είναι
µηδενική.
Δεν σας κρύβω όµως ότι ελπίζω –και µαζί µε εµένα όλη η εκπαιδευτική κοινότητα και οι µαθητές µας- πως στο µεγάλο αυτό
ζήτηµα η αντίδρασή σας θα αποτελέσει εξαίρεση, εξαίρεση
όµοια µε αυτή που επιδεικνύετε κάθε τρεις µήνες, όταν εκπληρώνετε µε υπέρµετρο ζήλο, τα διάφορα παρανοϊκά αιτήµατα της
τρόικας και των δανειστών µας, αιτήµατα που δεν κάνουν τίποτε
άλλο, παρά να καταδικάζουν σε βέβαιο θάνατο την ελληνική κοινωνία.
Συγκεκριµένα, κύριε Υφυπουργέ –θα ήθελα, βέβαια, να ήταν
και ο κύριος Υπουργός, ο κ. Στουρνάρας, εδώ- η νέα σχολική
χρονιά ξεκίνησε µε τους χειρότερους οιωνούς για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Οι συνεχιζόµενες περικοπές στη χρηµατοδότηση των δήµων και η µειωµένη απόδοση
κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές, έχει ως αποτέλεσµα, να στερούνται τα σχολεία µας τους αναγκαίους πόρους, προκειµένου
να καλύψουν ακόµα και τις στοιχειώδεις λειτουργικές τους ανάγκες.
Με τις πολιτικές σας έχετε πετύχει να καταδικάσετε το µέλλον
της χώρας, που στηρίζεται στη νέα γενιά, στους µαθητές και στις
µαθήτριες, στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Αντί λοιπόν να επιλύετε προβλήµατα, έρχεστε και προσθέτετε
ακόµα ένα, όπως αυτό που αφορά την αύξηση του πετρελαίου
θέρµανσης, κατά 50% πάντα, φυσικά, σε συµµόρφωση µε τις επιταγές των τοκογλύφων δανειστών µας.
Έρχεστε, δηλαδή στα ίσα και υποχρεώνετε τα σχολεία ή να
λειτουργήσουν χωρίς θέρµανση, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για
τους µαθητές και τους δασκάλους ενόψει του χειµώνα, ή να δαπανήσουν όλη σχεδόν την κρατική τους επιχορήγηση στην
αγορά πετρελαίου σε βάρος των υπολοίπων λειτουργικών αναγκών τους.
Σας ερωτώ λοιπόν: Θα εξαιρέσετε τις σχολικές επιτροπές από
τον αυξηµένο ειδικό φόρο κατανάλωσης, που επιβλήθηκε στο πετρέλαιο θέρµανσης, καθώς και από το ΦΠΑ στο φυσικό αέριο και
στις ΔΕΚΟ; Διότι εκτός του πετρελαίου, πολλά σχολεία χρησιµοποιούν και φυσικό αέριο, όπως, για παράδειγµα, στη Θεσσαλο-
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νίκη.
Θα εξασφαλίσετε, µε άλλα λόγια, κύριε Υπουργέ, ότι θα έχουν
θέρµανση οι µαθητές µας και οι δάσκαλοι σε όλα τα σχολεία,
χωρίς να επηρεαστούν οι δαπάνες των υπολοίπων λειτουργικών
αναγκών τους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
τον κύριο συνάδελφο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
απαντήσω στο επίκαιρο ερώτηµα για το πετρέλαιο θέρµανσης,
το οποίο ήταν και στο γραπτό κείµενο. Γι’ αυτό, άλλωστε, εγώ
έχω προετοιµαστεί.
Θα σας απαντήσω ότι, επειδή είµαι πρακτικός άνθρωπος…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Όχι για το ΦΠΑ δηλαδή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Για
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο πετρέλαιο
θέρµανσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Στο φυσικό αέριο. Αυτό εννοείτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Το
πετρέλαιο θέρµανσης µε το φυσικό αέριο νοµίζω ότι έχει κάποια
διαφορά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Έχει για τη Θεσσαλονίκη όπου τα σχολεία λειτουργούν µε φυσικό αέριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Συνεπώς για το πετρέλαιο θέρµανσης, σας λέω –επειδή είµαι πρακτικός άνθρωπος- ότι συζητήσαµε το θέµα και µε τους
συνεργάτες µου στην επιτροπή και διαπιστώσαµε ότι όντως,
υπάρχει ένα ζήτηµα µε τα σχολεία, τα οποία θερµαίνονται µε πετρέλαιο θέρµανσης.
Καλέσαµε και την Ένωση των Δήµων να µας κάνει την εκτίµησή της, έκανε την εκτίµηση για ένα ποσό περίπου δεκαπέντε
εκατοµµυρίων, που θα χρειαστεί σε σχέση µε την περσινή χρονιά. Αυτό το ποσό το κοινοποιήσαµε και στο Υπουργείο Οικονοµικών -στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δηλαδή- αλλά
ενηµερώσαµε και το Υπουργείο Εσωτερικών έτσι, ώστε να ληφθούν όλα τα µέτρα, προκειµένου αυτό το πρόσθετο ποσό να
εξασφαλιστεί και να δοθεί στους δήµους για το πρόσθετο κόστος που θα επιβαρυνθούν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Πάντζας έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η απάντησή σας µπορεί να έχει ένα περίπου
θετικό περιεχόµενο για τους χιλιάδες µαθητές και µαθήτριες,
αλλά τα λεγόµενά σας θα πρέπει να γίνουν και πράξη, κάτι για
το οποίο µέχρι τώρα, δεν µας έχετε πείσει και προεκλογικά και
σήµερα. Αντίθετα µας έχετε πείσει για την ασυνέπεια των λόγων
σας.
Σας υπενθυµίζω ότι προεκλογικά όλες οι εξαγγελίες µε τις
οποίες υφαρπάξατε την ψήφο του ελληνικού λαού, πήγαν περίπατο.
Σας υπενθυµίζω επίσης ότι σε αυτήν την Αίθουσα, στις προγραµµατικές δηλώσεις της συγκυβέρνησής σας, ακούστηκαν
εξαγγελίες, οι οποίες σύντοµα µπήκαν στο συρτάρι κι αυτές κατ’
εντολή της τρόικας.
Ελπίζω να µην ακολουθήσετε και σε αυτό το θέµα την ίδια τακτική, διότι πάνω απ’ όλα είµαστε πολιτικοί και γονείς και όλα τα
παιδιά τής Ελλάδας είναι παιδιά µας και οφείλουµε να τα αγκαλιάσουµε και να τα µορφώσουµε κι όχι να τα βλέπουµε καθηµερινά να λιποθυµούν από την πείνα και να έχουν ψυχολογικά
προβλήµατα από το κλίµα που επικρατεί µέσα στα σπίτια τους,
λόγω των οικονοµικών προβληµάτων των γονιών τους.
Πρέπει να µπει ένα τέλος στη µνηµονιακή λαίλαπα την οποία
ψηφίσατε και στην οποία είστε ο κύριος µοχλός εφαρµογής της.
Πρέπει να σταµατήσει η απαξίωση των εκπαιδευτικών και των µαθητών µας και γενικότερα η υποβάθµιση του δηµόσιου σχολείου.
Δεν µπορείτε, κύριε Υπουργέ, να αποστραγγίζετε οικονοµικά
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τη δηµόσια παιδεία και να παρασύρετε στο κενό τα όνειρα κάθε
µαθητή και µαθήτριας. Αυτό αποτελεί υπέρµετρη ντροπή και
προσβολή στα δηµοκρατικά µας ιδεώδη.
Οι µνηµονιακές σας πολιτικές έχουν καταδικάσει ολόκληρο το
εκπαιδευτικό σύστηµα στην παρακµή. Άρα λοιπόν περιµένουµε
η εξαγγελία σας αυτή να µετουσιωθεί σε πράξη. Αναµένουµε το
επόµενο διάστηµα να έρθει ρύθµιση στη Βουλή, η οποία θα εξαιρεί τις σχολικές επιτροπές από τον αυξηµένο ειδικό φόρο κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο πετρέλαιο θέρµανσης.
Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω εσάς αλλά και
την Κυβέρνησή σας και κυρίως τον κ. Στουρνάρα: Ειλικρινά, το
βράδυ µπορείτε και κοιµάστε καλά; Αυτό το ανάθεµα του ελληνικού λαού πώς µπορείτε να το αντιµετωπίσετε; Η συνείδησή σας
δεν αντιδρά; Δεν είστε άνθρωποι; Δεν πονάτε αυτούς τους συνανθρώπους σας; Εκτός αν είστε ροµπότ και σας βάζουν µια κασέτα από την τρόικα τού εξωτερικού και λειτουργείτε χάριν
αυτής της κασέτας.
Και µη µου πείτε ότι όλα αυτά –αυτό το γνωστό, το οποίο επαναλαµβάνετε συχνά- τα κάνετε για τη σωτηρία της πατρίδας. Τη
σωτηρία της πατρίδας έπρεπε να την είχατε σκεφθεί πολύ νωρίτερα, όταν µε τη διακυβέρνηση τη δική σας και του ΠΑΣΟΚ, καταστρέψατε αυτήν τη χώρα, κοινωνικά, ηθικά, περιβαλλοντικά,
πατριωτικά, την καταχρεώσατε και τη στείλατε στον πάτο. Δηµιουργήσατε δεκάδες σφάλµατα, ένθεν και ένθεν και οικονοµικά
σκάνδαλα, για τα οποία κανένας δεν πήγε φυλακή και κανένας
δεν επέστρεψε τα κλεµµένα. Μην ισχυρίζεστε λοιπόν ότι όλα
αυτά τα κάνετε για τη σωτηρία της πατρίδας. Όχι!
Παλιά έλεγαν ότι όλοι οι Υπουργοί Οικονοµικών ήταν οι τσάροι
της οικονοµίας. Φροντίστε επί των ηµερών σας, αντί για τσάροι
να µη γίνετε Ρασπούτιν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός για να απαντήσει για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο: Είναι πολύ επικίνδυνος ο διαχωρισµός σε Έλληνες που κοιµούνται τα βράδια κι έχουν ήσυχη
τη συνείδηση και σε αυτούς που δεν κοιµούνται τα βράδια. Αυτό
παραπέµπει σε συνειρµούς άλλων εποχών. Προσέξτε το αυτό,
διότι δηµιουργούµε έτσι ένα διχαστικό πνεύµα στον ελληνικό
λαό, για το ποιος είναι ο σωστός και ποιος είναι ο λάθος πολίτης,
ποιος είναι ο πατριώτης και ποιος είναι ο µη πατριώτης. Αυτό
πρέπει να το προσέξετε πάρα πολύ καλά, όταν κάνετε τέτοιες
αναφορές.
Όσον αφορά το τι υποσχεθήκαµε στις προγραµµατικές δηλώσεις, µπορείτε να διαβάσετε τι υποσχέθηκα για τη φορολογική
µεταρρύθµιση. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα γίνουν πράξη και η
αναµόρφωση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η φορολογία
εισοδήµατος και το ποινολόγιο και το περιουσιολόγιο και όλα
αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ακόµη και στο πρόβληµα της φορολογίας εισοδήµατος, µε τις δόσεις δώσαµε µία λύση µέσα στο
καλοκαίρι.
Θα ήθελα να σας πω ότι το να αλλάξουµε τη φορολογική µας
νοµοθεσία και να προχωρήσουµε σε µία µεταρρύθµιση, το να λάβουµε συγκεκριµένα µέτρα κατά των φοροφυγάδων, το να
βρούµε ποιος στέλνει εµβάσµατα και δεν έχει κάνει τις σωστές
δηλώσεις ή έχει κάνει ανακριβείς δηλώσεις, το να ανακουφίσουµε όλους τους συνταξιούχους και τους µισθωτούς µε το να
πάρουµε τα χρήµατα από αυτούς που δεν δηλώνουν, δεν νοµίζω
ότι είναι µνηµονιακή λαίλαπα ούτε µνηµονιακή επιταγή, αλλά
είναι επιταγή που επιβάλλεται από την πατρίδα µας, γιατί επιτέλους κάποια µέρα, θα πρέπει να καταλάβουµε ότι θα πρέπει να
πληρώσουν φόρους εκείνοι που πρέπει να πληρώνουν τόσα χρόνια και δεν πληρώνουν, για να ανακουφιστούν και οι ευπαθείς
οµάδες, αυτές οι οποίες για τόσα χρόνια έχουν γίνει το υποζύγιο.
Εγώ τουλάχιστον αυτό θα προσπαθήσω να κάνω κι ελπίζω, µε
τη βοήθεια και κατανόηση όλων των πλευρών σε αυτήν την Αίθουσα, να το πετύχω.
Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Κύριε Υπουργέ, τόσα χρόνια η Νέα Δη-
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µοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να µη γράφεται
τίποτα στα Πρακτικά.
Είστε εκτός Κανονισµού, κύριε Πάντζα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η τέταρτη µε
αριθµό 317/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της ΣΤ’
Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Σερρών των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου
στην πόλη των Σερρών, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η πέµπτη µε αριθµό 334/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
και Εξωτερικών, σχετικά µε την «κινηµατογράφηση στην Ακρόπολη ντοκιµαντέρ µε θέµα τη ζωή του Μωάµεθ Β’».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Ηλιόπουλου θα απαντήσει ο
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Τζαβάρας.
Κύριε Ηλιόπουλε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κατ’ αρχάς θα ήθελα να δώσω τα θερµά µου συγχαρητήρια στην
κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, η οποία έλαβε την πρωτοβουλία να δηµιουργήσει ένα ντοκιµαντέρ µε θέµα τη ζωή, τη δράση
και την πορεία του Μωάµεθ Β’. Για ακόµη µία φορά, κύριε
Υπουργέ, η τουρκική κυβέρνηση και προπαγάνδα παραδίδουν
µαθήµατα πατριωτισµού και σοβαρής εξωτερικής πολιτικής στις
εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες βέβαια -λυπάµαι που
θα το πω- είναι ανεπίδεκτες µαθήσεως.
Τα τελευταία δύο χρόνια, παρατηρούµε ένα γιγάντιο σχέδιο
εκτουρκισµού της ελληνικής κοινής γνώµης µέσα από τουρκικά
σήριαλ, ταινίες, ντοκιµαντέρ µε πολύ χαµηλό επίπεδο και κυρίως
µε µηδενική αλήθεια. Παρουσιάζουν µία Τουρκία η οποία δεν έχει
καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα. Μία Τουρκία αποκοµµένη
από τις σφαγές, τις γενοκτονίες, από τους πολέµους, στα µετόπισθεν, µε τους Κούρδους, από τα χιλιάδες προβλήµατα που έχει
η γείτονα χώρα και θέλουν να µας πουν ότι το µοναδικό της πρόβληµα είναι µε ποιον κοιµάται η Σιλά και ποιον φέρνει στο χαµάµ
του ο Σουλεϊµάν.
Φαντασθείτε, κύριε Υπουργέ, όταν µέσα από κάποια σήριαλ
γίνεται τόσο σκληρή προπαγάνδα, τι θα γίνει µέσα από ένα ντοκιµαντέρ που έχει ως σκοπό του την προπαγάνδα, την ηρωοποίηση ενός συµβολικού προσώπου της γείτονος χώρας.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν το σενάριο του
συγκεκριµένου ντοκιµαντέρ το έχει διαβάσει κάποιος από το
Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί το συγκεκριµένο ντοκιµαντέρ δεν
εµπίπτει µόνο στη δικαιοδοσία του ΚΑΣ, η Τουρκία προσπαθεί µε
αυτό το ντοκιµαντέρ να προωθήσει την εξωτερική της πολιτική.
Άρα ερωτώ: Υπάρχει κάποιος υπάλληλος από το Υπουργείο,
ο οποίος δεν έχει εκτουρκιστεί από την οθωµανική προπαγάνδα
και ο οποίος δεν κάθεται στις επτά και στις εννέα να παρακολουθεί τουρκοσήριαλ, που να το έχει ελέγξει και να έχει δει ότι το
συγκεκριµένο ντοκιµαντέρ δεν προσβάλλει τη µνήµη των προγόνων µας και έχει κάποια σχέση µε την ιστορική αλήθεια;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας, για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Εν
πρώτοις, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω µία πλάνη, την οποία βλέπω
να υποβόσκει σε αυτήν την επίκαιρη ερώτησή σας.
Σε µία δικαιοκρατούµενη πολιτεία, κανένας δεν µπορεί να εµποδίσει µία πράξη ή µία δράση, η οποία είναι νόµιµη και βεβαίως,
υποχρέωση κάθε κρατικού λειτουργού είναι, να ερευνά, εάν το
οποιοδήποτε αίτηµα που απευθύνεται στις αρχές, είναι σύµφωνο
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µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Αυτό λοιπόν το αίτηµα στη συγκεκριµένη περίπτωση –και αυτό είναι το καθήκον που έχει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο και η Α’ Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην οποία απευθύνθηκε το αίτηµα
του TRT, του παραγωγού δηλαδή της τουρκικής κρατικής τηλεόρασης- είναι καθ’ όλα νόµιµο, γιατί ακριβώς µε βάση την υπουργική απόφαση που ισχύει από τις 10 Απριλίου του 2012 και έχει
εκδοθεί κατόπιν σχετικής νοµοθετικής εξουσιοδότησης, κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, για να πραγµατοποιήσει τις αιτούµενες κινηµατογραφικές λήψεις.
Ο σχολιασµός είναι συγκεκριµένος – θα τον καταθέσω στα
Πρακτικά της Βουλής, για να ενηµερωθείτε- και πουθενά σε
αυτές τις συγκεκριµένες σηµειώσεις δεν υπάρχει προσβολή, όχι
µόνο σε κάποια διάταξη της νοµοθεσίας του ελληνικού κράτους,
αλλά ούτε καν στις αρχές τις ιδεολογικές και τις ηθικές, επάνω
στις οποίες έχει συγκροτηθεί η πολιτεία µας και η δηµοκρατία
µας. Από αυτήν λοιπόν την άποψη, η απάντησή µου θεωρώ ότι
είναι επαρκέστατη και πλήρης.
Θα µου επιτρέψετε όµως µε πολύ σεβασµό, να σας πω ότι σε
αυτήν την Αίθουσα, κανένας δεν έχει το δικαίωµα της πλειοδοσίας σε πατριωτισµό. Δεν ανέχοµαι από κανέναν και δεν αναγνωρίζω στον οποιοδήποτε είτε εδώ είτε οπουδήποτε αλλού να
αµφισβητήσει τον πατριωτισµό µου. Και βέβαια θεωρώ ότι όλοι
εµείς οι οποίοι έχουµε την πολύ µεγάλη τιµή να υπηρετούµε τη
δηµοκρατία και να δίνουµε τη δυνατότητα σε αυτήν την Αίθουσα
να ασκείται κατά τρόπο υλικό και συµβολικό η λαϊκή κυριαρχία,
θα πρέπει επ’ αυτών ακριβώς των ορίων, να περιορίζουµε και την
κοινοβουλευτική µας και την πολιτική µας και την ιδεολογική µας
και την ηθική µας δράση και να σεβόµαστε τουλάχιστον, το δικαίωµα που έχει ο άλλος στη διαφορετική γνώµη.
Τώρα, όσον αφορά άλλα θέµατα, πιστεύω ότι στη δευτερολογία µου και µετά την τοποθέτησή σας θα µου δοθεί η ευκαιρία
να το συζητήσω.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν
έγγραφο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει τώρα ο ερωτών Βουλευτής κ. Ηλιόπουλος για
τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω γιατί
θιχτήκατε και το πήρατε προσωπικά, εγώ δεν ήξερα καν ότι θα
απαντήσετε εσείς, οπότε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Εκτουρκισµού;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, εκτουρκισµού. Δεν
ήταν µοµφή σε εσάς ότι δεν είστε πατριώτης, αλλά όλη η Κυβέρνηση, ακόµη και ο Πρωθυπουργός είναι πατριώτες σαφώς…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Συµφωνώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μη συµφωνείτε, γιατί θα πω ότι
είναι πατριώτες του µνηµονίου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ: Δεν είναι δυνατόν να λέτε αυτά εδώ
µέσα! Αρκετά!
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Καλαντζή,
παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σας έχει δώσει κάποιος το
λόγο;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν τον επαναφέρετε στην τάξη, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι!
Συνεχίστε, κύριε Ηλιόπουλε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Καλαντζής από τις 10.00’
που έχουµε έρθει εδώ, σε κάθε επίκαιρη ερώτηση, όποιος
Υπουργός και εάν βρίσκεται στα έδρανα, πετάγεται και απαντά
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αντί του Υπουργού. Να τον κάνει ο κ. Σαµαράς Υπουργό, να τελειώνουµε, γιατί µάλλον το έχει «κάψα και καηµό» να γίνει Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, µη δηµιουργείτε προσωπικό θέµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ: Δεν µπορεί να µας παίζει εδώ …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
ηρεµήστε!
Κύριε Ηλιόπουλε, συνεχίστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, η Τουρκία έχει
προβάλλει τα τελευταία χρόνια, τη δική της πολιτιστική ζώνη, µε
την οποία προσπαθεί, µε κάθε τρόπο, να ασκεί επιρροή είτε µε
διαφορετικό προπαγανδιστικό υλικό είτε µε άλλους τρόπους, οι
οποίοι δεν αναφέρονται στην επίκαιρη ερώτησή µου.
Εσείς, βέβαια, κύριε Υπουργέ, µου απαντήσατε σε ό,τι έχει να
κάνει µε το νοµικό πλαίσιο της άδειας που ζητήθηκε από την
τουρκική τηλεόραση. Εµείς δεν είµαστε τόσο των τύπων, είµαστε
της ουσίας. Την ουσία θα τη δούµε, όταν αυτό το ντοκιµαντέρ
θα παιχθεί στην Τουρκία και είµαστε σίγουροι ότι θα έρθει και
στην Ελλάδα είτε µε µηδενικό κόστος –θα µας το παραχωρήσουν
και θα βρεθεί κάποιο πρόθυµο ελληνικό κανάλι να το µεταδώσειείτε θα ζητήσει ένα µικρό αντίτιµο. Βέβαια το ελληνικό κοινό που
έχει προπαιδευτεί µε τα τουρκικά σήριαλ, θα το δεχθεί και όποια
ιστορική αναλήθεια και αν βρίσκεται µέσα σε αυτό το ντοκιµαντέρ θα τη δεχθεί και αυτή, όπως έχει δεχθεί τόσα άλλα.
Θα ήθελα να κλείσω όχι µε ερώτηση αλλά µε µια πρόταση.
Όλοι οι Βουλευτές, όσοι επιθυµούµε κι έχουµε αυτό το πατριωτικό συναίσθηµα το οποίο επικαλεστήκατε, να βάλουµε τον επόµενο µήνα ή όποιο µήνα θέλει η Βουλή από 3.000 ευρώ, να
δηµιουργήσουµε ένα αρχικό κεφάλαιο 900.000 ευρώ ούτως,
ώστε κι εµείς ως σοβαρό κράτος να δηµιουργήσουµε ένα ντοκιµαντέρ µε τη ζωή, τη δράση και την πορεία του µεγαλύτερου Έλληνα στρατηλάτη, του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Και για να µη µας πείτε ότι δεν υπάρχουν κεφάλαια και χρήµατα για να γίνει αυτό, θα φροντίσουµε εµείς, αφού συγκεντρωθεί το πρώτο ποσό, µέσα από Έλληνες της Διασποράς και
ξένους φιλέλληνες, να βρούµε και τα υπόλοιπα χρήµατα, γιατί
όντως, θα χρειαστούν πάρα πολλά εκατοµµύρια. Θα είναι όµως
ένα έργο που θα αφήσει η δέκατη πέµπτη κοινοβουλευτική περίοδος και τα µέλη της και θα είναι τιµή µας, γιατί µέχρι τώρα,
πιστεύουµε ότι αυτή η περίοδος το µόνο που θα αφήσει στον ελληνικό λαό, θα είναι σκληρά και βάναυσα µέτρα. Τουλάχιστον να
αφήσουµε κάτι και στην πολιτιστική µας κληρονοµιά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Επειδή
σέβοµαι τις οικονοµίες σας και βέβαια θεωρώ ότι δεν είναι αυτός
ο πιο ενδεδειγµένος τρόπος, για να προβάλλουµε την πολιτιστική
µας κληρονοµιά, σας διαβεβαιώ ότι στο Υπουργείο τουλάχιστον,
που εγώ προΐσταµαι, γίνεται πολύ µεγάλη προσπάθεια, για να
αναδείξουµε, να προβάλλουµε και να αξιοποιήσουµε την πολιτιστική µας κληρονοµιά. Αυτό είναι το πατριωτικό, το εθνικό χρέος,
αυτό προβάλλει την ετερότητά µας. Πάνω σ’ αυτήν ακριβώς τη
δράση θα κριθούµε όλοι µας.
Είναι πολύ εύκολο να λέµε λόγια, τα οποία πολλές φορές, τα
εξοπλίζουµε µε εντυπωσιακές λέξεις. Η ουσία όµως, είναι µία.
Πράγµατι, έχουµε την αγωνία σ’ αυτές τις κρίσιµες ώρες να δείξουµε τον πολιτισµό µας, την εθνική µας υπερηφάνεια, την ετερότητα του ελληνικού παραδείγµατος που ανά τους αιώνες,
µεταφέρει αξίες και αρχές και εάν αυτή ακριβώς είναι η πεποίθησή µας για τον τρόπο που πρέπει να αγωνιζόµαστε, για να καταδεικνύουµε αυτήν τη διαφορετικότητα που έχουµε, πάνω στην
οποία έχει οικοδοµηθεί όλος ο ευρωπαϊκός πολιτισµός, δεν χρειαζόµαστε να κάνουµε λαϊκιστικές προτάσεις. Αυτό που χρειαζόµαστε -και το αποδέχοµαι πλήρως- είναι να αντιλαµβανόµαστε
ότι όπως εµείς έχουµε την αξίωση από τους άλλους λαούς να
αναγνωρίζουν αυτήν τη διαφορετικότητα, να αναγνωρίζουν ακριβώς το ότι από την Ελλάδα έχουν ξεπηδήσει αξίες και αρχές που
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ο χρόνος δεν µπόρεσε να τις λεκιάσει και ούτε οι οποιεσδήποτε
τουρκικές -αν θέλετε- επιβουλές έφτασαν στο σηµείο να τις λερώσουν -αυτό πρέπει να αισθανόµαστε όλοι σαν υποχρέωση,
εφόσον θεωρούµαστε ότι είµαστε δηµοκράτες- να αναγνωρίζουµε και στους άλλους λαούς το δικαίωµα να υπερασπίζονται
τη δική τους ιστορία.
Υπ’ αυτήν την έννοια λοιπόν, σας λέω τούτο: Σε καµµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν σ’ αυτήν την Αίθουσα, να γίνεται αυτές
τις κρίσιµες ώρες, πλειοδοσία σε πατριωτισµό.
Πιστέψτε µε. Και απευθύνοµαι σε ανθρώπους που έχουν την
τιµή να εκπροσωπούν και να αντιπροσωπεύουν το λαό σε αυτήν
την Αίθουσα. Από αυτήν την πλευρά, κανένας δεν πρόκειται να
βγει ωφεληµένος.
Και µια τελευταία λέξη όσον αφορά…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µιλάει τρία
λεπτά και δεν έχει απαντήσει στο δεύτερο ερώτηµα για τα οπτικοακουστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν έχετε το
λόγο, κύριε Ηλιόπουλε. Δεν προβλέπεται δυστυχώς από τον Κανονισµό. Μπορείτε να επανέλθετε µε άλλη ερώτησή σας, αν θέλετε.
Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Αν υπάρχει πρόθεση να απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Ηλιόπουλε.
Παρακαλώ να µην γράφεται τίποτα στα Πρακτικά από αυτά
που λέει ο κ. Ηλιόπουλος.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ συνεχίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Τελειώνω και θα σας απαντήσω και σε κάτι το οποίο είναι πολύ
σηµαντικό.
Αν θέλετε και τη δική µου άποψη, την προσωπική, ενοχλούµαι
µε αυτόv τον πληθωρισµό της προβολής από τα ιδιωτικά κανάλια,
των τουρκικών τηλεοπτικών δηµιουργηµάτων. Όµως να ξέρετε
ότι στη δηµοκρατία µας υπάρχει αρχή, η οποία µπορεί πράγµατι,
να οδηγήσει στον έλεγχο αυτής ακριβώς της πρακτικής, αν και
εφόσον κριθεί από τη συγκεκριµένη Ανεξάρτητη Αρχή, ότι παραβιάζονται αρχές, που κατά το Σύνταγµα και κατά την ισχύουσα
νοµοθεσία, αποτελούν τις κατευθυντήριες σε κάθε πολιτιστική
δράση, που είναι υποχρεωµένη η τηλεόραση να υπηρετεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί η έβδοµη µε αριθµό 338/25-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη προς τους
Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λειτουργία «Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας Ελλήνων» της Τοπικής
Οργάνωσης Ευβοίας-Βοιωτίας του κόµµατος «Λαϊκού Συνδέσµου
– Χρυσή Αυγή».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας.
Ο κ. Παφίλης έχει το λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξει την
επίκαιρη ερώτησή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, όπως διαπιστώνεται
και από τη σχετική ιστοσελίδα, η φασιστική οργάνωση Χρυσή
Αυγή έχει δηµιουργήσει ένα παραµάγαζο µε τον τίτλο…
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής
Αυγής)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να το πάρει
πίσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, θα παρακαλέσω…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Επαναλαµβάνω λοιπόν η φασιστική
οργάνωση Χρυσή Αυγή…
(Θόρυβος και έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορεί να συνεχίσει έτσι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Θα αφήσετε τον Πρόεδρο να κάνει τη δουλειά
του και από τη µια µεριά και από την άλλη;
Παρακαλώ, ακούστε. Κύριοι συνάδελφοι, εδώ είµαστε στο
χώρο του Κοινοβουλίου, δεν είµαστε εκτός Κοινοβουλίου. Είτε
µας αρέσει είτε δεν µας αρέσει, σε όποιους αρέσει και σε όποιους δεν αρέσει, υπάρχει ένα κόµµα το οποίο βρίσκεται στο Κοινοβούλιο που ονοµάζεται Χρυσή Αυγή και εκπροσωπεί ένα µέρος
της ελληνικής κοινωνίας. Για ό,τι κάνει στραβό ή λάθος, οτιδήποτε, υπάρχει κριτική. Εκτός Αιθούσης µπορείτε να χρησιµοποιείτε οποιαδήποτε φράση και έκφραση µπορείτε και θέλετε, όµως
εδώ θα παρακαλέσω πάρα πολύ, δεν θα ήθελα να µεταβάλουµε
την Αίθουσα σε ρινγκ, διότι βλέπετε τώρα τι δηµιουργείται. Σας
παρακαλώ πάρα πολύ κάποιες εκφράσεις να αποφεύγονται και
να µην επαναλαµβάνονται.
Κι εσείς, κύριε συνάδελφε, για ό,τι συµβαίνει, θα απευθύνεστε
σε µένα κι εγώ θα βάζω τα πράγµατα στη θέση τους. Θα το δείτε.
Συνεχίστε, κύριε Παφίλη, και σας παρακαλώ µην συνεχίσετε
έτσι. Έξω αν βγούµε, πείτε ό,τι θέλετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εδώ έχω ένα πρωτοσέλιδο του περιοδικού «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», µε το Χίτλερ να χαιρετάει. Ο νοών νοείτω.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι.
Συνεχίστε, κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δηµιούργησε ένα παραµάγαζο δουλεµπορικό στην πραγµατικότητα, µε τον τίτλο «Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Ελλήνων» της τοπικής οργάνωσης ΕύβοιαςΒοιωτίας, εκµεταλλευόµενη το τεράστιο και τραγικό πραγµατικά,
πρόβληµα της ανεργίας ιδιαίτερα, των νέων ανθρώπων.
Προσπαθεί να δηµιουργήσει πελατειακές σχέσεις. Καλλιεργεί
το ρατσισµό και το µίσος ανάµεσα στους εργαζοµένους.
Προσπαθεί να τους διασπάσει απέναντι στην ενιαία επίθεση
που δέχονται από την εργοδοσία. Παράλληλα, χρησιµοποιώντας
το γνωστό µηχανισµό τραµπούκων, µπαίνει σε χώρους εργασίας,
προσπαθεί να εκβιάσει ακόµη και επιχειρηµατίες και στο όνοµα
της αντικατάστασης ξένων εργαζοµένων από Έλληνες, προωθεί
την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων και ζητά να απασχολούν τους Έλληνες µε 18 ευρώ. Αυτό είναι καθαρό δουλεµπόριο,
καθαρός δουλεµπορικός µηχανισµός!
Εµείς θέλουµε να σηµειώσουµε ότι αυτή είναι µια επικίνδυνη
πρακτική. Ανοίγει τον ασκό του Αιόλου συνολικά και αν συνδυαστεί και µε τις εγκληµατικές επιθέσεις των ταγµάτων εφόδου
απέναντι σε ξένους και ανυπεράσπιστους µετανάστες, θεωρούµε
ότι η Κυβέρνηση έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες και πρέπει να
πάρει µέτρα. Τι ζητάµε; Ζητάµε να µας απαντήσετε τι θα κάνει η
Κυβέρνηση για να κλείσουν αυτά τα δουλεµπορικά γραφεία και
να σταµατήσει αυτή η δουλεµπορική κι επικίνδυνη, κατά τη
γνώµη µας, δράση της Χρυσής Αυγής που προωθεί την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τα υπόλοιπα θα
τα πείτε στη δευτερολογία σας, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μα δεν µε αφήσατε να µιλήσω όσο
θα έπρεπε. Έπρεπε να µηδενίσετε το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πώς δεν σας
άφησα; Ήδη υπερκαλύφθηκε ο χρόνος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Επίσης θα θέλαµε να µας πείτε τι θα
κάνει η Κυβέρνηση, για να σταµατήσει αυτές τις φασιστικές, ρατσιστικές επιθέσεις απέναντι σε ξένους εργαζοµένους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, κ. Παναγιωτόπουλος για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, διατυπώνετε µία επίκαιρη ερώτηση, όµως µε τη φρασεολογία και το
ύφος σας, ξέρετε ότι δηµιουργείται αντίδραση. Είτε το θέλουµε
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είτε όχι είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, είτε µου αρέσει, είτε
δεν µου αρέσει η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόµµα εκλεγµένο στη
Βουλή των Ελλήνων από τις ψήφους Ελλήνων. Ως εκεί. Τι να κάνουµε!
(Θόρυβος, διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΚΚΕ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ήρεµα, κύριοι
συνάδελφοι!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εποµένως εγώ δεν θα
µπω στην ιδεολογικοπολιτικού περιεχοµένου αντιδικία που ενδεχοµένως να έχετε, αλλά θα περιοριστώ στην ουσία της υπόθεσης, που είναι, το αν ένα κόµµα της Βουλής των Ελλήνων θα
πρέπει να διατηρεί γραφείο ευρέσεως εργασίας σε γραφεία τοπικής οργάνωσής του και υπό ποιες προϋποθέσεις µπορεί να
γίνει αυτό. Αυτό είναι το κοµµάτι, αν θέλετε, που αντιστοιχεί και
στο Υπουργείο Εργασίας. Για τα υπόλοιπα, µε συγχωρείτε, αλλά
δηλώνω αναρµόδιος. Τις ρατσιστικές επιθέσεις, τα φαινόµενα
αυτοδικίας όλοι τα καταδικάζουµε, όλοι είµαστε απέναντι, όλοι
θεωρούµε ότι δεν λύνουν προβλήµατα, αλλά δηµιουργούν ακόµη
οξύτερα προβλήµατα, πλην όµως νοµίζω ότι γι’ αυτά αρµοδιότερος να απαντήσει είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Νοµικό πλαίσιο σχετικά µε τη σύσταση και λειτουργία ιδιωτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας, ν. 4052/2012. Σας διαβάζω:
«Το αποκλειστικό αντικείµενο των ιδιωτικών γραφείων ευρέσεων
εργασίας συνίσταται στη µεσολάβηση για σύναψη συµβάσεων
εξαρτηµένης εργασίας µεταξύ εργοδοτών και αναζητούντων εργασία ηµεδαπών ή πολιτών κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή νοµίµως διαµενόντων στην Ελλάδα πολιτών τρίτων
χωρών κ.λπ.». Σύµφωνα µε το άρθρο 99 του ίδιου νόµου, φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα µπορούν να συστήνουν ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας και υποκαταστήµατά τους.
Οι προϋποθέσεις ίδρυσης, σύστασης ενός τέτοιου γραφείου
είναι οι εξής: Πρώτον, η αναγγελία έναρξης άσκησής του, η
οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονται και κάποια νόµιµα δικαιολογητικά, όπως
µισθωτήριο από το οποίο να προκύπτει η επιφάνεια, κάποια υποδοµή τεχνικής φύσεως, τα οποία υποβάλλονται αρµοδίως στην
ίδια υπηρεσία. Χωρίς τη συνδροµή αυτών των προϋποθέσεων,
προφανώς υπάρχει θέµα παρανόµου λειτουργίας. Το γραφείο
απασχόλησης λοιπόν µέσα σε προθεσµία τριών µηνών, µπορεί
να απαγορεύσει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, στην
περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Προφανώς χρειάζεται έλεγχος. Εποµένως αυτές είναι οι δύο βασικές προϋποθέσεις: η αναγγελία και η υποβολή δικαιολογητικών.
Για το συγκεκριµένο γραφείο που αναφέρετε, στην επίκαιρη
ερώτησή σας, οι αρµόδιες υπηρεσίες µε ενηµέρωσαν ότι δεν έχει
υποβάλει στην υπηρεσία µας αναγγελία. Εποµένως, αν θέλει να
λειτουργήσει νοµίµως, θα πρέπει να αναγγελθεί. Στο κάτω -κάτω
οι συνάδελφοι της Χρυσής Αυγής πολλά έχουν πει και λένε αυτές
τις ώρες περί της συνδροµής νοµιµότητας στη χώρα µας. Νοµίζω
ότι κι αυτό είναι ζήτηµα συνδροµής νοµιµότητας κι εποµένως,
γιατί να µην δώσουν πρώτοι το καλό παράδειγµα, σύµφωνα µε
τα λεγόµενά τους, αναγγέλλοντας αυτό το γραφείο εργασίας;
Από εκεί και πέρα όµως, όπως καταλαβαίνετε, είναι ζήτηµα της
Χρυσής Αυγής. Αν δεν το αναγγείλουν, το γραφείο θα λειτουργεί
παράνοµα και προφανώς θα κάνουµε ενέργειες για να κλείσει.
Αρµόδια Αρχή για να το ελέγξει, είναι το Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας, δηλαδή το ΣΕΠΕ.
Έχω ενηµέρωση από το Σώµα ότι το Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ευβοίας πραγµατοποίησε έλεγχο στις 27 Σεπτεµβρίου
στη Χαλκίδα και εκεί το γραφείο της τοπικής οργάνωσης βρέθηκε κλειστό. Φυσικά και θα ξαναπραγµατοποιηθεί έλεγχος.
Το Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης Θήβας την ίδια ηµέρα,
απέστειλε έγγραφο στην Αστυνοµική Διεύθυνση Βοιωτίας, για να
συνδράµει στη διενέργεια ελέγχου σχετικά µε το γραφείο που
λειτουργεί στη Θήβα, άµεσα. Το ίδιο συνέβη και ως προς το
Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης Νοµού Φθιώτιδας στο ΣΕΠΕ:
βρέθηκαν κλειστά τα γραφεία στην οδό Κολοκοτρώνη. Το Τµήµα
Κοινωνικής Επιθεώρησης Λιβαδειάς στις 26 Σεπτεµβρίου επίσης,
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ζήτησε τη συνδροµή της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Βοιωτίας για
τη συνδροµή της στη διενέργεια ελέγχου.
Προφανώς το Σώµα θα διενεργήσει και άλλους ελέγχους,
µέχρι να εξακριβωθεί τι ακριβώς συµβαίνει, αν όντως, λειτουργούν γραφεία ευρέσεως εργασίας, χωρίς την, κατά νόµο, απαιτούµενη άδεια. Και φυσικά εκεί που χρειάζεται, θα απαιτηθεί και
η συνδροµή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ, τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Καισαριανής.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
Καλή πρόοδο και καλή χρονιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Παφίλης για τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν απαντήσατε, κύριε Υπουργέ.
Υπεκφεύγετε! Αυτά τα γραφεία, τα οποία έχετε αποφασίσει µε
το νόµο –τον ξέρουµε το νόµο, δουλεµπορικός νόµος είναι, οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ψηφίσατε εδώ- είναι γνωστό
πώς λειτουργούν: βάζουν και υπογράφουν για χίλια και τετρακόσια δίνουν στις καθαρίστριες. Το ξέρετε όλοι και δεν κάνετε τίποτα. Είναι δουλεµπόριο σαν κι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι
δουλέµποροι, επειδή ορισµένοι τους επικαλούνται.
Δεν απαντήσατε κατ’ αρχάς πολιτικά. Από πού ως πού έχει δικαίωµα ένα κόµµα αυτήν τη στιγµή, όπως ονοµάζεται –εµείς λέµε
φασιστική οργάνωση…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Εµείς λέµε κουµµούνια!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: …να δηµιουργεί γραφείο ευρέσεως
εργασίας;
Και από πού ως πού –και δεν πήρατε θέση- έχει δικαίωµα χρησιµοποιώντας τραµπούκικο µηχανισµό και ανθρώπους, που είναι
γνωστοί για το ρόλο που παίζουν, να µπαίνει σε επιχειρήσεις και
να εκβιάζει και να λέει: «Διώξτε τους ξένους να πάρετε Έλληνες
µε 18 ευρώ»;
Τρίτον, είστε Υπουργός Εργασίας, πώς δέχεστε να καταργείται η συλλογική σύµβαση και να προσπαθούν να την επιβάλουν
µε τσαµπουκά τα φασιστικά τάγµατα εφόδου; Και από πού έως
πού κάνουν έλεγχο στα βενζινάδικα και στους επιχειρηµατίες και
λένε: «Διώξτε τους και πάρτε άλλους»;
Δεν έχετε εσείς πολιτική θέση ως Κυβέρνηση, να απαντήσετε
πάνω σε αυτά; Γιατί υπεκφεύγετε και µας λέτε ότι πήγε και έκανε
έλεγχο η Επιθεώρηση Εργασίας και βρήκε κλειστά τα γραφεία;
Θα κοροϊδευόµαστε; Σοβαρολογούµε µε τέτοιες σοβαρές καταγγελίες; Αποφεύγετε να πάρετε πολιτική θέση στη δηµιουργία
ταγµάτων εφόδου φασιστικών στη χώρα µας και ιδιαίτερα µέσα
στους εργαζόµενους;
Εµείς αυτά τα δύο ερωτήµατα τα επαναφέρουµε και έχετε τεράστια πολιτική ευθύνη να απαντήσετε συγκεκριµένα:
Πρώτον, τι θα κάνετε; Θα τα κλείσετε ή όχι; Δεύτερον, θα επιτρέπετε στους τραµπούκους να µπαίνουν µέσα στα εργοστάσια
και να εκβιάζουν τον κόσµο και τους εργαζόµενους και τους επιχειρηµατίες; Γιατί και αυτούς εκβιάζουν. Σας είπα το παράδειγµα
των βενζινάδικων. Τρίτον, τι θα κάνετε µε τις οργανωµένες και
συνεχείς επιθέσεις των φασιστικών ταγµάτων εφόδου που βρίθουν από υπόκοσµο; Απαντήστε µας σε αυτά τα ερωτήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Σας είπα, κύριε συνάδελφε, ότι απαντώ κατά το κοµµάτι που αφορά το Υπουργείο Εργασίας, αρµοδίως, λοιπόν.
Σας είπα, λοιπόν, ότι οι προϋποθέσεις για να λειτουργήσει νοµίµως ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας είναι να έχει αναγγελθεί
στη Διεύθυνση του Υπουργείου µας και να έχουν υποβληθεί νο-
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µίµως και τα υπόλοιπα απαραίτητα κατά το νόµο δικαιολογητικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τα 18 ευρώ είναι νόµιµα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Αν δεν έχουν υποβληθεί,
λειτουργεί παρανόµως και αν λειτουργεί παρανόµως, θα κλείσει!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μα, κύριε Υπουργέ...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, αφήστε µε να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Παφίλη,
παρακαλώ να απαντήσει ο Υπουργός στα τρία λεπτά που έχει.
Αν δεν σας ικανοποιήσει, επανέρχεστε µε άλλη επίκαιρη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Διαβάζω από το έγγραφο της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Εύβοιας σχετικά µε τη λειτουργία του γραφείου ευρέσεως εργασίας Ελλήνων της Χρυσής
Αυγής στην Εύβοια τα ακόλουθα:
«Η τοπική οργάνωση Ευβοίας-Βοιωτίας του πολιτικού κόµµατος «Χρυσή Αυγή» ίδρυσε πρόσφατα και λειτουργεί γραφείο ευρέσεως εργασίας. Στεγάζεται στα γραφεία του κόµµατος επί της
οδού τάδε. Τηρεί µητρώο εγγραφής ηµεδαπών ανέργων. Ενεγράφησαν ύστερα από παρουσίαση σε πολίτες κ.λπ. σε εκδήλωση που έλαβε χώρα τις απογευµατινές ώρες της 16-9-2012
στα γραφεία του εν λόγω κόµµατος.
Οµάδα εργασίας αποτελούµενη από στελέχη του κόµµατος
φέρεται να έχει επισκεφθεί επιχειρήσεις παροτρύνοντας επιχειρηµατίες να προσλάβουν και να απασχολήσουν ηµεδαπούς. Δεν
έχει καταγγελθεί στις αρµόδιες υφιστάµενές µας υπηρεσίες
έκνοµη ενέργεια από την παραπάνω οµάδα εργασίας σε βάρος
εργοδοτών ή σε βάρος αλλοδαπών εργαζοµένων».
Το ανωτέρω ήταν το επίσηµο έγγραφο της Ελληνικής Αστυνοµίας. Με βάση αυτό, εγώ οφείλω να κινηθώ και να σχηµατίσω την
απάντησή µου στην ερώτησή σας. Εννοείται ότι θα υπάρξει έλεγχος και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος, αν χρειαστεί, ώσπου
να εξακριβωθεί αν όντως λειτουργούν γραφεία ευρέσεως εργασίας και αν αυτά τα γραφεία ευρέσεως εργασίας λειτουργούν
νοµίµως.
Όπως σας είπα, θεωρώ ότι όλοι εδώ µέσα, ιδίως αυτοί που σηκώνουµε µερικές φορές τις κορώνες στο συγκεκριµένο θέµα, είµαστε υπέρ της επιβολής της νοµιµότητας σε αυτήν τη χώρα σε
κάθε παράµετρο της κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριότητας. Εποµένως γιατί να µην το αποδείξουµε και µε πράξεις;
Όσον αφορά για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, τις οποίες περιγράφετε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πολύ µεγαλύτερο θέµα. Θα απασχολήσει, όπως ήδη απασχολεί, το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη.
Όµως, εγώ οφείλω να σας πω τι προτίθεται να κάνει για τον
έλεγχο της τήρησης της νοµιµότητας, σχετικά µε αυτό το θέµα
το Υπουργείο Εργασίας. Έλεγχος, λοιπόν, ξανά έλεγχος και ξανά
έλεγχος, µέχρι να αποδειχθεί µε ποιους όρους λειτουργεί ή δεν
λειτουργεί σωστά το συγκεκριµένο γραφείο και φυσικά µε τη
συνδροµή των αστυνοµικών οργάνων, από την οποία καλώς ή
κακώς δεν µπορούµε να ξεφύγουµε τόσο εµείς αλλά κυρίως ο
ελεγκτικός µας βραχίονας που είναι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 325/25-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Άννας Καραµανλή προς τους Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση κρουσµάτων βίας στους αθλητικούς χώρους.
Στην κυρία συνάδελφο θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Ιωαννίδης.
Το λόγο έχει η κ. Άννα Καραµανλή για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή της.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, από την έναρξη κιόλας της νέας αθλητικής περιόδου γίναµε µάρτυρες σοβαρών και εκτεταµένων επεισοδίων
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στους αγωνιστικούς χώρους. Φυσικά αναφέροµαι στον αγώνα
που έδωσε η ποδοσφαιρική οµάδα του ΠΑΟΚ στις 23 Αυγούστου
στη Θεσσαλονίκη µε τη Ραπίντ Βιέννης για το Europa League.
Παρά το γεγονός ότι στις συµπλοκές αυτές συµµετείχαν εκατοντάδες οπαδοί, όπως είδαµε από την τηλεόραση έγιναν µόλις
επτά συλλήψεις οπαδών της φιλοξενούµενης οµάδας. Το νέο
αυτό κρούσµα βίας, όπως αντιλαµβάνεστε, προκάλεσε για µια
ακόµη φορά τη δυσφήµιση της χώρας µας στο εξωτερικό, καθώς
βεβαίως και τη βαριά τιµωρία του ΠΑΟΚ από την Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA.
Αξίζει εδώ να θυµηθούµε ότι στα τέλη της περασµένης αγωνιστικής περιόδου είχαµε εκτεταµένα επεισόδια, µε ανεξέλεγκτες
µάλλον διαστάσεις, στο ντέρµπι Παναθηναϊκού - Ολυµπιακού
στις 18 Μαρτίου στο Ολυµπιακό Στάδιο, σε ένα παιχνίδι υψηλής
επικινδυνότητας. Σύµφωνα µάλιστα µε τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι ηλεκτρονικές κάµερες καταγραφής του σταδίου ήταν εκτός λειτουργίας, µε αποτέλεσµα
τα στοιχεία για τον εντοπισµό όσων προκάλεσαν τα επεισόδια να
είναι µηδαµινά.
Κύριε Υπουργέ, ζούµε σε µια περίοδο ιδιαίτερης κοινωνικής
έντασης, όπου τα κρούσµατα βίας έχουν αυξηθεί ανησυχητικά
και, παρά την τεράστια προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατά της παραβατικότητας, ο κίνδυνος να
µεταφερθούν τα περιστατικά βίας στα γήπεδα είναι υπαρκτός.
Υπάρχουν όµως θεσµοθετηµένες ρυθµίσεις που η εφαρµογή
τους θα µπορούσε να συµβάλει στη µείωση αυτών των κρουσµάτων, όπως είναι η θέσπιση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η κάρτα
φιλάθλου, ο έγκαιρος προληπτικός έλεγχος της πολιτείας.
Φαντάζοµαι πως συµφωνούµε ότι τέτοιου είδους περιστατικά
που κάνουν το γύρο του κόσµου, αµαυρώνουν την εικόνα της
χώρας µας στο εξωτερικό. Οφείλουµε, λοιπόν, να προστατεύσουµε αυτήν την εικόνα, κύριε Υπουργέ. Και οφείλουµε να προστατεύσουµε και το υγιές φίλαθλο κοµµάτι, το οποίο αποµακρύνεται όλο και περισσότερο από τους αγωνιστικούς χώρους.
Ερωτάσθε, λοιπόν, πρώτον, αν κατά την έναρξη των εθνικών
πρωταθληµάτων έχει ελεγχθεί ότι όλα τα στάδια που φιλοξενούν
αγώνες Super League διαθέτουν ηλεκτρονικές κάµερες καταγραφής επεισοδίων, καθώς και αν έχουν τεθεί σε λειτουργία,
δεύτερον, αν εφαρµόζονται όσα προβλέπει ο αθλητικός νόµος
4049/2012 για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, τρίτον, αν διαθέτουν οι
αθλητικές εγκαταστάσεις όλα τα απαραίτητα έγγραφα, άδειες
λειτουργίας, σχέδια ασφαλείας και εκκένωσης και, τέταρτον, αν
έχει εκπονηθεί συγκεκριµένο πλάνο δράσης µε σκοπό την πρόληψη των κρουσµάτων βίας στους αθλητικούς χώρους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού, Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και την κυρία συνάδελφο για την υποβολή της επίκαιρης ερώτησης, η οποία µου δίνει την ευκαιρία να απαντήσω
άµεσα και εκ του σύνεγγυς και να εκθέσω τα πραγµατικά γεγονότα.
Στο κείµενο της ερώτησης εµπεριέχεται λαθεµένη εκτίµηση
σοβαρότητας -γιατί πράγµατι ήταν σοβαρή- γιατί διατυπώνεται
και υπονοείται ότι η Αστυνοµία συνέλαβε µόνο ανθρώπους που
ήταν της Ραπίντ και όχι ανθρώπους που ήταν της δικής µας οµάδας, της ελληνικής.
Δεν έχω σκοπό να παραστήσω το συνήγορο της συγκεκριµένης οµάδας, απλώς, όµως, θα ήθελα να αναφέρω τα περιστατικά, για να περιγράψω την πραγµατικότητα. Και η πραγµατικότητα περιγράφεται στην από 24-8-2012 ανακοίνωση της Γενικής
Αστυνοµικής Διεύθυνσης της Θεσσαλονίκης, στην οποία αναφέρεται ότι πριν την έναρξη του αγώνα οι οπαδοί της φιλοξενούµενης οµάδας έκαναν χρήση εκτοξευτή φωτοβολίδων προς τους
οπαδούς των γηπεδούχων και ότι εντοπίστηκαν και συνελήφθηκαν αυτοί οι πρωταίτιοι των επεισοδίων εντός του γηπέδου.
Και η διοίκηση, όµως, της φιλοξενούµενης οµάδας σε µακροσκελή ανακοίνωσή της, την οποία αναζήτησα και πρόχειρα µετέφρασα, επισηµαίνει και εξαίρει τη διάθεση καλής συνεργασίας
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που επέδειξε η γηπεδούχος και παραδέχεται ότι οι οπαδοί της
έκαναν χρήση στυλό-πυραύλων µε τα οποία εκτόξευσαν κροτίδες προς την πλευρά των οπαδών των γηπεδούχων.
Για εµένα, η ανακοίνωση της διοίκησης της Ραπίντ Βιέννης φυσικά και δεν αποτελεί το απόλυτο έγγραφο πληροφόρησης. Αποτελεί, όµως, έγγραφο που λαµβάνω πολύ σοβαρά υπ’ όψιν η
ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας και πραγµατικά δεν βρίσκω κάποιο λόγο να την αµφισβητήσουµε.
Οφείλω, επίσης, να πληροφορήσω το Σώµα ότι σε σχετικό έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας αναγράφεται
ότι οι έρευνες της Διεύθυνσης της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για
την ανακάλυψη των λοιπών αγνώστων δραστών συνεχίζονται
µέσα από αξιοποίηση, επεξεργασία του συγκεντρωθέντος βιντεοληπτικού και φωτογραφικού υλικού και τις εργαστηριακές εξετάσεις των κατασχεθέντων πειστηρίων. Αυτό αποδεικνύει ότι
συνεχίζεται ο έλεγχος, ώστε να συλληφθούν οι οπαδοί του
ΠΑΟΚ, οι οποίοι είχαν κύριο λόγο στα επεισόδια.
Πρέπει να προσθέσω ότι το κύριο για εµάς δεν είναι το να είναι
πρωταίτιοι οι άλλοι και να φταίνε οι άλλοι και φυσικά δεν εφησυχάζουµε όταν συµβαίνει αυτό. Πρώτιστα, µας ενδιαφέρει γενικά
το να µη γίνονται επεισόδια και µας θλίβει οποιαδήποτε εκδήλωση βίαιης συµπεριφοράς.
Στη συνέχεια του κειµένου της ερώτησης γίνεται αναφορά και
για πέρυσι για το ΟΑΚΑ, για το αν υπάρχουν οι κάµερες, αν λειτουργούν και αν λειτουργούν τα ηλεκτρονικά εισιτήρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα απαντήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Καραµανλή, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Θα περιµένω µάλλον τη δευτερολογία
του Υπουργού, γιατί δεν µου απάντησε στα ερωτήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, δεν µπορείτε. Η σειρά που προβλέπεται από τον Κανονισµό δεν είναι
αυτή. Επισηµάνατε στον κύριο Υπουργό τι δεν απάντησε και θα
απαντήσει στη δευτερολογία του.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ωραία.
Απλώς έχω να πω ότι όσοι ασχολούµαστε µε τον αθλητισµό,
κύριε Υπουργέ –και εµείς οι δύο ασχολούµαστε από µικρά παιδιά- γνωρίζουµε ότι η πολιτεία πολλές φορές έχει ασχοληθεί σοβαρά µε αυτά τα φαινόµενα που δυσφηµίζουν τον αθλητισµό.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, βλέπουµε να ψηφίζονται νόµοι που παραµένουν ανενεργοί και δεν πρέπει να συµβεί το ίδιο και σε αυτήν
την Κυβέρνηση.
Υπάρχουν χώρες, όπως η Αγγλία, που είχαν στο παρελθόν τεράστιο πρόβληµα. Όµως, όταν το πήραν απόφαση –γιατί είναι
θέµα πολιτικής βούλησης και απόφασης- κατάφεραν να εξαλείψουν αυτά τα φαινόµενα βίας. Γι’ αυτό, θα έλεγα να ζητήσουµε
την εµπειρία και την τεχνογνωσία τους.
Από ό,τι γνωρίζω, η τοποθέτηση καµερών ασφαλείας στα γήπεδα έχει κοστίσει 4,5 εκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα µε άρθρο
της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 11-7-2007. Άρα, αν είναι
να µην τίθενται σε λειτουργία –περιµένω, βέβαια, την απάντησή
σας- γιατί να πηγαίνουν τόσα χρήµατα χαµένα, τα οποία λείπουν
από την οικονοµία µας;
Τον Οκτώβριο του 2006 ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γιώργος Σανιδάς και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας Αναστάσιος Δηµοσχάκης ζήτησαν και έλαβαν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων την άδεια να χρησιµοποιούνται οι
κάµερες στα γήπεδα µε ευθύνη της Αστυνοµίας.
Τον Αύγουστο του 2008 αποφασίστηκε η τοποθέτηση ηλεκτρονικών συστηµάτων και η θέσπιση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Το Μάιο του 2011 ο τότε Υπουργός Πολιτισµού κ. Γερουλάνος
δήλωσε ότι οι κάµερες είναι ένας πολύ καλός τρόπος να δει κανείς ποιος είναι αυτός ο οποίος συµβάλλει σ’ αυτού του είδους
τα επεισόδια.
Σήµερα, αναρωτιόµαστε αν και εφόσον λειτουργούν αυτές οι
κάµερες.
Για να σας δώσω ένα παράδειγµα που δείχνει ότι µάλλον δεν
κινούµαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, θα σας πω ότι στη Μεγάλη Βρετανία η Αστυνοµία έχει ειδικά τµήµατα, τα οποία δεν
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ασχολούνται µε την καταστολή αλλά µε την πρόληψη. Εκατοντάδες αστυνοµικοί µελετούν επιστηµονικά και ελέγχουν τους παράγοντες που µπορεί να προκαλέσουν έκτροπα. Οι αστυνοµικοί
ενεργούν πολύ πριν τους αγώνες και περιορίζουν τις συνθήκες
που κάνουν αυτά τα φαινόµενα να ευδοκιµούν.
Στην Ελλάδα κάνουµε ακριβώς το αντίθετο. Έχουµε ελάχιστα
άτοµα που ασχολούνται στην πρόληψη της αθλητικής βίας, ενώ
στο τέλος χρησιµοποιούνται χιλιάδες αστυνοµικοί για την καταστολή. Για να καταλάβετε, µόνο για την περίοδο 2009-2010, στα
ελληνικά γήπεδα εργάστηκαν εκατόν επτά χιλιάδες επτακόσιοι
είκοσι τέσσερις αστυνοµικοί.
Σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να συµβάλετε δραστικά µε την εµπειρία που έχετε εσείς στην πάταξη αυτής της γάγγραινας που
κατατρώει τον αθλητισµό. Ο αθλητισµός πρέπει να έχει µόνο ευγενή χαρακτηριστικά, για να συνεχίσει να µας κάνει υπερήφανους µε τις επιτυχίες των αθλητών και των οµάδων µας. Ο
χουλιγκανισµός αποτελεί µία παθογένεια στην κοινωνία µας και
η αντιµετώπισή του είναι θέµα παιδείας και πρόληψης. Το διαπίστωσαν και άλλες χώρες και κάποια στιγµή θα πρέπει να το καταλάβουµε κι εµείς εδώ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Απ’ ότι διαβάσατε, κυρία
συνάδελφε, αυτό απευθύνεται στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη. Μας µιλάτε για την Αγγλία και µας λέτε ότι οι αστυνοµικοί
κάνουν πρόληψη. Μας µιλάτε για τις κάµερες και µας λέτε ότι οι
αστυνοµικοί είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν και ελέγχουν.
Το ίδιο ακριβώς γίνεται και εδώ. Η Γενική Γραµµατεία του
Υπουργείου Αθλητισµού είναι υπεύθυνη για να φέρει νόµους, οι
οποίοι µπορεί να είναι αυστηροί, σκληροί, κ.λπ.. Οι νόµοι είναι
όχι απλώς αυστηροί, αλλά υπάρχει νόµος που λέει ότι ο πρόεδρος µπαίνει µε κακούργηµα µέσα, γιατί δηµιούργησαν επεισόδια οι φίλαθλοι. Δεν νοµίζω ότι αυτό άλλαξε. Η θανατική ποινή
απαγορεύεται στην Ελλάδα. Άρα η µεγαλύτερη ποινή, που είναι
το κακούργηµα, υπάρχει!
Το Υπουργείο έχει εγκαταστήσει και ήδη λειτουργεί, κατά την
πρώτη εφαρµογή, το σύστηµα εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι κάµερες, σε είκοσι δύο απ’ αυτές. Αυτές είναι το
Ολυµπιακό Στάδιο ΟΑΚΑ, το Στάδιο του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη,
το Γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» του Πειραιά, το Γήπεδο του Άρη
Θεσσαλονίκης, το «Καυτανζόγλειο» Εθνικό Στάδιο, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), το Αλεξάνδρειο, το Αθλητικό Μέλαθρο
Θεσσαλονίκης, το Δηµοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, το Δηµοτικό Στάδιο Περιστερίου, το Παγκρήτιο Στάδιο, τα Πηγάδια Ξάνθης, το
Γήπεδο Αστέρα Τρίπολης, το Στάδιο Απόλλωνα Καλαµαριάς, το
Γήπεδο Ιωαννίνων, το Στάδιο ΕΑΚ Λάρισας (ΑΛΚΑΖΑΡ), το Δηµοτικό Στάδιο Νέας Σµύρνης, το Στάδιο Φυλής, το Στάδιο ΕΑΚ Κέρκυρας, το Ολυµπιακό Κλειστό ΟΑΚΑ, κ.λπ.. Δεν έχει εγκατασταθεί µόνο στα γήπεδα Πανθρακικού και Καβάλας.
Το εν λόγω σύστηµα αποσκοπεί τόσο στην πρόληψη όσο και
στην καταστολή. Ο χρήστης του συστήµατος είναι η Ελληνική
Αστυνοµία και σε κάθε περίπτωση εντοπισµού προβληµάτων,
όπως και εν γένει ελλείψεων, ενηµερώνει σχετικά τους αρµόδιους φορείς.
Με το ν. 2725/1999 και στο άρθρο 56Α αυτού, θεσπίστηκε η
διαδικασία –µιλάµε τώρα και για τις άδειες λειτουργίας- έκδοσης
της άδειας λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης, η οποία
εκδίδεται σήµερα από το Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µετά από εισήγηση της σχετικής επιτροπής καταλληλότητας.
Εκτός των άλλων, η ανωτέρω επιτροπή ελέγχει την ύπαρξη οικοδοµικής άδειας ή τη νοµιµοποίηση ή την εξαίρεση από την κατεδάφιση της αθλητικής εγκατάστασης.
Προκειµένου οι φορείς διοίκησης των αθλητικών εγκαταστάσεων να συµµορφωθούν προς τα ανωτέρω και να προβούν, εφόσον απαιτείται, στην έκδοση των απαιτούµενων πιστοποιητικών
και αδειών και λόγω της διαπιστωµένης αδυναµίας των ιδίων φορέων να ανταποκριθούν εµπρόθεσµα στην απαίτηση αυτή, εκδί-
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δονται συνεχείς παρατάσεις των καταληκτικών ηµεροµηνιών.
Από αναφορές των Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΕΛΑΣ προκύπτει ότι οι εγκαταστάσεις όπου αγωνίζονται οι οµάδες της
Super League έχουν ελεγχθεί από τις αρµόδιες επιτροπές και
έχουν αδειοδοτηθεί, εκτός από το Δηµοτικό Στάδιο Νέας
Σµύρνης, για το οποίο ορίστηκε επανέλεγχος.
Επίσης, δεν έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν αδειοδοτηθεί το
Γήπεδο Τούµπας, το «Κλεάνθης Βικελίδης», το Εθνικό Στάδιο
Ιωαννίνων, το Περιστέρι και το Δηµοτικό Στάδιο Λιβαδειάς. Αυτοί
λειτουργούν µε την παράταση των καταληκτικών ηµεροµηνιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Πρέπει να το τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, να ενηµερωθούν οι
συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μόνο συντοµεύετε, κύριε Υφυπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Τρίτον, το σύστηµα του
ηλεκτρονικού εισιτηρίου έχει εγκατασταθεί σε δεκαπέντε αθλητικές εγκαταστάσεις. Ήδη λειτουργεί σε έντεκα από αυτές. Από
τις υπόλοιπες επτά, στις πέντε είναι ηµιτελές και στις δύο δεν
έχει γίνει καµµία εγκατάσταση.
Και γιατί δεν έγινε καµµία εγκατάσταση; Γιατί εκεί δεν υπάρχουν και κάµερες διότι είναι ενιαίο το σύστηµα. Άρα, στον Πανθρακικό και στην Καβάλα δεν έχει γίνει. Ηµιτελές είναι στον
Αστέρα, Ολυµπιακό από κάτω, Άρη, ΠΑΟΚ και Ξάνθη από πάνω.
Γενικά µπορεί να εγκατασταθεί στις ίδιες αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες λειτουργεί και το σύστηµα των καµερών,
γιατί είναι ένα πλήρες οργανωµένο, ολοκληρωµένο σύστηµα µε
σκοπό την αντιµετώπιση και πρόληψη φαινοµένων βίας και την
αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Θα πω µετά για τη φοροδιαφυγή. Να µην αναφέρω, όµως, ξανά τα στάδια στα οποία υπάρχουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τη φοροδιαφυγή αφήστε τη στον κ. Μαυραγάνη. Δεν χρειάζεται να πείτε για
τη φοροδιαφυγή εσείς. Εσείς να πείτε αυτά µόνο που ενδιαφέρουν την κ. Καραµανλή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Αυτά λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε
παρακαλώ, διότι έχετε υπερβεί το χρόνο κατά 50%.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Μπορώ να συνεχίσω, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για µισό λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Αν δεν µε είχατε διακόψει,
θα είχα τελειώσει.
Αυτά που λέω ενδιαφέρουν όλους τους συναδέλφους. Πρέπει
να ξέρουν τι να κυνηγάµε. Η ερώτηση δεν γίνεται µόνο για να
απαντάω στη συνάδελφο αλλά για να ακούσουν όλοι οι συνάδελφοι...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
η τέχνη είναι να λέµε λίγα και να είναι συµπυκνωµένα πολλά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Με την ψήφιση του ν.4049/
2012 και µε το άρθρο 6 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των προηγούµενων νόµων και στο προβλεπόµενο προς έκδοση προεδρικό διάταγµα θα αντιµετωπισθούν προβλήµατα που αφορούν
τη λειτουργία, τη συντήρηση και το κόστος του συστήµατος, έτσι
ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του και στα είκοσι δύο γήπεδα και να λειτουργήσει στην ολότητά του το σύστηµα.
Δεν είναι 4,5 τα εκατοµµύρια τα οποία έχουµε ξοδέψει, είναι
περίπου 9 τα εκατοµµύρια. Αυτή τη στιγµή στη Γραµµατεία
υπάρχουν 2,3 εκατοµµύρια µε τα οποία ολοκληρώνεται το σύστηµα για όλα αυτά τα γήπεδα, εκτός από τα πέντε στα οποία,
όπως είπαµε, είναι ηµιτελές και χρειάζεται άλλο 1.700.000. Εµείς
δεν µπορούµε να το πληρώσουµε µέσα στο 2012, γιατί το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων είναι µόνο 4 εκατοµµύρια. Εγώ
βρήκα ένα όταν µπήκαµε. Άρα µεταφέρονται στο 2013 τα 2,3
εκατοµµύρια και θα ολοκληρωθεί.
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Εποµένως, για να µην τα αναφέρω όλα, αν τυχόν θέλουµε να
έχουµε πρόληψη, ο χρήστης θα είναι η Αστυνοµία. Από το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρέπει να υλοποιηθούν οι
νόµοι µε το σύστηµα αυτό το οποίο κάνουµε. Ο αστυνοµικός
είναι αυτός ο οποίος µπαίνει και βλέπει την κάµερα. Αυτός πρέπει
να αναφέρει και να φέρει φωτογραφία εκείνου που κάνει τα επεισόδια, αφού υπάρχει και η έγκριση, ώστε να µπορεί να γίνεται
αυτό µέσα στο γήπεδο. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο λειτουργεί στα
γήπεδα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Υφυπουργέ, ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Δηλαδή ο Ολυµπιακός
έχει, ο Παναθηναϊκός έχει, ο ΠΑΟΚ έχει. Εµείς κάνουµε ένα σύστηµα –το βρήκαµε δηλαδή, δεν το ξεκίνησα εγώ- το οποίο να
δείχνει κεντρικά όλα τα γήπεδα. Αυτό γίνεται µόνο σε ένα γήπεδο
στη Νότια Αµερική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Θα µπορούµε να πιάσουµε
πολύ πιο εύκολα αυτούς που κάνουν τα επεισόδια. Και το βασικότερο είναι το Υπουργείο Οικονοµικών –µιας και ζούµε σε εποχές που κόβουµε 50 ευρώ και 100 ευρώ από τους χαµηλοσυνταξιούχους- να µπορεί να βλέπει ακριβώς πόσα διαρκείας υπάρχουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ. Τώρα θα έχει το δικαίωµα ο επόµενος συνάδελφος Βουλευτής να µιλήσει επτάµισι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Πρόεδρε, την κ. Καραµανλή την ξέρω από δεκαέξι ετών και µπορώ να της τα πω κατ’
ιδίαν. Το θέµα όµως, είναι να τα ακούσουν οι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η τρίτη µε
αριθµό 320/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της
Βουλευτού Δωδεκανήσων των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τσαµπίκας (Μίκας) Ιατρίδη προς τους Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη δηµιουργία Κέντρων Κράτησης Παρανόµων Μεταναστών στα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου δεν συζητείται λόγω κωλύµατος των κυρίων Υπουργών και διαγράφεται.
Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 335/25-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς τους
Υπουργούς Εξωτερικών και Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά µε
τη δηµιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για κοσοβοποίηση
της Θράκης.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Τσιάρας.
Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κ. Χρήστος Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε αυτό το ωραίο τραγούδι του Λαυρέντη
Μαχαιρίτσα που λέει «Αυτός ο Τούρκος –όπως λέει το γάτοΤούρκο θα µε κάνει»; Θα µου επιτρέψετε να παραφράσω λίγο
τους στίχους…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών):
Ακούτε…(δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ναι, ακούµε και εµείς. Ποιος λέει το τραγούδι;
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Α, µπράβο. Σας το είπα, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
αφήστε το συνάδελφο να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ου γαρ έρχεται µόνο. Τέλος πάντων.
Θα µου επιτρέψετε, λοιπόν, να παραφράσω τους στίχους του
τραγουδιού για τις ανάγκες της περιστάσεως και να σας πω,
κύριε Υπουργέ, ότι αυτός ο Τούρκος –ο φίλος, ο γείτονας, ο
«κουµπάρος» της παράταξης- Κόσοβο θα µας κάνει.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης ερωτήθηκε επανειληµµένα τους τελευταίους µήνες για τις ειδικές οικονοµικές ζώνες -τις γνωστές
ΕΟΖ- και απάντησε ότι όχι µόνο σκέπτεται αλλά και πως επιδιώκει
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τη δηµιουργία τέτοιων ζωνών στη χώρα µας, αποφεύγοντας βέβαια να µας υποδείξει συγκεκριµένες περιοχές.
Ο λόγος που κατέθεσα αυτήν την ερώτηση είναι προκειµένου
να πληροφορηθούµε την άποψη και του Υπουργείου Εξωτερικών
για το συγκεκριµένο ζήτηµα, διότι στο µεταξύ είχαµε και τις δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσµου Γερµανών Βιοµηχάνων
Χανς Πέτερ Κάιτελ, ο οποίος πρότεινε την κήρυξη της Ελλάδος
σε ειδική οικονοµική ζώνη, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει
να δώσει σε όσους τη στηρίζουν την ευκαιρία να συνδιαµορφώσουν επιτόπου τις µεταρρυθµίσεις. Επίσης είπε ότι µπορεί κανείς
να εξετάσει και το ενδεχόµενο εµπράγµατων εγγυήσεων.
Από την άλλη πλευρά βλέπουµε το τουρκικό προξενείο Θράκης -αυτό το αγκάθι πρακτόρων που έχουµε στη Θράκη- να υποστηρίζει µε κάθε τρόπο τις ενέργειες του χρηµατοοικονοµικού
φόρουµ, αυτής της γραφικής και θα προσθέσω και επικίνδυνης
ΜΚΟ οργάνωσης που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και προπαγανδίζει συστηµατικά τη δηµιουργία ΕΟΖ στη Θράκη.
Μάλιστα, δεν παραλείπει –το έχω εδώ και σε φωτοτυπία- να
λέει και να δηλώνει ότι η Θράκη δεν έχει σύνορα και ότι η Θράκη
είναι γειτονιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι τείνει να δηµιουργηθεί στη Θράκη µια
ξεχωριστή από την υπόλοιπη χώρα οικονοµική υποδοµή. Και
λέµε ότι αυτή η υποδοµή εναρµονίζεται απόλυτα µε τα σχέδια
και τις ενέργειες του τουρκικού προξενείου Κοµοτηνής για τη
δηµιουργία παράλληλων κρατικών υποδοµών εκπαιδευτικών –
φαντάζοµαι ότι γνωρίζετε τι γίνεται µε τα νηπιαγωγεία- δικαστικών, αστυνοµικών και άλλων αρχών.
Αναφέρω εν τάχει τις προσπάθειες του προξενείου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Παππά,
θα ήθελα τα υπόλοιπα να τα αναφέρετε στη δευτερολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ακόµα δύο
δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Αναφέρω εν τάχει, λοιπόν, τις προσπάθειες του προξενείου για τη δηµιουργία προπλάσµατος λαϊκής
πολιτοφυλακής. Τα είδαµε όλοι.
Φαντάζοµαι, κύριε Υπουργέ, ότι παρακολουθείτε το διαδίκτυο.
Είδαµε τις εικόνες της αντιποίησης αρχής -αυτό το περίφηµο του
κ. Δένδια- µε Τούρκους πολίτες που φορούν κίτρινα γιλέκα, τα
οποία γράφουν συγκεκριµένα στα ελληνικά «υπεύθυνος ασφαλείας» και στα τουρκικά «görevli».
Οι µουφτήδες µε τη δική τους σφραγίδα –µε τη σφραγίδα του
ελληνικού κράτους- κάνουν δεκτές και επικυρώνουν διαθήκες,
διαζύγια και άλλα έγγραφα αστικών υποθέσεων µεταξύ µουσουλµάνων, τα οποία όµως εκδίδονται από ιµάµηδες διορισµένους από τους ψευτοµουφτήδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα σας τα πω σε λίγο, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για τρία λεπτά, για να απαντήσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, η έννοια της «αντιποίησης
αρχής» είναι µια πολύ ευαίσθητη έννοια το τελευταίο χρονικό
διάστηµα. Προφανώς όλοι θα πρέπει να έχουµε τις κεραίες µας
συντεταγµένες, ούτως ώστε να αποφεύγονται τέτοια φαινόµενα.
Επικροτώ το γεγονός ότι διαπιστώσατε, όπως είπατε, ότι η
απόφαση για την εγκαθίδρυση των ειδικών οικονοµικών ζωνών
δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρα, αν ζητάτε να σας απαντήσω επί του συγκεκριµένου, αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορεί να υπάρξει τέτοια απάντηση από το
Υπουργείο Εξωτερικών.
Ωστόσο, όσον αφορά τη µουσουλµανική µειονότητα στη
Θράκη, θα ήθελα να σας τονίσω για άλλη µια φορά πως η Ελλάδα τηρεί µε συνέπεια τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
Συνθήκη της Λωζάνης και βεβαίως και τους άλλους διεθνείς συναφείς κανόνες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η ελληνική πολιτεία ακολουθεί διαχρονικά µια πολιτική πλήρους ισονοµίας και ισοπολιτείας µε απόλυτο σεβασµό στα δικαιώµατα, στις θρησκευτικές ή άλλες ιδιαιτερότητες των
µουσουλµάνων στο θρήσκευµα πολιτών της.
Πρόκειται για µια πολύπτυχη και συλλεκτική πολιτική, που
στόχο έχει την πρόοδο και την ευηµερία της µειονότητας για την
καλύτερη δυνατή ενσωµάτωσή της στις εθνικές και τοπικές
δοµές. Αυτό µπορεί πολύ εύκολα να το διαπιστώσει οποιοσδήποτε επισκέπτεται την περιοχή, συµπεριλαµβανοµένων βεβαίως
και των τούρκων αξιωµατούχων. Προσπάθειες ανάδειξης ζητηµάτων υποτιθέµενης καταπίεσης της µειονότητας καταπίπτουν
στο κενό µε απλή διαπίστωση της πραγµατικής κατάστασης στην
περιοχή. Εξάλλου, συναφείς εκθέσεις διεθνών οργανισµών ή
άλλων φορέων, που εξειδικεύονται σε θέµατα ανθρώπινων και
µειονοτικών δικαιωµάτων, πιστοποιούν το υψηλό επίπεδο προστασίας και σεβασµού των δικαιωµάτων που απολαµβάνουν τα
µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας στη Θράκη. Ταυτόχρονα,
όποια ενδεχοµένως ζητήµατα προβληµατίζουν, επισηµαίνονται
στις εν λόγω εκθέσεις. Και η ελληνική πολιτεία –το ξέρουµε όλοι
µας- είναι πάντα πρόθυµη να τα συζητήσει και να τα επιλύσει σε
συνεργασία και διαβούλευση µε τους εκπροσώπους της µειονότητας.
Το ενδιαφέρον της τουρκικής πλευράς, στο οποίο αναφερθήκατε, για τους Έλληνες πολίτες, που είναι µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας στη Θράκη και δη των τουρκογενών, θα
µπορούσε να είναι ως ένα βαθµό κατανοητό στο µέτρο που αυτό
εντάσσεται στο πλαίσιο που θέτει η Συνθήκη της Λωζάνης. Βεβαίως, σ’ αυτό το συγκεκριµένο µέτρο καταγράφεται και ο σεβασµός στη διεθνή νοµιµότητα και πρακτική, αλλά και στις
πολιτικές και κοινωνικές ευαισθησίες, τις οποίες η χώρα µας
πάντα επιδεικνύει. Ωστόσο, όσες φορές εκδηλώνονται άλλης
υφής συµπεριφορές από την τουρκική πλευρά, οι οποίες κινούνται εκτός του ανωτέρω πλαισίου και στοχεύουν στην περιχαράκωση των συµπολιτών µας-µελών της µειονότητας, η Ελλάδα
γνωρίζει πολύ καλά πώς να υπερασπίζεται την ασφάλεια και την
εθνική της ακεραιότητα, ενώ προασπίζει το φρόνηµα των πολιτών της, το οποίο θεωρεί αυτονόητο, ανεξαρτήτως θρησκεύµατος.
Το Υπουργείο Εξωτερικών –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, τον πρώτο κύκλο- παρακολουθεί, καταγράφει και αξιολογεί
τις εξελίξεις που εµπίπτουν στο πεδίο της δικής του αρµοδιότητας. Κι έχοντας πλήρη εικόνα για την πραγµατική κατάσταση
στην περιοχή, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, όποτε αυτό
κρίνεται σκόπιµο. Είτε ανακοινώνονται είτε όχι, οι ενέργειες
αυτές γίνονται πάντα µε γνώµονα τα εθνικά συµφέροντα και, βεβαίως, όχι για τον εντυπωσιασµό της κοινής γνώµης, εγχώριας
ή αλλοδαπής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Παππά, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Υπουργέ, µε εκπλήσσετε. Γιατί για
πρώτη φορά, ενώ όλοι λέµε «οι µουσουλµάνοι της Θράκης», από
ένα επίσηµο Βήµα –είσαστε σε ένα πολύ ευαίσθητο Υπουργείολέτε «τουρκογενείς». Αργά-αργά το πάτε. Τακτική του σαλαµιού.
Νοµιµοποιείτε τους «τουρκογενείς», όπως τους είπατε.
Είπατε ότι δεν είναι της αρµοδιότητάς σας η ερώτηση. Ας µην
απαντούσατε. Ας ερχόταν κάποιος άλλος. Βλέπω ότι η Κυβέρνηση είναι πολύ σφριγηλή, νεανική και ο ένας δίνει τη µπάλα στον
άλλον. Όλοι όσοι κάνουν επίκαιρες ερωτήσεις εδώ λένε: «Δεν
είναι της δικής µου αρµοδιότητας. Να το πει άλλος». Ξεφεύγετε.
Εν πάση περιπτώσει, να µπω στην ουσία και να πω ότι η Ελλάδα αυτήν τη στιγµή διέρχεται µία τεράστια κρίση. Λόγω αυτής
της κρίσης, µπορεί κάποια στιγµή η Ελλάδα να παραµείνει ένα
απλό κέλυφος κρατικής υπόστασης, όπου µέσα του θα στεγάζονται και θα δρουν ανεµπόδιστα ξένα συµφέροντα.
Τελευταία βλέπουµε ότι τηρούµε µία αµυντική στάση σε όλα
τα ζητήµατα. Εµείς θεωρούµε ότι αυτό δεν µας βοηθάει καθόλου. Η αµυντική στάση αποτελεί εχέγγυο για την ήττα στην εξωτερική πολιτική και στις στρατιωτικές αναµετρήσεις.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι της Κυβέρνησης, η φωτιά πρέπει να
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σβήνεται στο ξεκίνηµά της. Αν την αφήσεις να θεριέψει, χάνεις
τον έλεγχο. Τότε είναι πολύ αργά να τη σβήσεις. Αυτήν τη στιγµή
στη Θράκη έχει ανάψει µία φωτιά. Σβήστε την επιτέλους. Διαπιστώνουµε ότι εσείς δεν έχετε αυτήν την πολιτική βούληση. Δεν
έχετε συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να περάσετε στην επίθεση,
να κάνετε ενεργητικές παρεµβάσεις, για να µην έλθει η ήττα.
Πληροφορούµαστε ότι –το είπα και προηγουµένως- το πράγµα
στη Θράκη είναι καλά οργανωµένο. Ξεκινά από τις τρυφερές ηλικίες. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι στα δίγλωσσα νηπιαγωγεία διευθυντής µειονοτικού σχολείου, συγκεκριµένα στον Εχίνο, επέτρεψε
στους είκοσι δύο µαθητές που είχαν φοιτήσει στα παράνοµα δίγλωσσα νηπιαγωγεία να εγγραφούν στο δηµοτικό. Και δυστυχώς
ο Συντονιστής Μειονοτικής Εκπαίδευσης, επωνύµως ο κ. Νίκος
Παπαγεωργίου, εξήγγειλε ότι το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται
να αναστείλει προσωρινά την εφαρµογή του νόµου –εσείς, της
Κυβέρνησης, µιλάγατε προηγουµένως για νόµο- για την υποχρεωτική φοίτηση όλων στα ελληνικά νηπιαγωγεία.
Κύριε Υπουργέ, επιτέλους εσείς και οι συνάδελφοί σας χαράξτε εθνική εξωτερική πολιτική, χαράξτε σε όλα τα ζητήµατα
και βάλτε –γνώριµη έκφρασή σας- τις κόκκινες γραµµές. Επιτέλους αντιδράστε, φανείτε άξιοι των περιστάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση θα βιώσουµε µία κατάρρευση όχι µόνο της
οικονοµικής ζωής, αλλά και της κρατικής µας υπόστασης και στη
Θράκη, αν όχι σε όλη την Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο πάλι για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κύριε
συνάδελφε, θα σας επαναλάβω ότι το θέµα της εγκαθίδρυσης
των ειδικών οικονοµικών ζωνών –και χαίροµαι ξαναλέω για άλλη
µια φορά που τα επισηµάνατε από την πρώτη στιγµή- ανήκει στην
αρµοδιότητα ενός άλλου Υπουργείου.
Λόγω όµως της σηµασίας της µια τέτοια κίνηση, να είστε βέβαιος, θα αποτελέσει κεντρική στρατηγική επιλογή και απόφαση
της Κυβέρνησης. Στην περίπτωση κατά την οποία προκριθεί τελικά η δηµιουργία ειδικής οικονοµικής ζώνης στην περιοχή της
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης είναι αυτονόητο ότι αφ’ ενός
µεν θα συνεκτιµηθούν όλες οι παράµετροι, αφ’ ετέρου θα ληφθεί
πρόνοια, ώστε τα προκύπτοντα οφέλη που θα κατανεµηθούν θα
είναι προς όφελος του συνόλου των κατοίκων της περιοχής.
Το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία η
οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην προσέλκυση των επενδύσεων και γενικότερα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και κινείται βεβαίως εντός του πλαισίου της
εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Επισηµαίνω επίσης προς ενηµέρωσή σας, ότι σύµφωνα µε την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία η λειτουργία των ελευθέρων ζωνών επιτρέπεται ως ειδική τελωνιακή ρύθµιση, υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις των άρθρων 166 και τα επόµενα του Κανονισµού
2913/92 που είναι ο Κοινοτικός Τελωνιακός Κώδικας. Εξ αυτού η
εγκαθίδρυση µιας ελεύθερης οικονοµικής ζώνης πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο σχεδιασµού και διαπραγµάτευσης µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειµένου
κατ’αρχάς να καταστεί συµβατή µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Στην αναφορά που κάνατε για τον όρο που χρησιµοποίησα,
είναι κάτι το οποίο νοµίζω το γνωρίζουν όλοι και απορώ διότι τουλάχιστον σε όσες ερωτήσεις έχουµε βρεθεί µαζί µου φαίνεστε
ότι είστε αρκετά ενηµερωµένος και γνωρίζετε ποια είναι η πραγµατικότητα.
Η µειονότητα στην περιοχή της Θράκης καταγράφεται σε
τρεις συγκεκριµένες κατηγορίες και το ξέρουµε όλοι πάρα πολύ
καλά. Είναι οι Ποµάκοι, είναι οι Ροµά και είναι και οι τουρκογενείς. Και, βεβαίως, πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτός ο διαχωρισµός
ενοχλεί ιδιαίτερα την τουρκική πλευρά. Ωστόσο, η Θράκη ως κοινωνία είναι ανοιχτή και προς το εξωτερικό της περιβάλλον, αλλά
ταυτόχρονα ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι συνιστά µία ευρωπαϊκή
περιφέρεια. Το τι θα κάνει η τουρκική πλευρά είναι βεβαίως σηµαντικό, αλλά αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο που σας ανέφερα νωρίτερα.
Είναι, όµως, σηµαντικότερο το τι κάνουµε εµείς ως υπεύθυνη
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και συντεταγµένη πολιτεία. Παρά, λοιπόν, τα δύσκολη συγκυρία,
µέριµνά µας είναι το µέλλον µε αιχµή την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο της Θράκης. Ευπρόσδεκτες, λοιπόν, θα ήταν και
οι δικές σας προτάσεις για το αναπτυξιακό µέλλον της ευρύτερης περιφέρειας, αλλά και γιατί όχι και για την περαιτέρω ενσωµάτωση των µελών της µουσουλµανικής µειονότητας σε όλες τις
πτυχές του εκεί δηµοσίου βίου.
Γνωρίζετε ασφαλώς πως η ελληνική πολιτεία και όλες οι ελληνικές µέχρι σήµερα κυβερνήσεις κινήθηκαν µέσα σε ένα πλαίσιο
συγκεκριµένων αρχών. Χάραξαν, εφάρµοσαν και συνεχίζουν να
εφαρµόζουν υπέρ των συµπολιτών µας, µελών της µειονότητας,
µια συνεκτική πολιτική στη βάση των δηµοκρατικών αξιών, των
προνοιών της Συνθήκης της Λωζάνης και βεβαίως, των διεθνών
και ευρωπαϊκών συµβάσεων προάσπισης των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Από κει και πέρα βεβαίως όλοι, άπαντες, ηµεδαποί και αλλοδαποί, οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τη νοµιµότητα, τα διεθνώς ισχύοντα, αλλά βεβαίως και τις πολιτικές και κοινωνικές
ευαισθησίες της χώρας µας. Όσοι επενδύουν στην περιχαράκωση της µειονότητας και µετέρχονται µάλιστα παρανόµων µεθόδων για την επίτευξη των στόχων τους, µαταιοπονούν.
Απαντώντας σ’ όλα αυτά τα οποία είπατε και τα οποία ενδεχοµένως έχουν µία λογική, αυτό που πρέπει να έχουµε ως αρχή, σχεδιασµό και βασική σκέψη της ελληνικής πολιτείας διαχρονικά
είναι ότι πρέπει να έχουν γνώση οι φύλακες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Να ρωτήσω κάτι …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, να µην ρωτήσετε. Δεν επιτρέπεται, δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό.
Να µη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κοιτάξτε, κύριε
συνάδελφε, η Βουλή λειτουργεί µε κάποιον Κανονισµό. Θα δείτε
λοιπόν ότι ο Κανονισµός λέει πως η διαδικασία των επικαίρων
ερωτήσεων είναι µεταξύ του ερωτώντος και του Υπουργού που
απαντά. Κανείς άλλος δεν έχει δικαίωµα να παρέµβει. Αν διαφωνείτε σε κάτι ή αν νοµίζετε ότι υπάρχει κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, µπορείτε να καταθέσετε εσείς µία επίκαιρη ερώτηση.
Αν επιλεγεί από το κόµµα σας, να συζητηθεί ευχαρίστως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
των συνεδριάσεων της Δευτέρας 27 Αυγούστου 2012 και της Τρίτης 28 Αυγούστου 2012 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς τα
Πρακτικά των συνεδριάσεων της Δευτέρας 27 Αυγούστου 2012
και της Τρίτης 28 Αυγούστου 2012 επικυρώθηκαν.
Επίσης, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νοµού Ροδόπης κ. Αχµέτ
Χατζή Οσµάν ζητεί ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η
Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Θα συζητηθεί τώρα η πέµπτη µε αριθµό 316/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Μάρκου προς
τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών, σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των καλλιτεχνικών σχολών των δήµων λόγω έλλειψης προσωπικού.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε
την επίκαιρη ερώτησή σας για δύο λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε το άρθρο 37 του ν. 3986/2011 επιβλήθηκαν
ποσοτικοί περιορισµοί στις προσλήψεις από ΟΤΑ Α’ βαθµού στο
πλαίσιο της περιστολής των δηµοσίων δαπανών. Σε εφαρµογή
των διατάξεων αυτών εξεδόθη η υπ’ αριθµόν 8735/2012 κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµι-
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κών, µε αντικείµενο τον ορισµό µέγιστου αριθµού προσλήψεων
µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από
τους ΟΤΑ για το έτος 2012. Με το ν. 4071/2012 που δηµοσιεύτηκε µόλις ένα µήνα µετά, εξαιρέθηκαν ρητά από τους περιορισµούς αυτούς το προσωπικό ορισµένου χρόνου που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και το
προσωπικό που αµείβεται από την καταβολή αντιτίµων µε τη
µορφή διδάκτρων.
Για το έτος 2012 όµως έχει ήδη καθοριστεί ως µέγιστος αριθµός προσωπικού που µπορεί να αµείβεται από την καταβολή αντιτίµων τα οκτακόσια άτοµα για ολόκληρη την επικράτεια. Το
προσωπικό αυτό απασχολείται ιδίως στις διάφορες καλλιτεχνικές
σχολές των δήµων, δηµοτικά ωδεία, σχολές χορού και φωτογραφίας, ενώ δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισµό των ΟΤΑ, δεδοµένου ότι αµείβεται αποκλειστικά από το αντίτιµο που καταβάλλουν
οι χρήστες των υπηρεσιών. Δηµιουργείται, λοιπόν, το εξής νοµικό
παράδοξο, µία προγενέστερη υπουργική απόφαση να υπερισχύει
ενός µεταγενέστερου νόµου για το ίδιο θέµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Ερωτάσθε λοιπόν: Πρώτον, σκοπεύετε να προχωρήσετε στην
έκδοση της προβλεπόµενης από το άρθρο 12 παράγραφος 14
του ν. 4071/2012 κοινής υπουργικής απόφασης για την έγκριση
των απαιτούµενων θέσεων και πότε; Μπορεί να σωθεί η επόµενη
χρονιά;
Δεύτερον, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ούτως ώστε να αντιµετωπιστεί το θέµα που έχει δηµιουργηθεί µε την επαπειλούµενη διακοπή λειτουργίας δηµοτικών καλλιτεχνικών σχολών σ’
όλη τη χώρα;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Κυρία
συνάδελφε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα
που µου δίνετε να ενηµερώσω το Σώµα για ένα κρίσιµο και επίκαιρο ζήτηµα, το οποίο σχετίζεται µε όλες τις δοµές πολιτιστικών
υπηρεσιών που παρέχουν ανταποδοτικά οι δήµοι σε ενδιαφερόµενους δηµότες.
Για την ιστορία του ζητήµατος θα σας πω ότι, όπως γνωρίζετε,
υπήρξε περιορισµός στον αριθµό προσλήψεων, αλλά µε διαπραγµάτευση που είχε κάνει η κυβέρνηση πριν τις τελευταίες
βουλευτικές εκλογές, πέτυχε την εξαίρεση για τη στελέχωση των
ΟΤΑ τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα επτά θέσεων.
Κάποιες απ’ αυτές, γύρω στις οκτακόσιες, καλύπτονται από
ανταποδοτικές εισφορές των εξυπηρετούµενων δηµοτών, κάποιες από προγράµµατα του ΕΣΠΑ και κάποιες από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Μετά απ’ αυτό προέκυψε και ο νόµος στον
οποίον αναφέρεστε.
Η πρώτη ανάγκη που εµείς έπρεπε να αντιµετωπίσουµε ήταν
να ενεργοποιήσουµε αυτήν τη δυνατότητα. Το κάναµε αµέσως
µετά την ορκωµοσία της νέας Κυβέρνησης για να καλύψουµε µε
τον απαιτούµενο αριθµό τις ανάγκες που είχαν τότε προκύψει
από τους βρεφονηπιακούς σταθµούς, που ήταν ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα. Περίσσεψαν κάποιες θέσεις για να καλύψουν τις
υπόλοιπες δοµές, οι οποίες εµφανώς δεν επαρκούν, γιατί η ζήτηση είναι αυξηµένη και χρειάζεται µεγαλύτερος αριθµός κάλυψης προκειµένου να λειτουργήσουν τα ωδεία και οι άλλες
πολιτιστικές δοµές.
Αφού ενεργοποιήσαµε όλες τις διοικητικές διαδικασίες το
θέµα αυτή τη στιγµή βρίσκεται στα χέρια των δύο συναρµόδιων
Υπουργείων. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης θα πρέπει να συναινέσει επισηµαίνοντας ότι επειδή ακριβώς είναι ανταποδοτικά τα χρήµατα και δεν καλύπτονται από τον κρατικό
προϋπολογισµό αλλά από τους ωφελούµενους, δεν προσµετρώνται σ’ αυτόν τον περιοριστικό αριθµό. Περιµένουµε απάντηση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Στη συνέχεια περιµένουµε την έγκριση των σχετικών κονδυλίων από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκειµένου να διευκολύνουµε
τους δήµους να προσλάβουν ακόµα περισσότερους διδάσκοντες
και έτσι να εξυπηρετηθούν οι πραγµατικές ανάγκες των τοπικών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κοινωνιών.
Στηρίζουµε αυτήν τη λογική. Αντιλαµβάνεστε ότι κάθε βήµα
επιτυγχάνεται µέσα από διαπραγµατεύσεις και χωρίς απόκλιση
από τον κεντρικό οικονοµικό στόχο, που δεν προσδιορίστηκε από
εµάς, για σταδιακή µείωση για 10% περίπου του προσωπικού
που απασχολούνταν σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Εµείς
περιµένουµε τις απαντήσεις από τα συναρµόδια Υπουργεία για
να προχωρήσουµε, όπως οφείλουµε για να καλύψουµε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρία συνάδελφε, έχετε άλλα τρία λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Απλά, πληροφοριακά, να σας πω ότι
στη Θεσσαλονίκη, απ’ όπου και κατάγοµαι, στο Δήµο Πανοράµατος, στο Δήµο Χαλκηδόνας-Κουφαλίων και ιδιαίτερα στο νούµερο ένα δήµο σε όλη την Ελλάδα, το Δήµο Θέρµης, αυτήν τη
στιγµή φοιτούν τέσσερις χιλιάδες διακόσια παιδιά σ’ αυτές τις
σχολές. Τα τρεις χιλιάδες εξακόσια έχουν να κάνουν µε µουσικά
ωδεία και τα οκτακόσια παιδιά ασχολούνται µε τον αθλητισµό.
Φαντάζοµαι ότι καταλαβαίνετε ότι ορισµένα παιδιά είναι στο πτυχίο. Πρέπει να δούµε τι θα γίνει µε αυτά τα παιδιά, γιατί είναι
πάρα πολύ δύσκολο και ειδικά αυτήν την περίοδο για τους γονείς
να πληρώσουν δίδακτρα σε κάποια ιδιωτική σχολή.
Νοµίζω όµως ότι στην προκειµένη περίπτωση αυτή είναι µια
βασική επιλογή και έχει να κάνει περισσότερο µε την πολιτική
αλλά και την κοινωνία της χώρας. Είναι βασικό στο επίπεδο της
πολιτικής και της κοινωνίας. Μπορεί βέβαια κάποιοι να πιστεύουν
ότι είναι άνευ ουσίας, αλλά είναι πολύ σηµαντικό τα παιδιά να
ασχολούνται µε το θέατρο, µε τη µουσική, µε το χορό, από το να
είναι στους δρόµους ή µπροστά σε µια τηλεόραση και σε έναν
υπολογιστή. Νοµίζω ότι είναι µείζονος σηµασίας αυτή τη στιγµή,
γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά που δεν θα έχουν να ασχοληθούν
µε κάτι τέτοιο. Ειδικά τώρα που είµαστε σε περίοδο οικονοµικής
κρίσης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Αντιλαµβάνοµαι πλήρως το µέγεθος και τη σηµασία του ζητήµατος που
περιγράφετε. Εµείς έχουµε καταγράψει τις ανάγκες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θεωρούµε ότι µε πιστώσεις που θα καλύπτουν περίπου τις χίλιες έκτακτες θέσεις, µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες µε πληρότητα. Αυτήν τη στιγµή µε τις υφιστάµενες δυνατότητες µπορούµε να καλύψουµε µόνο ποσοστό
αυτών των θέσεων.
Επειδή, λοιπόν, συµµεριζόµαστε την ίδια αντίληψη µαζί σας,
έχουµε υποβάλει το σχετικό αίτηµα προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και προς το Υπουργείο Οικονοµικών, προς
το Γενικό Λογιστήριο, προκειµένου να επισηµάνουν και αυτοί από
τη δική τους πλευρά ότι αφού δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισµός δικαιούµεθα να προχωρήσουµε στις αντίστοιχες
προσλήψεις µέσω των δήµων.
Ευελπιστώ ότι τις επόµενες ώρες θα βρεθεί οριστική λύση στο
ζήτηµα για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε και τα ζητήµατα
της φετινής χρονιάς, διαφορετικά θα επανέλθω για να σας ενηµερώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθω
στην τελευταία επίκαιρη ερώτηση για σήµερα, να κάνω µια επισήµανση, η οποία θα ήθελα να καταγραφεί στα Πρακτικά και να
γίνουν οι απαραίτητες επισηµάνσεις και στους αρµόδιους
υπουργούς.
Όταν υπάρχει στο πρόγραµµα µια επίκαιρη ερώτηση –έχει ξανασυµβεί και το βλέπω και από την Έδρα- θα παρακαλούσα οι
Υπουργοί να ενηµερώνουν τους Βουλευτές τουλάχιστον την προηγούµενη µέρα ότι δεν θα παρασταθούν στη Βουλή για να δώσουν απάντηση.
Πολλοί συνάδελφοι προερχόµαστε από την περιφέρεια και θέλουµε να είµαστε κοντά στους πολίτες.
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Εποµένως, παρακαλώ τους κυρίους Υπουργούς, όταν δεν θα
µπορούν να έρχονται για τους δικούς τους λόγους, να αναφέρονται από το προηγούµενο βράδυ στις Υπηρεσίες της Βουλής
και ίσως και στον ίδιο το Βουλευτή, για να µη χάνει την ηµέρα
του και φεύγει από τις άλλες του υποχρεώσεις προς τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Επόµενη είναι η έκτη µε αριθµό 339/25-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την
ανάγκη καταβολής στους κτηνοτρόφους της εξισωτικής αποζηµίωσης.
Ο κ. Μωραΐτης έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Επιτέλους, κύριε Υπουργέ, έρχεστε
να απαντήσετε σε µία ερώτηση που έχει κατατεθεί για τέταρτη
φορά. Βέβαια, θα έχετε τους λόγους σας. Θα τους δούµε.
Οργή και αγανάκτηση επικρατεί σε µεγάλο µέρος των κτηνοτρόφων, παρά τις διαβεβαιώσεις τις δικές σας ότι είναι λίγες χιλιάδες αυτοί που δεν πήραν την εξισωτική αποζηµίωση, περίπου
τρεις χιλιάδες. Από τους εβδοµήντα δύο χιλιάδες, δηλαδή, οι
εξήντα εννέα χιλιάδες πήραν την εξισωτική αποζηµίωση. Αυτό
δεν είναι αλήθεια. Οι δικές µας πληροφορίες είναι τελείως διαφορετικές. Είναι πάρα πολλοί οι κτηνοτρόφοι και στην Κρήτη και
στην Αργολίδα και στην ιδιαίτερη πατρίδα σας και αλλού.
Εποµένως αυτός ο αριθµός, κατά τη γνώµη µας, δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.
Δεν είναι, όµως, µόνο αυτό. Είναι ότι εκκρεµούν περιπτώσεις
εξισωτικής αποζηµίωσης και του 2009 και του 2010, σε µία χρονική στιγµή που η αντιαγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εσείς εφαρµόζετε µε ευλάβεια, έχει οδηγήσει σε
κατάρρευση τον κλάδο της κτηνοτροφίας. Μιλάµε για έναν
κλάδο ο οποίος έχει ιδιαίτερη διατροφική αξία και σηµασία για
τα λαϊκά στρώµατα, τον οποίο έχετε οδηγήσει σε απόγνωση.
Θεωρούµε ότι πρέπει να δοθούν άµεσα οι επιδοτήσεις αυτές.
Εξάλλου, αυτό που λέτε, ότι λείπουν δικαιολογητικά, δεν
ισχύει. Κι αν ακόµη ισχύει, υπήρχε τεράστιος χρόνος από τότε
που υποβλήθηκαν οι αιτήσεις, που µπορούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να
κάνει διασταύρωση στοιχείων. Δεν το έκανε. Οι κτηνοτρόφοι λένε
ότι αυτά τα στοιχεία τα πήγαν δύο και τρεις φορές.
Εποµένως, είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβληµα. Και βρισκόµαστε σε µία χρονική στιγµή όπου τα καρτέλ του γάλακτος, που
υπηρετείτε, όπως είπα, µε ευλάβεια, δεν δίνουν χρήµατα, που ο
κ. Σάλας έχει κλείσει για τα καλά τους κρουνούς -που εσείς πριν
λίγες ηµέρες είπατε ότι θα ανοίξει- µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να πάρουν ζωοτροφές και να έχουν πρόβληµα επιβίωσης
των ζώων.
Θα θέλαµε να απαντήσετε στο εξής: Θα δοθούν άµεσα οι επιδοτήσεις στους δικαιούχους της φετινής χρονιάς, αλλά και στις
περιπτώσεις του 2009 και του 2010;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, έχουµε απαντήσει κατ’ επανάληψη και στο
πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου µε δεκάδες ερωτήσεις,
για το ζήτηµα της εξισωτικής αποζηµίωσης. Άλλωστε, η εξισωτική αποζηµίωση είναι από τα θέµατα για τα οποία η Κυβέρνηση
µπορεί να υποστηρίζει, χωρίς ουσιαστικό αντίλογο, ότι ήταν συνεπής στις προεκλογικές της δεσµεύσεις, καθώς καταβλήθηκε
εντός των πρώτων εκατό ηµερών διακυβέρνησης.
Θυµίζω ότι η εξισωτική αποζηµίωση είχε περικοπεί από τα
160.000.000 στα 100.000.000 ευρώ στο πλαίσιο του µεσοπρόθεσµου, και υπήρξε δέσµευση του ίδιου του Πρωθυπουργού, του
Αντώνη Σαµαρά, για αποκατάστασή της. Έτσι, καταβάλλεται
ολόκληρη –και τα 160.000.000- σε όλους τους δικαιούχους.
Αν είχε γίνει η περικοπή, δεν θα είχε δοθεί σε εβδοµήντα δύο
χιλιάδες δικαιούχους αλλά µόλις σε σαράντα χιλιάδες κτηνοτρό-
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φους.
Όπως ξέρετε, αυτή η εξισωτική αποζηµίωση δίνεται ως αντιστάθµισµα σε κτηνοτρόφους και αγρότες ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, προκειµένου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά
τους σε περιοχές µε φτωχούς βοσκότοπους. Στόχος, δηλαδή,
είναι να εµποδιστεί η περαιτέρω απερήµωση της υπαίθρου και
ιδιαίτερα αυτών των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών.
Θέλω να θυµίσω ότι φέτος είχαµε τα λιγότερα προβλήµατα σε
σχέση µε αυτά που συνέβαιναν τα προηγούµενα χρόνια. Δεν
συµφωνώ µε τις δικές σας διαπιστώσεις και θα αναφερθώ µε
συγκεκριµένα στοιχεία.
Μέχρι τις 20 Αυγούστου πληρώθηκαν πάνω από εξήντα εννέα
χιλιάδες δικαιούχοι. Μιλήσατε για την ιδιαίτερη πατρίδα µου, τη
Λάρισα, ότι είχαµε προβλήµατα. Μα, αν είχαµε προβλήµατα, δεν
θα ήµουν πρώτος εγώ αποδέκτης αυτών των προβληµάτων;
Εστιάσατε την ερώτησή σας ιδιαίτερα στο Νοµό Αργολίδας.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να απαντήσω µε συγκεκριµένα στοιχεία
και αριθµούς, για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις. Διότι µία
από τις παθογένειες της πολιτικής είναι το γεγονός ότι µιλούµε
γενικώς και αορίστως, χωρίς να δίνουµε στοιχεία.
Στην Αργολίδα, λοιπόν, υποβλήθηκαν χίλιες τετρακόσιες
εξήντα εννέα αιτήσεις. Στις 20 Αυγούστου πληρώθηκαν επτακόσιοι εννέα κτηνοτρόφοι µε 1. 116. 335 ευρώ. Το ότι υπέβαλαν χίλιες τετρακόσιες εξήντα εννέα αιτήσεις, αυτό δεν σηµαίνει ότι
αυτόµατα είναι όλοι δικαιούχοι.
Συγκεκριµένα, ενενήντα έξι παραγωγοί απερρίφθησαν αυτόµατα από το σύστηµα, γιατί δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι ορεινών,
µειονεκτικών περιοχών ή µετακινούµενοι σε αυτές, τουλάχιστον,
για πέντε µήνες, όπως λέει ο κανονισµός.
Εξήντα οκτώ παραγωγοί απερρίφθησαν, γιατί κατείχαν έκταση
µικρότερη από δύο εκτάρια, όπως προβλέπει ρητά ο κοινοτικός
κανονισµός.
Εβδοµήντα επτά παραγωγοί απερρίφθησαν, διότι είναι συνταξιούχοι άνω των εξήντα πέντε ετών.
Ογδόντα έξι παραγωγοί απερρίφθησαν, γιατί δεν ικανοποιούσαν τον όρο που θέλει τουλάχιστον 25% του εισοδήµατός τους
να προέρχεται από αγροτικές ενασχολήσεις.
Εκατόν ενενήντα επτά παραγωγοί δεν είχαν υποβάλει αντίγραφο ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Ε1, ούτε
υπεύθυνη δήλωση προς την οικεία ΔΟΥ, ότι δεν έχει υποβληθεί
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα χρειαστώ µια µικρή ανοχή, κυρία Πρόεδρε.
Εξήντα εννέα παραγωγοί δεν είχαν υποβάλει βεβαίωση µονίµου κατοικίας. Σαράντα τέσσερις παραγωγοί είχαν εισόδηµα από
εµπορικές επιχειρήσεις, αλλά δεν προσκόµισαν αντίγραφο µηχανογραφικού δελτίου οικονοµικών στοιχείων επιχειρήσεων και
επιτηδευµάτων, το Ε3.
Σαράντα οκτώ παραγωγοί είχαν εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, αλλά δεν προσκόµισαν βεβαίωση έναρξης εργασιών
φυσικού προσώπου επιτηδευµατία.
Οι µισοί, δηλαδή, παραγωγοί απ’ όσους απερρίφθησαν στην
πρώτη φάση δεν είναι δικαιούχοι, γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και απερρίφθησαν άµεσα από το σύστηµα.
Αιτήσεις θεραπείας έγιναν από τετρακόσιους τριάντα τέσσερις
κτηνοτρόφους. Εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του Οκτωβρίου θα πληρωθούν, εφόσον τα δικαιολογητικά τους είναι όπως
πρέπει µε επιπλέον 500.000 ευρώ.
Άρα, λοιπόν, καµµία διαφορά δεν προκύπτει µε τα χρήµατα
που δόθηκαν πέρσι, κύριε συνάδελφε.
Για τα υπόλοιπα θα σας απαντήσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Τη συνέπειά σας, κύριε Υπουργέ, θα
την κρίνουν οι κτηνοτρόφοι.
Είχατε πει στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και εσείς
και ο κύριος Υπουργός ότι το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτέµβρη
θα δοθούν οι υπόλοιπες εξισωτικές αποζηµιώσεις, πράγµα που
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δεν έγινε. Τώρα, λέτε ότι θα δοθούν στις 15 του Οκτώβρη κι αν
τα δικαιολογητικά είναι αυτά που πρέπει.
Θα σταθώ σε δύο ζητήµατα: Κατ’αρχάς, όσον αφορά τη µόνιµή κατοικία, υπάρχουν αρκετοί φτωχοί κτηνοτρόφοι, τους οποίους ανάγκασε η πολιτική σας -επειδή κλείνετε σχολειά, παιδικούς
σταθµούς- να µετακινηθούν σε άλλες περιοχές για να πηγαίνουν
τα παιδιά τους στο σχολείο. Αυτοί έχουν προσκοµίσει δικαιολογητικά και θα τους απορρίψετε. Εµείς θεωρούµε ότι ιδιαίτερα γι’
αυτούς τους φτωχούς κτηνοτρόφους δεν πρέπει να ληφθεί
υπ’όψιν η κατοικία, γιατί αυτοί αναγκάζονται –όπως ανέφερα- να
πηγαίνουν τα παιδιά τους στα σχολεία και τους παιδικούς σταθµούς.
Δεύτερο σοβαρό ζήτηµα: Η διασταύρωση στοιχείων, κύριε
Υπουργέ, θα µπορούσε να είχε γίνει αρκετό καιρό πριν. Εδώ και
επτά µήνες έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά. Θα µπορούσε ο
ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνεργασία µε τις ενώσεις, να έχει ενηµερώσει
τους παραγωγούς. Εποµένως τεκµηριώνεται αυτό που λέµε
εµείς: Το 50% είναι στην Αργολίδα, ανεξάρτητα από την έλλειψη
δικαιολογητικών. Εποµένως είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβληµα.
Εµείς θεωρούµε ότι αυτή η πολιτική οδηγεί σε αφανισµό την
κτηνοτροφία. Σε µια χώρα που έχει διατροφική εξάρτηση, σε µια
χώρα που το ελλειµµατικό αγροτικό ισοζύγιο σε µεγάλο βαθµό
προέρχεται από κτηνοτροφικά προϊόντα, εσείς εξακολουθείτε
αυτήν την αγροτοκτόνα πολιτική.
Εµείς θέλουµε συγκεκριµένες απαντήσεις. Να ληφθούν τώρα
µέτρα. Σας είπαµε κι άλλες φορές ότι θα ψοφήσουν ζώα. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν να ταΐσουν τα ζώα τους. Αυτό το ξέρετε
πολύ καλά. Και αυτά που λέτε τα ακούνε και οι συµπατριώτες
σας στη Θεσσαλία.
Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα τώρα. Πρέπει
να δοθούν άτοκα δάνεια στους κτηνοτρόφους, όχι όµως, σαν
αυτά που είχαν δοθεί στο παρελθόν και έγιναν ληξιπρόθεσµα.
Πρέπει να δοθούν άτοκα δάνεια τώρα, γιατί οι ζωοτροφές σε
πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα θα διπλασιαστούν.
Εµείς, επίσης, θέλουµε να ληφθούν µέτρα σε ό,τι αφορά τις
παράνοµες ελληνοποιήσεις, καθώς και µέτρα για την προστασία
της ντόπιας παραγωγής. Θέλουµε, όµως, να ληφθούν κι άλλα
µέτρα σε ό,τι αφορά τα καρτέλ. Με την πολιτική σας όχι µόνο
δεν προστατεύετε τους κτηνοτρόφους αλλά ξεπουλάτε και τη
«ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ» που ήταν το τελευταίο στήριγµα των κτηνοτρόφων και τους οδηγείτε πραγµατικά σε χειρότερες καταστάσεις.
Σας προειδοποιούµε ότι η κτηνοτροφία θα καταρρεύσει πλήρως, αν δεν ληφθούν µέτρα τώρα. Και θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές οι συνέπειες και µε το θέµα της Αγροτικής Τράπεζας. Τώρα,
στηριζόµαστε στη φιλανθρωπία του κ. Σάλλα για να δώσει χρήµατα. Εµείς θεωρούµε ότι δεν θα δώσει και η κτηνοτροφία θα
οδηγηθεί σε κατάρρευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος για τρία λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, για την καθυστέρηση στην καταβολή της
εξισωτικής αποζηµίωσης σε όσους είχαν υποβάλει λάθος δικαιολογητικά δεν ευθύνεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
ούτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιοι οι παραγωγοί είναι αυτοί που ζήτησαν
µεγαλύτερη προθεσµία, προκειµένου να κάνουν τις απαραίτητες
διορθώσεις.
Όσον αφορά τα άτοκα δάνεια, που λέτε, ξέρετε ότι η χώρα καλείται να πληρώνει πρόστιµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στο
παρελθόν χρησιµοποίησε τέτοιες τακτικές. Όλοι θα πρέπει να είµαστε πιο υπεύθυνοι, διότι η Ελλάδα βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, έχει δικαιώµατα, όπως έχω ξαναπεί σε αυτήν την Αίθουσα, αλλά έχει και υποχρεώσεις.
Ξέρετε, λοιπόν, πολύ καλά, ότι η εξισωτική αποζηµίωση είναι
ένα µέτρο χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνεται υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Δύο είναι οι βασικότε-
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ρες απ’ αυτές. Πρώτον, η διαµονή σε ορεινές και µειονεκτικές
περιοχές και δεύτερον, το εισόδηµα των δικαιούχων να είναι τουλάχιστον κατά 25% από αγροτική ενασχόληση.
Αναφερθήκατε σε αυτούς που έχουν πρόβληµα µε τη διεύθυνση κατοικίας τους, γιατί µπορεί να µην υπάρχει σχολείο στο
χωριό όπου έχουν τη δραστηριότητά τους και να αναγκάζονται
να διατηρούν και δεύτερο σπίτι. Αυτό το ζήτηµα αντιµετωπίζεται
µε ένσταση, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των αιτήσεων θεραπείας και επιτόπιο έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που µπορεί να
διαπιστώνει τη βασιµότητα της ένστασης από επικουρικά στοιχεία, όπως είναι οι λογαριασµοί της ΔΕΗ και άλλα.
Θα πρέπει, όµως, και οι κτηνοτρόφοι που αναγκάζονται να διατηρούν δύο σπίτια να είναι πιο προσεκτικοί, όταν υποβάλουν τη
δήλωσή τους στην εφορία και να δηλώνουν ως διεύθυνση κατοικίας τη βασική τους κατοικία, που είναι στο χωριό όπου διατηρούν και την κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Γιατί, όπως
ξέρετε, για την καταβολή της εξισωτικής αποζηµίωσης λαµβάνεται υπ’ όψιν η διεύθυνση που υπάρχει στη φορολογική δήλωση.
Λέτε στην ερώτησή σας ότι η εξισωτική θα έπρεπε να είχε καταβληθεί από το Μάρτιο του 2012. Η εξισωτική αποζηµίωση καταβάλλεται πάντα το καλοκαίρι, για να µπορούν οι κτηνοτρόφοι
να αγοράζουν έγκαιρα σε προσιτές τιµές τις ζωοτροφές τους.
Για να πληρωθεί, όµως, η εξισωτική, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ενιαία ενίσχυση και το άρθρο 68, το ποιοτικό παρακράτηµα, µέχρι το τέλος Ιουνίου. Πριν, λοιπόν, από τα τέλη Ιουνίου,
δεν µπορεί να πληρωθεί η εξισωτική αποζηµίωση.
Η µικρή καθυστέρηση που υπήρχε φέτος, όπως ξέρετε, έχει
να κάνει µε την προσπάθεια για την εξεύρεση των χρηµάτων,
προκειµένου να καταβληθεί στο σύνολό της η εξισωτική αποζηµίωση, όπως αποτελούσε δέσµευση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Τα τελευταία χρήµατα βρέθηκαν από τη µείωση στις
αποδοχές του Πρωθυπουργού, των µελών της Κυβέρνησης, των
Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων.
Επιτρέψτε µου να δώσω και µία απάντηση για τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους, που ρωτούν εάν έχουν τη δυνατότητα να
επιστρέψουν στα χειµαδιά πριν από του Άη Δηµήτρη. Όπως ξέρετε, για να λαµβάνουν οι µετακινούµενοι την εξισωτική, πρέπει
να είναι τουλάχιστον πέντε µήνες στις ορεινές και µειονεκτικές
περιοχές. Εάν, όµως, οι περιφερειακές ενότητες ζητήσουν κατ’
εξαίρεση µείωση του χρονικού διαστήµατος της ελάχιστης παραµονής στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ
εξετάζει θετικά το αίτηµα από τη στιγµή που έχει σοβαρή αιτιολογική βάση, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος, όπως είναι η ξηρασία
σε κάποιους νοµούς, που έχει ως συνέπεια την εξάντληση των
βοσκοτόπων.
Όσον αφορά την εκκρεµότητα των πληρωµών από προηγούµενα χρόνια, η ενηµέρωση που έχω είναι ότι πρόκειται για µεµονωµένες περιπτώσεις που εξετάζονται και θα πληρωθούν µόλις
ολοκληρωθεί η πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης για το
2011.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω ότι στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καταβάλλουµε κάθε δυνατή
προσπάθεια, προκειµένου να στηρίξουµε σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Στο
Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
πραγµατοποιήθηκε στις αρχές της εβδοµάδος, η Ελλάδα έθεσε
µετ’ επιτάσεως το πρόβληµα που υπάρχει στην ελληνική κτηνοτροφία µε τις τιµές των ζωοτροφών. Ζητήσαµε να υπάρχει η δυνατότητα προγράµµατος κρατικών ενισχύσεων «de minimis» για
τους κτηνοτρόφους, ζητήσαµε ενεργοποίηση του Ταµείου Αλληλεγγύης και ενίσχυση της καλλιέργειας των ψυχανθών. Αυτά τα
θέµατα τέθηκαν και από άλλες χώρες που αντιµετωπίζουν ανάλογα προβλήµατα. Ο Επίτροπος, ο κ. Τσιόλος, απήντησε ότι τα
βλέπει θετικά και αποφάσεις αναµένουµε την άλλη εβδοµάδα
στη συζήτηση που θα υπάρχει στη διαχειριστική επιτροπή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εισερχόµαστε
στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 8/5/13-9-2012 επίκαιρη επερώτηση τριάντα Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, κ.κ. Κωνσταντίνου
Μπάρκα, Ειρήνης (Ρένας) Αγαθοπούλου, Ιωάννας Γαϊτάνη, Δηµητρίου Γάκη, Ευάγγελου Διαµαντόπουλου, Κωνσταντίνου Δερµιτζάκη, Ειρήνης (Ρένας) Δούρου, Παναγιώτας Δριτσέλη, Κωνσταντίνου Ζαχαριά, Χουσεΐν Ζεϊµπέκ, Ιωάννη Ζερδελή, Χρήστου
Καραγιαννίδη, Σταύρου Κοντονή, Παναγιώτη Κουρουµπλή, Μιχαήλ Κριτσιωτάκη, Βασιλείου Κυριακάκη, Ζωής Κωσταντοπούλου, Παναγιώτη Λαφαζάνη, Αλεξάνδρου Μεϊκόπουλου, Αλεξίου
Μητροπούλου, Νικολάου Μιχαλάκη, Μαρίας Μπόλαρη, Ανδρέα
Ξάνθου, Γεωργίου Πάντζα, Αθανασίου Πετράκου, Στέφανου Σαµοΐλη, Ιωάννη Σταθά, Δηµητρίου Στρατούλη, Δηµητρίου Τσουκαλά και Δέσποινας Χαραλαµπίδου προς τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις εργασιακές
σχέσεις, τους µισθούς και τις συντάξεις.
Πρέπει να ανακοινώσω στο Σώµα ότι µε έγγραφο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ορίζεται
για τη συζήτηση της επερώτησης ο κ. Δηµήτρης Στρατούλης.
Εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Κουτσούκος Ιωάννης.
Εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ ορίζεται
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Κατσώτης Χρήστος.
Το λόγο έχει τώρα ο πρώτος επερωτών Βουλευτής, κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’αρχάς να
σας καλωσορίσουµε στην Αίθουσα, µιας και έχουµε πολύ καιρό
να σας δούµε από κοντά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Μάϊο του 2010 η Ελλάδα
µπήκε στο µηχανισµό στήριξης µε επίσηµη δικαιολογία την αδυναµία αποπληρωµής του δηµοσίου χρέους. Μια κρίση κρατικού
χρέους, η οποία προέκυψε από χρήση δανεισµού που ο κ. Αλογοσκούφης προετοίµασε και ο κ. Παπακωνσταντίνου υλοποίησε.
Μια κρίση κρατικών χρεών που επιλέξατε να λυθεί µε τη µεταφορά της στην εργασία, µέσω της εσωτερικής υποτίµησης των
µισθών.
Από το Μάϊο του 2010 καταστρέφετε τις εργασιακές σχέσεις
και επιτίθεστε στον κόσµο της εργασίας µε άλλοθι ένα χρέος, το
οποίο επιµένετε να βαπτίζετε «δηµόσιο». Ένα χρέος που προκύπτει από τις τράπεζες, τη φοροασυλία και τη φοροδιαφυγή του
κεφαλαίου, τους Ολυµπιακούς Αγώνες, τους εξοπλισµούς, την
εκκλησία. Έχετε δώσει έως σήµερα στις τράπεζες 178 δισεκατοµµύρια ευρώ, κύριε Υπουργέ και κανείς δεν ξέρει πού θα σταµατήσετε. Είναι 178 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία
προστίθενται στο κρατικό χρέος, το οποίο εσείς επιµένετε να χαρακτηρίζετε δηµόσιο. Δεν θα πούµε τίποτα παραπάνω από αυτό,
απλώς θα επαναλάβουµε το ποσό για να αιωρείται στην Αίθουσα,
178 δισεκατοµµύρια ευρώ στις τράπεζες.
Ας µιλήσουµε, όµως, για τη φοροασυλία του κεφαλαίου. Στα
στοιχεία της EUROSTAT µπορείτε να βρείτε το συγκριτικό πίνακα
δαπανών-εσόδων, µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας από
το 1998 έως το 2009. Εδώ περιγράφεται ένα µόνιµο έλλειµµα µεταξύ δαπανών και εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού της
τάξης του 6%. Ένα µόνιµο έλλειµµα σε περίοδο ισχυρής ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισµού, που αντί να µειώσει το χρέος
στα επίπεδα του 60% και 70%, παρήγαγε νέα χρέη και δροµολόγησε τις εξελίξεις.
Η διαφορά µεταξύ δαπανών και εσόδων που προκύπτει από
τη µόνιµη άρνηση των πλουσίων να πληρώσουν, συνοδευόµενοι
από τη δική σας θέληση να νοµοθετείτε τη φοροασυλία, είναι ο
λόγος των ελλειµµατικών προϋπολογισµών τριάντα χρόνια τώρα.
Το κράτος καταφεύγει σε δανεισµό, λόγω των ελλειµµάτων και
βγάζει οµόλογα µε υψηλά επιτόκια. Τα οµόλογα, τα οποία παράγουν κέρδος γι’ αυτούς που τα έχουν, αγοράζονται από τους ίδιους πλούσιους που δεν πληρώνουν φόρους. Με ένα σµπάρο δυο
τρυγόνια, κύριε Υπουργέ. Κάντε τους υπολογισµούς και θα
βρείτε το δηµόσιο χρέος.
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Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, κατά τη δεκαετία
που µας πέρασε οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι έφτασαν να φοροδοτούν, κατά 52% τα έσοδα του κράτους. Έχουµε πλήρη πλειοψηφία. Την ίδια περίοδο οι επιχειρήσεις ελαφρύνθηκαν κατά
δεκαέξι µονάδες φτάνοντας στο αισχρό 30% συµµετοχή και δεν
θα επεκταθούµε στους άµεσους φόρους. Την τελευταία δεκαετία
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία έφτιαξαν ένα διπλά ταξικό φορολογικό σύστηµα τόσο στις άµεσες όσο και στις έµµεσες εισφορές
της µεγάλης πλειοψηφίας. Φτιάξατε το πιο ταξικό, το πιο άδικο,
το πιο εµφυλιοπολεµικό σύστηµα φορολόγησης σε όλη την Ευρώπη και σήµερα λέτε ότι θα µειώσετε τη φορολογία του κεφαλαίου κατά 15%.
Λόγω χρόνου δεν αναφερόµαστε στο πάρτι των Ολυµπιακών
Αγώνων. Όταν θα βρείτε κάποια στιγµή πόσο µας κόστισε, να
µας ενηµερώσετε για το πάρτι των εξοπλισµών και τις σκανδαλώδεις σχέσεις του ελληνικού κράτους µε την εκκλησία.
Ο ελληνικός λαός, κύριε Υπουργέ, δεν δηµιούργησε κανένα
χρέος. Το µόνο δηµόσιο χρέος του ελληνικού λαού είναι να σας
περάσει στις σελίδες της ελληνικής ιστορίας.
Το χρέος των πλουσίων, που εξακολουθείτε να το ονοµάζετε
δηµόσιο έχει φτάσει πλέον στο 165%. Το κόψατε. Θα το ξανακόψετε. Θα διαγράψετε τα χρέη των πλουσίων Ελλήνων και ξένων
που τζόγαραν στα οµόλογα. Θα διαγράφατε το κρατικό χρέος,
που στην ουσία αποτελεί τα κρατικοδίαιτα κέρδη των Ελλήνων
και ξένων καπιταλιστών, τραπεζών, βιοµηχάνων, πολυεθνικών,
κοµπραδόρων, µεγαλοοµολογιούχων, που ακόµη και σήµερα
κερδίζουν από τα επιτόκια κάθε φορά που το κράτος βγαίνει στις
αγορές για να αντλήσει 1, 2 ή και 3 δισεκατοµµύρια.
Όλοι τους φτιάχτηκαν µε τις πλάτες του κράτους. Το κράτος
εγγυήθηκε τα κέρδη τους. Τα µετέφερε στις πλάτες του ελληνικού λαού και τώρα τα διαγράφει χωρίς αποζηµίωση για τους µικροοµολογιούχους, χωρίς αποζηµίωση για τα ασφαλιστικά
ταµεία. Το χρέος σαν άλλοθι σας πήγε ως το µεσοπρόθεσµο. Γι’
αυτό το 2011 µας είπατε ένα άλλο παραµύθι, το µισθολογικό κόστος. Τώρα, το πρόβληµα δεν είναι το δηµόσιο χρέος, αλλά η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, όπως µας λέτε. Με
ποια στοιχεία, όµως; Τα στοιχεία που επικαλείστε συνεχώς είναι
η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ. Σύµφωνα µε αυτήν, η Ελλάδα έχει κατρακυλήσει τα τελευταία χρόνια στην 96η θέση για το 2012. Ας δούµε, όµως, από πού
προκύπτουν αυτά τα στοιχεία.
Στην ενότητα «Συνεργαζόµενα Ινστιτούτα» της έκθεσης, αν
ανατρέξουµε στην Ελλάδα θα βρούµε ένα µόνο ινστιτούτο-συνεργάτη συνοδευόµενο από δύο ονόµατα. Ο οργανισµός αυτός
δεν είναι ούτε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ούτε κάποιος άλλος
οργανισµός δηµοσίου συµφέροντος. Η µοναδική πηγή άντλησης
δεδοµένων για την έρευνα είναι ο ΣΕΒ. Έτσι, έχουµε τον εξής
οργανωµένο παραλογισµό. Ο ΣΕΒ, µία εργοδοτική βιοµηχανική
ένωση τροφοδοτεί µε στοιχεία έναν µη κερδοσκοπικό ιδιωτικό
οργανισµό που µε τη σειρά του κατατάσσει τη χώρα βάσει αποκλειστικά των στοιχείων αυτών. Στη συνέχεια, αυτή η έρευνα γίνεται επιχείρηµα για τον ΣΕΒ, την Κυβέρνηση, τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης, όλους όσους αντικειµενικά ευνοούνται µε την εικόνα µίας καταρρέουσας οικονοµίας.
Όπως και να έχει, εµείς βάσιµα µπορούµε να θεωρήσουµε ότι
ο ΣΕΒ δίνει στοιχεία τα οποία εκπληρώνουν τις ιδιοτελείς επιδιώξεις του και όχι την αντικειµενική ακτινογραφία της ελληνικής οικονοµίας. Πρόβληµα, λοιπόν, ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονοµίας. Πώς το αντιµετωπίζετε; Με εσωτερική υποτίµηση, µε
κινεζοποίηση της εργασίας, µε τη δηµιουργία του κινέζου ευρωπαίου εργαζόµενου.
Ας δούµε κάποια ενδεικτικά αποτελέσµατα αυτού του σχεδίου,
που στην ουσία αποτελεί µία χωρίς προηγούµενο επίθεση του
κεφαλαίου στην εργατική τάξη. Με στοιχεία της έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για το 2012, την οποία σας καταθέτω, κύριε Υπουργέ, µήπως και καταλάβετε ότι υπάρχουν και
άλλοι πέρα από το ΣΕΒ και την Τράπεζα της Ελλάδας ως πηγή
στοιχείων, από το 2009 έως το 2012 το πρόγραµµα της εσωτερικής υποτίµησης της εργασίας έχει προκαλέσει ενδεικτικά: Μείωση µισθών 22% έως 55%, µείωση του κόστους εργασίας στο
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80% του µέσου όρου της Γερµανίας. Προβλεπόµενη πραγµατική
ανεργία για το 2013 στο 34%. Μάλλον, δεν το έχετε καταλάβει
και θα σας το ξαναπώ. Πραγµατική ανεργία 34%, ποσοστό που
ούτε οι Ηνωµένες Πολιτείες στο µεγάλο κραχ του ’29 δεν κατάφεραν να ακουµπήσουν, µε την ανεργία στους νέους στο 55%
και στις νέες γυναίκες στο 68%. Εργατικό δίκαιο και κατακτήσεις;
Το πιο σύντοµο ανέκδοτο. Στη θέση του πλέον έχουµε το δίκαιο
του εργοδότη. Νόµος για εσάς, κύριε Υπουργέ, είναι το δίκιο του
εργοδότη. Με 483 ευρώ µισθό για το νέο εργαζόµενο, µε ό,τι αύξηση της αγοραστικής δύναµης έγινε από το 1995 έως το 2009,
να την παίρνετε µε βία πίσω τα τελευταία τρία χρόνια, µε την παραγωγικότητα του εργαζόµενου στην Ελλάδα, που άγγιξε το 92%
του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τους Έλληνες εργαζόµενους να δουλεύουν περισσότερο σε σχέση µε όλους τους
υπόλοιπους στην Ευρώπη, µε τα εργατικά ατυχήµατα να είναι
φαινόµενο καθώς για εσάς η ασφάλεια των εργαζοµένων κοστίζει, εσείς συνεχίζετε να λέτε τους Έλληνες τεµπέληδες, αντιπαραγωγικούς και διεφθαρµένους. Με έναν δηµόσιο τοµέα από
τους πιο µικρούς στην Ευρώπη, σύµφωνα µε τη δική σας απογραφή και τα στοιχεία της EUROSTAT. Παρ’όλα αυτά, προχωράτε σε δεκαπέντε χιλιάδες απολύσεις και µπλοκάρετε κάθε
πρόσληψη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ετήσια έκθεση, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κάνατε τέσσερις προσλήψεις δασκάλων. Ας πάµε, όµως, στον
κατώτατο µισθό, το πλέον αντιπροσωπευτικό στοιχείο για την κατάσταση των εργαζοµένων στη χώρα. Η Κυβέρνησή σας είναι η
µοναδική που επεµβαίνει και νοµοθετεί για τον κατώτατο µισθό.
Ο κατώτατος µισθός στην Ελλάδα, σε µονάδες αγοραστικής δύναµης, µετά τη µείωση του Φεβρουαρίου του 2012 υποχωρεί
στην κατάταξη των είκοσι χωρών από την έβδοµη στη δέκατη
θέση και είναι πλέον χαµηλότερος σε όρους αγοραστικής δύναµης από τον αντίστοιχο µισθό της Ισπανίας, της Μάλτας και της
Σλοβενίας. Επόµενος σταθµός; Εσθονία, Κροατία, Βουλγαρία.
Πιστεύουµε ότι θα τα καταφέρετε, γιατί βλέπουµε ότι θέλετε να
φτιάξετε τις ΕΟΖ, όπου οι εργαζόµενοι δουλεύουν σαν σκλάβοι
δεκαπέντε ώρες την ηµέρα, χωρίς αποδοχές, τη στιγµή που οι
πολυεθνικές απολαµβάνουν φορολογική ασυλία.
Ας δούµε, όµως, την κατάσταση στην αγορά εργασίας σήµερα. Ασυδοσία εργοδοτών µε µη καταβολές αποδοχών, απολύσεις χωρίς αποζηµιώσεις και παράβαση του ωραρίου των εργαζοµένων είναι η πραγµατικότητα σύµφωνα µε την έκθεση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Το του µισθού των εργαζοµένων
έκανε φτερά.
Έχουµε έκρηξη της µαύρης εργασίας και πλήρη κυριαρχία
των ελαστικών σε ωράριο και δικαιώµατα µορφών εργασίας, µε
το ποσοστό των συµβάσεων µερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης στις νέες προσλήψεις να αντιστοιχεί πλέον στο 43,8 του
συνόλου των συµβάσεων. Τα ποσοστά αδήλωτης εργασίας παραµένουν σταθερά υψηλά καθώς από τους ελέγχους προκύπτει
ότι το 64,13% των εργαζοµένων βρέθηκε ανασφάλιστο. Στην Κίνα
-το δικό σας πρότυπο απ’ ό,τι φαίνεται- το ποσοστό αυτό είναι
90%. Εκεί θέλετε να µας πάτε.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, µιλάµε για ανθρώπινες ζωές. Εσείς µιλάτε την ουδέτερη γλώσσα της εξουσίας. Μισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος, κόστος εργασίας ανά προϊόν κ.ο.κ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
Όταν λέτε µισθολογικό κόστος τι ακριβώς εννοείτε, κύριε
Υπουργέ; Το µεροκάµατο; Αν δεν υπήρχε ο εργαζόµενος µέσα
στην επιχείρηση, δεν θα υπήρχε η ίδια η επιχείρηση. Άρα, όταν
µιλάτε για κόστος, αναφέρεστε σε ανθρώπους που παράγουν
την αξία, τον πλούτο και τα κέρδη. Για εµάς δεν υπάρχει εργατικό κόστος αλλά εργοδοτικό κόστος στην κοινωνία, το οποίο µεγαλώνει µε τις αποφάσεις σας για µείωση 5% των ασφαλιστικών
εισφορών και µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στο
15%.
Εσείς ισχυρίζεστε ότι οι εργαζόµενοι ζουν πάνω από τις ανάγ-
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κες τους. Εµείς λέµε ότι οι εργοδότες ζουν πάνω στις ανάγκες
µας. Λέτε ότι υπάρχει κόστος στη σύνταξη, στο µισθό, στην
ασφάλιση. Κόστος για ποιον; Για αυτόν που δουλεύει µια ζωή; Ή
θεωρείτε ότι το να έχει κάποιος µισθό, ασφάλιση, σύνταξη και να
παίρνει ΕΦΑΠΑΞ, όταν µάλιστα έχει ιδρώσει γι’ αυτά, είναι προνόµια;
Σήµερα λέτε αυτά, σήµερα λέτε ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να
πληρώσουν. Δεν είµαστε, όµως, όλοι λωτοφάγοι, κύριε Υπουργέ.
Ποια είναι η προοπτική του νέου και της νέας σήµερα, εφόσον
δεν επιλέξει να φύγει και να µεταναστεύσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώνετε,
σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Υπάρχουν και άλλοι που σας
ακολουθούν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Τελειώνω.
Η προοπτική είναι να ζήσουν στην ανεργία ένα διάστηµα και
να πιεστούν και να είναι απελπισµένοι ώσπου να βρουν µία δουλειά µέσω εταιρείας ενοικίασης εργαζοµένων, όπου στην καλύτερη περίπτωση θα υπογράφουν δίµηνες ατοµικές συµβάσεις ή
θα παίρνουν τρία ευρώ την ώρα, µαύρα, χωρίς πενθήµερο και
οκτάωρο, προφανώς γιατί η ανταγωνιστικότητα είναι πολύ σηµαντική. Δεν θα µπορεί να οργανωθεί σε σωµατείο, γιατί δεν γίνεται η εταιρεία του να µπλέξει να τις διεκδικήσεις των εργαζοµένων. Δεν θα µπορεί να απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, γιατί εσείς τη διαλύετε και ετοιµάζεστε να ικανοποιήσετε
την πρόταση του ΣΕΒ για τη µη έκδοση αποφάσεων στο ΣΕΠΕ
αν δεν συµφωνούν και οι δύο πλευρές. Δεν θα έχει περίθαλψη
υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μια τελευταία
φράση παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Αυτή είναι η τελευταία φράση.
Αυτήν την κοινωνία που περιέγραψα, κύριε Υπουργέ, πρόσφατα την αποκαλέσατε «σοβιετική». Εγώ θα χρησιµοποιούσα
τον όρο «υπόδειγµα καπιταλιστικής οικονοµίας».
Σταµατήστε την κοροϊδία. Υποτιµάτε τις ζωές µας. Μας ωθείτε
σε συοµαδική κατάθλιψη. Αλλά η κοινωνία, το πειραµατόζωό
σας, δεν αντιδρά όπως περιµένετε εσείς, η τρόικα και ο ΣΕΒ. Καταλαµβάνει το εργαστήριο και απαντά µε συλλογική αντίδραση.
Φτιάχνει δοµές αλληλεγγύης, δοµές επιβίωσης. Κρατάει ζωντανή
την ελπίδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήδη οι πληροφορίες που
περιρρέουν επιβεβαιώνουν ότι τα νέα µέτρα, τα µέτρα µιας
ακραίας, επιθετικής, νεοφιλελεύθερης πολιτικής, που επιβάλλονται στην ελληνική κοινωνία, βυθίζουν και την οικονοµία και την
κοινωνία σε ένα υφεσιακό καθεστώς που οδηγεί και πυροδοτεί
µια σκληρή και δεινή, οδυνηρή πραγµατικότητα, ένα περιβάλλον
κοινωνικού ολοκαυτώµατος.
Κάθε έννοια συλλογικού και κοινωνικού κεκτηµένου, κάθε περιεχόµενο της έννοιας εργασιακός πολιτισµός βρίσκονται σε
πλήρη υποχώρηση µπροστά στην επιβολή ενός καθεστώτος µεσαιωνικής εργασιακής γαλέρας. Περί αυτού πρόκειται.
Τα µέτρα που έρχονται για να συµπληρώσουν αυτό το τροµερό κακό που έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια και που επιχειρούν ουσιαστικά να καθηλώσουν και να υποβαθµίσουν τον
κατώτατο µισθό έχουν ένα πρόσηµο, ότι µε αυτόν τον τρόπο θα
ενισχύσουµε και θα βελτιώσουµε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Κύριε Υπουργέ, τότε το Μπαγκλαντές θα
ήταν µία από τις πρώτες οικονοµίες.
Όµως για να µην πάω στο Μπαγκλαντές, θα πάω στη διπλανή
µας Βουλγαρία. Επειδή είστε άνθρωπος που διαβάζετε, φαντάζοµαι πως έχετε υπ’όψιν σας ότι πριν από λίγο καιρό έγινε µία
µέτρηση στη Βουλγαρία, του τελευταίου τριµήνου, που έδωσε
αύξηση τριακοσίων χιλιάδων ανέργων και 10% αύξηση της ανεργίας µε ένα καθεστώς το οποίο περίπου περιγράφεται ότι θα λειτουργήσει και στην Ελλάδα. Παρά ταύτα όµως, δεν υπάρχει
κανένα αναπτυξιακό αποτέλεσµα επί της ουσίας στη γείτονα
χώρα.
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Έρχεστε λοιπόν εδώ µε όλην αυτήν τη «µετρολογία». Κάθε
φορά όµως που οι προβλέψεις σας και οι προβλέψεις και των
προηγούµενων κυβερνήσεων ήταν ότι µε τα µέτρα που ελάµβαναν θα έβγαινε η χώρα από την κρίση, την επόµενη µέρα από τη
λήψη των µέτρων επιβεβαιωνόταν ότι είµαστε µπροστά σ’ ένα
νέο αδιέξοδο. Ενώ, λοιπόν, πριν από τρεις µήνες ορκιζόσαστε
όλοι ότι το χρέος πλέον µε το PSI και µε τα µέτρα που ελήφθησαν στο δεύτερο µνηµόνιο θα είχε καταστεί βιώσιµο, σήµερα, εν
όψει της λήψης αυτών των µέτρων, κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί µε αξιόπιστο λόγο ότι πραγµατικά το χρέος αυτήν τη στιγµή
και µε τα µέτρα αυτά θα µπορεί να καταστεί βιώσιµο. Άρα, θα
έχουµε και νέα µέτρα κάποια στιγµή και µάλιστα πολύ σύντοµα.
Κύριε Υπουργέ, µε όλα αυτά που συµβαίνουν το πολιτικό σύστηµα και ιδιαίτερα η συγκυβέρνηση αυτολεηλατεί και τα τελευταία ψήγµατα αξιοπιστίας της. Διότι άλλα είπατε στον ελληνικό
λαό προεκλογικά, άλλες υπήρξαν οι αυτοδεσµεύσεις για τα εργασιακά, οι ορκωµοσίες και οι όρκοι, οι σπονδές, άλλα συµφωνήσατε στο πλαίσιο της προγραµµατικής συµφωνίας της
συγκυβέρνησης και ενώ κλαυθµηρίζατε και προβάλλατε ο καθένας για δικούς τους λόγους ενστάσεις γι’ αυτό ή για εκείνο ή για
το άλλο µέτρο, έρχεστε σήµερα και επιβάλλετε µία αντικοινωνική
καταιγίδα που πραγµατικά κατεδαφίζει κάθε έννοια βεβαιότητας
που είχε µείνει στην ψυχή των Ελλήνων και βυθίζει την κοινωνία
σ’ αυτό που λέµε «ήττα της ελπίδας», µια κοινωνία που πραγµατικά βρίσκεται σε παροξυσµό απόγνωσης, µια κοινωνία που την
απειλεί όχι η µελαγχολία της απόγνωσης αλλά η παραίτηση, όταν
αυτήν τη στιγµή η ανεργία, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους,
φθάνει στο 50%. Οι νέοι και οι νέες της Ελλάδος ζουν το µαρτύριο της παρατεταµένης εφηβείας, αναγκασµένοι να ζουν στο οικογενειακό περιβάλλον, χωρίς να τους δίνουµε τη δυνατότητα
να πετάξουν µε τα δικά τους φτερά. Τους νέους µε τα περισσότερα προσόντα από κάθε άλλη γενιά τούς στέλνουµε να παίρνουν των οµµατιών τους για να γίνουν η ατµοµηχανή της
ανάπτυξης άλλων χωρών. Περί αυτού πρόκειται, κύριε Υπουργέ.
Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγµατικότητα την οποία επιβάλλουν
όλες αυτές οι επιλογές της τρόικας του εξωτερικού και τις
οποίες αποδέχεται ως πειθαρχηµένος κρατούµενος η εσωτερική
τρόικα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε, η ανεργία µε όλες τις µετρήσεις και τις εκτιµήσεις θα φθάσει στο 30%. Αυτό, σε συνδυασµό
µε την ύφεση, οδηγεί την κοινωνία σ’ ένα σηµείο τήξης που από
εκεί και πέρα πλέον οι συνέπειες µπορεί να είναι απρόβλεπτες.
Οφείλουµε, λοιπόν, εδώ να απαντήσουµε σ’ αυτά τα ζητήµατα
µε ειλικρίνεια και µε ψυχραιµία. Είµαστε εκτεθειµένοι όλοι: εσείς
πρωτίστως, που είστε Κυβέρνηση, κι εµείς που προσπαθούµε
όσο µπορούµε να αναδείξουµε αυτά τα ζητήµατα για να µπορέσουµε πραγµατικά να δώσουµε µια απάντηση στο εξής.
Γιατί κατ’ εξακολούθηση πρέπει οι ίδιοι και οι ίδιοι να πληρώνουν το µάρµαρο; Γιατί επιδεικνύετε σπουδή και ικανότητα να
κόβετε κοινωνικά δικαιώµατα, κοινωνικές παροχές, συντάξεις, µισθούς, επιδόµατα πολυτέκνων, µονογονεϊκών οικογενειών και
άλλων κατηγοριών; Μαθαίνω σήµερα, κύριε Υπουργέ, ότι θα καταργήσετε ακόµα και το αφορολόγητο και για τα παιδιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Τουλάχιστον, έχετε την πρόνοια σε µια χώρα που αντιµετωπίζει δηµογραφικό πρόβληµα -το τονίζετε κι εσείς από τις θέσεις
της Αντιπολίτευσης- να προστατεύσετε τα χαµηλά εισοδήµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, σας παρακαλώ ολοκληρώστε, έχετε και δευτερολογία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ζωή έχει δείξει ότι όταν µετατρέπεις την αδικία σε νόµο, καθιστάς επιβεβληµένο καθήκον την
κοινωνική αντίσταση. Και σε αυτό προκαλείτε τον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Κουρουµπλή.
Το λόγο έχει ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, οι απαιτήσεις της
τρόικας αναφορικά µε τους µισθούς και τις συντάξεις δεν έχουν
προηγούµενο σε βαρβαρότητα. Σε αυτό αναφερόµαστε, στο email που σας έστειλαν και το έχουν -από ό,τι πληροφορούµεθαακόµα στο τραπέζι σας. Ο στόχος τους είναι η συνολική αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων, της εθνικής αγοράς εργασίας
και απώτερος στόχος είναι η γενικευµένη λεηλασία των µισθωτών και συνταξιούχων της πατρίδας µας.
Με το πρώτο µνηµόνιο, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση Παπανδρέου δέχτηκε µε τον ν.3845 να µπορούν οι κλαδικοί και οµοιεπαγγελµατικοί µισθοί να είναι µικρότεροι της Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Ήταν η πρώτη απόπειρα κατάργησης και νοµοθετικής ρύθµισης του κατώτατου µισθού.
Με την τρίτη επικαιροποίηση του µνηµονίου συµφωνήθηκε το
µισθολόγιο του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα να εξισωθεί προς τα κάτω µε τον ιδιωτικό τοµέα. Θα υποβάλλω τα σχετικά.
Με το ν.4046 του δεύτερου µνηµονίου πάρθηκε το δικαίωµα
επισήµως από τη ΓΣΣΕ να συνοµολογεί το ύψος του κατώτατου
µισθού, συµφωνήθηκε για την προσεχή οκταετία οι µισθοί να καθηλωθούν στα βουλγαρικά και ρουµανικά επίπεδα και βεβαίως
να νοµοθετείται ετησίως από την Κυβέρνηση ο κατώτατος µισθός. Επειδή το σύστηµα της πατρίδας µας –και αυτό το γνωρίζει η τρόικα- είναι κατωτατοκεντρικό, δηλαδή τριάντα επιδόµατα
συναρτώνται και σχετίζονται µε τον κατώτατο µισθό αλλά και
όλοι οι µισθοί κάθονται πάνω στον κατώτατο µισθό, αντιλαµβάνεσθε πού µπορεί να οδηγήσει αυτό.
Σε επιστολή της κυβέρνησης Παπανδρέου της 10ης Φεβρουαρίου 2012 στην κ. Λαγκάρντ σηµειολογείται ο κατώτατος µισθός
να ακολουθήσει την πορεία Πορτογαλία-Τουρκία-Κεντρική-Νότια
και Ανατολική Ευρώπη.
Με την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στις 28-2-2012 διαλύσατε όλον τον πολιτισµό των Συλλογικών Συµβάσεων της πατρίδας.
Βεβαίως, µε τον ν.4052 εφαρµόσατε την ακρότατη εκδοχή της
οδηγίας Μπόλκενσταϊν. Σύµφωνα µε το άρθρο 107 του συγκεκριµένου αυτού νόµου δίνεται το δικαίωµα σε φυσικά και νοµικά
πρόσωπα από Βουλγαρία και Ρουµανία να συστήνουν λόγω της
διασυνοριακής διευκόλυνσης ιδιωτικά γραφεία εργασίας και να
απασχολούνται επί µακρόν µέσα στην πατρίδα µας µε µισθούς
Βουλγαρίας και Ρουµανίας.
Με τον ν.3907, επίσης εφαρµοστικό του µνηµονίου νοµοθετήθηκε οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οικονοµικοί µετανάστες, όσο
διαµένουν σε κέντρα κράτησης να µπορούν να απασχολούνται
σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας. Συνεπώς δηµιουργείτε
συνθήκες για όλη την πατρίδας ως µία ΕΟΖ, χωρίς τις ρυθµίσεις
περιβάλλοντος, εργασίας και ασφάλισης και βεβαίως εφαρµόζοντας όλα αυτά, µία γενικευµένη αποσάρθρωση του εργατικού,
ιδιωτικού µισθολογίου. Μας οδηγήσατε σε ύφεση 7% και σε
ανεργία του ενός εκατοµµυρίου διακοσίων χιλιάδων και βάλε.
Αντιλαµβάνεστε ότι είστε όµηροι µιας άθλιας, ακραία εξτρεµιστικής, νεοφιλελεύθερης πολιτικής της τρόικας που δεν έχει
προηγούµενο και δυστυχώς σε αυτή µετέχουν Έλληνες πολιτικοί
που λειτουργούν συνειδητά σε βάρος των συµπατριωτών τους,
σε ένα νέο κύκλο λεηλασίας µισθών, συντάξεων, επιδοµάτων, παροχών κ.ο.κ..
Σταµατήστε, αξιότιµε κύριε Υπουργέ, να συνεργάζεστε σε
αυτή την ακραία πολιτική αρπαγής, λεηλασίας των µισθών και
των συντάξεων. Αυτή η αδιέξοδη πολιτική, ο νέος γύρος δεν οδηγεί πουθενά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μητρόπουλε.
Η κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου έχει το λόγο, επίσης, για πέντε
λεπτά.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύ-
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ριοι Βουλευτές, η σηµερινή επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ κατατέθηκε µε αφορµή την ολοκληρωτική εξαφάνιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων που επιφυλάσσουν στον
ελληνικό λαό τα προωθούµενα νέα µέτρα.
Η κοινωνικά βάρβαρη σηµερινή επίθεση της τρικοµµατικής Κυβέρνησης δεν είναι παρά η συνέχεια της µνηµονιακής πορείας,
την οποία ακολουθούν πιστά οι τελευταίες κυβερνήσεις, της πορείας δηλαδή που χαράσσει η τρόικα και οι τοκογλύφοι δανειστές της χώρας µας και που εξυπηρετεί αποκλειστικά και µόνο
τα συµφέροντα της ντόπιας εργοδοσίας, των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των τραπεζιτών.
Τόσο οι αλλαγές που έχουν ήδη συντελεστεί στους µισθούς,
τις συντάξεις, τις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα όσο και τα νέα µέτρα που απαιτεί η τρόικα και προετοιµάζει η Κυβέρνηση, δεν είναι εµπνεύσεις που ήλθαν από τον
ουρανό ούτε συνταγές εξυγίανσης της οικονοµίας που προσφέρουν αφιλοκερδώς οι σοφοί τεχνοκράτες της τρόικας. Πρόκειται
για καθαρά ταξικές επιλογές και χρόνιες απαιτήσεις του κεφαλαίου. Αφορούν στο σύνολό τους αιτήµατα που από το 1985 οι
εργοδοτικές οργανώσεις µε επικεφαλής τον Σύνδεσµο Ελλήνων
Βιοµηχάνων τα έθεταν στον τραπέζι των διαπραγµατεύσεων.
Κυρία Πρόεδρε, περισσότερο από δυο χρόνια µνηµονιακών
πολιτικών οδήγησαν αποκλειστικά και µόνο στο να εκτοξευθεί η
ανεργία σε ουράνια ύψη, να έχουµε βαθιά ύφεση και µεγάλη
φτώχεια. Όλα αυτά άφησαν πίσω τους ένα εφιαλτικό εργασιακό
τοπίο και µια αγορά εργασίας πλήρως απορυθµισµένη.
Τα θεωρούµενα από την Κυβέρνηση και την τρόικα µέτρα εξυγίανσης της οικονοµίας, στην πραγµατικότητα, είναι µέτρα µε τα
οποία εξαφανίζεται από το νοµικό χάρτη της χώρας µας κάθε έννοια εργατικού δικαίου και µέτρα για την ακόµη µεγαλύτερη µείωση της αξίας της εργατικής δύναµης. Μέσα στην τρικυµία των
αντεργατικών νοµοθετηµάτων των διαδοχικών µνηµονιακών κυβερνήσεων, η απελευθέρωση των απολύσεων που ετοιµάζεται,
είναι από τα πιο σκληρά για τους εργαζόµενους µέτρα.
Ήδη µε τα µέτρα του πρώτου µνηµονίου µειώθηκε έµµεσα το
κόστος των απολύσεων λόγω της συρρίκνωσης από τους είκοσι
τέσσερις στους έξι µήνες του ανώτατου χρόνου προειδοποίησης
για την καταγγελία των συµβάσεων. Έτσι, µειώθηκε το κόστος
των απολύσεων µέχρι και δεκαοκτώ µισθούς για τους εργαζόµενους µε υπαλληλική ιδιότητα, µε µεγάλη προϋπηρεσία.
Παράλληλα, δόθηκε η επιπλέον διευκόλυνση στους εργοδότες
να καταβάλουν τις αποζηµιώσεις απόλυσης σε πολύ περισσότερες και πολύ χαµηλότερες δόσεις σε σχέση µε το παρελθόν, περιορίζοντας και το όριο των δόσεων της αποζηµίωσης από τους
µισθούς των έξι µηνών σε δύο µήνες. Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης για να λάβει ένας εργαζόµενος αποζηµίωση επεκτάθηκε από τους δύο µήνες στον έναν χρόνο.
Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι το θεσµικό πλαίσιο για τους
εργατοτεχνικές, για τους εργάτες και τις εργάτριες που αποτελούν τη µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων είναι πολύ χειρότερο. Νοµίζω ότι ξέρετε πως όταν ένας εργάτης, µια εργάτρια,
ένας εργατοτεχνίτης που δουλεύει στον ίδιο εργοδότη απολυθεί,
το µόνο που θα πάρει σαν αποζηµίωση για πέντε χρόνια είναι
µόλις δεκαπέντε µεροκάµατα.
Τέλος, το όριο για τις οµαδικές απολύσεις αυξήθηκε από τέσσερις σε έξι εργαζόµενους για τις επιχειρήσεις που απασχολούν
από είκοσι έως εκατόν πενήντα εργαζόµενους και επίσης, ανέβηκε και το ποσοστό από 2% σε 5% για τις επιχειρήσεις µεγαλύτερου µεγέθους.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι στην ελληνική βιοµηχανία εργάζονται διακόσιες χιλιάδες λιγότεροι εργαζόµενοι σε σχέση µε το
2007; Γνωρίζετε ότι µε την επίθεση που έχετε εξαπολύσει στην
εργατική τάξη το µόνο που έχετε καταφέρει είναι να ενισχύσετε
δραµατικά τους δείκτες της ανεργίας; Γνωρίζετε ότι οι εργαζόµενοι αυτής της χώρας, η εργατική τάξη της χώρας µας µετατρέπεται καθηµερινά σε φθηνό, ευέλικτο εργατικό δυναµικό, που
τη µία µέρα προσλαµβάνεται και την άλλη µένει άνεργο µε ολοένα µειωµένες αποδοχές και εργασιακά δικαιώµατα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Γνωρίζετε ότι –αναφέροµαι
µόνο στην ελληνική βιοµηχανία -µε βάση τα στοιχεία της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας, από τον Ιούλιο του 2011 µέχρι τον Ιούλιο
του 2012, οι απασχολούµενοι στις βιοµηχανίες της χώρας µειώνονται κάθε µέρα κατά εκατόν εξήντα άτοµα; Γνωρίζετε ότι
κάθε ώρα που περνάει σχεδόν επτά εργαζόµενοι στη βιοµηχανία
χάνουν τη δουλειά τους;
Έρχεστε σήµερα µε αυτά τα δεδοµένα, µε αυτήν την πραγµατικότητα που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία, µε non paper και
µε σχεδιασµένες διαρροές να υποστηρίξετε τι; Ότι η ελληνική
κοινωνία έχει ανάγκη από ακόµα µεγαλύτερη απελευθέρωση των
απολύσεων; Ότι δηλαδή η ελληνική κοινωνία, οι εργαζόµενοι
αυτής της χώρας δεν έχουν ανάγκη από πλήρη, σταθερή και
καλά αµειβόµενη απασχόληση και εργασία; Αυτή είναι η πρότασή
σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κυρία συνάδελφε, τελειώνετε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Παρακαλώ θα ήθελα να µου
δώσετε ένα ακόµη λεπτό λόγω γυναικείας αλληλεγγύης και γειτονικών νοµών, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι ένα λεπτό,
γιατί ακολουθούν και άλλοι συνάδελφοι.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Δώστε µου µόνο ένα λεπτό.
Επειδή όλα τα προηγούµενα δεν έφθαναν, όπως φαίνεται, για
όλους αυτούς που θα έρθουν να επενδύσουν πάνω στο φθηνό
εργατικό δυναµικό της χώρας µας, σήµερα η τρόικα και ο ΣΕΒ
απαιτούν µεγαλύτερη διευκόλυνση στις απολύσεις.
Με τα σενάρια που καταγράφονται στον Τύπο για το δηµόσιο
τοµέα συζητάτε να ενισχυθεί το µέτρο της εφεδρείας και να γίνουν απολύσεις εργαζοµένων µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός
των εκατό πενήντα χιλιάδων αποχωρήσεων ως το 2015 και για
τον ιδιωτικό τοµέα συζητάτε την αλλαγή του τρόπου υπολογισµού της αποζηµίωσης-απόλυσης σε δωδεκάµηνη από δεκατετράµηνη βάση και επιπλέον περικοπές στο χρόνο προειδοποίησης απόλυσης, πράγµα που οδηγεί σε ακόµα πιο µειωµένη αποζηµίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε. Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Ολοκληρώνω. Δηλαδή κάνετε
τις απολύσεις πάµφθηνες για τον ιδιωτικό τοµέα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Ο κ. Ιωάννης Σταθάς έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, χαιρόµαστε που σας βλέπουµε, επιτέλους, στη Βουλή. Είναι µεγάλη
µας τιµή που σας είδαµε και από κοντά, γιατί είχαµε ξεχάσει και
πώς είναι το πρόσωπό σας, µιας και τα περισσότερα µέτρα που
θα λάβουµε στο πακέτο που µας έρχεται τώρα προέρχονται από
το χώρο της εργασίας και είναι περίπου το 50%.
Σας έχουµε υποβάλει πολλές ερωτήσεις, για να µας πείτε ποια
είναι αυτά τα µέτρα. Τα µέτρα έρχονται µετά το Μάϊο του 2010,
τότε που είπαν ότι θα σώσουν τον τόπο και ότι για όλα αυτά
φταίνε οι κακοί δηµόσιοι υπάλληλοι και δεν φταίει ο ιδιωτικός τοµέας, ο οποίος δεν παράγει ελλείµµατα, αλλά µόνο πλεονάσµατα. Και τότε ο χώρος που εκπροσωπείτε δεν ψήφισε όλα
αυτά τα απάνθρωπα µέτρα –έτσι τα αποκαλούσατε- και ετοιµάζατε κρεµάλες στο Γουδή –έτσι λέγατε τότε- για αυτούς που τα
ψήφισαν.
Έκανε, όµως, µια µεγάλη κωλοτούµπα -είδαµε πέρυσι τον
Οκτώβριο τέτοια εποχή- ο δικός σας χώρος. Φυσικά, αυτά τα
απάνθρωπα µέτρα που είχαν πάρει οι άλλοι και τα είχαν ψηφίσει
–τα οποία αποκαλούσατε διαφορετικά µείγµατα- όχι απλώς τα
υπερασπίζετε, αλλά τα εφαρµόζετε και µε το χειρότερο τρόπο.
Η µόνη πολιτική που έχετε ακολουθήσει για να καταπολεµήσετε την ανεργία είναι να οδηγείτε τους εργαζόµενους να φουντάρουν από τα µπαλκόνια, γιατί είναι άνεργοι και να έχουµε πάνω
από τρεις χιλιάδες αυτοκτονίες –και τους έχετε οδηγήσει εσείς
στην αυτοκτονία- και το υπόλοιπο εργατικό δυναµικό, το οποίο
κοστίζει πάνω από 70.000 ευρώ στο ελληνικό δηµόσιο, να πηγαί-
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νει στη Γερµανία, στο Βέλγιο, για να προσφέρει εκεί τις υπηρεσίες του.
Έτσι πιστεύετε ότι θα µειώσετε την ανεργία και θα την καταπολεµήσετε, φουντάροντας οι Έλληνες και φεύγοντας από τον
τόπο τους, µε τους µισθούς πείνας τους οποίους έχετε νοµοθετήσει και οι οποίοι ήταν και πριν το µνηµόνιο, µε τα µέτρα τα
οποία υπήρχαν και πριν το µνηµόνιο του 2010; Οι περισσότεροι
µισθοί ήταν και πάλι απάνθρωποι, γιατί στον ιδιωτικό τοµέα ποτέ
δεν εφαρµόστηκαν. Τώρα έρχεστε απλά να τους νοµοθετήσετε.
Κύριε Υπουργέ, περιµέναµε τουλάχιστον αυτήν τη στιγµή να
ήσασταν απέναντι στον ελληνικό λαό πιο καθαρός, τουλάχιστον
εσείς και ο Πρωθυπουργός. Οι κόκκινες γραµµές που είχατε
βάλει προεκλογικά έγιναν ροζ. Αυτό αποδεικνύεται κάθε µέρα µε
τα µέτρα που διαρρέετε στον Τύπο και µ’ αυτά τα οποία λέτε ότι
θα κάνετε.
Λέτε ότι από την προηγούµενη µέρα θα ξέρει ο εργαζόµενος
πότε θα δουλέψει. Απάνθρωπο τελείως! Αυτά τα πράγµατα δεν
γίνονταν ούτε την εποχή των κοτζαµπάσηδων ούτε την εποχή
των τσιφλικάδων στη Θεσσαλία! Και τότε που ζούσαν στις τρώγλες, όταν γινόταν ο θερισµός, ήξεραν τουλάχιστον για ένα µήνα
τι θα κάνουν. Ούτε αυτό το δικαίωµα του να γνωρίζουν δεν έχουν
πια οι εργαζόµενοι.
Θέλω να πω ένα πράγµα σε σας, κύριε Υπουργέ και στο
Υπουργικό Συµβούλιο και στους υπόλοιπους που πανηγυρίζουν
ότι θα µας σώσουν και λένε ότι θα µας βγάλουν απ’ αυτό το άθλιο
τούνελ, στο οποίο έχει πέσει η ελληνική οικονοµία. Έτσι τα λέτε
και εσείς. Θέλω να σας πω ότι µ’ αυτά τα απάνθρωπα µέτρα που
µας οδηγούν στην εξαθλίωση –διότι είναι απάνθρωπα τα µέτρα
και το αισθάνοµαι και εγώ σαν εργαζόµενος που είµαι στον ιδιωτικό τοµέα και δουλεύω στη βαριά βιοµηχανία- δεν φθάνουν ούτε
να σιτιστούν αυτοί οι άνθρωποι µε τα χρήµατα που θα παίρνουν.
Δεν τους φθάνουν ούτε να µπορέσουν να έχουν τη δύναµη να
φάνε για να πάνε να δουλέψουν.
Το πρώτο που έπρεπε να κάνετε είναι να πείτε ένα «όχι», όπως
λέγατε το Μάϊο του 2010, ώστε αυτήν τη στιγµή να έχει µία ελπίδα ο ελληνικός λαός και η νέα γενιά να κάτσει στον τόπο της
να δώσει τη µάχη, προκειµένου να υπάρξει το ελληνικό έθνος,
το οποίο καταστρέφεται αυτήν τη στιγµή, γιατί οι νέοι άνθρωποι
δεν µπορούν να κάνουν οικογένειες και έχουν αβέβαιο µέλλον.
Πρέπει αυτόν τον κόσµο να τον βοηθήσουµε να παραµείνει εδώ.
Μ’ αυτά τα µέτρα τα οποία παίρνετε, το µόνο που καταφέρνετε
είναι να οδηγείτε σε εξαθλίωση το ελληνικό έθνος.
Φυσικά, έχουµε και την άκρα Δεξιά, η οποία λέει ότι φταίνε οι
Πακιστανοί. Όσον αφορά τους Πακιστανούς και όλους τους υπόλοιπους µετανάστες, να είστε σίγουροι ότι αυτοί δεν δουλεύουν
σε εργοδότες που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σε εργοδότες που ψηφίζουν ΚΚΕ. Εµείς θέλουµε όλοι οι εργαζόµενοι πάνω στον πλανήτη να παίρνουν αυτό που πραγµατικά πρέπει να παίρνουν και
να αµείβονται µ’ αυτό που πραγµατικά πρέπει να αµείβονται και
µε αξιοπρέπεια, κάτι που αυτήν τη στιγµή δεν το έχουµε.
Ο ελληνικός λαός στο παρελθόν και η ελληνική εργατική τάξη
έχει δώσει µάχες και έχει πετύχει αυτά που έχει πετύχει, τα οποία
εσείς καταφέρατε εν µία νυκτί να τα καταργήσετε. Σας λέµε ότι
αυτό θα γίνει. Ό,τι µέτρα και αν ψηφίσετε, ό,τι µέτρα και αν πάρετε, αυτά θα τα ανατρέψει η κοινωνία και ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Η κ. Μαρία Μπόλαρη έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Με έναν τρόπο µπορούν να περιγραφούν
τα µέτρα που ετοιµάζει η εγχώρια τρόικα σε συνεργασία µε την
ξένη: Κλιµάκωση του πολέµου ενάντια στον κόσµο της εργασίας,
κλιµάκωση του πολέµου ενάντια στα φτωχά στρώµατα.
Κύριε Υπουργέ, τα µέτρα που φέρνετε είναι µέτρα δίωξης και
του δικαιώµατος στην εργασία και του δικαιώµατος στη συνταξιοδότηση και του δικαιώµατος στην αξιοπρεπή διαβίωση. Ήδη,
αυτά που έχετε πετύχει µέχρι τώρα µε τα µνηµόνια, είναι 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ περικοπές στις συντάξεις και στα κοινωνικά
επιδόµατα. Με τα νέα µέτρα, συντάξεις και κοινωνικά επιδόµατα
θα µειωθούν το 2013 και το 2014 κατά 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Όχι ότι οι προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας
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και του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν δώσει τα ρέστα τους για να υποσκάψουν το δικαίωµα στη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση.
Όµως τώρα, µαζί µε το νέο εργασιακό καθεστώς που επιβάλετε, την αδήλωτη και τη µαύρη εργασία, την ασυνεχή εργασία,
την ελαστικοποιηµένη, την ανεργία φτάνετε τα ταµεία στην
πλήρη κατάρρευση. Το ένα εκατοµµύριο άνεργοι σηµαίνει
5.000.000.000 ευρώ απώλειες ετησίως σε ασφαλιστικά ταµεία.
Κι εσείς τι λέτε; Ότι θα αυξήσετε τα όρια ηλικίας στα εξήντα
επτά χρόνια; Τι νοµίζετε ότι θα συµβεί µ’ αυτό; Θα υπάρξει κάποιο δηµοσιονοµικό όφελος τάχα; Ίσα-ίσα, η οµοσπονδία εργαζόµενων στο ΙΚΑ υπολογίζει ότι αν εφαρµοστεί αυτό το µέτρο,
600.000.000 ευρώ επιπλέον θα είναι τα έξοδα του ΙΚΑ, για να
πληρώσει το κόστος της απώλειας. Εργαζόµενοι που απολύονται
αυτήν τη στιγµή και ήταν κοντά στη σύνταξη, ποτέ δεν θα βγουν
και δεν θα πάρουν σύνταξη. Όσο για τους νέους εργαζόµενους,
αυτοί επίσης, δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη, µιας και τα σαράντα
συντάξιµα χρόνια είναι αδύνατον να υπάρξουν.
Κύριε Υπουργέ, την ίδια στιγµή που υπάρχει αυτή η κατάσταση, είστε εξαιρετικά γενναιόδωροι µε την εργοδοσία. Ήδη
νοµοθετήσατε το 1,1% µείωση των εργοδοτικών εισφορών, που
σηµαίνει 250.000.000 ευρώ ετήσιες απώλειες για τα ασφαλιστικά
ταµεία.
Με ποιο δικαίωµα κάνετε αυτήν τη βίαιη ανακατανοµή πόρων
προς όφελος της κυρίαρχης τάξης, προς όφελος της εργοδοσίας; Με ποιο δικαίωµα κλέβετε τις προπληρωµένες εισφορές
εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόµενων και συνταξιούχων; Αυτό που
λέτε, είναι ότι έτσι θα διευκολυνθεί η αγορά εργασίας. Μα, όλα
τα µέτρα που έχετε πάρει µέχρι τώρα, έχουν αυξήσει την ανεργία
και έχουν αντίθετα διογκώσει την ελαστικοποιηµένη εργασία.
Τελειώνοντας, δεν θα σας ρωτήσω τι προτίθεστε να κάνετε.
Θα σας πω τι θα κάνει ο κόσµος της εργασίας, που ήδη το έδειξε
στη µεγάλη πανεργατική απεργία στις 26-9-2012 και τι θα κάνει
µία κυβέρνηση της αριστεράς. Θα παλέψει για ένα δηµόσιο, αλληλέγγυο, κοινωνικό σύστηµα εργασίας, θα παλέψει για µέτρα
που θα περιορίσουν την ανεργία, που θα αυξήσουν τους µισθούς, που θα φέρουν πόρους στην κρατική χρηµατοδότηση
των ασφαλιστικών ταµείων, που θα σταµατήσουν την εισφοροκλοπή και την εισφοροδιαφυγή. Το µήνυµα το πήρατε ήδη την
προηγούµενη Τετάρτη. Δεν θα µας γυρίσετε πίσω στην εποχή
του Σικάγο, αρκετά µας φέρατε πίσω στη δεκαετία του ’70.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Ο κ. Χρήστος Καραγιαννίδης έχει το λόγο, για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, το περιβόητο
non paper δεν µας υπενθυµίζει µόνο τη δέσµευση της κυβέρνησης Παπαδήµου για τη µείωση του κατώτατου µισθού, αλλά ζητάει ουσιαστικά να παρέµβει το κράτος για να εξασφαλίσει ότι
οι µεγαλοεπιχειρηµατίες σε αυτήν τη χώρα θα συνεχίσουν να
βγάζουν κέρδη σε βάρος του κόσµου της εργασίας και της νεολαίας.
Η Κυβέρνησή σας µε ένα ακόµα πακέτο µέτρων το κύριο που
προσδοκά είναι η αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης της εργασίας, η οποία θα επιβάλλεται πλέον µε νόµους, ανεξάρτητα από
διαπραγµατεύσεις µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών. Ένα από
τα κρίσιµα σηµεία που προεικονίζουν αυτό το θαυµαστό νέο
κόσµο της εξαθλίωσης είναι η αιτιολογία που προβάλλεται για
τις επιβαλλόµενες αλλαγές, δηλαδή η µείωση της ανεργίας. Προσπαθείτε δηλαδή, να φέρετε την ευθύνη για την ύπαρξη της
ανεργίας στους ίδιους τους ανέργους και τους εργαζοµένους,
λέγοντας ότι η ανεργία οφείλεται στην αντίσταση των εργαζοµένων στην περικοπή των µισθών και των δικαιωµάτων τους. Μας
λέτε ότι αν οι µισθοί όσο είναι απαραίτητο η ανεργία θα µειώνεται
εξίσου.
Κύριε Υπουργέ, να µας πείσετε ότι εάν συν ένα κάνουν τρία,
δεν γίνεται. Η πραγµατικότητα µας δείχνει ολοφάνερα πως όσο
οι πολιτικές αυξάνουν την ανεργία, τόσο αυξάνεται και η δυνατότητα για περαιτέρω µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις. Η τακτική σας αυτή είναι πλέον πασίγνωστη. Θεσµοθετείτε τον
ανταγωνισµό των εργαζοµένων µεταξύ τους, των αλλοδαπών και
των ηµεδαπών µε την απλόχερη βοήθεια ενός νέου εργαλείου
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που αποκτήσατε σ’ αυτήν εδώ τη Βουλή και αναφέροµαι φυσικά
στη φασιστική Χρυσή Αυγή.
Αναπτύσσετε επίσης, και θέλετε να θεσµοθετήσετε µεταξύ εργαζοµένων και ανέργων την αντιπαράθεση, ώστε να γίνει νόµος
ο κοινωνικός κανιβαλισµός. Παράγετε στρατιές εξαθλιωµένων
εργαζοµένων και µη, που είναι έτοιµοι λόγω εξαθλίωσης να δουλέψουν µε µισθούς 250 ευρώ για δεκατρείς ώρες εργασία την
ηµέρα. Παραδίδετε εντελώς απροστάτευτη την εργασία στα
χέρια των ισχυρών, δουλεύοντας αποκλειστικά σαν τους προστάτες. Μπράβοι των εργοδοτών είστε.
Κύριε Υπουργέ, το επιχείρηµα που µοιράζεστε µε τους φιλελεύθερους οµοϊδεάτες σας και υπερασπιστές των ίδιων συµφερόντων εντός και εκτός συνόρων έχει ήδη καταρρεύσει. Ο
πόλεµος που διεξάγετε εδώ και τρία χρόνια µαζί µε τους προκατόχους σας και νυν συνοδοιπόρους σας στο ΠΑΣΟΚ και το νεοαποκτηθέν αποκούµπι, το κόµµα του κ. Κουβέλη, έχει µειώσει
την εργασία, σύµφωνα µε το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, τη EUROSTAT, αλλά και
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη χώρα µας κατά 106,4%. Όπως είναι
επίσης γνωστό, οι ίδιες πολιτικές που εφαρµόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν µειώσει την εργασία κατά 36% µέσα σε τρία
χρόνια.
Θα σας πω µερικά νούµερα που αφορούν τη βόρεια Ελλάδα
και τη Δράµα από όπου και προέρχοµαι. Η ανεργία κυµαίνεται
από 30%-35%. Στο Νοµό Δράµας έχουµε 50% ανεργία. Οι νέοι
στο Νοµό Δράµας έχουν 70% ανεργία.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε πού είναι το Καλαµπάκι, η Πετρούσα,
η Προσοτσάνη; Ξέρετε; Διότι σ’ αυτούς τους δήµους ζουν άνθρωποι και όχι νούµερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε και εµείς, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει για είκοσι λεπτά ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κράτησα τρεις λέξεις από την τοποθέτηση του εισηγητή του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Κουρουµπλή. Κράτησα τις λέξεις «ειλικρίνεια», «ρεαλισµός» και «αλήθεια».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ο κ. Μπάρκας ήταν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήµερα στο πιο κρίσιµο κατώφλι της σύγχρονης ιστορίας της.
Και δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις. Ο ιστορικός του µέλλοντος είναι σίγουρο ότι θα ασχοληθεί
διεξοδικά µε την περίοδο που διανύουµε. Όµως, να είστε σίγουροι ότι θα σταθεί πολύ αυστηρά απέναντι στις φωνές δηµαγωγίας και στείρας διαµαρτυρίας που, δυστυχώς, ηγεµονεύουν
σήµερα πολύ έντονα τη δηµόσια συζήτηση και την πολιτική αντιπαράθεση.
Να είστε σίγουροι, όµως, ότι θα σταθεί και σε εκείνους που
κάνουν κάτι ακόµα χειρότερο, µένουν δηλαδή σε απλές διαπιστώσεις και προσπαθούν τάχα να είναι ευχάριστοι για πελατειακούς και πολιτικούς λόγους χωρίς να προτείνουν τίποτα.
Αυτό που πρέπει να καταλάβουµε ειδικά σήµερα είναι ότι απαιτείται σοβαρότητα και ψύχραιµη αντιµετώπιση των νέων δεδοµένων. Όλοι µας- όλη η ελληνική κοινωνία -πρέπει να κατεβάσουµε το δάχτυλο πίσω από το οποίο κρυβόµασταν όλα αυτά τα
χρόνια και να δούµε κατάµατα την αλήθεια.
Σε έναν κόσµο που αλλάζει διαρκώς µε ταχείς ρυθµούς, εµείς,
η Ελλάδα δεν πρέπει να µένουµε αγκυλωµένοι στην αδράνεια και
τη δογµατική στασιµότητα, δηλαδή σ’ αυτό που προτείνατε λίγο
πριν µε τις τοποθετήσεις σας.
Και θα πω και κάτι ακόµα για να το ξεκαθαρίσουµε και να ακουστεί και ένα µήνυµα διαφορετικό. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να
γίνει «κοινωνικό νεκροταφείο», αλλά ούτε και απασχολούν κανέναν αυτές οι δραµατικές υπερβολές περί «κινεζοποίησης» της ελληνικής ζωής, γιατί ούτε κανείς το θέλει, αλλά ούτε και πρόκειται
να συµβεί κάτι τέτοιο. Αν είναι κάτι αυτό που φοβίζει, αυτό είναι
η δηµαγωγία και ο λαϊκισµός, είναι η υστερική αντιµετώπιση των
πραγµάτων, που δυστυχώς ήταν από τις κύριες αιτίες που οδή-
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γησαν τα πράγµατα για τη χώρα µας εδώ που έφτασαν.
Η αντιµετώπιση των µεγάλων και κρίσιµων ζητηµάτων της αγοράς εργασίας, όπως είναι η υψηλή ανεργία, η συρρίκνωση της
απασχόλησης και η αύξηση των συµπτωµάτων παραβατικότητας
αποτελούν σήµερα τη σηµαντικότερη πρόκληση για την κυβερνητική πολιτική και όχι µόνο. Αυτά τα ίδια δραµατικά φαινόµενα
συνιστούν µια µοναδική ευκαιρία και πρόκληση για το σύνολο
του πολιτικού συστήµατος της χώρας, για τις παραγωγικές δυνάµεις του τόπου, για τον ίδιο τον κόσµο της εργασίας. Θα πρέπει να σταθούµε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και να µιλήσουµε καθαρά µε γενναία αυτοκριτική, ώριµες και ρεαλιστικές
προσεγγίσεις, δηµιουργικές και καινοτόµες προτάσεις και όχι µε
δήθεν προσχηµατικές και περιχαρακωµένες αναχρονιστικές θέσεις που δεν έχουν πλέον θέση στο παγκόσµιο γίγνεσθαι.
Το καταγγελτικό παραλήρηµα και οι γενικόλογοι αφορισµοί
δεν έχουν πλέον καµµία χρησιµότητα, όπως και δεν έχουν θέση
στο νέο περιβάλλον που δηµιουργείται γύρω µας. Άρα, θα πρέπει
να µιλήσουµε για την ουσία και αυτό ακριβώς έχω σκοπό να κάνω
σήµερα.
Μπορεί να µοιάζει περιττό, αλλά το θεωρώ αναγκαίο να σκιαγραφήσω τα σηµερινά έντονα προβλήµατα της αγοράς εργασίας. Οι αριθµοί µιλούν από µόνοι τους.
Από την αρχή της κρίσης µέχρι σήµερα, έχουν χαθεί περισσότερες από εξακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας, στη συντριπτική
τους πλειοψηφία στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Το ποσοστό της ανεργίας από το 7%-8% το 2009, εκτοξεύθηκε πλέον στα
επίπεδα του 23%.
Πίσω, όµως, από τους αριθµούς υπάρχουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν οι νέοι και ειδικά οι νέες γυναίκες που βλέπουν να αυξάνεται
όλο και περισσότερο ο χρόνος µετάβασής τους από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Υπάρχουν οι απολυµένοι µεγαλύτερης
ηλικίας που, αποθαρρυµένοι από την προσπάθεια επανένταξής
τους, αποσύρονται οριστικά από το εργατικό δυναµικό. Υπάρχουν οι εργαζόµενοι σε ανασφαλείς και περιστασιακές θέσεις
δουλειάς. Και κυρίως, οι 1.200.000 άνεργοι, που αποτελούν τα
µεγαλύτερα θύµατα αυτής της κρίσης.
Κανείς δεν µπορεί να είναι ευχαριστηµένος µε τη σηµερινή κατάσταση στην αγορά εργασίας: υψηλή ανεργία µε επιµέρους
συµπτώµατα ανισορροπίας και δυσλειτουργίας, όπως η ένταση
της παραβατικότητας, η διολίσθηση των κατώτατων και κλαδικών
αµοιβών, ο φθίνων ρόλος της µεσολάβησης και διαιτησίας, η χαµηλή κινητικότητα και προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων.
Όµως, ας είµαστε ειλικρινείς. Αυτό που ζούµε σήµερα στην
αγορά εργασίας, η δραµατική επιδείνωση της εικόνας της, δεν
είναι αποτέλεσµα µόνο της βαθιάς υφεσιακής περιδίνησης, στην
οποία κινείται η ελληνική οικονοµία τα τελευταία χρόνια. Ή τουλάχιστον, όχι µόνο αυτής. Αποτελεί το αναπόφευκτο αποτέλεσµα
χρόνιων διαρθρωτικών στρεβλώσεων της αγοράς εργασίας,
αλλά και της µη ορθολογικής οργάνωσης του κοινωνικού κράτους στη χώρα µας. Γιατί ακόµη και σε περιόδους µε αξιοσηµείωτη οικονοµική µεγέθυνση, όπως η προηγούµενη δεκαετία και
σχετική χαµηλή ανεργία πολύ κάτω του 10%, υπήρξαν εργαζόµενοι και άνεργοι που βίωναν τη δική τους κρίση. Ήταν µία κατακερµατισµένη αγορά εργασίας πολλών ταχυτήτων που
εξασφάλιζε ασφαλείς και προνοµιούχες διαδροµές στο δηµόσιο
και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και σε λιγοστούς δυναµικούς θύλακες του ιδιωτικού τοµέα, αδιαφορώντας, όµως, για τους υπόλοιπους -τους νέους, τις γυναίκες, τους εργαζόµενους- στην
υπόγεια πλευρά της οικονοµίας.
Η απασχόληση, λοιπόν, ήταν και στο παρελθόν προβληµατική.
Η αγορά εργασίας στη χώρα µας δεν ήταν ποτέ δίκαιη και αποτελεσµατική. Απλά, τα προβλήµατα τα κρύβαµε κάτω από το
χαλί. Και µε εξαίρεση κάποιες προσωπικές και εξαιρετικά µοναχικές προσπάθειες, το σύνολο σχεδόν των πολιτικών για την απασχόληση τις δύο τελευταίες δεκαετίες αντιµετώπισαν το ζήτηµα
των αλλαγών στην αγορά εργασίας µε φοβικό και αµήχανο
τρόπο. Στο όνοµα της προστασίας ενός δήθεν ενιαίου κόσµου
της εργασίας και συχνά υπό την πίεση οργανωµένων και προστατευµένων µειοψηφιών, δαιµονοποίησαν την αντίληψη της
ευελιξίας και των αναγκαίων αλλαγών και προσαρµογών στην
αγορά εργασίας, που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολλά χρό-
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νια. Και η πραγµατικότητα µας εκδικήθηκε. Γιατί σε ένα κόσµο
που αλλάζει διαρκώς, η αδράνεια και η ακινησία αποτελούν τον
ασφαλέστερο δρόµο για την αποτυχία.
Θα έλεγα ότι σήµερα πλήττεται και ο πυρήνας του εργατικού
δυναµικού της χώρας µας. Πληρώνουµε το τίµηµα της αναβλητικότητάς µας. Και αυτή είναι ιστορική ευθύνη, που πρέπει να καταλογίσουµε οι πολιτικοί στους εαυτούς µας. Οι µεν κυβερνώντες γιατί δεν άλλαξαν όλα αυτά τα χρόνια τίποτε, όταν έπρεπε
και οι δε κατά καιρούς αντιπολιτευόµενοι γιατί εµπόδιζαν σθεναρά κάθε προσπάθεια προσαρµογής. Με διαφορετικά λόγια, η
οικονοµική κρίση έβγαλε στην επιφάνεια, φανέρωσε, προϋπάρχουσες αγκυλώσεις και προβλήµατα.
Σήµερα, λοιπόν, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και η θεραπεία αυτών των στρεβλώσεων είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε,
όχι µόνο επειδή αυτό αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την
έξοδο από την κρίση, αλλά το κυριότερο, επειδή η διατήρησή
τους θα υπονοµεύσει εξαρχής την ποιότητα της οικονοµικής ανάκαµψης, θα διαιωνίσει τους παλαιούς αποκλεισµούς, τις ανισότητες, θα αφήσει πάλι πίσω της τους αδύναµους της αγοράς
εργασίας. Και θα είναι πάλι µία οικονοµική ανάπτυξη µε νικητές
και ηττηµένους. Ίδιο έργο, όπως ήταν και στο παρελθόν.
Σε αυτό το πλαίσιο είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η
κοινωνική συνεννόηση και η συστράτευση των παραγωγικών δυνάµεων για την αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά εργασίας. Οι εφικτές λύσεις και οι απαντήσεις στις δύσκολες
ασκήσεις που µας θέτει η πραγµατικότητα δεν µπορούν να προέλθουν πλέον µέσα από κλειστά και µεµονωµένα πεδία αποφάσεων ούτε µόνο µέσα από την Κυβέρνηση ούτε µόνο µέσα από
τους κοινωνικούς εταίρους. Απαιτούν τη σύναψη νέων κοινωνικών συµφωνιών, ώστε µε µικρά και µεγάλα βήµατα να βελτιώσουµε την ποιότητα και τις επιδόσεις της αγοράς εργασίας, να
υποστηρίξουµε την ανάπτυξη, να κατακτήσουµε υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής συνοχής. Γι’ αυτό ο κοινωνικός διάλογος, που
ήδη ξεκίνησε η Κυβέρνηση, είναι ειλικρινής. Η ατζέντα είναι ανοιχτή και τα προβλήµατα πιεστικά.
Καταθέσαµε τις προτάσεις µας -τις έχετε- ξεκάθαρα, µε ειλικρίνεια, χωρίς κεκαλυµµένες επιδιώξεις, χωρίς στρογγυλοποιήσεις. Περιµένουµε να πάρουν τώρα και οι κοινωνικοί εταίροι
καθαρές θέσεις στα µεγάλα και κρίσιµα ζητήµατα της απασχόλησης. Γιατί πρέπει να ξέρουµε ότι µε ή χωρίς το µνηµόνιο οι
προκλήσεις της αγοράς εργασίας ήταν και είναι ακόµα εδώ.
Αυτό που θέλω να τονίσω προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι η
πολιτική στρατηγική του Υπουργείου Εργασίας δεν περιορίζεται
πλέον σε µια µηχανική, τυπική συµµόρφωση σε υποχρεώσεις και
σε µία εµβαλωµατική διαχείριση της τρέχουσας συγκυρίας.
Σαφώς και θα τηρήσουµε τις δεσµεύσεις που έχουµε αναλάβει
ως χώρα. Σαφώς, όµως και θα επιχειρήσουµε µε άµεσα επείγοντα µέτρα να µετριάσουµε τις επιπτώσεις της κρίσης στους
εργαζόµενους.
Πιστεύουµε, όµως, ότι πλέον πρέπει να συζητήσουµε µε ειλικρίνεια και όχι προσχηµατικά, όπως στο παρελθόν, µε τους κοινωνικούς εταίρους τι επιπλέον αλλαγές χρειάζονται, για να
αποφασίσουµε συνειδητά το τι και πώς θα το κάνουµε, µε το δικό
µας όµως, ως χώρα, µεταρρυθµιστικό βηµατισµό, µε τη δική µας
στρατηγική και στοχοθεσία.
Επειδή οι θολές και συγκεχυµένες συζητήσεις και οι διαρροές,
απ’ όπου κι αν προέρχονται, ούτε µε εκφράζουν προσωπικά ούτε
βοηθούν την κατάσταση που βρίσκεται η πατρίδα µας, θα σας
αναπτύξω αυτήν ακριβώς τη στοχοθεσία συνοπτικά και ξεκάθαρα.
Πρώτον, θα εξαντλήσουµε κάθε δυνατότητα να βοηθήσουµε
τους άνεργους που αποτελούν τα µεγάλα θύµατα αυτής της κρίσης. Είναι γνωστό ότι η αποτελεσµατική καταπολέµηση της
ανεργίας επιτυγχάνεται µόνο µέσα από µια τροχιά δυναµικής οικονοµικής ανάπτυξης. Σήµερα, όµως, είναι υποχρέωσή µας να
δώσουµε µε κινητοποίηση κάθε διαθέσιµου πόρου και µεταφορά
τους από άλλες χρήσης ευκαιρίες δουλειάς σε ανέργους και ιδιαίτερα στους νέους που µπαίνουν για πρώτη φορά στην απασχόληση, είναι υποχρέωσή µας να υποστηρίξουµε και εισοδηµατικά
τους µακροχρόνια ανέργους, ιδιαίτερα αυτούς που δεν έχουν
άλλα εισοδήµατα και λόγω ηλικίας είναι πολύ δύσκολο να βρουν
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δουλειά.
Δεύτερον, θα άρουµε όλα τα εµπόδια, όσα µπορούµε περισσότερα, είτε θεσµικής είτε διοικητικής φύσης για τη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας, ποιοτικών και καλά αµειβόµενων θέσεων
εργασίας στην επίσηµη οικονοµία. Είµαστε της άποψης ότι στην
αγορά εργασίας χρειάζονται λίγες, απλές, και αξιόπιστες ρυθµίσεις που ισχύουν για όλους και όχι διάσπαρτες, αποσπασµατικές, αντιφατικές και συχνά πολλές φορές πελατειακού χαρακτήρα ρυθµίσεις που συνεπάγονται υψηλό κόστος συµµόρφωσης
για τις επιχειρήσεις και το κυριότερο, όµως, που κάνουν είναι να
µετατοπίζουν την οικονοµική δραστηριότητα στην παραοικονοµία, επιτυγχάνοντας την αδήλωτη εργασία εις βάρος των ίδιων
των εργαζοµένων.
Θα άξιζε να σας πω, ότι µόνο η περιγραφή, η αποτύπωση δηλαδή σε χαρτί, των υποχρεώσεων των εργοδοτών προς την Επιθεώρηση Εργασίας του ΟΑΕΔ ξεπερνά τις επτά σελίδες. Έτσι
θα πάµε µπροστά Αυτά δεν πρέπει να τα αλλάξουµε.
Γι’ αυτό το λόγο η απλοποίηση της εργατικής νοµοθεσίας που
βάλαµε ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προτεραιότητα και
στον κοινωνικό διάλογο που ανοίξαµε, χωρίς καµµιά όµως επίπτωση στη θεσµική προστασία της εργασίας, θα τονώσει την εγχώρια µικρή, αλλά δυναµική επιχειρηµατικότητα, θα δηµιουργήσει ελκυστικό κλίµα για επενδύσεις µεγαλύτερης κλίµακας και
το κυριότερο θα εµπεδώσει κλίµα εµπιστοσύνης στις σχέσεις πολιτείας, εργοδοτών και εργαζοµένων µε την καθιέρωση απλών,
καθαρών και σταθερών κανόνων. Αυτό θα γίνει για πρώτη φορά
στην πατρίδα µας.
Τρίτον, θα συµβάλλουµε στην αποκατάσταση της θεσµικής
λειτουργικότητας των συλλογικών εργασιακών σχέσεων µε σεβασµό στη συλλογική αυτονοµία και το θεσµό των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων, θα υποστηρίξουµε την ενσωµάτωση του ευρωπαϊκού κεκτηµένου στη διαδικασία διαµόρφωσης των αµοιβών
και των όρων εργασίας. Στόχος είναι, µεταξύ άλλων, η εξέλιξη
του κόστους εργασίας να εναρµονιστεί µε την αντίστοιχη εξέλιξη
της παραγωγικότητας εργασίας σε κλαδικό, τοπικό και επιχειρησιακό επίπεδο, για να υποστηρίξουµε έτσι πραγµατικά την ανάπτυξη της οικονοµίας µας, την ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών µονάδων και κατά συνέπεια, τη βιωσιµότητα και αύξηση
των θέσεων εργασίας.
Τέταρτον, θα καταπολεµήσουµε –ήδη το γνωρίζετε, ήδη το παρακολουθείτε- αποτελεσµατικά κάθε µορφή παραβατικότητας
στην αγορά εργασίας.
Δεν νοµίζω να υπάρχει αµφιβολία ότι η αδήλωτη και η ανασφάλιστη εργασία είναι «πληγή» στο «σώµα» της οικονοµίας, µειώνει
τα δηµόσια έσοδα, αποδυναµώνει το ασφαλιστικό σύστηµα, νοθεύει τον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων και κυρίως
παραβιάζει βασικά δικαιώµατα των εργαζοµένων. Αποτελεί ουσιαστικά οικονοµικό και κοινωνικό έγκληµα, γιατί δεν µπορεί από
τη µια πλευρά να αναγκαζόµαστε να περικόψουµε συντάξεις και
µισθούς προκειµένου να εξοικονοµήσουµε πόρους και από την
άλλη κάποιοι έξυπνοι να εκµεταλλεύονται τη σηµερινή δύσκολη
συγκυρία και να παρανοµούν σε βάρος των εργαζοµένων και της
εθνικής οικονοµίας.
Η στρατηγική µας σ’ αυτό το επίπεδο αναπτύσσεται σε δύο
αλληλένδετους και συµπληρωµατικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι
η δραστική απλοποίηση των ρυθµίσεων στην αγορά εργασίας
και συνεπώς η εξάλειψη θεσµικών κινήτρων που ωθούν επιχειρήσεις και εργαζόµενους πολλές φορές σε παραβατικές συµπεριφορές όπως η αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Ο δεύτερος
είναι ένα µείγµα ευέλικτων, αποδοτικών και µη δαπανηρών διοικητικών ελέγχων µε αιχµή το ΣΕΠΕ και όλους τους άλλους ελεγκτικούς µηχανισµούς του Υπουργείου Εργασίας έτσι ώστε να
ενεργοποιήσουµε άµεσα και µε υπουργικές αποφάσεις την προσπάθεια που εντείνουµε συνεχώς για την καταπολέµηση της
αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας αυστηροποιώντας το
πλαίσιο των κυρώσεων. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εργοδοτών που
παρανοµούν συστηµατικά οι ποινές θα φτάσουν -θα το δείτε και
ήδη το έχουµε κάνει πράξη- και στο κλείσιµο των επιχειρήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρατάω αρκετά πράγµατα για
τη δευτερολογία απ’ αυτά τα οποία άκουσα και τα οποία αφορούν µεµονωµένα ζητήµατα. Θα ήθελα να τελειώσω την πρωτο-
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λογία µου υπογραµµίζοντας το αυτονόητο: Σε µία οικονοµία που
αλλάζει δεν µπορεί οι εργασιακές σχέσεις να µένουν αγκυλωµένες σε πρακτικές και καταστάσεις του παρελθόντος. Με ή χωρίς
µνηµόνιο οφείλουµε και οφείλαµε να κατανοήσουµε την αναγκαιότητα των αλλαγών οι οποίες όµως µπορεί να γίνουν µ’ ένα
συνειδητό και καλά σχεδιασµένο και συντεταγµένο τρόπο, αλλά
µπορούσαµε να τα έχουµε κάνει εµείς αυτά, γιατί µόνο έτσι µπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα η διττή στόχευση και λειτουργικότητα των εργασιακών σχέσεων, αφ’ ενός η προστασία των
εργαζοµένων και της δυνατότητάς τους να παραµένουν συνεχώς
στην αγορά εργασίας και αφ’ ετέρου η προαγωγή της υγιούς επιχειρηµατικότητας και η υποστήριξη της επανεκκίνησης της οικονοµίας µας.
Ας πάρουµε διδάγµατα προσαρµοστικότητας από πολλές ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η κουλτούρα συναίνεσης µεταξύ
των κοινωνικών συνοµιλητών και το υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης
της κοινής συναντίληψης για τα κρίσιµα διακυβεύµατα αποδείχθηκε εδώ και πολλά χρόνια ως κρίσιµος και καθοριστικός παράγοντας για τη δηµιουργική αλλαγή των εργασιακών σχέσεων.
Επιτέλους πρέπει να δούµε τα πράγµατα αντικειµενικά και κυρίως ψύχραιµα. Η ευελιξία της εργασίας δεν είναι εξ ορισµού
ούτε καλή ούτε κακή. Μπορούν να υπάρξουν ευέλικτες ρυθµίσεις
µε αµοιβαία οφέλη για εργαζόµενους και επιχειρήσεις, όπως
µπορούν να υπάρξουν και θεσµοί κατ’ όνοµα προστατευτικοί που
καταστέλλουν ουσιαστικά την απασχόληση και περιθωριοποιούν
τους εργαζόµενους, αλλά και αντίστροφα. Όλα αυτά είναι θέµατα πολιτικής απόφασης, κοινωνικής συνεννόησης και ωριµότητας των θεσµικών πρωταγωνιστών, τόσο των πολιτικών όσο και
των κοινωνικών εταίρων.
Επαναλαµβάνω για µία ακόµα φορά ότι έχουµε ανάγκη από
νέες κοινωνικές συµφωνίες µε αµοιβαίες παραχωρήσεις αλλά και
αµοιβαία οφέλη σ’ αυτό το πλαίσιο κοινωνικής συνεργασίας. Το
Υπουργείο Εργασίας είναι εδώ για την υποστήριξη των εργαζοµένων και κυρίως των ανέργων, για την τήρηση της νοµιµότητας
και τη διασφάλιση της ισορροπίας στην αγορά εργασίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµαστε τώρα στο στάδιο των αγορεύσεων των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
κύριος Δηµήτριος Στρατούλης για δώδεκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
άκουσα προσεκτικά τον Υπουργό Εργασίας. Η εντύπωση που
µού δηµιούργησε µε την οµιλία του είναι ότι επιβεβαιώνεται η
εκτίµησή µας στο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο ότι η Κυβέρνηση, παίρνοντας αυτά τα βάρβαρα µέτρα, δεν είναι ότι πιέζεται τόσο πολύ από την οικονοµική κρίση, αλλά κυρίως θέλει να
τη διαχειρίζεται προς όφελος των οικονοµικών συµφερόντων,
παίρνοντας µέτρα ταξικά σε βάρος των αδύναµων στρωµάτων
της κοινωνίας, των εργαζοµένων, των συνταξιούχων και των
ανέργων, χρησιµοποιώντας γι’ αυτή τη «βρώµικη» δουλειά τους
σύγχρονους «κουκουλοφόρους»` µε γραβάτες, επιχειρήσειςµέλη του ΣΕΒ ή στελέχη του ΣΕΒ που παίζουν το ρόλο σύγχρονων καταδοτών στην τρόικα για τις διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας που πρέπει να καταργηθούν.
Η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, δεν ήταν σοβιέτ όπως είπατε σε
προηγούµενη δηµόσια παρέµβασή σας. Η Ελλάδα ήταν και είναι
καπιταλιστική χώρα, µέλος της Ευρωζώνης, που είχε -και έχει
ακόµα περισσότερο τώρα- µαζί µε την Πορτογαλία τους µικρότερους µισθούς, τις χειρότερες εργασιακές σχέσεις, το πιο αδύναµο κοινωνικό κράτος. Και εσείς, µε τις µνηµονιακές πολιτικές
των προηγούµενων κυβερνήσεων που συνεχίζετε και µε το νέο
βάρβαρο πακέτο των µέτρων που προωθείτε, ετοιµάζεστε να µετατρέψετε την Ελλάδα, από άποψη εργασιακών σχέσεων, σε Κόσοβο, δηλαδή, µε µαφιόζικες κυριολεκτικά σχέσεις υπέρ των
αφεντικών και των εργοδοτών. Όσον αφορά στο κοινωνικό κράτος ετοιµάζεστε να το µετατρέψετε σε κράτος υποσαχάριας
Αφρικής, Ουγκάντα και άλλες χώρες.
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, οι µνηµονιακές κυβερνήσεις
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των δυόµιση χρόνων µε τις πολιτικές τους, τις οποίες συνεχίζει
και η σηµερινή κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
και της Δηµοκρατικής Αριστεράς, το πρώτο που έκαναν ήταν να
ισοπεδώσουν, να εξαερώσουν και να απορυθµίσουν πλήρως τις
εργασιακές σχέσεις.
Ενισχύσατε την προσωρινή απασχόληση, η οποία µε τη σειρά
της δηµιουργεί αβεβαιότητα εργασιακή και ανασφάλεια στον εργαζόµενο. Ενώ το περιθώριο για τις συµβάσεις προσωρινής εργασίας ήταν δυο χρόνια, το κάνατε τρία. Τριπλασιάσατε το χρόνο
κατά τον οποίο µπορεί ο εργοδότης να χρησιµοποιεί µε ενοικίαση
τον εργαζόµενο.
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ο εργαζόµενος και η εργαζόµενη δεν είναι ποδήλατα, δεν είναι µηχανάκια, δεν είναι αυτοκίνητα, δεν είναι σπίτια να τα ενοικιάζουν κατά βούληση οι
εργοδότες, είναι άνθρωποι και έχουν ανάγκες και αυτοί και οι οικογένειές τους για µια αξιοπρεπή ζωή. Αυτός ο θεσµός όχι µόνο
δεν έπρεπε να τριπλασιαστεί σε χρονικό διάστηµα, αλλά έπρεπε
και πρέπει να καταργηθεί.
Βεβαίως, επεκτείνατε και την εκ περιτροπής εργασία, δηλαδή
το δικαίωµα των επιχειρήσεων να χρησιµοποιούν τους εργαζόµενους µόνο για µια, δυο, τρεις, ή τέσσερις ώρες την εβδοµάδα,
µε αντίστοιχη µείωση των µισθών. Επεκτείνατε τη δυνατότητα
του εργοδότη, της επιχείρησης να το κάνει αυτό επί εννιά µήνες
το χρόνο, µειώνοντας έτσι δραστικά και τους µισθούς τους. Επιπλέον, θεσπίσατε εργασία µέχρι 10 ωρών την ηµέρα για διάστηµα 6 µηνών, καταργώντας το οκτάωρο, διαλύοντας την
οικογενειακή ζωή των εργαζοµένων και αφαιρώντας τους τη δυνατότητα να αµειφθούν υπερωριακά γι’ αυτές τις επιπλέον ώρες.
Και σαν να µην έφτανε αυτό, κυρία Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνησή σας είπε ότι επί του παρόντος δεν θα εφαρµόσει το non paper της Τρόικας, το σηµείωµα που σας έστειλε η
τρόικα για 13 ώρες δουλειά την ηµέρα, για 6 µέρες την εβδοµάδα και κατάργηση του πενθήµερου. Αν το κάνετε και αυτό που δεν έχουµε καµία αµφιβολία ότι αν επιβιώσει η Κυβέρνησή
σας θα προχωρήσει αργότερα και σε νέο µνηµονιακό πακέτο είναι σα να µετατρέπετε τους εργαζόµενους και τις εργαζόµενες
σε ανθρώπινους διακόπτες τους οποίους αναβοσβήνει όποτε
θέλει ο εργοδότης και τους αµείβει όσο θέλει και όποτε θέλει.
Και αυτό είναι απαράδεκτο, είναι αντικοινωνικό, είναι βάρβαρο.
Μας επιστρέφει πίσω σε εργασιακές, ανθρώπινες, πολιτικές σχέσεις του Μεσαίωνα.
Το αποτέλεσµα αυτών των πολιτικών των µνηµονιακών κυβερνήσεων που συνεχίζει και η δική σας µνηµονιακή κυβέρνηση,
αναφέρεται στην έκθεση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας.
Δεν τα λέει µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Μια στις
δυο προσλήψεις µέσα στο 2012 είναι µε µερική απασχόληση, εκ
περιτροπής εργασία ή µε προσωρινή εργασία, δηλαδή ελαστικές
µορφές απασχόλησης και όχι µε πλήρη και σταθερή απασχόληση. Οδηγήσατε τις συµβάσεις µερικής εργασίας να αυξηθούν
τέσσερις φορές µέσα στο 2012, δηλαδή 400% και οδηγήσατε
στην αύξηση των συµβάσεων της εκ περιτροπής εργασίας –
ακόµα και για µια µέρα την εβδοµάδα όπως έχουν στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά µε µισθό 150 ευρώ µικτά το µήνα- κατά 1400
φορές. Μέσα στο 2012 αυξήθηκαν κατά 14.000%.
Το δεύτερο επίπεδο που κατεδάφισαν οι µνηµονιακές κυβερνήσεις και του οποίου την κατεδάφιση συνεχίζει η Κυβέρνησή
σας είναι οι µισθοί και οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας που
τους καθορίζουν. Δώσατε δέκα περίπου δολοφονικά χτυπήµατα.
Το πρώτο δολοφονικό χτύπηµα ήταν ότι µεταλλάχθηκε, αλλοιώθηκε, διαστρεβλώθηκε η µετενέργεια των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Τι συνέβαινε µε τις συλλογικές συµβάσεις; Μέχρι
να έρθουν τα µνηµόνια, όταν τελείωναν οι συλλογικές συµβάσεις
εργασίας που καθορίζουν τους µισθούς και τις εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων, ίσχυαν για ακόµα έξι µήνες. Κι αν πέρναγαν οι έξι µήνες και δεν είχε υπογραφεί καινούργια συλλογική
σύµβαση εργασίας, οι µισθοί, οι εργασιακές σχέσεις, οι κανονιστικοί όροι αυτών των συλλογικών συµβάσεων εργασίας περνούσαν και γίνονταν όροι της ατοµικής σύµβασης του εργαζόµενου.
Τι έκαναν οι µνηµονιακές κυβερνήσεις και το συνεχίζετε, κύριε
Υπουργέ Εργασίας; Αυτό που έκαναν ήταν το 6µηνο να το κάνουν 3µηνο. Κι εφόσον τελειώσει το 3µηνο, να µη µεταφέρονται
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αυτόµατα οι όροι των συλλογικών συµβάσεων στην ατοµική σύµβαση εργασίας του εργαζόµενου, αλλά ο µισθός του εργαζόµενου να κατεβαίνει στο βασικό µισθό αυτής της συλλογικής
σύµβασης εργασίας µε τη διατήρηση µόνο τεσσάρων επιδοµάτων.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, µε στοιχεία πάλι του ΣΕΠΕ, έχει οδηγήσει στους τέσσερις µήνες που ισχύει η διάταξη αυτή, να έχει µειωθεί η πλειοψηφία των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα της
οικονοµίας από 25% µέχρι και 50%. Ο συνάδελφός µου, ο Κώστας ο Μπάρκας, ανέφερε πριν τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, που το επιβεβαιώνουν.
Δεύτερο δολοφονικό χτύπηµα, το οποίο δώσατε στις συλλογικές συµβάσεις και στους µισθούς: Αναστείλατε οι µνηµονιακές
κυβερνήσεις µέχρι τα τέλη του 2014 τη δυνατότητα που είχε ο
Υπουργός να κηρύσσει υποχρεωτικά εφαρµόσιµη σε όλο τον
κλάδο ή σε όλο το επάγγελµα µία συλλογική σύµβαση εργασίας
που υπέγραφε το κλαδικό συνδικάτο ή το οµοιοεπαγγελµατικό
µε εργοδότες οι οποίοι απασχολούσαν τουλάχιστον το 51% του
κλάδου.
Έτσι, δηµιουργήσατε πολλές ταχύτητες µισθών στον ίδιο
κλάδο της οικονοµίας ή στο ίδιο επάγγελµα και οδηγήσατε σε
ένα απάνθρωπο ανταγωνισµό τους εργοδότες για το ποιος θα
ισοπεδώσει, ποιος θα συµπιέσει προς τα κάτω περισσότερο το
µισθό των εργαζοµένων, προκειµένου να είναι, όπως ο ίδιος ο
επιχειρηµατίας επικαλείται, «ανταγωνιστικός».
Τρίτο δολοφονικό χτύπηµα: Οι µνηµονιακές κυβερνήσεις καταργήσανε την αρχή που ίσχυε µέχρι τώρα στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Όταν για έναν εργαζόµενο συνέπιπταν, συνέρρεαν πολλές συλλογικές συµβάσεις εργασίας που τον αφορούσαν, υπήρχε µία αρχή: Ο εργοδότης να εφαρµόζει την ευνοϊκότερη συλλογική σύµβαση. Η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης.
Την καταργήσατε και αυτήν από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και παραδώσατε τους εργαζόµενους στους εργοδότες
να τους εφαρµόζουν τη χειρότερη συλλογική σύµβαση εργασίας, που συνήθως είναι η επιχειρησιακή, ή πηγαίνοντας και στην
ατοµική σύµβαση εργασίας, που είναι το χειρότερο.
Τέταρτο: Υποβαθµίσατε το ρόλο του ΟΜΕΔ. Οι µνηµονιακές
κυβερνήσεις βάλατε τον ΟΜΕΔ µε ρητή διάταξη, νοµοθετική, να
παίρνει αποφάσεις, οι οποίες να λαµβάνουν υπόψη ότι πρέπει να
µειωθούν οι µισθοί για την «ανταγωνιστικότητα» των επιχειρήσεων. Αφαιρέσατε από τον ΟΜΕΔ τη δυνατότητα να παίρνει διαιτητικές αποφάσεις και για άλλα ζητήµατα εργασιακά, θεσµικά,
που δεν αφορούν το µισθό.
Αφαιρέσατε τη δυνατότητα από τα συνδικάτα, όταν οι εργοδοτικοί δεν συµφωνούν µε τις προτάσεις του διαµεσολαβητή, να
πηγαίνουν µονοµερώς στη διαιτησία. Ουσιαστικά αφοπλίσατε τα
συνδικάτα.
Στην ουσία οι µνηµονιακές κυβερνήσεις µετατρέψατε τον Οργανισµό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, που ήταν ένα όπλο, ένα
εργαλείο, για να προστατεύονται τα συνδικάτα και οι εργαζόµενοι όταν δεν ήθελαν οι επιχειρήσεις να υπογράφουν συλλογικές
συµβάσεις για τους µισθούς τους, κυριολεκτικά σε ένα απλό φωτοτυπικό µηχάνηµα, το οποίο βγάζει συνεχώς σε φωτοαντίγραφα τις εκάστοτε πολιτικές λιτότητας των µνηµονιακών κυβερνήσεων, της τρόικα και των µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων.
Πέµπτο: Ουσιαστικά υπονοµεύσατε και καταργήσατε την
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και τον κατώτατο
µισθό. Δώσατε τη δυνατότητα κατ’ αρχάς στις επιχειρήσεις να
απασχολούν νέα παιδιά µέχρι είκοσι πέντε ετών µε µισθό το 80%
του κατώτερου µισθού, αυθαίρετα, ενώ δεν προβλέπεται στην
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Επίσης, ήρθε η προηγούµενη µνηµονιακή κυβέρνηση µε πράξη
Υπουργικού Συµβουλίου, που συνεχίζει να εφαρµόζεται, να µειώσει κατά 22% τους µισθούς των εργαζοµένων και µέχρι 32% το
µισθό σε όσα νέα παιδιά µέχρι 25 χρονών εργάζονται, σε όσα απ’
αυτά καταφέρουν µε χίλια βάσανα να βρουν εργασία.
Έκτο: Οι µνηµονιακές κυβερνήσεις απαγορεύσατε, ουσιαστικά, να υπογράφονται συλλογικές συµβάσεις. Γιατί θεσπίσατε
ρητή νοµοθετική πρόβλεψη ότι δεν µπορούν να υπογράφονται
συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που να προβλέπουν αυξήσεις
ή να δίνονται τα χρονοεπιδόµατα, οι 3ετίες,οι 5ετίες των εργα-
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ζοµένων, αν δεν πέσει η ανεργία στη χώρα µας κάτω από 10%.
Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, µε τις µνηµονιακές πολιτικές σας της
λιτότητας φτάσατε -οι µνηµονιακές κυβερνήσεις και η Κυβέρνησή σας- την επίσηµη ανεργία στο 25%, την ανεπίσηµη ανεργία
στο 30%, την ανεργία στα νέα παιδιά µέχρι είκοσι πέντε χρονών
στο 55%. Και δεν φτάνει αυτό, αλλά τώρα θέλετε επιπλέον να
τους τιµωρήσετε. Δηµιουργήσατε τέτοια ανεργία και, µέχρι αυτή
να πέσει, δεν µπορούν να υπογράφουν αυξήσεις στους µισθούς
τους.
Επίσης, έχουµε έβδοµο χτύπηµα στις δηµόσιες επιχειρήσεις
και στους οργανισµούς. Τους εργαζόµενους στις επιχειρήσεις
που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο τους εντάξατε στο
ενιαίο µισθολόγιο δηµοσίων υπαλλήλων µειώνοντας τους µισθούς κατά 70% και σε όσες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
µειώσατε τους µισθούς κατά 35%.
Όγδοο: Το 2010 και το 2011 οι µνηµονιακές κυβερνήσεις µείωσαν δραστικά τους µισθούς των εργαζοµένων στο δηµόσιο και
ετοιµάζετε νέες µειώσεις µε το νέο µνηµονιακό σας πακέτο.
Ένατο: Αποκορύφωµα των αντεργατικών πολιτικών ήταν η
πράξη 6/28-2-2012 του Υπουργικού Συµβουλίου, που θα γραφτεί
µε µαύρα γράµµατα στην ιστορία αυτής της χώρας. Με αυτή πετσοκόψατε τους κατώτατους µισθούς, πετσοκόψατε τους µισθούς για τους νέους, πετσοκόψατε –όπως είπε ο συνάδελφός
µου Αλέξης ο Μητρόπουλος πριν- το επίδοµα ανεργίας και άλλα
είκοσι εννιά επιδόµατα που ακολουθούν τον κατώτατο µισθό. Ουσιαστικά βάλατε την ταφόπλακα στην Εθνική Γενική Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας και στις συλλογικές συµβάσεις ικανοποιώντας τις µύχιες επιδιώξεις του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων
και µεταλλάσσοντας το Εργατικό Δίκαιο από δίκαιο που προστάτευε τους αδύναµους, τους εργαζόµενους, σε κάτι άλλο που
πρέπει να ονοµάζεται αλλιώς πια, δίκαιο εργοδοτικό, δίκαιο της
µείωσης των µισθών, δίκαιο της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων. Αποτέλεσµα όλων αυτών, όπως σας είπα, ήταν να µειωθούν οι µισθοί κατά 45% έως 50%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
Δέκατο: Όπως ανέφερε η συνάδελφός µου, κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου, οι µνηµονιακές σας κυβερνήσεις κάνατε πιο εύκολες και πιο φθηνές τις απολύσεις βοηθώντας και µε αυτόν τον
τρόπο να φτάσουν οι άνεργοι στη χώρα µας στο ενάµισι εκατοµµύριο, όσοι ήταν οι άνεργοι σε ποσοστό µετά από εθνικές καταστροφές στη χώρα µας.
Διαλύσατε τον ΟΕΚ και τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας, και
δεν υπάρχει σκέψη καν για να τους ανασυστήσετε, σε βάρος κοινωνικών πολιτικών, που ήταν υπέρ των εργαζοµένων µε τις δικές
τους εισφορές. Αφού µειώθηκαν οι µισθοί και διευκολύνθηκαν
οι απολύσεις, ήρθε και η εργασιακή εφεδρεία στο δηµόσιο. Με
τα χαράτσια και την αυξηµένη φορολογία αποτελειώσατε ό,τι
απέµεινε από τα εισοδήµατα των εργαζοµένων.
Κύριε Υπουργέ, απ’ ό,τι είδαµε, µε το νέο µνηµονιακό πακέτο
που προωθείτε κάνετε κυριολεκτικά, η Κυβέρνησή σας, κουρελόχαρτο την προγραµµατική συµφωνία που υπογράψατε η Νέα
Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Δηµοκρατική Αριστερά. Υποσχεθήκατε ότι δεν θα µειώσετε µισθούς και συντάξεις και ουσιαστικά
τα καρατοµείτε. Υποσχεθήκατε ότι θα δίνετε το επίδοµα ανεργίας για διπλάσιο χρόνο και ότι θα το δώσετε και στους αυτοαπασχολούµενους και δεν κάνετε κουβέντα γι’ αυτό. Και προχωράτε και σε νέες µειώσεις.
Μάλιστα, είδαµε στο καινούργιο πακέτο, ότι προχωράτε σε
καινούργια κατεδάφιση, δηλαδή η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας να καθορίζεται µε απόφαση της Κυβέρνησης και
όχι µε Συλλογική Σύµβαση µεταξύ ΓΣΕΕ και εργοδοτικών φορέων. Αυτό το κάνετε γιατί είστε δεσµευµένοι από το µνηµόνιο 2
που λέει στη σελίδα 427 ότι θα το κάνετε αυτό για να µετατραπούν οι µισθοί στην Ελλάδα σε µισθούς Ρουµανίας και Βουλγαρίας, στα 150 µε 160 ευρώ, δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Με το καινούργιο πακέτο δίνετε δώρο στις επιχειρήσεις µεί-
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ωση των ασφαλιστικών εισφορών 5% βάζοντας νέο µπουρλότο
στα οικονοµικά των ασφαλιστικών ταµείων και αυξάνετε τα όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης από το εξηκοστό πέµπτο έτος στο εξηκοστό έβδοµο έτος.
Σας ερωτώ: Και µε αυτό το αντικοινωνικό µέτρο το γεγονός
ότι θα δηµιουργήσετε ακόµη µεγαλύτερη ανεργία –πέρα από όλα
τα άλλα- δεν το σκέφτηκε η Κυβέρνησή σας;
Πιστεύουµε ότι αν επιµείνετε σε αυτές τις πολιτικές, κύριε
Υπουργέ, αν η Κυβέρνησή σας επιµείνει να περάσει αυτό το νέο
πακέτο, θα πάρετε την απάντηση που πρέπει όχι µόνο εδώ στη
Βουλή από εµάς, που κάνουµε σήµερα την επερώτηση, αλλά και
από το λαό και από τους εργαζόµενους στους δρόµους.
Εµείς σαν ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο θα κάνουµε ό,τι
περνάει από το χέρι µας ώστε να µην περάσει αυτό το νέο βάρβαρο πακέτο κατεδαφιστικών και ισοπεδωτικών µέτρων. Εµείς
θα στηρίξουµε τους αγώνες του λαού για την ακύρωση των µνηµονίων και για να στείλει την τρόικα, την Κυβέρνησή σας και τα
µνηµόνιά σας στα σκουπίδια της ιστορίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Στρατούλη.
Το λόγο έχει η Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Σοφία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πραγµατικά, αν οι λέξεις που ακούγονται µέσα σ’ αυτήν την
Αίθουσα µε µορφή πολυβόλου ήταν ευρώ, νοµίζω θα ήµασταν
όλοι ευτυχείς, θα µοιράζαµε αυτά τα ευρώ και ο Υπουργός Εργασίας δεν θα είχε δουλειά να κάνει. Και αυτό µου κάνει εντύπωση βέβαια.
Πραγµατικά σε αυτήν τη χώρα όλοι µας µε διάφορες ιδιότητες, είτε είµαστε µέσα σε αυτήν την Αίθουσα είτε έξω, έχουµε
ακούσει αυτά τα λόγια πολλές φορές.
Όταν όµως έρχεται η ώρα για το ζητούµενο, για την ταµπακιέρα, για τα χρήµατα -γιατί όλα αυτά σηµαίνουν χρήµατα- δεν
ακούµε κάτι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς δεν έχετε ακούσει;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι, δεν έχουµε ακούσει κάτι. «Λεφτά
υπάρχουν», ακούµε τώρα από εσάς, τα οποία θα τα βρείτε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία συνάδελφε…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε συνάδελφε, θα τα πείτε στη δευτερολογία σας.
Πιστεύετε ότι τα έχετε, ότι έχετε κάποιο θησαυρό. Να σας πω
κάτι; Και ο κόσµος λόγια ακούει απ’ έξω. Απλώς, δεν σας πιστεύει. Από αντίδραση λέει, «ωραία, µπράβο, καλά τους τα είπε».
Αυτή είναι η αλήθεια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κυρία συνάδελφε…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Επειδή δεν έχω διακόψει κανέναν, αυτό
σταµατήστε το. Δεν θα το δεχθώ ξανά σ’ αυτή την Αίθουσα,
κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω ανέβει ποτέ σε αυτό το Βήµα, χωρίς να
διακόπτει ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να µην διακόπτετε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τα προβλήµατα είναι γνωστά. Ποιος είπε
ότι είναι κανείς ευτυχής; Μιλάτε για τις συνθήκες εργασίας, για
τις εργασιακές σχέσεις. Μα, εδώ δεν υπάρχει εργασία! Διότι κάποιοι, που τώρα άκουσα να υπερασπιζόµαστε, µιλώντας για τα
συνδικάτα κ.λπ., όταν ήταν ο καιρός του «λεφτά υπάρχουν», έλεγαν και αυτοί «λεφτά υπάρχουν» και είδαµε πού κατέληξε η
χώρα. Ποιος έχει αντίρρηση γι’ αυτό;
Επειδή άκουσα τον εισηγητή σας να το αναφέρει, πρέπει να
πω ότι η Νέα Δηµοκρατία ποτέ δεν έχει πει τους Έλληνες τεµπέληδες. Αυτή η φράση δεν έχει βγει από το έρκος των οδόντων
στελέχους της Νέας Δηµοκρατίας. Εποµένως, πρέπει να είµαστε
προσεκτικοί. Είναι ωραίο να γράφουµε λόγους. Το ξέρω. Είναι
ωραίο να λέτε «κάνετε τούτο, κάνετε το άλλο, το τρίτο». Ξέρω
και εγώ να το κάνω και µπορώ να µιλήσω και για τη Βουλγαρία
και για τον υπαρκτό σοσιαλισµό, για το πώς ήταν τότε οι µισθοί,
να σας πω ότι τότε σας λέγαµε ότι δεν είναι έτσι τα πράγµατα,
αλλά είναι κάπως αλλιώς και µας λέγατε «όχι, είναι καλός ο υπαρκτός σοσιαλισµός, οι Ρουµανίες» και όλα αυτά που τώρα τα φέρνετε ως παράδειγµα προς αποφυγή. Εδώ, όµως, υπάρχει ένα
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ζήτηµα πολύ σοβαρό, για το οποίο υπάρχουν γενικές ευθύνες.
Όλα αυτά τα οποία είπατε περί ιδεοληψιών για την ανταγωνιστικότητα κ.λπ., αυτά είναι ιδεοληψίες του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Εγώ δεν βλέπω να λέτε τι θα κάνετε εσείς –γενικεύω τη συζήτηση- αύριο το πρωί. Σταµατάµε, τους πετάµε έξω.
Δεν υπάρχει απάντηση από εσάς για το τι θα κάνετε πουθενά,
ούτε µέσα στη Βουλή ούτε εκτός της Βουλής. Τους πετάµε και
βλέπουµε. Θα τους εκβιάζουµε, είναι κουτόφραγκοι, θα συνεχίσουν να µας πληρώνουν, θα δεχθούν όλα όσα λέµε. Δεν υπάρχει
απάντηση σ’ αυτό το θέµα.
Λέτε ότι εσείς µιλάτε για ανθρώπινες ζωές. Το άκουσα από τον
εισηγητή σας. Η Νέα Δηµοκρατία, της οποίας είµαι Εκπρόσωπος
της Κοινοβουλευτικής της Οµάδας, τι εκπροσωπεί; Δηλαδή, ο
λαός που ψήφισε τη Νέα Δηµοκρατία τι είναι; Βιοµήχανοι; Μακάρι να ήταν τόσοι βιοµήχανοι στη χώρα! Τι εκπροσωπούµε
εµείς; Κεφάλαιο; Μα, δεν υπάρχει κεφάλαιο.
Για ποιους εργοδότες µιλάτε εσείς και τους κατακεραυνώνετε;
Για τους µικροεργοδότες, τους µικροµεσαίους που κλείνουν τις
δουλειές τους, που είναι αυτοαπασχολούµενοι, που όταν αυτοί
κλείνουν τις δουλειές τους, δεν εγγράφονται ούτε στις λίστες
του ΟΑΕΔ; Αυτοί είναι οι εργοδότες, οι οποίοι οφείλουν να πληρώνουν ακριβές απολύσεις, όταν δεν µπορούν να πληρώσουν τις
απολύσεις του εαυτού τους;
Ποιους, τελικά, εκπροσωπείτε; Εάν αποφασίσετε ότι εκπροσωπείτε µόνο τους ανέργους, πρέπει να τους πείτε πώς θα τους
βρείτε δουλειά. Γιατί µέχρι στιγµής κάτι τέτοιο δεν το βλέπω.
Άλλα πράγµατα βλέπω στην κοινωνία. Τα πολλά λόγια δεν βοηθούν κανέναν αυτή τη στιγµή. Πρέπει να µάθουµε ποιους καταγγέλλετε εδώ.
Λέτε για κουκουλοφόρους. Μιλάτε για δυο-τρία πρόσωπα, τα
οποία ενδεχοµένως µπορεί να είναι στο ΣΕΒ κ.λπ.; Μα, αυτοί
µπορεί να µην έχουν και καθόλου επιχειρήσεις και να πάνε να κάνουν συζητήσεις µε την τρόικα. Τι σηµαίνει αυτό; Αυτοί είναι οι
εργοδότες; Πρέπει να αποφασίσουµε: Οι Έλληνες εργοδότες
είναι εκείνοι οι άτεγκτοι, σκληροί βιοµήχανοι; Μα, δεν υπάρχει
βιοµηχανία στη χώρα! Είναι αποβιοµηχανοποιηµένη η χώρα.
Ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή, στους οποίους πρέπει να επιτεθούµε,
όταν παρακαλάµε να υπάρχουν εδώ άνθρωποι οι οποίοι θα δίνουν κάποιες θέσεις εργασίας;
Άρα, λοιπόν, το πρόβληµα της χώρας είναι γενικότερο. Και το
πρόβληµα της χώρας δεν είναι θέµα λέξεων και καταγγελιών. Το
θέµα είναι τι θα κάνουµε. Και επειδή διεκδικείτε την εξουσία,
όπως βλέπω, µε τη λογική προ του 2009, τι θα κάνετε σε περίπτωση που ο λαός πει «δώστους µια ευκαιρία»;
Ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα απ ό την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Βούλτεψη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Κουτσούκος έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι όλοι πρέπει να είµαστε προσεκτικοί σε αυτήν την Αίθουσα και για τον τρόπο που µιλάµε και για τις εκφράσεις που χρησιµοποιούµε. Γιατί µιλάµε για
τους πλέον αδύναµους. Γι’ αυτούς, οι οποίοι στο επίκεντρο της
κρίσης βιώνουν καθηµερινά την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα
και για τους οποίους υποτίθεται ότι όλοι οµνύουµε για την προστασία τους. Είµαστε, όµως, υποχρεωµένοι –και η συζήτηση µας
δίνει την ευκαιρία- να οριοθετήσουµε τους τρόπους µε τους
οποίους οφείλουµε και θέλουµε να τους προστατεύσουµε.
Εγώ θέλω να ξεκινήσω από το βασικό σχόλιο πως η τυπική, η
θεσµοθετηµένη, η ρυθµισµένη και η προστατευµένη σήµερα εργασία, όπως υπάρχει, καταρρακώνεται, υπονοµεύεται και διαλύεται από το µέγεθος της ύφεσης και της ανεργίας. Αυτά που είτε
καταγγέλλουµε, είτε διαπιστώνουµε ως υποχώρηση στις εργασιακές σχέσεις, ως ανατροπές ή αλλαγές, στην πραγµατικότητα
είναι πάρα πολύ χειρότερα στην αγορά εργασίας, όπου υπάρχει
µία πραγµατική ζούγκλα, κάτω από την πίεση που δέχεται ο
απλός καθηµερινός εργαζόµενος στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει το µεροκάµατο.
Η δεύτερη παρατήρησή µου είναι ότι κάνουµε αυτή τη συζή-
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τηση σήµερα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου σε ένα περιβάλλον, το οποίο είναι πάρα πολύ θολό, πάρα πολύ βαρύ. Η ολιγαρχική µας δηµοκρατία, η χλωµή και η αδύναµη, σήµερα που
µιλάµε είναι και ύποπτη. Όλοι εδώ. Αυτό το Κοινοβούλιο δεν προέρχεται από παρθενογένεση ούτε τα πολιτικά κόµµατα και εάν
είχε αξία σήµερα µία συζήτηση –αλλά ο Κανονισµός µας επιβάλλει να συζητήσουµε για το non paper µε βάση την επερώτηση
του ΣΥΡΙΖΑ- θα ήταν πώς θα προστατεύσουµε τη δηµοκρατία,
για να µπορεί να αντιµετωπίσει τα όποια φαινόµενα της κρίσης
και να λύσει, µε δηµοκρατικό τρόπο και όπως ο λαός θα αποφασίσει, τα προβλήµατα.
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω πως σε αυτή
τη δύσκολη συγκυρία ο λαός θα µας κρίνει µε βάση τις αποφάσεις που πήρε στις εκλογές, σε δύο επανειληµµένες εκλογές,
όπου πλέον ήξεραν την αλήθεια. Αν υποθέσουµε ότι είχαµε
άγνοια το 2009 ή ότι δεν χειριστήκαµε καλά τα πράγµατα, το Μάη
και τον Ιούνη ο λαός ήξερε όλη την αλήθεια. Τουλάχιστον εµείς
του την είπαµε. Άλλοι την ωραιοποίησαν, άλλοι έταξαν. Είχαν ισοδύναµα, είχαν άλλα µείγµατα πολιτικής, θα έδιναν αυξήσεις σε
αυτούς που εµείς θίξαµε.
Ο λαός είπε, λοιπόν, να µείνουµε στο ευρώ, να συνεργαστούµε και να επαναδιαπραγµατευτούµε. Και γιατί να επαναδιαπραγµατευτούµε; Διότι µε τους κόπους και τις θυσίες του λαού
είχαµε σηµαντικά δηµοσιονοµικά επιτεύγµατα, πρωτοφανή, αναγνωρισµένα και είχαµε και µία εισροή από δανεικά βεβαίως των
εταίρων µας 150 δισεκατοµµύρια, τα 70 από τα οποία τους πρώτους µήνες του ’12. Και αυτό µας δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Μια και µιλάµε, λοιπόν, για τις εργασιακές σχέσεις, θέλω να
σας πω ότι απότοκο αυτής της δικής µας εκτίµησης, ότι δηλαδή
οι εργασιακές σχέσεις άλλαξαν, είτε γιατί υπήρχε η αδήριτη αναγκαιότητα να προσαρµοστούν -γιατί υπήρχαν προβλήµατα που
έπρεπε να λύσουµε- είτε κάτω από τη συγκυρία που διαπραγµατεύτηκε η χώρα, ήταν ότι υπήρξαν επιλογές που δεν ήταν θεµιτές. Δεν τις επεδίωκε η Κυβέρνηση, αλλά επιβλήθηκαν από το
συσχετισµό των δυνάµεων και τις ανάγκες της χώρας, όπως η
παρέµβαση στις συλλογικές συµβάσεις και στον κατώτερο
µισθό.
Αυτές οι επιλογές µέσα σε ένα πλαίσιο επαναδιαπραγµάτευσης οφείλουν να επανατοποθετηθούν. Για να επανατοποθετηθούν δεν αρκεί µόνο η προγραµµατική σύµβαση των τριών
κοµµάτων που συγκυβερνούν, όπου την ευθύνη για την διαπραγµάτευση απέναντι στους εταίρους µας την έχει ο παριστάµενος
Υπουργός, για να αποκαταστήσουµε δηλαδή το δίκαιο των συλλογικών συµβάσεων στο ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτηµένο. Θα
έλεγα ότι µας χρειάζονται και οι υπόλοιπες δυνάµεις, εν προκειµένω οι δυνάµεις του Συνασπισµού. Δεν ξέρω εάν ο κ. Τσίπρας
εχθές, όταν είδε τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, εκτός των
ζητηµάτων της λιτότητας έθεσε και τα ζητήµατα των εργασιακών
σχέσεων, γιατί υπάρχει το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτηµένο που
το ελέγχει το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μας χρειάζονται όµως και
αυτές οι δυνάµεις.
Άρα, λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι έχουµε τη δυνατότητα µε συνένωση δυνάµεων και µία εθνική στρατηγική να διεκδικήσουµε
αυτά τα πράγµατα.
Δεύτερον, οφείλουµε όλοι να αναγνωρίσουµε την αυτονοµία,
την υπευθυνότητα των κοινωνικών συνοµιλητών -άλλοι τους λένε
εταίρους, άλλοι τους λένε ανταγωνιστές- για να αντιµετωπίσουν
µέσα από τη συζήτηση µεταξύ τους, χωρίς το µακρύ χέρι του
κράτους, σε εθνικό, κλαδικό και επιχειρησιακό επίπεδο τα ζητήµατα της κρίσης και τα προβλήµατα που αυτή δηµιουργεί, για να
διασφαλίσουν την παραγωγή και τις θέσεις εργασίας.
Εµείς σε αυτή τη γραµµή θα κινηθούµε και αυτές τις πρωτοβουλίες θα υποστηρίξουµε. Απευθυνόµενος σε εκείνη την
πλευρά της Αίθουσας που υποστηρίζει τα κοινωνικά κινήµατα,
την αυτονοµία, την αυτοοργάνωση και όλες τις µορφές της συλλογικής δράσης, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαµπρό
να παρέµβει το συνδικαλιστικό κίνηµα στο επίπεδο των επιχειρησιακών συµβάσεων για να µην είναι προνόµιο της εργοδοσίας
που έχει το πάνω χέρι και καθυποτάσσει τους εργαζόµενους,
αλλά µέσα από οργανωµένες µορφές παρέµβασης να καθοδηγήσουµε εµείς τις εξελίξεις.
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Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µια και είχατε ανοχή και στους άλλους
οµιλητές, µε τούτο: Έγινε πολλή συζήτηση για τη σοβιετοποίηση.
Αφορµή αυτού ήταν µία διαρροή που υπήρξε από µία κοµµατική
σύσκεψη, την οποία διέψευσε αργότερα ο κύριος Υπουργός. Δεν
ξέρω πώς έγινε ακριβώς. Νοµίζω ότι τοποθετείτε εντελώς λάθος
το ζήτηµα. Εγώ θέλω να σας πω το δικό µας προσωπικό παράδειγµα για το λίγο διάστηµα που έµεινα στο Υπουργείο Εργασίας, γιατί όπως γνωρίζετε παραιτήθηκα όταν επιβλήθηκαν αυτά
τα µέτρα. Εµείς επιχειρηµατολογήσαµε απέναντι στη τρόικα ότι
αυτό που ήθελε να κάνει ήταν σοβιετοποίηση, δηλαδή να µειώσει τους κατώτερους µισθούς µε νόµο. Διότι έχουµε µία ελεύθερη και ανοιχτή οικονοµία και έχουµε και το δίκαιο των συλλογικών συµβάσεων που είναι και ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Άρα, δεν
µπορείς να παρεµβαίνεις.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ψήφισε να το κάνει µε νόµο αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Άρα, λοιπόν, είναι σε αντίθετη λογική η δική µου άποψη.
Αναφέρθηκε ο Υπουργός στο ποιες είναι οι εξελίξεις µε την
ανεργία των νέων και αναφέρθηκε και στους απόµαχους ουσιαστικά της εργασίας, αυτούς που δεν µπορούν να ξαναβρούν δουλειά. Είναι ένα ερώτηµα, το θέτω και θα το κουβεντιάσουµε όταν
θα έρθει η ώρα. Όταν έχεις αυτά τα προβλήµατα τι εξυπηρετεί
το να πας τα όρια της συνταξιοδότησης στα 67; Είναι ένα ερώτηµα που θα το θέσουµε και στην Ολοµέλεια όταν έρθει η ώρα,
αλλά προς το παρόν το απευθύνω σε αυτούς που διαπραγµατεύονται, γιατί εγώ δεν έχω εξουσιοδοτήσει κανέναν να διαπραγµατευθεί τα όρια στα 67. Αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω εδώ στην
Αίθουσα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Επαµεινώνδας Μαριάς έχει το λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, περίµενα σήµερα να κάνουµε µία συζήτηση
πραγµατικά σε βάθος, εσείς µάλιστα είχατε το χρόνο των είκοσι
λεπτών, ενώ εµείς έχουµε πολύ λιγότερο, για το θέµα της ανεργίας. Δεν είδα να κάνετε µία ανάλυση για το πού πάει η οικονοµία, το τι θα έχουµε στο µέλλον από πλευράς προκλήσεων, ποιες
είναι οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις και ποιες είναι οι απαιτήσεις
στον τοµέα της απασχόλησης. Δεν είδα να κάνετε µία ανάλυση
για το πώς φαντάζεστε το µοντέλο ανάπτυξης αυτής της χώρας.
Θέλετε ένα µοντέλο που θα στηρίζεται σε φτηνά εργατικά χέρια
ή θέλετε ένα µοντέλο που θα στηρίζεται στην επένδυση, στη
γνώση, στη τεχνολογία και άρα, το κόστος εργασίας ως τέτοιο
δεν θα είναι καθοριστικό στο µοντέλο ανάπτυξης;
Δεν είδα να κάνετε µια κριτική, γιατί ήσασταν κι εσείς σε αυτούς, αν δεν κάνω λάθος, που καταψηφίσατε το πρώτο µνηµόνιο
σαν παράταξη ή αυτοκριτική τώρα που αποδέχεστε το µνηµόνιο.
Διότι είπατε ότι µε ή χωρίς µνηµόνιο τα ίδια θα κάναµε. Αλήθεια,
το ίδιο είναι; Αν δεν είχαµε µνηµόνιο θα είχατε κάποια τρόικα
πάνω από το κεφάλι σας να σας λέει να κάνετε το α, το β, το γ,
το δ; Το ένοιωσαν αρκετά όσοι διαπραγµατεύτηκαν.
Το αν εµείς ή εσείς, ασκώντας κυριαρχικά δικαιώµατα, θα ακολουθούσατε την άλφα ή βήτα πολιτική είναι διαφορετικό. Το να
έχεις τους δανειστές και να είσαι σε διεθνή οικονοµικό έλεγχο
είναι τελείως διαφορετικό. Άρα, λοιπόν, υπάρχει µια ποιοτική διαφορά στο ότι υφίσταται µνηµόνιο, όχι µόνο στο τι περιγράφει,
αλλά στο πώς ασκείται η εξουσία, αν ασκείται εξουσία, διότι δεν
έχει ασκηθεί εξουσία, αφού έχει εκχωρηθεί στους δανειστές.
Άρα υπάρχει µεγάλη διαφορά.
Είπατε ότι θα τηρήσουµε τις δεσµεύσεις. Μα, αν τηρήσετε τις
δεσµεύσεις, καταλαβαίνετε ότι οδηγείτε τη χώρα σε µια υπανάπτυξη, την οδηγείτε σε ένα µοντέλο που στηρίζεται σε βουλγαροποίηση και θα σας έλεγα και σε κινεζοποίηση των µισθών και
ότι αυτό δεν πρόκειται να µας βγάλει πουθενά ως ανταγωνιστικότητα; Διότι η Ελλάδα δεν µπορεί να στηριχθεί στο µοντέλο της
Κίνας µε χαµηλούς µισθούς. Θα στηριχθεί στο µοντέλο που πρέπει να στηριχθεί, δηλαδή, στην επένδυση, στη γνώση, στην τεχνολογία. Έχουµε επενδύσει δισεκατοµµύρια και φεύγουν όλα
αυτά τα µυαλά. Οι νέοι µας, οι φοιτητές µας φεύγουν έξω. Και
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µεταφέρουν ταυτόχρονα και αυτή την επένδυση που έγινε και
αποδίδουν εκεί ως κεφάλαιο, πέραν του συναισθηµατικού στοιχείου. Εννοώ τα παιδιά όλων εµάς που έχουν φύγει, οι φοιτητές
µας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, λέω ότι έχει µεγάλη σηµασία. Θα τηρήσετε
το µνηµόνιο κατά γράµµα; Θα το τηρήσετε; Έχει µεγάλη σηµασία. Διότι εδώ είναι καταγεγραµµένα µια σειρά πράγµατα.
Άρα, αν θέλουµε να µιλήσουµε δεν µπορούµε να ξεχάσουµε
τι γίνεται στο διεθνή ανταγωνισµό, διότι η Ελλάδα δεν είναι αποκοµµένη. Υπάρχει ένας διεθνής ανταγωνισµός, ο οποίος πάντοτε
προσδιορίζει και ζητήµατα εργασιακών σχέσεων. Υπάρχει το
θέµα του περιθωρίου κέρδους σε διάφορες χώρες και µε βάση
αυτό προσδιορίζει τη συµπίεση στους µισθούς. Υπάρχει µια τακτική για να αποκοµίσουν κάποιοι πολύ µεγαλύτερα κέρδη. Άρα,
λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριµένες στρατηγικές που λένε «για να
έχω υπερκέρδη ή για να διατηρηθώ στο διεθνή ανταγωνισµό µε
την Κίνα, πρέπει να µειώσω τους µισθούς». Είναι µια επιλογή κι
αυτή, κι αυτή την επιλογή δεν την κάνει µόνο το µνηµόνιο, την
έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διαβάστε το Σύµφωνο για το ευρώ. Όταν λέµε «κινεζοποίηση
µισθών» δεν το βγάλαµε από το µυαλό µας. Το έχουµε αναλύσει
εδώ και δύο χρόνια και ο Αλέξης ο Μητρόπουλος κι εγώ και άλλοι
αντιµνηµονιακοί, όταν ήµασταν εκτός Βουλής. Το βγάλαµε γιατί
το λένε τα κείµενα και τα κείµενα λένε ότι πρέπει οι µισθοί να έρθουν σε επίπεδο αντίστοιχο µε τις χώρες που ανταγωνίζεται η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες χώρες ανταγωνίζεται; Κίνα, Ινδία, αυτούς. Γι’ αυτό πάει η ιστορία εκεί πέρα.
Και το βασικό είναι η διανοµή του πλούτου. Διότι πλούτος παράγεται και ο πλούτος είναι συγκεκριµένος. Απλά διανέµεται µε
ένα άσχηµο τρόπο εις βάρος των ίδιων των εργαζοµένων.
Δεν µπορείτε, λοιπόν, να µιλήσετε για εργασιακά θέµατα αν
δεν λάβετε υπόψη τι θέλει η Γερµανία στον ανταγωνισµό της µε
την Κίνα, τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ανταγωνισµό της µε
την Κίνα. Χθες η Κίνα γιόρταζε τα 63 χρόνια από την ίδρυσή της
και στις 11 Σεπτεµβρίου -έχω ένα δηµοσίευµα- έσπασε όλα τα
ρεκόρ. Είχε 26,7 δισεκατοµµύρια δολάρια εµπορικό πλεόνασµα.
Πώς θα τους αντιµετωπίσει η Ευρώπη, οι Γερµανοί; Νοµίζετε πως
αυτά που αποφασίζετε εδώ είναι ξεκοµµένα από αυτά που έχει
αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σε ένα µοντέλο και
που επιβάλλονται συγκεκριµένα µέσα από το µνηµόνιο;
Αλλά να σας θυµίσω τι είπε ο κ. Σταϊκούρας µε στοιχεία εδώ.
Είπε ότι µέχρι στιγµής η ιστορία του µνηµονίου µάς έχει στοιχίσει
49 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το είπε στη Βουλή. Και παίρνετε καινούργια µέτρα -θα είναι 11,9 δισεκατοµµµύρια ευρώ ή 13,5 δισεκατοµµύρια ευρώ;- εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι µείωση
µισθών, συντάξεων, κοινωνικών επιδοµάτων. Αυτό είναι το δεδοµένο; Εκεί θα πάµε; Και σας ρωτάω «καλά, πώς το εξηγείτε;»
Ο κ. Στουρνάρας, είπε εδώ, ότι η Ελλάδα έχει λάβει 400 δισεκατοµµύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ τα τελευταία δύο χρόνια. Με 400 δισεκατοµµύρια ευρώ η χώρα θα
είχε απογειωθεί. Πώς και έχουµε 1,2 εκατοµµύριο ανέργους;
Πώς τα εξηγείτε αυτά; Πρέπει να δώσετε µια εξήγηση.
Οι τράπεζες έχουν πάρει 131 δισεκατοµµύρια ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δεν έχουν δώσει φράγκο στην
αγορά. Σ’ αυτά θα δώσετε απάντηση;
Στο Κοινοβούλιο είχε έρθει ο κ. Στρος Καν, ο οποίος µίλησε
για την περίφηµη θεωρία του αποπληθωρισµού, µείωση –υποτίθεται- τιµών και µισθών. Όµως οι τιµές ανέβηκαν, διότι η Ελλάδα
έχει σπάσει τα ρεκόρ. Οι µισθοί έπεσαν. Κι επειδή είπαν ένα µεγάλο παραµύθι στοιχεία τα οποία έχουµε δηµοσιεύσει και στο βιβλίο µας λένε ότι το ονοµαστικό µοναδιαίο κόστος εργασίας, µε
βάση την Κοµισιόν, το 2011 στην Ελλάδα ήταν το χαµηλότερο
της Ευρωζώνης. Παρά ταύτα έγινε επίθεση για να µειωθούν κι
άλλο οι µισθοί. Με βάση οικονοµικές µελέτες και περιοδικά του
2011, την περίοδο 2008-2011 ήταν αρνητικό το πρόσηµο της αύξησης των µισθών, -0,8% -0,9% στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη ήταν
+1,6%.
Όµως και τώρα ήρθε ο κ. Γιούνκερ και είπε ότι η Ελλάδα έχει
εργασιακό κόστος και αυτό µειώθηκε κατά 12%. Το καταθέτω
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Επαµεινώνδας Μαριάς κα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα συνεχίσετε κι άλλο να µειώνετε; Γιατί να πάτε πιο κάτω;
Τέλος, θέλω να θίξω ένα θέµα που το είπα και χθες. Επειδή ο
διεθνής ανταγωνισµός αξιοποιεί ακόµη και τη δουλειά των φυλακισµένων -αυτό συµβαίνει και στις Ηνωµένες Πολιτείες, συµβαίνει και στην Κίνα- εµείς αναδείξαµε χθες -και µε χαρά το
άκουσα και από τον Αλέξη Μητρόπουλο σήµερα- το ζήτηµα του
ότι τις στρατιές των λαθροµεταναστών, τους οποίους συλλαµβάνετε και θα συλλαµβάνετε, θέλουν να τις αξιοποιήσουν για
φθηνά εργατικά χέρια. Έδειξα χθες στο νοµοσχέδιο, εντελώς τυχαία βέβαια, σ’ ένα νοµοσχέδιο για τους λαθροµετανάστες, το
νόµο 3907/2011, όπου στο άρθρο 37 λέτε ότι εάν δεν µπορούν
να τους κρατήσουν στα κέντρα κράτησης, τότε µπορούν αυτοί
να απασχοληθούν ως µισθωτοί σε συγκεκριµένες περιοχές και
µε προεδρικό διάταγµα. Αυτό είναι το βασικό, γιατί αν τους απασχολούσατε µε τους κλασικούς όρους εργασίας, τότε θα ήταν
εντάξει.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στις ΕΟΖ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Εδώ λοιπόν είναι το θέµα. Εδώ
λοιπόν λέει ότι µε προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι τιµές απασχόλησης και οι περιοχές της χώρας –εδώ είναι οι ΕΟΖ- όπου
µπορούν να απασχολούνται ως µισθωτοί οι υπήκοοι αυτοί και καθορίζεται επίσης, το καθεστώς ασφαλιστικής τους κάλυψης, οι
όροι και οι προϋποθέσεις και τα υπόλοιπα. Εδώ να σας πω τι θα
γίνει; Η Γερµανία θέλει να σπάσει το κόστος εργασίας στην Ευρώπη. Θέλει µία ανάπτυξη η οποία δεν θα στηρίζεται στην τεχνολογία και αυτό θέλει να το επιβάλει στον Νότο. Στο Νότο λοιπόν,
θα έχει χαµηλούς µισθούς. Όµως επειδή δεν µπορεί να σπάσει
παρακάτω τους µισθούς, γιατί κι οι µετανάστες πλέον παίρνουν
µισθούς που εξισώνονται µε τους ντόπιους, θέλει να φτιάξει
στρατόπεδα εργασίας. Αυτά λοιπόν, τα εκατοµµύρια των ανθρώπων που από ανάγκη έρχονται εδώ θα συλλαµβάνονται, θα κρατούνται για δεκαοχτώ µήνες και αργότερα θα είναι πλέον το
σύγχρονο δουλεµπόριο. Θα είναι αυτό που έκανε η Γερµανία και
στην Κατοχή, που συλλάµβανε Έλληνες πολίτες και τους πήγαινε
στη Γερµανία και δούλευαν σε καταναγκαστική εργασία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Γιατί το
κάνετε αυτό;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Θα σας το εξηγήσω, κυρία Βούλτεψη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Δεν έχετε
άλλο χρόνο, κύριε Μαριά. Σας παρακαλώ ολοκληρώστε και θα
τα εξηγήσετε σε άλλη εισήγησή σας στην κ. Βούλτεψη.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, αφού
έχετε τόσο άγχος για το χρόνο. Κι ο συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ µίλησε εννιά λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ο χρόνος είναι κρίσιµος.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Είναι χρήµα.
Λέµε, λοιπόν, το εξής, ότι τα καταναγκαστικά έργα τα οποία
θέλουν να περάσουν µέσα απ’ αυτό το νοµοσχέδιο είναι µια
στρατηγική για σύγχρονα στρατόπεδα εργασίας, όπως έκαναν
και στην Κατοχή, όταν έβαζαν ανθρώπους στην Κρήτη και σε
άλλες περιοχές και δούλευαν αναγκαστική εργασία, που την έλεγαν αγγαρεία. Τώρα λοιπόν, θα είναι οργανωµένα, θα είναι σπασµένες οι τιµές της εργατικής δύναµης κι όλο αυτό θα είναι ένα
νέο µοντέλο ανταγωνισµού της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα και
στους υπόλοιπους και βέβαια εις βάρος του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μαριά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας καταθέτει τις εκθέσεις της στις αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης
κατά Βουλευτών.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστος Παππάς.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εξαιρετικά ερωτήµατα! Πιστεύω όµως ότι
δεν θα πάρουµε απάντηση. Και, ξέρετε, πάνω στη θέση αυτή για
το θέµα των στρατοπέδων κράτησης, αυτό το δουλεµπόριο που
είπαν κι οι προλαλήσαντες, χθες έγινε ένα βουλευτικό πραξικόπηµα. Επειδή έχουµε την ευθύτητα και µιλάµε ως άνδρες πρωτίστως και ως γυναίκες οι γυναίκες, ρωτάω: «Την Τρίτη θα γίνει
ονοµαστική ψηφοφορία. Πότε, κύριε Πρόεδρε;» Στις 20.00’;
Ποιος το είπε; Ο τάδε. Μεγάλο όνοµα στους Προέδρους. Άµα
το είπε ο τάδε, είναι εγγύηση!
Ήρθε η ώρα, ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο άρπα κόλα, χωρίς την
πρότασή µας µε δικολαβίστικες ιστορίες. Τότε θα φαινόταν ποιος
είναι «υπέρ», ποιος είναι «κατά». Ονοµαστική ψηφοφορία. Τι φοβόσαστε;
Σήµερα, πάντως, είναι εξαιρετική η συνεδρίαση, κυρία Πρόεδρε. Είστε πολύ τυχερή. Γιατί είναι εξαιρετική; Γιατί παρόλο που
είµαστε πολύ λίγοι, ακούστηκαν πολύ σηµαντικά και τροµερά
πράγµατα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο συνάδελφός
µου, είπε σε µία στιγµή «ολιγαρχική δηµοκρατία». Δεν άκουσα
κανένα να σηκώνεται και να λέει «Τι είναι αυτά που λέτε; Τι ακούγεται µέσα στο Κοινοβούλιο»; Έχουµε «ολιγαρχική δηµοκρατία»
για τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ!
Βλέπω τριγµούς. Το καράβι είναι χωρίς πυξίδα, χωρίς καπετάνιο, µπάζει νερά. Αρχίζουν οι διάφοροι της συγκυβέρνησης να
θέλουν να πηδήξουν από το καράβι. Βέβαια, θα πνιγούν, δεν θα
σωθούν. Ο λαός τι φταίει που είναι κλειδαµπαρωµένος µέσα στα
αµπάρια αυτού του ακυβέρνητου καραβιού;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έρχοµαι στο προκείµενο για να µην χάνω το χρόνο µου. Ο κ.
Μαριάς µίλησε για εννέα λεπτά και εικοσιπέντε δευτερόλεπτα.
Η επερώτηση του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς,
λοιπόν, δεν µας εκπλήσσει. Βλέπουµε έναν διαπιστωτικό λόγο.
Θα συµφωνήσω µε την κ. Βούλτεψη, δεν βλέπω ξεκάθαρες φωνές, δεν βλέπω προτάσεις. Πολυφωνία; Συνιστώσες; Δεν ξέρω,
τι να πω; Δηλαδή λέτε: Σφαγιασµός µισθών. Συµφωνούµε. Συντάξεις. Συµφωνούµε. Στραγγαλισµός εργαζοµένων. Συµφωνούµε. Όλοι τα βλέπουµε. Απορρύθµιση εργατικής νοµοθεσίας.
Όλα αυτά δεν τα λέτε εσείς; Συµφωνούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν συµφωνούµε σε όλα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Με τον σφαγιασµό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μη φοβόσαστε, κύριε Στρατούλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Φαντάζοµαι θα
καταλάβετε σε λίγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ας σοβαρευτούµε.
Εµείς εκφράζουµε έκπληξη από την ένδεια θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνει πράγµατα προφανή, το ξέρει όλος
ο κόσµος: Ανεργία το 2013 στο 21%. Εκτίναξη της ανεργίας. Έ,
και λοιπόν; Τι θα γίνει; Θέλουµε προτάσεις.
Άρα, µε το πνεύµα της επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συµφωνήσουµε ούτε θα διαφωνήσουµε. Γιατί δεν µπορεί να συµφωνήσει κάποιος ή να διαφωνήσει σε κάτι γενικόλογο. Προτού
προχωρήσω σε κάποιες δικές µας προτάσεις, θα θέλαµε να κάνουµε κάποιες διαπιστώσεις. Γιατί φτάσαµε σε αυτή τη βαθιά
κρίση του µεταπολιτευτικού συστήµατος;
Αιτία πρώτη: Χρηµατοπιστωτική πλουτοκρατία, η οποία εξακολουθεί να λυµαίνεται τον πλούτο της πατρίδας µας µέσω τώρα
πια και της µνηµονιακής εξάρτησης από τους διεθνείς τοκογλύφους, των οποίων αυτή η χρηµατοπιστωτική, η ντόπια πλουτοκρατία αποτελεί την τοπική απόληξη.
Δεύτερον, πελατειακός θεσµός κοµµάτων και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης, µαζικής εξαπάτησης, µέσων διαπλοκής. Μέσω
αυτών των µέσων επιχειρείται να διαιωνιστεί η πολιτική κυριαρχία
του συστήµατος, εναλλάσσοντας τους ίδιους µηχανισµούς και
τα ίδια πρόσωπα στην εξουσία. Αλλάζει ο Μανωλιός και φοράει
το ρούχα του αλλιώς.
Τρίτον και σηµαντικό. Κρατικοδίαιτοι εργατοπατέρες των συνδικαλιστικών συντεχνιών. Κι έχουν και καριέρα οι εργατοπατέρες.
Για τη Χρυσή Αυγή, λοιπόν, η δεξιά όχθη του συστήµατος είναι
αυτή η όχθη βέβαια, που περιλαµβάνει και το νεοπλουτίστικο
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ΠΑΣΟΚ, το νεόπλουτο ΠΑΣΟΚ, µε τις βίλες και τις πισίνες, αλλά
και την καθεστωτική ΔΗΜΑΡ. Συγκυβερνάτε. Εσείς, λοιπόν, είσαστε ευθέως συνδεδεµένοι µε αυτή την πλουτοκρατία.
Η αριστερή όχθη του πολιτικού συστήµατος αποτελείται από
το νεοκοµµουνιστικό –ας το πούµε έτσι- ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι όρο
πρέπει να βάλω και το ευθέως συνδεδεµένο µε τη σταλινική ιστορία ΚΚΕ, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος. Χρωστάµε µία απάντηση στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος.
Βέβαια, δεν λέµε ότι θέλουµε να σας νεκραναστήσουµε. Μας
τσιγκλάτε, βάζετε όρους. Λέτε σήµερα «ο κ. Παφίλης, έκανε εδώ
φασαρία». Δεν τσιµπάµε.
Προκάλεσε ο κ. Παφίλης σήµερα. Προκάλεσε επίτηδες. Βέβαια –δεν ήσασταν εσείς εκείνη την ώρα στην Έδρα, κυρία Πρόεδρε- αυτοί οι όροι που χρησιµοποιήθηκαν πρέπει να λείψουν
από την Αίθουσα αυτή. Καλά χειρίστηκε το θέµα το Προεδρείο.
Το ΚΚΕ θα πάρει τα τρία στα εκατό στις επόµενες εκλογές; Θα
πάρει 3%; Ρωτώ αν θα το πάρει –αµφιβάλλω- για να είναι µέσα
στο Κοινοβούλιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τρία λεπτά έχω ακόµη, έτσι; Σε τρία λεπτά δεν µπορώ να σας
πω τις προτάσεις...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συντοµεύετε
παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα συντοµεύσουµε, συµπαθεστάτη
κυρία Πρόεδρε.
Στα τρία λεπτά, λοιπόν, δεν έχουµε τη δυνατότητα να σας
πούµε...
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Έξι λεπτά είναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Έξι συν τρία; Για τρία µιλάµε τώρα εδώ.
Ο κ. Μαριάς µίλησε εννέα λεπτά και σαρανταπέντε δευτερόλεπτα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Α, δεν ξέρω. Αναφέροµαι στο πόσο µίλησα εγώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Επιφυλασσόµεθα σε επίκαιρη επερώτηση
που θα έρθει προς συζήτηση να σας εκφράσουµε απολύτως ξεκάθαρα τις θέσεις της Χρυσής Αυγής που θα ικανοποιούν τις
ανάγκες του ελληνικού λαού, ο οποίος σε αυτές τις σηµερινές
συνθήκες κρίσης θα µπορούσε να έχει µια αξιοπρεπή διαβίωση,
αν ήταν βούληση και θέληση της Κυβέρνησης που δεν είναι. Δεν
είστε κυβέρνηση του ελληνικού λαού. Είστε κυβέρνηση του ΣΕΒ.
Η µνηµονιακή, λοιπόν, Κυβέρνηση δεν θέλει και δεν µπορεί να
πράξει τα αυτονόητα.
Θα τα πράξει βέβαια άµεσα, µια κάποια στιγµή, µε τη βοήθεια
του Θεού και τη βοήθεια του λαού, η Χρυσή Αυγή σαν µια πρώτη,
γνήσια, δηµοκρατικά εκλεγµένη εθνική κυβέρνηση του τόπου.
Ολοκλήρωσα, κυρία Πρόεδρε και µάλιστα δυο λεπτά νωρίτερα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Παππά.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από τη Δηµοκρατική Αριστερά κ. Βασίλειος Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Η επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ
έρχεται σε µια πολύ δύσκολη καµπή για την ιστορία του τόπου
και για τις πολιτικές εξελίξεις. Είναι πραγµατικά γεγονός ότι µετά
από δυόµισι χρόνια πολιτικών αδιέξοδων και χωρίς να υπάρχει
αποτέλεσµα –µετά το πρώτο και το δεύτερο µνηµόνιο-, συσσωρεύονται τα προβλήµατα και µάλιστα σε όλα τα επίπεδα.
Όµως, κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αυτά είναι πάνω απ’
όλα προβλήµατα στο επίπεδο της κοινωνίας, του µέσου εργαζόµενου, της µέσης οικογένειας αυτή τη στιγµή στη χώρα µας. Η
ανεργία, τα προβλήµατα που συσσωρεύονται στις επιχειρήσεις,
στους επαγγελµατίες, στους άνεργους είναι τεράστια.
Ισχυριζόµουν από την πρώτη στιγµή, κύριε Υπουργέ, ότι η κυβέρνηση το Μάιο του 2010 δεν έκανε διαπραγµάτευση. Όταν
προέκυψαν τα πρώτα ζητήµατα, η φούσκα που είχε δηµιουργηθεί σε αυτή τη χώρα, έπρεπε να συµµαζευτεί. Έπρεπε να µπούµε
σε µια πολιτική συµµαζέµατος, νοικοκυρέµατος, ο καθένας ας
το πει όπως θέλει.
Δεν διαπραγµατεύθηκε εκείνη η Κυβέρνηση. Το πολιτικό προ-
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σωπικό, η πολιτική ηγεσία, η πολιτική τάξη πριν από τρία χρόνια
αµήχανα έβλεπε τα προβλήµατα. Της επέβαλαν ένα µνηµόνιο. Τα
αποτελέσµατα της πολιτικής, της τότε πολιτικής τάξης –απ’ την
οποία οι περισσότεροι σήµερα έχουν πάει σπίτι τους και είναι λογικό, διότι µε αυστηρότητα αλλά και µε δικαιοσύνη τους βαθµολόγησε ο ελληνικός λαός- φαίνονται σήµερα και δυστυχώς όλοι
γευόµαστε την αδυναµία και την ανεπάρκειά της.
Ακόµα ακούω, αγαπητέ µου φίλε και συνάδελφε κύριε Κουτσούκο που σας βλέπω στην Αίθουσα, τον Υπουργό της τότε
εποχής, ο οποίος υποτίθεται ότι διαπραγµατεύθηκε, ο οποίος
πήρε δύο χιλιάδες ονόµατα από την κ. Λαγκάρντ δώρο για την
Ελλάδα –γιατί εγώ το θεωρώ δώρο αυτό, το θεωρώ µια ωραία
πάσα, τα ονόµατα δηλαδή δυο χιλιάδων φοροφυγάδων που έκλεψαν 1,5 δισεκατοµµύρια από τον ελληνικό λαό, γιατί αυτά θα
υπήρχε απόδοση σε έσοδα που θα ερχόταν στα κρατικά ταµεία,
για να µπορεί να απαλλαγεί λίγο ο εργαζόµενος και ο συνταξιούχος- να λέει ότι έχασε τα ονόµατα! Πού είναι ονόµατα; Δυόµισι
χρόνια δεν έγινε τίποτα!
Αυτή, λοιπόν, η πολιτική τάξη υποτίθεται ότι τότε διαπραγµατεύθηκε. Ποια διαπραγµάτευση; Και αυτοί που διαφωνήσαµε
τότε και είπαµε ότι δεν µπορεί να γίνει έτσι η πολιτική προσαρµογής, ερχόµαστε σήµερα να πούµε –τι;- «ας κάνουµε µια τελευταία προσπάθεια».
Δεν θα µπω σε µία άλλη συζήτηση, γιατί θα πούµε χαρακτηρισµούς και θα πούµε πολλά πράγµατα, θα χαλάσουµε τις καρδιές
µας και πάνω από όλα, δεν θα είµαστε ωφέλιµοι ούτε εδώ στην
Αίθουσα ούτε για τον ελληνικό λαό.
Σήµερα, όµως, είναι η τελευταία ευκαιρία. Αν περάσει τον κάβο
το καράβι, καλώς τον πέρασε. Και τότε θα δούµε τα πολιτικά
αποτελέσµατα. Αν δεν τον περάσει και πέσει στην ξέρα το καράβι, θα βουλιάξουµε όλοι. Θα υπάρχει µόνο κάποιος πάνω σε
καµµιά σανίδα που θα πανηγυρίζει και θα λέει «ήρθε η ώρα µου».
Σανίδα θα διαχειριστεί. Αν πάµε στη δραχµή, λοιπόν, θα είναι η
καταστροφή.
Ακούω εδώ από πτέρυγες να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν
µας λέει την άποψή του. Μας την είπε την άποψή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
Την είπε. Εγώ, τουλάχιστον, την άκουσα. Όλοι µας την ακούσαµε. Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ την έχουµε ακούσει. Απλώς, δεν
δίνει µία ουσιαστική απάντηση στα βασανιστικά ερωτήµατα που
βάζει ο ελληνικός λαός αυτήν τη στιγµή για το τι θα γίνει από εδώ
και πέρα. Είναι µία πρόταση, η οποία πιστεύω ότι θέλει πάρα
πολλή δουλειά. Το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι.
Είδα τον κ. Τσίπρα χθες αµήχανο στον κ. Schultz, ο οποίος τον
προσφώνησε και ως µέλλοντα Πρωθυπουργό. Πώς θα µπορούσε
να ήταν Πρωθυπουργός σε αυτήν τη χώρα µε αυτά που λέει
τώρα σε σχέση µε το Μάιο και τον Ιούνιο; Δεν γίνεται αυτό. Προσπαθώντας, λοιπόν, να κλείσει ένα ευρωπαϊκό ραντεβού, χθες
ήταν αµήχανος. Ξέχασε και τη µονοµερή καταγγελία, τα ξέχασε
όλα.
Δεν είναι θέµατα αυτά εδώ για να κοµπάζουµε και να λέµε ο
ένας το κοντό του και ο άλλος το µακρύ του. Πρέπει να έχουµε
µία σταθερότητα. Και λέµε µήπως αυτήν την προσπάθεια την κάνουν οι δυνάµεις που τελικά την κάνουν, µήπως µπορέσουν και
εξασφαλίσουν χαρακώµατα απέναντι σε πολιτικές, κοινωνικές και
οικονοµικές δυνάµεις οι οποίες είναι αδίσταχτες.
Είναι πρόταση το non paper του ΣΕΒ; Ποιος ΣΕΒ; Ρωτάω εγώ.
Μπορώ να πιάσω εγώ το διοικητικό συµβούλιο του ΣΕΒ και τους
εκπροσώπους του ΣΕΒ, για να δω ποια εργοστάσια έχουν, ποιες
φάµπρικες και πόσους εργαζόµενους απασχολούν, κύριε
Υπουργέ, για να δω αν εκπροσωπούν µία επιχειρηµατική τάξη
της χώρας ή αν εκπροσωπούν µεταπρατικά συστήµατα τα οποία
κερδοσκοπούν και ζουν όµορφα και ωραία εις βάρος όχι των εργαζόµενων τους –που δεν έχουν- αλλά εις βάρος του ελληνικού
λαού;
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα και πρέπει να πω ότι ο λόγος σας
ήταν καθαρός, όπως είστε και εσείς ένα πολιτικό πρόσωπο καθαρό, το οποίο µε σεµνότητα αυτούς τους τρεις µήνες πολιτεύεται και ασχολείται µε τα θέµατα του Υπουργείου Εργασίας. Και
αυτό είναι µία ευχάριστη έκπληξη.
Όµως, πρέπει να καταλάβει η Κυβέρνηση ότι δεν µπορούµε να
συζητάµε και να πολιτευόµαστε µε non paper. Αυτό είναι το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πρώτο.
Το τι θα γίνει σε αυτήν τη χώρα, ποια θα είναι η εργατική πολιτική, η εργατική νοµοθεσία, πώς θα διαµορφωθεί αυτή η πολιτική…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μπορώ, κυρία Πρόεδρε, να χρησιµοποιήσω και τη δευτερολογία µου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχετε άλλο
χρόνο, κύριε συνάδελφε. Ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ολοκληρώνω.
Αυτήν την πολιτική θα την εφαρµόσει η Κυβέρνηση η οποία
εξελέγη από τον ελληνικό λαό, η Κυβέρνηση συνεργασίας σήµερα. Δεν θα την εφαρµόσει ούτε ο ΣΕΒ ούτε η τρόικα ούτε κανείς µε τα µπακαλόχαρτα ή τα ραβασάκια που στέλνει από εδώ
και από εκεί.
Δεύτερον, για αυτήν την πολιτική που θα εφαρµόσουµε δεν
µπορούµε να συζητάµε προτάσεις για έξι ηµέρες εργασία, για
κατάργηση της εθνικής συλλογικής σύµβασης, δεν µπορούµε να
συζητάµε αυτά τα άθλια και ελεεινά που ακούµε, δεκατρείς ώρες
την ηµέρα εργασία. Νοµίζω ότι η Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας πρέπει να είναι µία βασική πυξίδα στην πολιτική µας.
Ποια πολιτική θέλει να εφαρµόσει η Κυβέρνηση; Την αναπτυξιακή. Άρα, υπάρχει και το κοµµάτι της εργασίας από πίσω. Ποια
δυνατότητα θέλει να δώσει στον ελληνικό λαό και στη µέση ελληνική οικογένεια; Είναι θέµατα τα οποία είναι κυρίαρχα αυτήν
τη στιγµή, κύριε Υπουργέ. Εσείς έχετε τη δυνατότητα σήµερα
από τη θέση σας να δώσετε σαφείς απαντήσεις, κόβοντας τον
αέρα σε κάποιους, οι οποίοι ασύδοτα δυόµισι χρόνια είχαν µάθει
να έρχονται και να λένε το κοντό τους και το µακρύ τους και να
µη δίνουν λογαριασµό. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ποιοι είναι
υπεύθυνοι για να εφαρµόζουν την πολιτική στη χώρα. Και είναι η
εκλεγµένη Κυβέρνηση και κανένας άλλος. Ας πέφτουν προτάσεις
στο τραπέζι και ας πέφτουν όπου θέλουν, αλλά αυτό που θα γίνεται τελικά θα είναι αυτό που θα αποφασίζει η ελληνική Βουλή
και η ελληνική Κυβέρνηση.
Γι’ αυτό, λοιπόν, πολύ καλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που φέρνει ζητήµατα τα οποία αιωρούνται, αλλά στα οποία πρέπει να δίνονται
και οι απαντήσεις. Εµείς από τη Δηµοκρατική Αριστερά ζητάµε
και θέλουµε οι απαντήσεις να είναι καθαρές πάνω στη βάση µιας
λαϊκής εντολής που εδόθη τον Ιούνιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Χρήστος Κατσώτης έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ο πόθος της Χρυσής Αυγής να πάµε
στο 3% εκφράζεται και από άλλους. Ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα η εργατική τάξη θα αποφασίσει αν το ΚΚΕ θα είναι στο 3%
ή στο 13% ή στο 23%.
Όµως, τη Χρυσή Αυγή τη χαρακτήρισε προηγουµένως ο σύντροφός µου «φασιστική οργάνωση». Κι εµείς ρωτάµε το εξής:
Αυτός που υµνεί τη χούντα ή το Χίτλερ δεν είναι φασίστας; Είναι
φασίστας. Η ίδια η οργάνωση που έχει εξώφυλλο το Χίτλερ, δεν
είναι φασιστική οργάνωση; Πέρα από την πρακτική της, βέβαια,
που είναι ακριβώς τέτοια.
Κύριε Υπουργέ, η οµιλία σας έβγαζε µία αγωνία. Αλήθεια,
µήπως αγωνιάτε για τους άνεργους και πώς αυτοί επιβιώνουν;
Πιστεύουµε πως όχι. Εξάλλου, απορρίψατε το σχέδιο νόµου που
είχε φέρει το ΚΚΕ στη Βουλή για την προστασία τους. Τώρα,
εσείς κόβετε ακόµα και το επίδοµα ανεργίας.
Μήπως αγωνιάτε για τους νέους ή τις νέες που δεν έχουν δουλειά; Πιστεύουµε πως ναι. Γι’ αυτό τους στέλνετε βορά στους
εργοδότες σαν µαθητευόµενους, χωρίς ασφάλιση.
Μήπως αγωνιάτε για τους ηλικιωµένους άνεργους που είναι
στην ανεργία καιρό και είναι µακροχρόνια άνεργοι; Νοµίζουµε
πως ναι. Γι’ αυτό αυξάνετε τα όρια ηλικίας στα εξήντα επτά και
τις κατώτερες προϋποθέσεις των ενσήµων από τεσσεράµισι σε
έξι χιλιάδες, για να είναι στα αζήτητα ακόµα περισσότερα χρόνια,
διότι σ’ αυτές τις ηλικίες είναι στα αζήτητα και το γνωρίζετε πολύ
καλά. Απλώς, δεν θέλετε να δίνετε συντάξεις. Αυτό το στόχο επι-
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τυγχάνετε.
Μήπως, αλήθεια, αγωνιάτε για τους εργαζόµενους που αµείβονται µε µισθούς πείνας; Ναι. Γι’ αυτό προχωράτε στην κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Γι’ αυτό προχωράτε
στην κατάργηση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και θέλετε
το αστικό κράτος, αυτό το κράτος το καπιταλιστικό να έχει τον
τελευταίο λόγο για τον κατώτερο µεροκάµατο, το οποίο βέβαια
θα είναι µεροκάµατο της πείνας.
Μήπως αγωνιάτε για τις ελαστικές µορφές εργασίας; Πιστεύουµε πως ναι. Γι’ αυτό τις γενικεύετε. Γι’ αυτό απαιτείτε
εξήντα χρόνια δουλειάς για όποιον δουλεύει εποχικά σ’ αυτές
τις εργασιακές σχέσεις που είπατε προηγουµένως, τις περιστασιακές.
Τα έξι χιλιάδες ένσηµα, κύριε Υπουργέ, είναι εξήντα χρόνια
δουλειάς για όσους δουλεύουν στον τουρισµό, για όσους δουλεύουν στα εποχικά επαγγέλµατα. Τι θα πείτε σ’ αυτούς τους εργαζόµενους; Θα τους πείτε ότι θα έχουν γηρατειά χωρίς σύνταξη! Αυτό τους λέτε, κύριε Υπουργέ!
Μήπως, λοιπόν, αγωνιάτε για τους συνταξιούχους και για το
πώς αυτοί ζουν; Γι’ αυτό πηγαίνετε τις συντάξεις στα Τάρταρα.
Ο συνταξιούχος δεν µπορεί να πάρει τα φάρµακά του. Αυτά τα
λέµε, πέρα βέβαια από τα προβλήµατα που σήµερα βιώνει αυτός
που δεν έχει ένα σπίτι, που δεν µπορεί να πληρώσει το ενοίκιο
και δεν µπορεί να ζητήσει βοήθεια ούτε από τα παιδιά του, γιατί
αυτά είναι άνεργα ή µε µερική απασχόληση ή ελαστικά απασχολούµενα.
Αυτό το περιβάλλον δηµιουργείτε, κύριε Υπουργέ. Αυτό το περιβάλλον δηµιουργεί η Κυβέρνησή σας. Εµείς ξέρουµε γιατί αγωνιάτε. Αγωνιάτε για το πώς θα ξεπεράσει την κρίση το σύστηµα.
Αγωνιάτε για το πώς θα προσαρµόσετε όντως όλα τα δεδοµένα
που υπάρχουν, τις κατακτήσεις που είχαµε εδώ, στις επιλογές
και στις ανάγκες του µεγάλου κεφαλαίου. Αγωνιάτε γιατί το κίνηµα µπαίνει εµπόδιο και σας δυσκολεύει.
Σε ό,τι µας αφορά, θα κάνουµε ό,τι είναι στο χέρι µας, έτσι
ώστε το κίνηµα να µπει εµπόδιο σ’ αυτή τη βαρβαρότητα που
φέρνετε.
Είπατε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι στρεβλώσεις. Αυτό είπατε,
κύριε Υπουργέ. Είναι άραγε στρέβλωση η σταθερή δουλειά και
πρέπει να την αλλάξετε; Είναι στρέβλωση αυτό το Εργατικό Δίκαιο που έχει δηµιουργήσει η εργατική τάξη µέσα από τους αγώνες µε αίµα και θυσίες και πρέπει να το αλλάξετε; Ποιόν άραγε
θα υπηρετήσει αυτή η αλλαγή; Τα κέρδη του µεγάλου κεφαλαίου. Γι’ αυτούς δουλεύετε.
Λέτε, λοιπόν, ότι η σταθερή δουλειά για τους εργαζόµενους
σήµερα είναι εµπόδιο στην ίδια την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Λέτε ότι οι συλλογικές συµβάσεις είναι εµπόδιο, ο σταθερός ηµερήσιος χρόνος δουλειάς είναι εµπόδιο, το πενθήµερο
είναι εµπόδιο και όλα αυτά λοιπόν τα καταργείτε, για να µπορέσετε να θωρακίσετε τα κέρδη του µεγάλου κεφαλαίου, να δηµιουργήσετε αυτό το περιβάλλον, το φιλικό περιβάλλον, για να
µπορέσουν να επενδύσουν τα λιµνάζοντα κεφάλαια που έχει η
πλουτοκρατία.
Δεν υπάρχει 1 ευρώ, λέει η κ. Βούλτεψη. Τα 600.000.000.000
ευρώ στην Ελβετία δεν τα έχουν οι εργάτες και οι εργάτριες, τα
έχουν οι πλουτοκράτες οι οποίοι αποµυζούν το αίµα και τον
ιδρώτα του εργαζόµενου λαού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Η κρίση είναι καπιταλιστική, είναι της πλουτοκρατίας. Εσείς τη
φορτώνετε πάνω στις πλάτες του λαού. Το δηµόσιο χρέος, τα
ελλείµµατα είναι των βιοµηχάνων, των εφοπλιστών, των πλουτοκρατών. Εσείς τα φορτώνετε στην πλάτη της εργατικής τάξης,
στα παιδιά της, στα εγγόνια της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το σύστηµα αυτό που υπηρετείτε, έχει σαπίσει, δεν έχει να
δώσει τίποτα άλλο. Αυτό που δίνει είναι πόνος, βάσανα, αδιέξοδα
στην πλειοψηφία του λαού.
Τα µέτρα αυτά δεν αφορούν το χρέος και τα ελλείµµατα. Είναι
µέτρα που παίρνετε γιατί έχετε δεσµευτεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, στο κεφάλαιο και όπως είπατε, προσαρµόζεστε πολύ πιο
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γρήγορα. Είναι ανάγκες του κεφαλαίου. Αυτό υπηρετείτε, γι’ αυτούς αγωνιάτε. Είστε ένα από τα κόµµατα της πλουτοκρατίας,
είστε κόµµα της πλουτοκρατίας που αποτελείτε τη συγκυβέρνηση. Ο εκσυγχρονισµός, οι αναδιαρθρώσεις και όπως ονοµάστηκε ο πόλεµος που έχετε κηρύξει στους εργαζόµενους και σε
ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα, είναι πολιτικές που ακολουθούνται, όπως πολύ σωστά το είπατε, σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο πόλεµος αυτός δεν µπορεί να µην έχει και λίγο αντικοµµουνισµό. Δεν µπορεί λοιπόν να µην απευθυνόµαστε στο πρώτο εργατικό κράτος, στη Σοβιετική Ένωση, όπου έλυσε προβλήµατα,
έδωσε δουλειά σε όλους, υγεία σε όλους, παιδεία σε όλους, πολιτισµό σε όλους, τουρισµό σε όλους, πράγµατα που εσείς αφαιρείτε από όλους. Τα αφαιρείτε, λοιπόν, αυτά από την εργατική
τάξη και τη στέλνετε εκεί που είναι σήµερα, στην ανεργία, στη
φτώχεια, στη δυστυχία.
Επειδή τελειώνει ο χρόνος µου, εµείς λέµε καθαρά στους εργαζόµενους, ότι δεν υπάρχει φιλολαϊκή διέξοδος από την κρίση
µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου κουµάντο κάνουν µόνο τα
µονοπώλια και οι πολυεθνικές.
Για το ΚΚΕ φιλολαϊκή διέξοδος µπορεί να υπάρξει όταν η εργατική τάξη αποφασίσει να πάρει την υπόθεση στα χέρια της, να
αγωνιστεί για την αποδέσµευση από τη λυκοσυµµαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαγράψει µονοµερώς το χρέος, να αγωνιστεί να πάρει στα χέρια της τα εργοστάσια, τις επιχειρήσεις,
τον πλούτο της χώρας και µε τη δική της βέβαια εξουσία να σχεδιάσει κεντρικά την ικανοποίηση των όρων και διευρυµένων
αναγκών του λαού µας, εξασφαλίζοντας την ευηµερία του.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας, Βουλευτής Πρεβέζης του ΣΥΡΙΖΑ, έχει το λόγο για πέντε λεπτά να δευτερολογήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µας είπατε πολλά. Θα σας πρότεινα να πάτε
να πείτε αυτά τα επιχειρήµατα στους κατά τόπους ΟΑΕΔ, που
συγκεντρώνεται το ένα εκατοµµύριο διακόσιοι άνεργοι σε όλη
την Ελλάδα.
Μας είπατε ότι οι καταγγελίες δεν έχουν θέση σ’ αυτό το νέο
περιβάλλον. Σας λέµε, λοιπόν, ότι το νέο περιβάλλον στο οποίο
ζείτε, είναι ένας γυάλινος κόσµος. Ζείτε µόνο εσείς εκεί µέσα.
Είναι το επιχείρηµα ακριβώς που χρησιµοποίησε ο κ. Παπανδρέου, όταν είπε ότι σε κάθε οικογένεια θα υπάρχει ένας εργαζόµενος. Το πετύχατε όντως.
Το πρόβληµα είναι ότι εσείς µε τον όρο «οικογένεια», βάλατε
µέσα και τα πρωτοξάδερφα.
Κύριε Υπουργέ, µας είπατε αρκετά. Μας είπατε ότι θα πρέπει
να εναρµονιστεί το κόστος εργασίας µε την παραγωγικότητα.
Σας λέω πάλι ότι διαβάζετε λάθος αναλύσεις. Διαβάζετε µόνο
την ανάλυση του ΣΕΒ. Σας καταθέσαµε την ανάλυση του ΙΝΕΓΣΕΕ για να µπορέσετε να δείτε και µια άλλη ανάλυση. Πείτε µας
ποια έρευνα λέει ότι το κόστος εργασίας είναι πάνω από την παραγωγικότητα;
Σε χθεσινό δηµοσίευµα ο ΣΕΒ δήλωσε την αδυναµία µείωσης
των τιµών σε υπόµνηµα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τι µας
λέει, λοιπόν, ο ΣΕΒ και οι βιοµήχανοι; Μας λένε ότι, παρά τις άνευ
προηγουµένου µειώσεις των µισθών, αλλά και των φόρων που
πληρώνουν –αυτοί που πληρώνουν- αυτοί δεν θα µειώσουν τις
τιµές των προϊόντων τους, δηλαδή οι µειώσεις των µισθών θα
χρησιµοποιηθούν σαν πριµοδότηση των κερδών. Εσείς, κύριε
Υπουργέ, βρίσκετε κάποια ανταγωνιστικότητα σ’ αυτό το επιχείρηµα;
Αν είναι έτσι τα πράγµατα και εφ’ όσον ο ΣΕΒ δεν θέλει να µειώσει τις τιµές, τότε να επαναφέρετε άµεσα τους µισθούς στα
επίπεδα του 2009. Διαφορετικά, εν γνώσει σας δέχεστε την απευθείας µεταφορά των µισθών των εργαζοµένων στους τραπεζικούς λογαριασµούς της Ελβετίας και αλλού διαφόρων βαθύπλουτων που µας κοροϊδεύουν µπροστά στα µάτια µας. Θα το
κάνετε, κύριε Υπουργέ;
Τι γίνεται µε τα κέρδη των επιχειρήσεων, όπου σύµφωνα µε
τους δείκτες, προκύπτει ότι το κεφάλαιο στην Ελλάδα µετά την
Ιρλανδία καταφέρνει την καλύτερη απόδοση, όσον αφορά το δεί-
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κτη κέρδη-µισθούς; Αυτό, κυρία Βούλτεψη, δεν είναι κεφάλαιο;
Και στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να σας καταθέσω µια ειλικρινή
απορία: Γιατί δεν ασφαλίζετε τους µετανάστες που αποδεδειγµένα εργάζονται, ώστε να συνεισφέρουν στην επιβίωση των ταµείων; Γιατί δεν τους εντάσσετε στον κοινωνικό ιστό; Να σας πω
εγώ γιατί. Διότι οι µετανάστριες και οι µετανάστες που δούλεψαν
στα χρόνια της ανάπτυξης σας είναι πλέον αχρείαστοι. Διότι
στέλνετε τη Χρυσή Αυγή να τους διώξει από εκεί που δουλεύουν
«µαύρα», ανασφάλιστα και κακοπληρωµένα, για να πάρει ο Έλληνας τη «µαύρη», ανασφάλιστη και κακοπληρωµένη δουλειά και
να ζήσει ως Έλληνας φτωχός εργαζόµενος.
Παρακολουθούµε τα επιχειρήµατα της Χρυσής Αυγής, αυτής
της συµµορίας που υιοθετεί το λόγο της Αριστεράς σε διάφορα
ζητήµατα, ενώ δίνει εξετάσεις στο µεγάλο κεφάλαιο από την
πρώτη µέρα που µπήκε στο Κοινοβούλιο, βοηθώντας κατά περίπτωση το ελληνικό κεφάλαιο.
Θέλω να πω ένα «µπράβο» στη Χρυσή Αυγή! Έχει µελετήσει
την ιστορία του ναζισµού στην Ευρώπη, την ιστορία της. Γνωρίζει
το ρόλο που έπαιξε το µεγάλο κεφάλαιο στην ανάδειξη των φασιστικών κοµµάτων στην εξουσία. Ψάχνει τους Έλληνες αδερφούς Κρουπ, τους Γερµανούς µεγαλοβιοµήχανους που γέµισαν
µε λεφτά τους Ναζί στο µεσοπόλεµο. Ίσως και να τους έχει βρει.
Κύριε Υπουργέ, απέναντι σε µια Κυβέρνηση που έχει διαλέξει
µε ποιον είναι και ποιου τα συµφέροντα εξυπηρετεί, ο λαός απάντησε µε τις δικές του συµµαχίες και του δικούς του αγώνες. Ανέδειξε το ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο σε Αξιωµατική
Αντιπολίτευση και σας έδωσε ένα µήνυµα. Όµως, εσείς συνεχίζετε ακάθεκτοι. Γι’ αυτό και ο κόσµος της εργασίας, οι νέοι και
οι άνεργοι συνεχίζουν ακάθεκτα να σας λένε το εξής: «Πάρτε τα
µνηµόνια και φύγετε».
Δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Η ιστορία στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Υπουργέ, γράφεται σήµερα. Ο ελληνικός λαός δεν
είναι µόνος του. Την ίδια ώρα, τα κοινοβούλια της Ισπανίας και
της Πορτογαλίας είναι περικυκλωµένα εδώ και µέρες από χιλιάδες διαδηλωτές, οι οποίοι κάνουν σαφές ότι ο αγώνας για αξιοπρέπεια και το δικαίωµα στη ζωή και όχι στην επιβίωση είναι
πανευρωπαϊκός. Η ιστορία, κύριε Υπουργέ, θα σας καταγράψει
ως τον τελευταίο των τροϊκανών.
Κόντρα σ’ αυτήν την προοπτική της φτώχειας και της εξαθλίωσης, η κοινωνία αυτοδιοργανώνεται σε νέες δοµές κοινωνικής οικονοµίας και δηµιουργεί δείκτη αλληλεγγύης, για να µη µείνει
κανένας µόνος του στην κρίση και προτάσσει την ανθρώπινη ζωή
απέναντι στους αριθµούς σας.
Η κυβέρνηση της Αριστεράς θα τα αλλάξει όλα αυτά, κύριε
Υπουργέ. Η κυβέρνηση της Αριστεράς, που θα γίνει πραγµατικότητα µέσα από τους αγώνες των εργαζοµένων που σήµερα
ασφυκτιούν, θα σταθεί στο πλευρό της µεγάλης πλειοψηφίας,
φέρνοντας τις δικές του ανάγκες στο προσκήνιο. Θα τάσσεται
υπέρ του φτωχού και κατά των πλούσιων.
Θα αντιµετωπίζει το ζήτηµα της ανεργίας ως πρόβληµα της
κοινωνίας και όχι ως ατοµικό πρόβληµα. Θα αποκαταστήσει τα
εισοδήµατα και θα βρει τη δηµοσιονοµική ισορροπία από εκεί
που πραγµατικά υπάρχει, από τα κέρδη των πλουσίων. Όταν η
εργοδοσία θα κλείνει ένα εργοστάσιο, η κυβέρνηση της Αριστεράς θα υπερασπίζεται την αυτοδιαχείριση του εργοστασίου από
τους εργάτες. Θα είναι στο πλάι όλων των εργαζοµένων, ανεξαρτήτως χρώµατος, φυλής, φύλλου και θρησκεύµατος. Θα τιµάει
και θα σέβεται τον κόσµο που παράγει, που ζει και πεθαίνει σήµερα µε 400 ευρώ το µήνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε µισό λεπτό.
Η κυβέρνηση της Αριστεράς θα παρέχει δωρεάν βιβλία και όχι
φωτοτυπίες, όπως κάνετε εσείς σήµερα. Κάθε αίθουσα σχολείου
θα έχει δασκάλους. Όλοι θα έχουν πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση και στα φάρµακα.
Η κυβέρνηση της Αριστεράς, κύριε Υπουργέ, σηµαίνει να βρίσκονται οι νέοι, οι άνεργοι, ο κόσµος της εργασίας στο προσκήνιο, αυτός ο λαός που δυόµισι χρόνια τώρα γράφει ιστορία. Και
αν για σας αυτά είναι παροχολογίες, για εµάς είναι απλά η αντίπερα όχθη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει για τρία λεπτά για να δευτερολογήσει ο συνάδελφος Βουλευτής Αττικής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µας εγκαλείτε ότι δεν κατανοούµε την προσπάθειά σας και ότι είµαστε ευεπίφοροι σε λαϊκισµούς.
Εµείς κι εγώ προσωπικά, όταν πριν αρκετά χρόνια στο συνέδριό σας στο Ναύπλιο µας είχατε καλέσει µε τον κ. Ροµπόλη να
σας εκθέσουµε τις απόψεις µας για µισθούς και συντάξεις µε µία
άκρως τιµητική επιστολή, τα ίδια σας λέγαµε. Με αυτό που µας
απαντήσατε να µας ευχαριστήσετε κι εσείς και ο Πρόεδρος σας,
ο σηµερινός Πρωθυπουργός, µας συγχαίρετε διότι πράγµατι δώσαµε λυσιτελείς απόψεις για τους µισθούς και τις συντάξεις. Δεν
αλλάξαµε τις απόψεις µας.
Και τι σηµαίνει, αγαπητή κ. Βούλτεψη, τι θα κάνουµε Θα κάνουµε αυτό το οποίο εσείς λέγατε ακριβώς προ των εκλογών -το
αναδιατυπώνω- µέχρι και τις εκλογές, όταν µε σκληρό, δίκαιο και
ριζοσπαστικό τρόπο εγκαλούσατε τον Παπανδρέου, διότι δανείστηκε, εξαθλιώνοντας το λαό του. Αναζητήστε το δικό σας site.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τώρα έγιναν, όµως, τι να κάνουµε
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και µάλιστα, µε συγχαίρατε διότι
συµφωνούσα και λέγατε «Αλέξη, αυτά κι αυτά..» όταν εγκαλούσατε το Λοβέρδο, τον Κουτρουµάνη κ.λπ..
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τώρα τι κάνουµε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Συνεχίζουµε. Τι θα κάνουµε εµείς
Εµείς θα δανειστούµε χωρίς να στείλουµε στην κόλαση το λαό
µας, χωρίς να εξαθλιώνουµε το λαό µας.
Κύριε Υπουργέ, σας έδωσε η τρόικα τον εξής ορισµό για τη
σύνταξη των συµπατριωτών σας, τον οποίο µε τους συνεργάτες
µας στην ΕΝΥΠΕΚΚ –σε µία επιστηµονική ένωση που έχουµε- τον
βρήκαµε µόνο σε ένα κείµενο της Βαυαρίας το 1883, πριν ο Μπίσµαρκ ορίσει τη σύνταξη.
Προσέξτε τι εφαρµόζεται για τους Έλληνες: ν. 3845/2010, το
πρώτο µνηµόνιο, σελίδα 1381: «Ελάχιστη εγγυηµένη σύνταξη για
όλους πάνω των εξήντα πέντε ετών –προσέξτε- υπολογισµένη µε
βάση τα ελάχιστα απαιτούµενα µέσα διαβίωσης». Η σύνταξη του
νεοέλληνα µε το µνηµόνιο του Παπανδρέου και της παρέας του,
Κουτρουµάνη κλπ, προσέξτε, µε τα ελάχιστα απαιτούµενα µέσα
διαβίωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μου οφείλετε δύο λεπτά, διότι στην πρωτολογία µου δεν τα
ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Βλέπω από εδώ τι
έχετε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με το ν. 3845 επίσης ορίσατε τη
σύνταξη µέχρι το 2060. Δεν υπάρχει πιο βάρβαρη παρέµβαση
για τις δαπάνες επί συντάξεων ενός λαού. Λέτε: «θα εξορθολογήσουµε τις δαπάνες για τις συντάξεις µε δαπάνη 2,5% επί του
ΑΕΠ µέχρι το 2060 αντί του 12,5% επί του ΑΕΠ. Σελίδα 699 του
νόµου του µνηµονίου. Όλοι θα φτάσουν στο τρακοσάρι.
Ήρθε το άλλο παλικάρι, ο Λοβέρδος, µε τον Κουτρουµάνη και
στον ν. 3863 είπαν ότι για να πάρουν οι Έλληνες αξιοπρεπή σύνταξη, άρθρα 3 και 5 –έχετε τους συνεργάτες σας πίσω- πρέπει
να δουλέψουν, να έχουν από δώδεκα έως δεκαπέντε χιλιάδες ένσηµα –σήµερα τρεις Έλληνες πληρούν αυτόν τον όρο- ή αν είναι
στο δηµόσιο, πρέπει να έχουν σαράντα έως σαράντα πέντε χρόνια εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και βεβαίως το προσδόκιµο ζωής. Άκουσα τον κ. Κουτσούκο.
Από το 2021 ενηµερώστε τον Υπουργό ότι µε το νόµο Λοβέρδου
πιάνουµε το εξηκοστό έκτο και από 1-1-2024 µέχρι το 2060 τα
όρια ηλικίας Ελληνίδων και Ελλήνων θα ανεβαίνουν ανά τριετία.
Και σας λέει η τρόικα να το φτάσετε στο εξηκοστό έβδοµο.
Έχετε πει ότι ως κυρίαρχο κράτος, µέλος του ΟΗΕ, έχουµε, κύριοι συνεργάτες του Υπουργού, κυρώσει τη Σύµβαση 102 του
1952 µε το ν. 3251/55 που λέει το εξής: Η τοιαύτη ηλικία δεν δύ-
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ναται να καθοριστεί µείζον του εξηκοστού πέµπτου έτους κι όσοι
θέλουν µπορούν οικειοθελώς, όχι εξαναγκαστικώς. Και στο κάτωκάτω της γραφής έχετε δεσµευτεί και για να µειώσετε τις εργοδοτικές εισφορές –και τελειώνω- κατά δέκα µονάδες, όχι κατά
πέντε µονάδες, ν. 4046/12.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω.
Λεηλατήθηκαν τα ταµεία µε το κούρεµα, λεηλατούνται τώρα
στη δευτερογενή αγορά. Σας κάλεσα για δεύτερη φορά, δεν µε
τιµήσατε και θέλω την εποµένη να µε τιµήσετε. Δεν θα καταβληθούν συντάξεις το Νοέµβριο, δεν έχετε χρήµατα, διότι από τα 24
δισεκατοµµύρια έχουν µείνει 600 εκατοµµύρια και σας έχω καλέσει δεύτερη φορά να µας πείτε πώς θα καταβληθούν οι συντάξεις Νοεµβρίου, Δεκεµβρίου και τα δώρα, αν τα διατηρήσετε.
Συνεπώς δεν βγαίνει το πρόγραµµά σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Το επαναλάβατε αυτό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω.
Με τη συνετή και µαχητική αντιπολίτευσή µας δεν θα σας αφήσουµε να υλοποιήσετε το σχέδιο καταστροφής των µισθωτών και
των συνταξιούχων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Καταφέρατε τα 15 δευτερόλεπτα που σας έλειπαν από την πρωτολογία σας να τα κάνετε 120 στη δευτερολογία.
Το λόγο έχει η κ. Χαραλαµπίδου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, στην παρέµβασή σας είπατε ότι κάνετε συνεχώς διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους. Δυστυχώς όµως σας διαψεύδει η ίδια η πραγµατικότητα. Μόλις προχθές, χιλιάδες εργαζόµενοι σ’ όλη την Ελλάδα και σχεδόν πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες στην Αθήνα
συγκεντρώθηκαν έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και διαδήλωσαν ενάντια στα µέτρα που προωθείτε. Εσείς αποδείξατε σήµερα
ότι ο µόνος κοινωνικός εταίρος µε τον οποίο συνδιαλέγεστε και
τον οποίο υπακούετε πιστά είναι ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών. Έχετε κλειστά τα αυτιά σας στις κραυγές αγωνίας των
ανέργων, των συνταξιούχων, που δεν µπορούν να τα βγάλουν
πέρα, των εργαζοµένων που δουλεύουν µε µερική απασχόληση,
των εργαζοµένων που δουλεύουν µε εκ περιτροπής εργασία, των
επισφαλώς εργαζοµένων και των εργολαβικών εργαζοµένων.
Με την ευκαιρία αυτή, επειδή είπατε ότι οι εργασιακές σχέσεις
πρέπει να εξορθολογιστούν, θα ήθελα να σας πω ότι από τη Δευτέρα το πρωί στις οκτώ η ώρα οι εργολαβικοί εργαζόµενοι του
µεγαλύτερου πανεπιστηµίου της χώρας µας, του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, πραγµατοποιούν κατάληψη στο
κτήριο της Πρυτανείας. Ξέρετε γιατί; Διότι είναι εργαζόµενοισκλάβοι σε εργολαβικές εταιρείες µε νόµους που ψηφίσατε
εσείς ως Νέα Δηµοκρατία -αλλά και το ΠΑΣΟΚ- και επιτρέψατε
να εισέλθουν και στο δηµόσιο χώρο, στα πανεπιστήµια, στους
δηµόσιους οργανισµούς, στα νοσοκοµεία.
Κύριε Υπουργέ, για να σταµατήσει αυτό το παιχνίδι, πρέπει να
πάρετε πρωτοβουλία και να καλέσετε το σωµατείο των εργαζοµένων και το Υπουργείο Παιδείας που εµπλέκεται στην υπόθεση
και να πάρετε πρωτοβουλία ως Υπουργείο Εργασίας -έχετε ευθύνη, είναι οκτακόσιοι πενήντα εργαζόµενοι- για να λυθεί άµεσα
το πρόβληµα.
Υπάρχει και ένας παραλογισµός, κύριε Υπουργέ. Μόλις την
προηγούµενη εβδοµάδα ψηφίσατε το να µειωθούν οι δαπάνες
της δηµόσιας διοίκησης κι όµως εσείς µε νόµους που δεν καταργείτε δίνετε το δικαίωµα σε εργολαβικές εταιρείες να κερδίζουν
εκατοµµύρια και δισεκατοµµύρια ευρώ, έχοντας τους εργαζόµενους οµήρους, εργαζόµενους χωρίς κανένα δικαίωµα, γιατί και
µε είκοσι πέντε χρόνια υπηρεσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης οι εργολαβικοί εργαζόµενοι, εάν απολυθούν,
θα πάρουν µηδέν αποζηµίωση.
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνησή σας είναι επικίνδυνη για τον
κόσµο της εργασίας. Θα ανατραπεί από µεγάλους λαϊκούς και
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εργατικούς αγώνες και θα ανοίξει ο δρόµος για να έλθουν στη
χώρα µας οι εργαζόµενοι στο προσκήνιο µε κυβέρνηση της ενωµένης και συµπαρατεταγµένης Αριστεράς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε την
κυρία συνάδελφο.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Σταθάς, Βουλευτής Βοιωτίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Κύριε Υπουργέ, µιλάµε σήµερα για τις εργασιακές σχέσεις, αλλά είναι ανέκδοτο να µιλάµε, γιατί από επτά
σελίδες που είπατε ότι χρειάζονται για το ΣΕΠΕ, κάνατε το µαγικό και δεν χρειάζεται καµµία, γιατί δεν υπάρχουν εργασιακές
σχέσεις. Υπάρχει δουλεµπόριο. Έπρεπε να γνωρίζετε ότι στις
επιθεωρήσεις εργασίας δεν λειτουργεί τίποτα.
Όσο για την κ. Βούλτεψη, είδαµε ότι αναπολεί τη Ρουµανία και
τη Βουλγαρία, γι’ αυτό στο πρώτο µνηµόνιο είχε ψηφίσει και µάλλον επειδή µε το δεύτερο µνηµόνιο κάπου εκεί θα φτάσουν οι µισθοί, γι’ αυτό µάλλον και δεν ψήφισε. Γι’ αυτό και έφτασαν τους
µισθούς για το 2016 να είναι εκεί, κυρία Βούλτεψη, γι’ αυτό µάλλον και το ψηφίσατε.
Όσο για το αν υπάρχουν τα λεφτά, ακούσαµε κάτι νουµεράκια
εδώ για 10 δισεκατοµµύρια και κάτι Βουλγαράκηδες και ΣΙΑ να
τα διακινούν και δεν είδαµε αυτά τα νούµερα, κύριε Πρόεδρε, να
παρουσιάζονται στη Βουλή. Η Βουλή σε λίγες µέρες θα κάνει περικοπές για 11 δισεκατοµµύρια και θα πληρώσει ο ελληνικός
λαός.
Γι’ αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει πρόταση, κυρία Βούλτεψη, η πρόταση από την Αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ είναι µία.
Θέλουµε κυβέρνηση για το λαό. Θέλουµε κυβέρνηση για το λαό
και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και θέλουµε κυβερνήσεις
που δεν θα εξυπηρετούν τα συµφέροντα των τραπεζιτών. Αυτό
που κάνετε εσείς.
Θα το κάνει σύντοµα ο λαός. Θα σας στείλει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας γι’ αυτά τα δεινά στα οποία τον οδηγείτε. Και
να είστε σίγουροι ότι εκεί δεν θα έχετε άλλη κωλοτούµπα να κάνετε και δεν θα σας σώσει κανένας. Οι µέρες σας είναι λίγες µ’
αυτά που πάτε να ψηφίσετε.
Αυτά ήθελα να πω. Δεν θα συνεχίσω γιατί έχουµε κουραστεί.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μην τα λες αυτά γιατί θα πέσουν κρεµάλες στο τέλος. Πρόσεχε πολύ, γιατί …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει η Βουλευτής Α’ Αθήνας κ. Μαρία Μπόλαρη.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν επιτρέπουµε σαν ΣΥΡΙΖΑ
–και αυτό ισχύει για µας, αλλά και για όλη την Αριστερά- η Χρυσή
Αυγή να µας δίνει µαθήµατα. Όπως επίσης, να δίνει µαθήµατα
στο εργατικό κίνηµα µε το οποίο καµµία σχέση δεν έχει και αυτή
τη στιγµή συνεργάζεται µε την εργοδοσία και τους βιοµήχανους.
Στη συζήτηση που προηγήθηκε, ο κύριος Υπουργός µίλησε για
το τίµηµα της αναβλητικότητας. Θα το πω πιο συγκεκριµένα,
κύριε Υπουργέ. Αυτό που συνέβη τα προηγούµενα χρόνια είναι
ότι πραγµατικά υπήρξαν αγώνες που είτε σταµάτησαν είτε καθυστέρησαν, επιδιώξεις και στοχεύσεις που είχε η κυρίαρχη τάξη
στην Ελλάδα και τα κόµµατα που την εκπροσωπούν. Αυτή τη
στιγµή, µε αφορµή την κρίση, θέλετε ένα σενάριο, σπάζοντας
κάθε έννοια συλλογικότητας, µε το οποίο να µπορέσετε να ανακάµψετε µε µισθούς, που θα είναι στην κυριολεξία ψίχουλα και
µε ένα κοινωνικό κράτος που δεν θα υπάρχει πια, µια που το θεωρείτε πολύ µεγάλο βάρος για τα συµφέροντα των βιοµηχάνων,
των τραπεζιτών, των εφοπλιστών.
Συνήθως η κ. Βούλτεψη είναι εξαιρετικά ικανή και αιχµηρή ως
εκπρόσωπος του κόµµατός της. Σήµερα οµολογώ ότι τη βρήκα
λίγο απροετοίµαστη και πρόχειρη, αν και είπε κάποιες αλήθειες.
Είπε και υπονόησε ότι τα προηγούµενα χρόνια υπήρχαν µεγάλες παροχές που έπαιρναν εργαζόµενοι λόγω των κλαδικών τους
συµβάσεων…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν είπα κάτι τέτοιο. Με τα λεφτά που κάνετε το ίδιο τώρα.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Το είπατε. Στα χρόνια µε τα λεφτά, όταν
τα συνδικάτα έλεγαν ότι υπάρχουν λεφτά. ..
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, γίνεται µόνιµη διαστρέ-
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βλωση.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Αν σας παρεξήγησα, κυρία Βούλτεψη
ζητώ συγγνώµη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η ίδια η οµιλήτρια είπε
«αν σας παρεξήγησα ζητώ συγγνώµη». Άρα, τα έβαλε µόνη της
στη θέση τους όλα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ας µην αναφέρονται σε µένα. Είπε ότι
είµαι πρόχειρη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας δώσω το χρόνο
...
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι, µην τον χάσει το χρόνο,γιατί…
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Η κ. Βούλτεψη συνήθως διαµαρτύρεται
για τις διακοπές που κάποιοι κάνουν σ’ αυτήν. Έκανε και σε µένα.
Δεν πειράζει. Πάµε παρακάτω.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν αναφέρθηκα σε εσάς.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μην αναφέρεστε σε µένα. Εκεί είναι ο
Πρόεδρος.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ: Ωραία, δεν αναφέροµαι σ’ εσάς. Θα αναφερθώ πολύ συγκεκριµένα.
Όταν υπήρχαν ρυθµοί καπιταλιστικής ανάπτυξης, λοιπόν, ποια
ήταν η κατάσταση των εισφορών που απέδιδαν οι εργοδότες;
Ποια ήταν η σταθερή και µόνιµη κρατική χρηµατοδότηση προς
τα ταµεία; Πού ήταν το ποσοστό της εισφοροδιαφυγής; Τα ρωτώ
γιατί ξαφνικά θέλετε να µας πείτε ότι τα προβλήµατα δηµιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια και ότι εν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει να πάρετε µέτρα για να µας σώσετε.
Ζητήθηκαν οι πόροι στους οποίους θα καταφύγει ο ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ. Να υπενθυµίσουµε ορισµένες προτάσεις µας για τη φορολόγηση του πλούτου, για την εθνικοποίηση των ΔΕΚΟ, που θα
συµβάλουν σε θέσεις εργασίας, για την εθνικοποίηση των τραπεζών, µια που παίρνουν τόσο τσάµπα χρήµα µε την ανακεφαλαιοποίηση και άρα, θα πρέπει να ξέρουµε πού πηγαίνουν αυτά
τα χρήµατα.
Τέλος, όσον αφορά το χρέος, έχουµε µιλήσει για την ανάγκη
ενός µορατόριουµ πληρωµών των δόσεων στο βαθµό που δεν
µπορεί το Ελληνικό Κράτος να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις
του στον κόσµο της εργασίας.
Αυτά, λοιπόν, είναι υπόθεση αγώνων και του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και
του λαϊκού κινήµατος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Δράµας κ. Χρήστος Καραγιαννίδης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι αλήθεια ότι δεν κουραστήκατε, για να
συντάξετε την πρωτολογία σας, γιατί ουσιαστικά επαναλάβατε
ό,τι είπατε και στις προγραµµατικές.
Υπάρχουν, όµως, δύο αντικειµενικές πραγµατικότητες, οι
οποίες όσους εξουθενωµένους δηµοσιογράφους κι αν χρησιµοποιήσετε, δεν µπορούν να κρυφτούν.
Πρώτη πραγµατικότητα: Στα τρία χρόνια κάποιοι -ΣΕΒ, εφοπλιστές, µεγάλο κεφάλαιο- έχουν βγάλει κέρδη. Στα τρία, λοιπόν,
αυτά χρόνια της κρίσης κάποιοι κερδίζουν. Αυτούς δεν τους
έχετε πειράξει στο παραµικρό.
Δεύτερη πραγµατικότητα: Στα τρία αυτά χρόνια οι πολλοί ζουν
µε την τραγωδία των µνηµονίων. Και δεν έχετε κάνει το παραµικρό γι’ αυτό, αλλά συνεχίζετε την ίδια αποτυχηµένη συνταγή.
Επειδή, λοιπόν, τα καταλαβαίνετε όλα µε χρήµατα –και το λέω
γενικότερα γι’ αυτή την «κασέτα» που ακούγεται, µε τις προτάσεις- θα ήθελα να πω τα εξής: Πεντακόσια εκατοµµύρια οφείλουν οι τράπεζες από το νόµο Αλογοσκούφη. Δεν θα τα πάρετε,
γιατί δεν είναι επιλογή σας να συγκρουστείτε µε τους τραπεζίτες.
Τετρακόσια εκατοµµύρια χρωστάνε τα ΜΜΕ, τα ηλεκτρονικά, τα
κανάλια. Δεν θα τα πάρετε, γιατί δεν είναι επιλογή σας να συγκρουστείτε µε αυτούς.
Οι δικές µας προτάσεις, λοιπόν, έχουν έναν ταξικό χαρακτήρα.
Και είναι κωµικοτραγικό να ακούω µετά από δύο µήνες προεκλογικής εκστρατείας, ότι δεν έχουµε προτάσεις. Όσοι δεν τις έχουν
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διαβάσει, να πάνε να τις διαβάσουν.
Οι δικές µας οι προτάσεις δεν σας αρέσουν -όχι ότι δεν υπάρχουν- γιατί έχουν έναν ταξικό προσανατολισµό, είναι κοινωνικά
µεροληπτικές και ωφελούν τους ανθρώπους της εργασίας, τον
κόσµο της εργασίας.
Αντίστοιχα, οι δικές σας προτάσεις και η δική σας πρωτοβουλία είναι να υπηρετείτε ένα πολύ συγκεκριµένο κόσµο, τον κόσµο
του κεφαλαίου.
Τώρα, ο δικός σας στόχος είναι η περαιτέρω υποτίµηση της
εργασιακής δύναµης και εξαφάνισης της διαπραγµατευτικής δυνατότητας των εργαζοµένων. Μέσα από τις συνθήκες ανασφάλειας και ανεργίας που έχουν δηµιουργηθεί, αυτές παρέχουν
επιχειρήµατα στις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων, ψαλιδίζουν
και εξαλείφουν τα δίκτυα και τους µηχανισµούς της κοινωνικής
προστασίας και τον κοινωνικό µισθό. Το µόνο που θέλετε να δηµιουργήσετε είναι ένα νέο τύπο εργαζόµενου, µε χαµηλό µισθό,
ελαστικές συνθήκες εργασίας, µηδαµινά δικαιώµατα, ελάχιστη
δυνατότητα διαπραγµάτευσης απέναντι στην εργοδοσία.
Πρόκειται για µία στρατηγική στόχευση των κυριάρχων, µε µία
ταξική στρατηγική µακράς πνοής, η οποία, µάλιστα, γνωρίζουµε
πως δεν περιορίζεται µόνο στη ζώνη του ευρώ, αλλά ουσιαστικά
βγαίνει κι έξω από αυτή. Η Βρετανία αποτελεί το καλύτερο παράδειγµα.
Το θέµα είναι ότι στη ζώνη του ευρώ η στρατηγική αυτή διαθέτει ένα όπλο ιδιαίτερα προηγµένης πολιτικής χρησιµότητας και
τεχνολογίας: Τη µόλις και µετά βίας ελέγξιµη κρίση του δηµοσίου χρέους.
Να σας πω κάτι; Έξω η κοινωνική πλειοψηφία είναι µαζί µας.
Έχετε διατηρηθεί για πολύ καιρό, µε έναν τρόπο τεχνητό, στην
εξουσία. Να ξέρετε, όµως, ότι αυτή η κοινωνική πλειοψηφία κάποια στιγµή θα σαρώσει εσάς και τους νόµους σας και θα βγει
επιτέλους στην επιφάνεια αυτό που εµείς ονοµάζουµε «κοινωνική
πλειοψηφία», ο κόσµος της εργασίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για δέκα λεπτά, για να δευτερολογήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπείτε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Σέβοµαι
το θεσµικό σας ρόλο. Σέβοµαι την κριτική σας. Δεν συµφωνώ,
όµως, µε αυτά που λέτε.
Πρέπει να σας πω ότι εκτιµώ το ότι κάνατε σήµερα µία επίκαιρη επερώτηση για τα εργασιακά ζητήµατα που αφορούν τη
χώρα µας, τα κρίσιµα ζητήµατα, τα µείζονα ζητήµατα. Υποτίθεται
ότι είναι ένας προνοµιακός χώρος για εσάς µέσα από τον κατακερµατισµό της αγοράς εργασίας, µέσα από τους ένα εκατοµµύριο διακόσιους χιλιάδες ανέργους. Κι έπρεπε εδώ σήµερα,
κερδισµένοι, σε µία πολιτική αναµέτρηση µε µία νέα Κυβέρνηση,
να αισθάνεστε και υπερήφανοι και νικητές αυτής της πολιτικής
διαδικασίας.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι εάν κάποιος παρατηρητής –θα
µας δουν πάρα πολλοί- κάνει µία κριτική στην πολιτική διαδικασία
που ακολουθήθηκε το προηγούµενο τρίωρο, το µόνο συµπέρασµα που µπορεί να βγάλει αυτή την κρίσιµη στιγµή και από αυτή
την επίκαιρη επερώτηση στον υποτιθέµενο προνοµιακό χώρο
που έχετε, είναι –δυστυχώς για εσάς- ότι δυστυχώς δεν είχατε
να δείξετε τίποτα -ούτε επιχειρήµατα- παρά κινηθήκατε µονότονα, όπως κάνετε τόσο καιρό, σε µία διαπιστωτική λογική παρατηρήσεων, ευχάριστων λόγων, εξαγγελιών, υποσχέσεων.
Ε, λοιπόν, να ξέρετε ότι ο κόσµος έχει καταλάβει πάρα πολύ
καλά, πού βρισκόµαστε. Δεν µπορεί να είναι ελκυστικός αυτός ο
λόγος που καταθέτετε. Δεν µπορεί να ελπίζετε ότι κάποια στιγµή
αυτός ο λόγος θα σας δώσει την κυβέρνηση.
Εγώ, λοιπόν, είµαι υποχρεωµένος στο συγκεκριµένο ζήτηµα
να σας πω ότι δεν πιστεύετε αυτά που λέτε, οπότε µοιραία
µπορώ να πω ότι κάνετε ένα πολιτικό παιχνίδι και ότι αυτό είναι
ένας πολιτικός τακτικισµός για να αποκτήσετε µια πελατειακή
σχέση µε έναν κόσµο, ο οποίος υποφέρει και βρίσκεται στο περιθώριο της ζωής σήµερα. Εάν τα πιστεύετε, όµως, αυτά που
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λέτε είναι ακόµη χειρότερο. Διότι, αν τα πιστεύετε, το µόνο που
µπορώ να πω είναι ότι είστε µαχητές της οπισθοδρόµησης. Αλλοίµονο, για τον ελληνικό λαό. Εάν θεωρητικά είχατε τη διακυβέρνηση της χώρας σήµερα κάτω από αυτές τις συνθήκες και
εφαρµόζατε αυτά που λέτε, στο τέλος του 2013, µετά από ένα
χρόνο, το 2012 θα έµοιαζε µε παράδεισο.
Από την άλλη µεριά, θέλω να σας πω, ότι ο λαός παρακολουθεί
και έχει και µνήµη. Όλοι µας έχουµε κάνει λάθη –το είπα και στην
πρωτολογία µου- σε ζητήµατα, τα οποία αφορούν την πολιτική.
Εµείς, ως Νέα Δηµοκρατία, δεν είχαµε την τόλµη κάποτε να
εφαρµόσουµε πολιτικές που είχε ανάγκη ο τόπος και συµβιβαστήκαµε µε πολιτικές της Αριστεράς. Και αυτό έβλαψε τη χώρα
µας εκείνη την περίοδο. Και αυτό είναι που σήµερα αναδεικνύεται. Και αναδεικνύονται τα προβλήµατα και οι στρεβλώσεις στην
αγορά εργασίας, κύριε Μητρόπουλε.
Κοιτάξτε, όµως, το παράδοξο: Επικαλείστε σήµερα, το ΣΥΡΙΖΑ,
και δοξάζετε και µοιάζετε µε ανθρώπους, οι οποίοι είστε εραστές
του 2009. Επικαλείστε στο λόγο σας τον πολιτικό το 2009. Εσείς,
όµως, το κόµµα αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ το 2009 ασκούσε δριµύτατη κριτική για την αγορά εργασίας του 2009. Τελικά, δε σας βρίσκουµε
πουθενά. Και το 2009 κάνατε κριτική και σήµερα κάνετε κριτική,
υπερασπιζόµενοι το 2009.
Θέλω, λοιπόν, να πω, κύριε Μητρόπουλε, µε όλο το σεβασµό
που τρέφω για εσάς, ότι οι συντάξεις θα καταβληθούν κανονικά.
Δεν κινδυνεύουν οι συντάξεις. Χρηµατικά διαθέσιµα θα υπάρξουν
από τον κρατικό προϋπολογισµό.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό θέλουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Το γνωρίζω ότι αυτό θέλετε. Σε καµµία περίπτωση δεν θα προσχωρούσα σε µια άλλη αντίληψη. Είµαι
σίγουρος ότι το θέλετε. Οι συντάξεις θα καταβληθούν.
Αναπτύχθηκε µια σειρά από ζητήµατα, στα οποία είµαι υποχρεωµένος να κάνω κάποια αναφορά, γιατί τα θεωρώ σηµαντικά
και κρίσιµα. Θέλω να επαναλάβω κάτι που είπα και στην πρωτολογία µου και προς τον κ. Μαριά µε όλο το σεβασµό- και προς
τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ: Απειλείτε ότι η ελληνική αγορά
εργασίας και γενικά η Ελλάδα θα µετατραπεί σε ένα κοινωνικό
νεκροταφείο. Αυτό το είπε ο κ. Τσίπρας προχθές στη διαδήλωση.
Σήµερα, άκουσα για πολλοστή φορά περί κινεζοποίησης της ελληνικής αγοράς εργασίας.
Να είστε σίγουροι -και να είναι σίγουρος και ο ελληνικός λαόςότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, όχι µόνο γιατί δεν θα το κάνουµε εµείς ως Κυβέρνηση, αλλά και γιατί δεν το θέλει κανένας
και γιατί µπορούµε να το αποφύγουµε.
Εγώ, το µόνο που λέω ότι µε φοβίζει, είναι ότι σε αυτήν την
κρίσιµη στιγµή υπάρχει ένας λαϊκισµός και µια δηµαγωγία, η
οποία ηγεµονεύει τον πολιτικό και κοινωνικό διάλογο. Κι αυτό
είναι το µεγάλο πρόβληµα.
Είπα ότι πρέπει να κατεβάσουµε το δάχτυλό µας, να το βγάλουµε µπροστά από το πρόσωπό µας και να δούµε την ωµή
πραγµατικότητα, να δούµε έναν κόσµο που αλλάζει. Δεν µπορούµε εµείς να µείνουµε αγκυλωµένοι στο χθες. Πρέπει να δεχθούµε αλλαγές και πρέπει να κινηθούµε µε βήµατα γοργά και να
εκσυγχρονιστούµε µε τον υπόλοιπο κόσµο.
Μιλήσατε για τον κατώτατο µισθό. Θα σας πω τα πράγµατα
όπως είναι. Ναι, το Φεβρουάριο του 2012 µε το ν.4046 έγινε µια
βίαιη προσαρµογή του κατώτατου µισθού σε ένα επίπεδο των
586 ευρώ και άλλο ένα 10% πιο χαµηλά για τους νέους µέχρι είκοσι πέντε ετών, γιατί; Διότι πιστεύω –και θα δείτε ότι αυτό θα
επαληθευθεί από τον ιστορικό του µέλλοντος- ότι δεν καταφέραµε να συζητήσουµε. Δεν υπήρξε συζήτηση. Υπήρξε µια µόνιµη
άρνηση. Αν τότε συζητούσαµε, η µείωση του κατώτατου µισθού,
είµαι βέβαιος ότι δεν θα ήταν τέτοια. Και σήµερα, που κουβεντιάζουµε θέλω να άρω από τον καθένα σας και από την κάθε µια
από εσάς την οποιαδήποτε ανησυχία.
Ναι, το µνηµόνιο στο ν. 4046 περιλαµβάνει και το ενδεχόµενο
µείωσης ακόµη του κατώτατου µισθού. Αυτό είναι µια αλήθεια.
Σας διαβεβαιώνω, όµως -και είναι αυτή από τις πρώτες δηλώσεις
που έκανα- ότι ο κατώτατος µισθός δεν πρόκειται να κατέβει
άλλο και ο δέκατος τρίτος και δέκατος τέταρτος µισθός δεν πρόκειται να πειραχθούν.
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Επί των ενστάσεων που διατυπώνονται -και ευλόγως διατυπώνονται, γιατί ίσως δεν ξέρει κανείς τα ζητήµατα της αγοράς εργασίας τόσο αναλυτικά- µε τον τρόπο µε τον οποίο έθεσα ως
Υπουργός Εργασίας στον κοινωνικό διάλογο το ζήτηµα του κατώτατου µισθού που, όπως εύστοχα παρατηρήσατε, είπα ότι το
κράτος πρέπει να έχει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο, θέλω να σας
ενηµερώσω ότι είµαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη, εµείς
και το Βέλγιο, που εφαρµόζουµε αυτόν τον τρόπο υπολογισµού
του κατώτατου µισθού. Εµείς, πέρα από το τι λέει το µνηµόνιο,
έχουµε την προσέγγιση ότι το κράτος πρέπει να έχει ποιο ουσιαστικό λόγο, χωρίς αυτό να αναιρεί τη συλλογική αυτονοµία και
χωρίς αυτό να είναι κόντρα στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Κύριε Μαριά, όπου στην Ευρώπη υπάρχει εφαρµογή κατώτατου µισθού, σαφέστατα και το κράτος έχει λόγο. Γιατί; Γιατί και
στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες η εφαρµογή του κατώτατου
µισθού στη βάση της συλλογικής αυτονοµίας µπορεί να συµφωνείται από τους κοινωνικούς εταίρους. Την ίδια, όµως, στιγµή
αυτή η συµφωνία έχει οικονοµική επίπτωση στα δηµοσιονοµικά
της χώρας. Μία σειρά από παραµετρικά οικονοµικά µεγέθη,
όπως για παράδειγµα το επίδοµα ανεργίας που συνδέεται µε τον
κατώτατο µισθό, τα οικογενειακά επιδόµατα…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που λέει ότι τα δηµοσιονοµικά…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Μαριά, εγώ σας σεβάστηκα,
όταν µιλούσατε. Επικαλέστηκα το όνοµά σας, βοηθώντας την
κουβέντα, κάνοντάς την πιο ζωντανή. Δεν ήθελα όµως τη διακοπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Οφείλετε να απαντήσετε πως όταν αναφέρεστε προσωπικά, είναι απάντηση σ’ αυτά
τα οποία έχουν λεχθεί. Έχετε το δικαίωµα από τον Κανονισµό,
κύριε Υπουργέ.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν επιτρέπω διακοπές.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Λέω, λοιπόν, ότι εµείς σ’ αυτόν τον
τριµερή διάλογο των κοινωνικών εταίρων και της Κυβέρνησης δίνουµε µεγάλη σηµασία. Θα προχωρήσουµε για πρώτη φορά στη
χώρα µας στη διαµόρφωση -µε ένα νέο µηχανισµό- ενός τρόπου
µέσα από τον οποίο θα υπολογίζεται ο κατώτατος µισθός.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με νόµο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Με νόµο, κύριε Μητρόπουλε.
Βεβαίως, αυτό σε καµµία περίπτωση δεν αποδυναµώνει και τη
συλλογική αυτονοµία, γιατί και οι εταίροι θα έχουν δικαίωµα στη
διαµόρφωση σ’ αυτό το πλαίσιο, αλλά θα είναι και µέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτηµένου, όπως γίνεται και σε άλλες
χώρες.
Έγινε µία αναφορά για το ζήτηµα που αφορά τον ΟΜΕΔ. Είναι
µία από τις στρεβλώσεις, µία από τις δυσκαµψίες που είχαµε ως
χώρα τα προηγούµενα χρόνια.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, ήταν οµόφωνη
η απόφαση των κυβερνήσεων για τον ΟΜΕΔ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Πρέπει να σας πω παραδείγµατα. Ο
ΟΜΕΔ, ναι, ήταν ένα εργαλείο, το οποίο, υποτίθεται, διαµόρφωνε
τη διαιτησία µεταξύ εργοδοσίας και εργαζοµένων. Πιστεύετε ότι
ήταν σωστά δοµηµένο; Είµαι σίγουρος ότι, εάν επικαλεστώ Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι ασχολούνται µε τα ζητήµατα, θα
πουν για τις στρεβλώσεις του συστήµατος του ΟΜΕΔ. Εσείς θα
το παραδεχθείτε, άνθρωποι που γνωρίζουν.
Υπήρξαν περιπτώσεις που ολόκληροι κλάδοι κατέρρεαν και
την ίδια στιγµή ο ΟΜΕΔ έδινε αυξήσεις, όπως παραδείγµατος
χάριν στην κλωστοϋφαντουργία. Αυτές ήταν οι στρεβλώσεις που
έπρεπε να αλλάξουµε. Την ίδια στιγµή που κατέρρεε η κλωστοϋφαντουργία και άλλοι κλάδοι στη χώρα µας, ερχόταν ο ΟΜΕΔ,
συµφωνούσε και νοµοθετούσε ουσιαστικά αυξήσεις στον κλάδο.
Αυτά δεν πρέπει να τα αλλάξουµε; Θα µείνουµε µε κλειστά τα
µάτια;
Μίλησα στην πρωτολογία µου για νέες κοινωνικές συµφωνίες.
Είναι απαραίτητες. Πρέπει να τις πετύχουµε. Ερώτηση: Έγιναν;
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Βεβαίως, και τις χαιρέτησα ως Υπουργός, τις χαιρετίσαµε και ως
Κυβέρνηση. Πού; Αµέσως µετά το µνηµόνιο, υπήρξαν συµφωνίες
σε κοινωνικό επίπεδο µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών, όπως
παραδείγµατος χάριν στο εµπόριο, στους ξενοδοχοϋπαλλήλους,
στις ιδιωτικές κλινικές. Είναι πάνω από ένα εκατοµµύριο εργαζόµενοι, οι οποίοι συµφώνησαν σε µισθούς κατώτερους, σε επίπεδο όµως διαµόρφωσης κλαδικών συµβάσεων πολύ πάνω από
τον κατώτερο µισθό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ας βγουν αυτοί οι πρόεδροι των σωµατείων έξω στον κόσµο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Για το ν.4052 περί παραβατικότητας
στην αγορά εργασίας και της νοµιµότητας, αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, κύριε Μαριά, θέλω να σας πω πως σε ό,τι µε αφορά
και σε ό,τι αφορά αυτήν την Κυβέρνηση να ξέρετε ότι ουδέποτε
πρόκειται να συµβεί αυτό περί ζωνών, όπου θα εργάζονται λαθροµετανάστες µε µειωµένα µισθολόγια. Αυτό το ξεκαθαρίζουµε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ρυθµισµένο, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν θα γίνει, κύριε Μητρόπουλε. Δεν
θα το επιτρέψουµε ως Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα µπω
απέναντι σ’ αυτήν την αντίληψη.
Για το δεύτερο ζήτηµα πρέπει να γνωρίζετε ότι σ’ αυτήν την
Κυβέρνηση τουλάχιστον είδατε το θάρρος, µε το ν.4042, να κλείσουµε επιχειρήσεις που απασχολούσαν λαθροµετανάστες, δηλαδή µη νόµιµους υπηκόους τρίτων χωρών. Αυτό έγινε για πρώτη
φορά και θα το συνεχίσουµε.
Δεν µπορώ, όµως, να συµβαδίσω µε την άποψη που συνάδελφος εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε την εικόνα ότι θα ήθελε να
είναι εραστής των λαθροµεταναστών και ότι έπρεπε και αυτοί να
ασχολούνται µε τον άλφα, βήτα, γάµα τρόπο. Δικαίωµά σας,
άποψή σας, αλλά και εµείς έχουµε τη δική µας άποψη, την οποία
υπερασπιζόµαστε.
Για το κρίσιµο ζήτηµα της εργατικής κατοικίας και εργατικής
εστίας. Αυτό έχει καταργηθεί πριν έρθει αυτή η Κυβέρνηση και
πάλι µε το ν.4046/2012. Μετά το κλείσιµο των Οργανισµών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας υπήρξαν πλέον πολιτικές
που δεν εφαρµόζονταν: Ο κοινωνικός τουρισµός, τα θέατρα και
µία σειρά από άλλες πολιτικές, το κτίσιµο των κατοικιών. Αυτό
δεν πρόκειται να επανέλθει στην αρχική του µορφή. Το έθεσα
και στον κοινωνικό διάλογο, το είπα και στην πρωτοµιλία µου στις
προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, ότι µέρος των πολιτικών της Εστίας και της Κατοικίας, µόλις τελειώσει η διαδικασία της εκκαθάρισης θα το ενσωµατώσουµε υπό τη µορφή
γενικής διεύθυνσης. Δεν µπορώ να σας πω ακριβώς το οργανόγραµµα, αλλά κάπως έτσι το βλέπουµε, πάντα µε τη συµφωνία
των κοινωνικών εταίρων κάτω από τον ΟΑΕΔ, έτσι ώστε πολιτικές
-όχι στο εύρος που υπήρχαν στο παρελθόν- που αφορούν τον
κοινωνικό τουρισµό να τις συντηρήσουµε, καθώς και πολιτικές
που αφορούν την επιδότηση ενοικίου θα πρέπει να τις συντηρήσουµε, αλλά και µία σειρά από άλλες, όπως είναι παραδείγµατος
χάριν –και ήταν το πρώτο που αντιµετώπισα- οι πληρωµές των
οργανώσεων, των οµοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και των
συνδικαλιστικών οργανώσεων. Σε αυτό ήµασταν απόλυτα συνεπείς και πιστεύω ότι µέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρξει διάταξη,
αφού γίνει εκκαθάριση να βάλουµε αυτές τις πολιτικές µέσα στον
ΟΑΕΔ.
Από εκεί, όµως, προέκυψε ένα δηµοσιονοµικό όφελος της τάξεως των 240 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου, ισοδύναµο του 1,1.
Δεν έχει ψηφιστεί, αλλά κατέθεσα τροπολογία µαζί µε τη ρύθµιση του ΙΚΑ και θα έρθει σε ένα νοµοσχέδιο αµέσως.
Μη δαιµονοποιούµε πολιτικές οι οποίες ενδυναµώνουν την επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη στη χώρα µας. Πέντε µονάδες
εγώ γνωρίζω ότι πρέπει να µειωθεί το µη µισθολογικό κόστος.
Είναι πολύ αυξηµένο. Είναι επιβαρυµένο µε 48 µονάδες το σύνολο της κοινωνικής ασφάλισης. Το µεγαλύτερο από αυτό το
κοµµάτι αφορά το κοµµάτι της εργοδοτικής εισφοράς. Πρέπει
να απαλλάξουµε από διοικητικά και οικονοµικά βάρη τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η πολιτική µας. Έτσι βλέπουµε την ανάπτυξη.
Στην κρίσιµη στιγµή που βρισκόµαστε πρέπει να προσελκύσουµε
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επενδύσεις. Σήµερα προχωράµε στο 1,1 και µένει υπόλοιπο 3,9,
το οποίο θέλουµε και αυτό να το βγάλουµε εις πέρας προσπαθώντας να βρούµε ισοδύναµα µέτρα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας το απαγορεύει το µνηµόνιο
να βρείτε ισοδύναµα από την κατάργηση των εισφορών. Τα ξέρετε αυτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ναι, κύριε Μητρόπουλε. Προσπαθώ
-και αυτή είναι η πολιτική µας- µέσα από την καταπολέµηση της
εισφοροδιαφυγής, η οποία έχει πάρει πολύ µεγάλη διάσταση,
µέσα από την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας, µέσα από
συµπτώµατα παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, να βρούµε
λεφτά να χρηµατοδοτήσουµε αυτή τη µείωση.
Εκεί, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το ζήτηµα της αδήλωτης εργασίας –το ξέρετε έχετε διαβάσει κείµενα, έχουν έρθει και στη
Βουλή- έχει πάρει εκτεταµένη µορφή. Πρέπει να το καταπολεµήσουµε. Γι’ αυτό το ΣΕΠΕ παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Και όχι µόνο δεν θέλω να το υποβαθµίσω, αλλά
σε νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης που θα έρθει αµέσως µετά τα µέτρα, να ξέρετε ότι θα το θωρακίσω περισσότερο.
Θα φέρω και πράγµατα, τα οποία έρχονται και από το ΣΔΟΕ και
εφαρµόζονται στο ΣΔΟΕ, ώστε να το κάνω µία αξιόµαχη µηχανή
αιχµής, ελεγκτικό µηχανισµό αιχµής, µαζί µε το υπόλοιπο ελεγκτικό κοµµάτι του Υπουργείου Εργασίας, για να βγει έξω και να
καταπολεµήσουµε την παραβατικότητα: και στην αδήλωτη εργασία και στην εισφοροδιαφυγή, αλλά και σε συµπτώµατα, όπως
αυτά που γνωρίζετε και βλέπουµε κατά καιρούς να έχουν δηµοσιότητα στην τηλεόραση και στις εφηµερίδες, περί συντάξεων
«µαϊµού». Αυτά θα τελειώσουν µία και καλή.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι µε αυτό που ήρθε στη Βουλή
και µε την πρωτοβουλία που πήγα στον Αντιεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου µε τον ηλεκτρονικό δείκτη, που είναι ένα εργαλείο
καταπολέµησης της παραβατικότητας και µε το ζήτηµα της απογραφής των συνταξιούχων, πιάσαµε µέχρι τώρα έντεκα χιλιάδες
τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή η δαπάνη ήταν 114 εκατοµµύρια ευρώ
όφελος για το δηµόσιο και όλους αυτούς θα τους κυνηγήσουµε
µέχρι τέλους για να αναζητήσουµε πίσω το σύνολο των χρηµάτων από τις συντάξεις που οικειοποιήθηκαν το προηγούµενο διάστηµα. Αυτό, όµως, που σας λέω –και κρατήστε το- είναι ότι αυτά
τα εργαλεία που ανέφερα πριν, λειτουργούν µόνο κατασταλτικά,
δηλαδή αφού γίνει η παράβαση και πας να την εντοπίσεις.
Για πολλά χρόνια στην πατρίδα µας δεν είχαµε αναπτύξει το
κατάλληλο εργαλείο για να σταµατήσουµε τη γέννηση της παραβατικότητας. Ετοιµάζω, λοιπόν -και θα τον παρουσιάσω σύντοµα- έναν τρόπο µε τον οποίον από 1.1.2013 δεν θα ξαναγεννηθεί παραβατικότητα, όχι µόνο σε νησίδες παραβατικότητας
γνωστές, όπως είναι οι ονοµαζόµενες «µαϊµού συντάξεις», αλλά
και σε νησίδες παραβατικότητας που ως ελληνικό κράτος, ως µηχανισµός, δεν είχαµε τη δυνατότητα να ελέγξουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Παραδείγµατος χάριν, όσον αφορά στις άγαµες θυγατέρες είχαµε ποτέ τη δυνατότητα να ελέγξουµε εάν κάποια παντρεύτηκε;
Επίσης όσον αφορά στις συντάξεις χηρείας, είχαµε ποτέ τη δυνατότητα να ελέγξουµε εάν κάποια ή κάποιος παντρεύτηκε και
συνεχίζει να παίρνει τη σύνταξη; Ήταν πολύ δύσκολο. Από 1-12013 θα παρουσιάσουµε ένα νέο µηχανισµό µε τον οποίον δεν
θα ξαναγεννηθεί παραβατικότητα. Αυτό θέλω να το χαιρετίσετε,
γιατί εµείς είµαστε περαστικοί, όλοι, αλλά αυτό θα είναι κάτι που
θα µείνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, λέτε
πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα, αλλά πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το ζήτηµα
το οποίο αφορά το non paper. Θέλω να σας πω ότι και εγώ νέος
Υπουργός είµαι και µαθαίνω. Δεν υπάρχει non paper. Υπάρχει
µια διαδικασία συγκεκριµένη µε την οποία επικοινωνεί η τρόικα
µε τα Υπουργεία. Αυτή η επικοινωνία δεν γίνεται ούτε µε τηλέφωνο, αλλά µε µια συγκεκριµένη διαδικασία. Το συγκεκριµένο
υποτιθέµενο non paper δεν ήταν υποτιθέµενο non paper, ήταν
κανονικό e-mail, το οποίο διακινήθηκε διαµέσου της τρόικας
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προς το Υπουργείο Οικονοµικών και από το Υπουργείο Οικονοµικών προς το Υπουργείο Εργασίας. Πέρασε από σαράντα, πενήντα άτοµα και κάποιος το έβγαλε στην επιφάνεια. Αυτό όµως
δεν είναι το µείζον. Το µείζον είναι ότι µέσα στο συγκεκριµένο email υπήρχαν ζητήµατα, τα οποία κουβέντιασα µε την τρόικα,
γιατί ήταν ζητήµατα ανειληµµένων υποχρεώσεων της χώρας,
όπως ο κατώτατος µισθός τον οποίον προχωράµε, όπως ζητήµατα που αφορούν άρση αγκυλώσεων στο ΣΕΠΕ, ηλεκτρονική
διακυβέρνηση στο ΣΕΠΕ και µια σειρά από τέτοια ζητήµατα,
αλλά υπήρχαν και ζητήµατα που ήρθαν για πρώτη φορά.
Αυτά δεν συζητήθηκαν από πλευράς µου ούτε από την ελληνική Κυβέρνηση. Το επιχείρηµα, πολύ απλά, ήταν ότι δεν θεωρούµε αναγκαίο σήµερα να συζητήσουµε τέτοιου είδους νέες
εισαγόµενες ρυθµίσεις στην αγορά εργασίας τη στιγµή που
ακόµη «δεν έχει στεγνώσει το µελάνι» από τον τελευταίο νόµο,
που έφερε όλες αυτές τις αλλαγές και τις ρυθµίσεις στο Εργατικό Δίκαιο της χώρας µας.
Με αυτές τις γενικές σκέψεις θέλω να σας ευχαριστήσω και
θα είµαι στη διάθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ. Θα αντιληφθήκατε βέβαια ότι είχατε µεγάλη ανοχή από
το Προεδρείο.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ.
Δηµήτριος Στρατούλης, Βουλευτής Β’ Αθηνών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
πρώτο που θέλω να αναφέρω είναι ότι παρά τις κουβέντες που
έγιναν τις προηγούµενες ηµέρες, η Κυβέρνηση επιµένει σε κοινοβουλευτικά φθινοπωρινά πραξικοπήµατα.
Έχω αυτή τη στιγµή στα χέρια µου τροπολογία-προσθήκη, που
κατέθεσε ο παριστάµενος Υπουργός Εργασίας, σε παντελώς
άσχετο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών. Το νοµοσχέδιο
είναι για την κύρωση της από 1-6-2012 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για την καταβολή αποζηµιώσεων στους δικαστικούς
αντιπροσώπους και ο Υπουργός Εργασίας µαζί µε τον Υπουργό
Οικονοµικών -παρά τα όσα είπαµε πριν- κατέθεσαν πριν λίγο προσθήκη-τροπολογία, µε την οποία κάνουν νέα χαριστική ρύθµιση
στις επιχειρήσεις, που χρωστούν και παρακρατούν ασφαλιστικές
εισφορές ασφαλιστικού ταµείου, µε την οποία απαγορεύουν ουσιαστικά στα ασφαλιστικά ταµεία να διεκδικήσουν τις αξιώσεις
και τις απαιτήσεις που έχουν έναντι των µπαταχτσήδων εργοδοτών.
Σαν να µην έφτανε αυτό, σε παντελώς άσχετο νοµοσχέδιο,
παντελώς άσχετου Υπουργείου, ο Υπουργός Εργασίας έρχεται
να βάλει την ταφόπετρα στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας
και στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας, παρά τα όσα µας έλεγε
αµέσως πριν, καταργώντας µε τη δεύτερη διάταξη αυτής της
προσθήκης-τροπολογίας την εργοδοτική εισφορά, 0,75% στην
Εργατική Κατοικία και 0,35% στον Οργανισµό Εργατικής Εστίας.
Με αυτόν τον τρόπο βάζει ουσιαστικά –όπως είπα- την ταφόπετρα σε αυτούς τους δύο οργανισµούς, οι οποίοι δεν επιχορηγούνταν ούτε µε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Χρηµατοδοτούνταν µε εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών και
ασκούσαν κοινωνικές πολιτικές στην κατοικία και στην ψυχαγωγία των εργαζοµένων µε τα δικά τους χρήµατα, που τους ανακούφιζαν και µάλιστα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες των
πολιτικών της λιτότητας και των µνηµονίων. Είναι απαράδεκτο
συνταγµατικά, απαράδεκτο κανονιστικά και απαράδεκτο επί της
ουσίας το περιεχόµενο αυτών των διατάξεων.
Καλώ εδώ και τώρα τον Υπουργό Εργασίας, εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, να αποσύρει αυτή την τροπολογία-προσθήκη, που
είναι σε άσχετο νοµοσχέδιο, ολοκληρωτικά και επί της ουσίας.
Ή αν τουλάχιστον θέλει να αντιπαρατεθεί πολιτικά και κοινωνικά
µε τις συγκεκριµένες αυτές διατάξεις, ας τις φέρει µε πρόταση
νόµου, µε δική του, βέβαια, πρωτοβουλία. Εµείς ζητάµε να αποσυρθούν παντελώς και οι δύο αυτές διατάξεις, γιατί η πρώτη
βάζει δυναµίτη στα έσοδα του ασφαλιστικού µας συστήµατος
και η δεύτερη διάταξη ουσιαστικά χαρίζει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 247 εκατοµµύρια ευρώ, που εξοικονοµούνται από την
κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών, στους εργοδότες. Σ’ αυτούς τις χαρίζει. Φεύγουν από τον κουµπαρά του Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισµού Εργατικής Εστίας και
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από τις κοινωνικές πολιτικές και πάνε κατευθείαν στις τσέπες των
εργοδοτών.
Είναι µία χαριστική ρύθµιση και αυτή για λογαριασµό των µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων, όπως ανέφεραν πριν και οι συνάδελφοί µου Βουλευτές και Βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ, που
µίλησαν.
Δεύτερον, είπε ο κύριος Υπουργός -και απ’ άλλα κόµµατα το
ακούσαµε- «καλά τα λέτε στην κριτική που κάνετε, αλλά πού θα
βρείτε τα λεφτά να το αλλάξετε;». Εµείς το έχουµε πει µε σαφήνεια στο προεκλογικό µας πρόγραµµα, στο κυβερνητικό πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, που ισχύει
µέχρι τελευταίας γραµµής και δεν κάνουµε πίσω από αυτό.
Έχουµε πει ότι εµείς θα ακυρώσουµε τα µνηµόνια και θα τα αντικαταστήσουµε από µία πολιτική παραγωγικής ανασυγκρότησης, ανάπτυξης της χώρας και αναδιανοµής µισθών και
εισοδηµάτων υπέρ των λαϊκών στρωµάτων και των αδύναµων
στρωµάτων της κοινωνίας.
Είχαµε πει και εξακολουθούµε να λέµε ότι θα χρηµατοδοτήσουµε αυτή τη νέα ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας µας και τη στήριξη των εισοδηµάτων των εργαζοµένων, των συνταξιούχων, των µικροµεσαίων επαγγελµατιών και
αγροτών, πρώτον, µέσα από τη διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους, που ούτε µπορεί να το πληρώσει η χώρα µας
και ο λαός µας, ακόµα και σε σκλάβους να µετατραπούµε, και
δεν είναι βιώσιµο και δεύτερον, από τη φορολόγηση των πλούσιων στρωµάτων και του πλούτου και από τη φορολόγηση των
φοροφυγάδων. Είχαµε πει, επίσης, ότι θα χρηµατοδοτήσουµε
αυτή την ανάπτυξη της χώρας και την παραγωγική ανασυγκρότηση µέσα από ένα άλλο τραπεζικό σύστηµα, εθνικοποιηµένο και
κοινωνικοποιηµένο, που θα υπηρετεί τις ανάγκες της ανάπτυξης
και τις ανάγκες της κοινωνικής στήριξης του λαού µας.
Βεβαίως, µας είπατε για προτάσεις. Προτάσεις έχουµε και τις
έχουµε πει στο πρόγραµµά µας και είπε ο συνάδελφός µου, ο
Χρήστος Καραγιαννίδης, ότι απλά είναι διαφορετικές από τις
δικές σας και κινούνται σε άλλη λογική. Οι δικές σας προτάσεις
είναι για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι εργοδότες, το µεγάλο κεφάλαιο και τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα. Οι δικές µας προτάσεις είναι να στηρίξουµε την εργασία.
Έχουµε προτείνει, όχι µόνο στο πρόγραµµά µας, αλλά και µε
προτάσεις νόµου, την αποκατάσταση του κατώτατου µισθού, την
αποκατάσταση του επιδόµατος ανεργίας, την αποκατάσταση
των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, την κατάργηση των χαρατσιών για τα µικροµεσαία εισοδήµατα, των φορολογικών χαρατσιών, και κυρίως για τους χαµηλοσυνταξιούχους, τους
άνεργους και τους χαµηλόµισθους. Έχουµε πει για την ανακούφιση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών στις τράπεζες και έχουµε
καταθέσει σχετική πρόταση νόµου, που εκκρεµεί εδώ στη Βουλή,
για διαγραφές των δανείων προς τις τράπεζες σε όσους είναι
κάτω από το όριο της φτώχειας, για µειώσεις των δανείων τους,
ανάλογα µε τη µείωση των µισθών και των εισοδηµάτων στους
υπόλοιπους και για µια σειρά ρυθµίσεις που ανακουφίζουν αυτά
τα υπερχρεωµένα στην τράπεζα κοινωνικά στρώµατα σε αυτές
τις δύσκολες συνθήκες.
Έχουµε πει για µια άλλη λειτουργία του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, που θα πολεµά τη µαύρη εργασία, θα καταπολεµά
την εργοδοτική παρανοµία, θα καταπολεµά και θα αντιµετωπίζει
την εργασιακή ζούγκλα που υπάρχει αυτή τη στιγµή στην πατρίδα µας και θα προστατεύει τον εργαζόµενο.
Είναι συγκεκριµένες προτάσεις προς όφελος συγκεκριµένων
συµφερόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου δώσετε ένα λεπτό και εµένα, γιατί ο Υπουργός µίλησε
είκοσι λεπτά αντί για δέκα στη δευτερολογία του.
Τέλος, θέλω να πω το εξής: Μας κατηγόρησε ο κύριος Υπουργός ότι είµαστε οπισθοδροµικοί µε την κριτική που κάνουµε. Βέβαια, αυτή την κριτική που κάνουµε εµείς σε ένα µεγάλο βαθµό
την έκανε και ο Υπουργός και το κόµµα του, η Νέα Δηµοκρατία,
όταν έλεγε ότι είναι κατά του µνηµονίου. Την πολιτική κωλοτούµπα την έκανε η Νέα Δηµοκρατία και ο Υπουργός. Ο ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ και η Αριστερά συνολικά ό,τι έλεγε λέει για τους εργαζό-
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µενους και τα δικαιώµατά τους.
Όµως δεν µπορεί να λένε τον ΣΥΡΙΖΑ οπισθοδρόµηση. Εµείς
απαντάµε νέτα σκέτα: Οπισθοδρόµηση δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
αυτοί που µετέτρεψαν τη χώρα µας σε «µπανανία» και προτεκτοράτο. Οπισθοδρόµηση δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι µνηµονιακές κυβερνήσεις, οι οποίες δεν δίνουν δασκάλους και βιβλία στα
παιδιά µας. Οπισθοδρόµηση δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι οι
µνηµονιακές κυβερνήσεις, που αρπάζουν το ψωµί του φτωχού
συνταξιούχου, του εργαζόµενου, του άνεργου, του µικροµεσαίου
επαγγελµατία, του αγρότη, του ψαρά, του κτηνοτρόφου από το
οικογενειακό τραπέζι, ενώ αφήνουν τους φοροφυγάδες να πλουτίζουν και ταΐζουν πλουσιοπάροχα τους αχόρταγους τραπεζίτες.
Οπισθοδρόµηση δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι οι µνηµονιακές
κυβερνήσεις που ξεπουλούν αντί πινακίου φακής τον δηµόσιο
πλούτο της χώρας που χτίστηκε και συγκεντρώθηκε µε τον
ιδρώτα και το αίµα του ελληνικού λαού. Οπισθοδρόµηση δεν
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι οι µνηµονιακές κυβερνήσεις, που ακολουθούν πιστά τις εντολές των τοκογλύφων πιστωτών και των
διεθνών απατεώνων της τρόικας µε τις κολλαριστές γραβάτες,
«σφάζοντας στο γόνατο» µισθούς, συντάξεις, θέσεις εργασίας,
όνειρα, ελπίδες και ανθρώπινες ζωές.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι πρέπει να ξέρουν καλά τα τρία
κόµµατα που στηρίζουν την κυβέρνηση, η Νέα Δηµοκρατία, το
ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ, ότι εµείς του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου δεν απελπιζόµαστε να παλεύουµε για τα συµφέροντα
του λαού. Γνωρίζουµε πολύ καλά από την ιστορία του τόπου µας,
της Ευρώπης και του πλανήτη ότι πάντα τους µονόδροµους και
την κόλαση των µνηµονίων της φτώχειας και της υποταγής τούς
έφραζαν τα οδοφράγµατα που έστηναν οι λαοί, που εξεγείρονταν ενάντια στην κοινωνική αδικία.
Έτσι και σήµερα, εάν επιµείνει η Κυβέρνησή σας στο νέο βάρβαρο πακέτο µέτρων, ο λαός µε τους αγώνες του θα υψώσει σινικά τείχη για να αποκρούσει την προωθούµενη ολοκληρωτική
φτωχοποίηση και καταστροφή του. Χθες υπήρξε η αφετηρία, µε
τη µεγάλη απεργία ενός νέου κύκλου αγώνων του λαού µας. Πιστεύουµε, θέλουµε, επιδιώκουµε και θα συµβάλουµε, ώστε αυτή
η πορεία να είναι νικηφόρα και ο λαός µας µε τους αγώνες του
να διώξει την τρόικα, να διώξει την Κυβέρνηση, να διώξει τα µνηµόνιά τους και να ανοίξει το δρόµο για µια άλλη Ελλάδα που του
αξίζει, µια Ελλάδα της αξιοπρέπειας, µια Ελλάδα της προκοπής,
µια Ελλάδα της εργασίας, µια Ελλάδα της δικαιοσύνης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, νιώθετε
την επιθυµία να πείτε κάτι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δύο - τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα
να κάνω, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα τον κ. Στρατούλη µε ιδιαίτερη προσοχή. Θα επαναλάβω ότι σέβοµαι απόλυτα το ρόλο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Είστε θεσµός. Δεν συµφωνώ µε τις απόψεις σας, κύριε
Στρατούλη. Θα ήταν παράξενο κι εσείς να συµφωνείτε µε τις
δικές µας. Δεν ξέρω τελικά η έννοια της πολιτικής παλινδρόµησης σε ποιον µπαίνει περισσότερο ως εύσηµο. Πάντως, κι εσείς
πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εγώ το κρίνω θετικά.
Προεκλογικά κινηθήκατε στην απόλυτη καταγγελία εναντίον του
µνηµονίου και όλων των πολιτικών και µετεκλογικά αρχίζετε κι
εσείς να προσγειώνεστε σιγά σιγά στην πραγµατικότητα. Αυτό
είναι θετικό, παρ’ ότι ο πολιτικός σας λόγος δείχνει άλλα πράγµατα. Όµως θα ήταν άξιο λόγου, µία απλή ερώτηση να απαντηθεί
εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ από τον εκπρόσωπό σας: Θα καταγγείλετε, ναι ή όχι, το µνηµόνιο; Και αν το καταγγείλετε –αυτή είναι
η δεύτερη ερώτηση- πού θα βρείτε τα χρήµατα να χρηµατοδοτήσετε την ελληνική οικονοµία; Γιατί, ωραίο είναι να είσαι ευχάριστος, να παρουσιάζεις σήµερα ωραίες απόψεις, στρογγυλές,
να δείχνεις ότι είσαι προς τα έξω ιδιαίτερα ευαίσθητος. Δεν σας
χαρίζω την ευαισθησία αυτή.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι κι εµείς είµαστε ευαίσθητοι, αλλά
πιστεύουµε ότι η λύση των προβληµάτων βρίσκεται µέσα από µια
άλλη πολιτική, κάτι που για πολλά χρόνια στην Ελλάδα δεν εφαρµόσαµε και τώρα βίαια βρίσκουµε µπροστά µας και πρέπει να
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ανατρέψουµε, ώστε και η Ελλάδα να κινηθεί µε ταχείς ρυθµούς
και να παραµείνει µέσα στους κόλπους του ανεπτυγµένου κόσµου, που δεν είναι άλλος παρά οι κόλποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τα ζητήµατα της ρύθµισης του ΙΚΑ και του 1,1 θέλω να σας
πω ότι ναι, είναι τροπολογία, επειδή υπάρχει η ταχύτητα του χρόνου, υπάρχει κι η υποχρέωση να «τρέξουµε» το ζήτηµα του 1,1,
το οποίο είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερο και εξυγιαντικό. Και µην
το δαιµονοποιείτε, κύριε Στρατούλη. Θετικό είναι. Μειώθηκε κατά
ένα µέρος το κράτος και το συγκεκριµένο ισοδύναµο µεταφέρεται στο µη µισθολογικό κόστος. Εγώ αυτό δεν το υπερασπίζοµαι
µόνο από την οπτική γωνία του ότι εµπεριέχεται στο 40-46 στο
µνηµόνιο. Το υποστηρίζω και υπό την έννοια αυτού που είπα
πριν, ότι πρέπει κάποια στιγµή να βελτιώσουµε το επιχειρηµατικό
κλίµα στη χώρα µας.
Περί της ρύθµισης του ΙΚΑ πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι το
οποίο ζητούν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Τα χρέη τους «έχουν
φθάσει µέχρι το λαιµό» κι έχουν την ανάγκη να βρουν έναν πιο
καλό τρόπο διακανονισµού. Κι εγώ δεν θα ήθελα να υπάρχουν
δυνατότητες για ρυθµίσεις. Κι εγώ θα ήθελα όλα να τακτοποιούνται στη χώρα µας µε έναν τρόπο συγκεκριµένο. Όµως δεν
µπορεί να γίνει. Κάτι αντίστοιχο έγινε και µε τις φορολογικές δηλώσεις και µε τις δόσεις που αυξήθηκαν. Κι εκεί ωφελήθηκαν φυσικά πρόσωπα. Και οι επιχειρήσεις είναι η άλλη πλευρά της
όχθης του ποταµού.
Εγώ κλείνω λέγοντας ότι και εγώ είµαι κοντά στο λαό και ως
φυσικό πρόσωπο και ως Υπουργός έχω τις ίδιες αγωνίες, τις
ίδιες ανησυχίες για την πατρίδα µου. Θέλω η πατρίδα µας να
σταθεί στα πόδια της. Θέλω η πατρίδα µας να πάει µπροστά. Και
αισθάνοµαι ότι ο ελληνικός λαός έχει εναποθέσει πλήρως τις τελευταίες ελπίδες του σε αυτή την Κυβέρνηση. Είναι η Κυβέρνηση, η οποία έχει πρωτόγνωρα πολιτικά χαρακτηριστικά,
στηρίζεται από τρία κόµµατα, σε επίπεδο συζήτησης µε τους δανειστές µας έγινε µία πολύ σε βάθος κουβέντα -το διαπιστώσατε
και εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ και εκ µέρους της ΔΗΜΑΡ και εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας- εξαντλήθηκαν πάρα πολλά ζητήµατα, φτάσαµε σε ένα συγκεκριµένο σηµείο, θα ακούσετε και επί
µέρους θέµατα τα οποία θα ανακοινωθούν. Είναι, όµως, η τελευταία ελπίδα για τη χώρα µας, για να κρατηθούµε µέσα στον ανεπτυγµένο κόσµο, όπως είπα. Και εγώ πιστεύω -και είναι και το
αισιόδοξο που θέλω να βγάλω- ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες θα
τα καταφέρουµε.
Και στο τέλος αυτής της διαδροµής, κοιτώντας πίσω, συναισθανόµαστε όλοι κατά ένα τρόπο περήφανοι που συµµετείχαµε
όλοι µαζί, ο καθένας µε τον τρόπο του, σε αυτήν την εθνική προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Θα κλείσουµε µε τον κ. Στρατούλη που ζήτησε το λόγο για δύο
λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα να σταθώ µόνο σε ένα
σηµείο, κύριε Πρόεδρε, σ’ αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός ότι
τα 247 εκατοµµύρια, τα οποία εξοικονοµούνται από την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών στην Εργατική Κατοικία και την
Εργατική Εστία είναι ποσό δηµοσιονοµικά ουδέτερο.
Ουδέτερο δεν είναι, όµως, για τα κοινωνικά συµφέροντα. Γιατί
από τη µία 247 εκατοµµύρια ευρώ πηγαίνουν στις τσέπες των
επιχειρήσεων και των εργοδοτών, από την άλλη, όµως, από
κάπου χάνονται. Και χάνονται, κύριε Πρόεδρε, πρώτον από την
επιδότηση ενοικίου που θα χάσουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι και µάλιστα χαµηλόµισθοι. Χάνονται από τη δυνατότητα
που είχαν να πάρουν δάνεια από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας για να χτίσουν σπίτια. Χάνονται από τη δυνατότητα να πάρουν σπίτια που κατασκεύαζε ο Οργανισµός Εργατικής
Κατοικίας.
Χάνονται από επτακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους κάθε χρόνο,
από τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισµού µε τα οποία τους δινόνταν η δυνατότητα για κάποιες µέρες να κάνουν, αυτοί και οι οικογένειές τους, διακοπές. Και µάλιστα, χάνονται από τα πιο
χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα των εργαζοµένων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΖ’ - 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Χάνονται επίσης για λογαριασµό εκατοντάδων χιλιάδων εργαζοµένων, η δυνατότητα να πηγαίνουν θέατρο, κινηµατογράφο,
να αγοράζουν βιβλία γι’ αυτούς και τα παιδιά τους.
Και ταυτόχρονα, κύριε Πρόεδρε, χάνεται η δυνατότητα από
τριακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις ξενοδοχειακές, επισιτιστικές και
άλλες, οι οποίες επωφελούνταν από τα προγράµµατα κοινωνικού
τουρισµού, να κρατούν την απασχόληση εκατοντάδων χιλιάδων
εργαζοµένων σε αυτές. Το ίδιο ισχύει και για επιχειρήσεις που
ασχολούνται µε τον κινηµατογράφο και το θέατρο.
Εποµένως, µπορεί δηµοσιονοµικά να µην γράφεται στις στατιστικές και στα χαρτιά, αλλά, όµως, κοινωνικά κάποιοι κερδίζουν. Και κερδίζουν λίγοι, αυτοί που έχουν τα πολλά χρήµατα και
τις µεγάλες οικονοµικές δυνατότητες και χάνουν τα πιο αδύναµα
στρώµατα της κοινωνίας µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα το
λόγο, για να κάνω µία παρέµβαση για λίγα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θέλω να πω προς τον κ. Στρατούλη
κάτι που είπα και πριν: Δεν καταργούνται, κύριε Στρατούλη,
πλήρως οι πολιτικές αυτές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Συρρικνώνονται.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Ασφάλισης και Πρόνοιας): Το εύρος θα είναι µικρότερο, αλλά
ο κοινωνικός τουρισµός θα επανέλθει. Η επιδότηση του ενοικίου σε ένα µικρότερο ποσοστό θα επανέλθει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το κατασκευαστικό...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Το κατασκευαστικό δεν θα επανέλθει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αφαιρείτε το κεραµίδι από το κεφάλι
του εργαζόµενου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Το κατασκευαστικό δεν θα επανέλθει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν
8/5/13-9-2012 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τις εργασιακές σχέσεις, µισθούς και συντάξεις.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15.14’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζή- τηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

