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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Ζ’
Πέµπτη 13 Ιουνίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 13 Ιουνίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
09.37’ συνήλθε στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1532/10-6-2013 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Ιωαννίνων της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µελέτη του ΙΓΜΕ για θέµατα φυσικού αερίου και πετρελαίου
από σχιστόλιθο σε περιοχή της Ηπείρου.
Η κ. Ασηµακοπούλου έχει το λόγο για δυο λεπτά για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτηση.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα σας, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας σε δυο ερωτήµατα που έχω, τα οποία είναι σηµαντικά
για την εκλογική µου περιφέρεια, το Νοµό Ιωαννίνων.
Στο πρώτο σκέλος θα ήθελα να συζητήσουµε τον εν εξελίξει
διαγωνισµό για την εξόρυξη των υδρογονανθράκων και κατόπιν
τούτου και για τις προοπτικές εξόρυξης από σχιστόλιθο.
Πριν από λίγες µέρες, κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, ο Πρωθυπουργός µας κ. Αντώνης Σαµαράς εξήγγειλε την ίδρυση µιας δηµόσιας εταιρείας υδρογονανθράκων µε στόχο την επιτάχυνση
των διαδικασιών εξόρυξης των κοιτασµάτων της χώρας. Είναι µια
επιλογή που αναδεικνύει τη µεγάλη σηµασία που θα προσδώσει
στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας µας η τεκµηρίωση της
ύπαρξης υδρογονανθράκων, καθώς µπορεί να αποτελέσει ένα
µεγάλο οικονοµικό και γεωπολιτικό συγκριτικό πλεονέκτηµα για
τη χώρα µας.
Στο πλαίσιο αυτό από τη στιγµή που η περιοχή των Ιωαννίνων
βρίσκεται εντός των περιοχών που θα ερευνηθεί η ύπαρξη υδρογονανθράκων γίνεται κατανοητό ελπίζω από πλευράς σας ότι το
ενδιαφέρον µου αυτήν τη στιγµή είναι ιδιαίτερα αυξηµένο.
Σύµφωνα µε τη στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στη
χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, που
συνέταξε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2012 υπάρχουν ενδείξεις για εκτιµώµενα απολήψιµα αποθέµατα της τάξεως των
πενήντα - ογδόντα εκατοµµυρίων βαρελιών. Είναι ένα µικρότερο
κοίτασµα, όπως ξέρετε, από τον Πρίνο αλλά έχει την ίδια τάξη

µεγέθους. Αν έχω καταλάβει καλά, αυτό σηµαίνει ότι αν οι ενδείξεις επαληθευθούν είναι δυνατή µια εκµετάλλευση της τάξεως
των τριών χιλιάδων – δέκα χιλιάδων βαρελιών ηµερησίως συνολικής παρούσας αξίας από 4 ως 7 δισεκατοµµύρια ευρώ, όταν
οι ηµερήσιες ανάγκες της χώρας ανέρχονται στα περίπου τετρακόσιες χιλιάδες βαρέλια. Αυτό αποτελεί έναν ακόµα λόγο να παρακολουθούµε στενά τις εξελίξεις και τις διαδικασίες που
γίνονται για την εκµετάλλευση στην περιοχή.
Ως εκ τούτου, όλοι στην περιοχή αναµένουµε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσµατα αυτής της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας
και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στα Γιάννενα.
Μετά από την αδράνεια µεγαλύτερης από µίας δεκαετίας, σας
τιµά βεβαίως, το γεγονός ότι σήµερα οι διαγωνισµοί για την
έρευνα στα Ιωάννινα, αλλά και στο Κατάκολο και στον Πατραϊκό,
βρίσκονται σε εξέλιξη προσφέροντας δυνατότητα και για επενδυτική δραστηριότητα, αλλά και κατ’ επέκταση γι’ αυτό που µας
καίει όλους, δηλαδή τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Κατόπιν τούτου, ό,τι µπορείτε να µας πείτε για το στάδιο στο
οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός, όπως επίσης εκτίµηση χρόνου
για το πότε µπορεί να αρχίσει η διαδικασία, θα σας ήµουν υπόχρεη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ευάγγελος Λιβιεράτος, έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, κυρία Ασηµακοπούλου.
Είσαστε µέσα στην επικαιρότητα, απολύτως. Ο Πρωθυπουργός,
όπως είπατε, µας έκανε την τιµή να µας επισκεφθεί πριν από
λίγες µέρες στο ΥΠΕΚΑ και νοµίζω ότι η επίσκεψή του αυτή συµβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών.
Θέλω να κάνω µία µικρή διόρθωση: Ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε την ενεργοποίηση του φορέα υδρογονανθράκων, διότι η
ίδρυσή του είχε γίνει πριν από δύο χρόνια, όταν ήταν Υφυπουργός ο κ. Μανιάτης στο Υπουργείο µας. Στη συνέχεια είχε αδρανοποιηθεί λόγω των συνεχών εκλογικών αναµετρήσεων και ήρθε
η ώρα τώρα µε την ώθηση που έδωσε και ο Πρωθυπουργός να
ενεργοποιηθεί η στελέχωση αυτού του Οργανισµού. Είµαστε, δηλαδή, σε φάση στελέχωσης.
Ευελπιστώ πολύ σύντοµα να ανακοινωθεί το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο θα αναλάβει πλέον σε συνεργασία µε το Υπουργείο -από το οποίο θα εποπτεύεται, αυτό το Διοικητικό Συµβούλιο- την προώθηση όλου του πακέτου των ερευνών των υδρογο-
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νανθράκων, ακολουθώντας τους τρεις πυλώνες δράσεων που
έχουµε σε αυτόν τον τοµέα. Δεν είναι µόνο η δυτική Ελλάδα,
όπως είπατε, αλλά είναι και η περιοχή του Ιονίου και νότια της
Κρήτης που ερευνάται.
Τώρα, σχετικά µε τα Γιάννενα, που είναι µία από τις τρεις περιοχές του πυλώνα της πρόσκλησης ενδιαφέροντος «ανοιχτής
θύρας» όπως τη λέµε –το open door- πληροφορώ εσάς και τη
Βουλή ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε –νοµίζω προχθές- η απόφαση της επιτροπής είναι οµόφωνη και περιµένω εντός των ηµερών το πρακτικό από την Επιτροπή για να γίνει η επίσηµη ανακοίνωση των αναδόχων.
Τα πράγµατα ισχύουν ακριβώς όπως τα είπατε. Είµαστε αισιόδοξοι. Ο διαγωνισµός ήταν διαφανέστατος και αξιοκρατικότατος
και νοµίζω ότι µε αυτό ανοίγει µία καινούργια εποχή και για τα
Γιάννενα και για την Ήπειρο γενικά, διότι αφορά σε µία περιοχή
βόρεια των Ιωαννίνων αυτήν την οποία θα ερευνήσουµε.
Όσο για τις περιβαλλοντολογικές µελέτες, όπως είπατε, βεβαίως ισχύει αυτό. Έχει γίνει µία λεπτοµερής και πολύ καλή ενηµέρωση στα Γιάννενα και των Αρχών και του κόσµου. Είµαστε
στη διάθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, για οτιδήποτε χρειαστεί, όπως το κάναµε ήδη πριν
από ένα µήνα µε τα Ιόνια Νησιά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Ασηµακοπούλου, έχει το λόγο.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για τις χρήσιµες διευκρινίσεις σας. Μπορώ να πω ότι δίνετε
µεγάλη χαρά όχι µόνο σε µένα, αλλά και στο Νοµό Ιωαννίνων µε
αυτά τα οποία µόλις µας ανακοινώσατε, οπότε προσµένουµε την
επίσηµη ανακοίνωσή σας για τον ανάδοχο.
Όπως προείπα, κύριε Υπουργέ, η διερεύνηση αλλά και η τεκµηρίωση της ύπαρξης υδρογονανθράκων είναι ένα ζήτηµα εθνικών διαστάσεων, οπότε σήµερα έχουµε µία θαυµάσια ευκαιρία
να ενηµερώσουµε το Σώµα και για ένα άλλο θέµα, αν µου επιτρέπετε, εκτός από τη διαδικασία αυτήν την οποία συζητήσαµε.
Στην περιοχή των Ιωαννίνων υπάρχει µία πληροφορία για
έρευνα που έχει πραγµατοποιήσει το ΙΓΜΕ στην ίδια περιοχή, η
οποία έρευνα αφορά την αξιοποίηση του σχιστόλιθου. Συγκεκριµένα, σε µία τοπική µας εφηµερίδα, «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ», τον
Απρίλιο δηµοσιεύθηκε το πόρισµα αυτής της έρευνας η οποία
βρίσκεται –υποθέτω- στο Υπουργείο σας και από την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες δοµές φυσικού αερίου και
πετρελαίου που παράγονται από τη σχάση του σχιστόλιθου.
Σύµφωνα µε δηλώσεις που βρήκα των στελεχών του ΙΓΜΕ τα
ευρήµατα αυτά είναι προκαταρκτικά, που σηµαίνει ότι θα πρέπει
να ακολουθήσουν νέες έρευνες, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον
αλλά και στήριξη από την πολιτεία, για να εξακριβώσουµε τι ακριβώς υπάρχει στο υπέδαφος της Ηπείρου, αλλά και βεβαίως πώς
µπορούµε να το αξιοποιήσουµε –που είναι το ζητούµενο.
Επίσης, σηµειώνω κάτι που προφανώς θα ξέρετε, ότι σύµφωνα
µε την εκτίµηση της «PRICEWATERHOUSECOOPERS» µέχρι το
2035 η ετήσια παγκόσµια παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου
θα µπορούσε να φθάσει τα δεκατέσσερα εκατοµµύρια βαρέλια
την ηµέρα, που, αν δεν απατώµαι, αντιστοιχεί στο 12% της συνολικής παγκόσµιας παραγωγής πετρελαίου.
Βεβαίως, στις Ηνωµένες Πολιτείες από το 2008 η εξαγωγή κοιτασµάτων, τα οποία βρίσκονταν προηγουµένως παγιδευµένα
µέσα στα πετρώµατα αυτά, έχει αυξηθεί κατακόρυφα από πλευράς παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό τα αποτελέσµατα της µελέτης
του ΙΓΜΕ για το θέµα αποκτούν µία βαρύνουσα σηµασία, τόσο
για την περιοχή της Ηπείρου όσο και για τη χώρα µας -θα ήθελα
να πιστεύω- στο βαθµό που δηµιουργούν και προσδοκίες για µια
µακροχρόνια ενεργειακή απεξάρτηση από πλευράς µας και αξιοποίησή τους, για να µπορέσουν τα οφέλη να µοιραστούν στα ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα.
Οπότε, αν θα µπορούσατε να µου πείτε τι σκοπεύει να κάνει
το Υπουργείο σας µε αυτή τη µελέτη, θα σας ήµουν ευγνώµων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Και πάλι ευχαριστώ για το τεκµηριωµένο δεύτερο µέρος της ερώτησής σας.
Είναι γεγονός ότι το ασβεστολιθικό αέριο είναι µία περίπτωση
πρόκληση στον τοµέα των υδρογονανθράκων. Όπως αναφέρατε,
πολλές χώρες έχουν προχωρήσει στην εξόρυξή του και την αξιοποίησή του: οι Ηνωµένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η
Πολωνία και η Τουρκία. Βέβαια, από την άλλη µεριά, επειδή είναι
µία ειδική περίπτωση τεχνολογικά αλλά και γεωφυσικά αυτό το
θέµα, υπάρχουν άλλες χώρες, οι οποίες έχουν προβληµατιστεί
πάρα πολύ µε την εµπειρία αυτή, όπως παραδείγµατος χάριν η
Γαλλία, η Γερµανία και η Βουλγαρία, διότι στη δεύτερη περίπτωση διαπιστώθηκε ποικιλία περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων µε
τη διαδικασία της εξόρυξης. Μάλιστα, υπήρξε και πολύ µεγάλη
αναταραχή των πληθυσµών στις χώρες αυτές, οι οποίες είναι και
ευρωπαϊκές χώρες.
Επίσης, πρέπει να σας πω ότι στο Ηνωµένο Βασίλειο σε πειράµατα που έγιναν, παρατηρήθηκαν και ορισµένες επιπτώσεις
στο σεισµικό καθεστώς της περιοχής, κάποιοι µικροσεισµοί κ.λπ..
Άρα, θα έλεγα ότι δεν είναι πανάκεια στη φάση που βρισκόµαστε
σήµερα. Βέβαια το θέµα αυτό θέλει πάρα πολύ µεγάλη προσοχή.
Έχετε δίκιο. Στο πλαίσιο της µεγάλης δουλειάς που έγινε την
προηγούµενη διετία στο Υπουργείο µας -επί Υφυπουργίας Μανιάτη πάλι- είχε οριστεί το Δεκέµβρη του 2011 µία επιτροπή από
πανεπιστηµιακούς του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θεσσαλονίκης,
Πατρών, από στελέχη του ΙΓΜΕ και από άλλους φορείς για να
κάνει µία έκθεση -δεν είναι µελέτη, ξέρετε, είναι µία έκθεση σαράντα σελίδων- για να δούµε ποιο είναι το περιβάλλον και πώς
αντιµετωπίζεται αυτό το ζήτηµα, να έχουµε µία εικόνα.
Η έκθεση αυτή υπεβλήθη στο Υπουργείο το Φεβρουάριο του
2012. Θα την καταθέσω, για να την έχετε στη διάθεσή σας. Δεν
είναι απόρρητη. Το µισό µέρος, δηλαδή οι είκοσι σελίδες, δίνουν
το διεθνές πανόραµα που έχουµε σήµερα, ώστε να ενηµερωθούµε για το τι συµβαίνει διεθνώς και το δεύτερο µέρος είναι µία
ανασκόπηση των περιοχών που ενδεχοµένως θα άξιζε κάποιος
να δει αν υπάρχει αυτό το αέριο και πώς θα µπορούσε να εξορυχθεί. Υπάρχουν και κάποιες συστάσεις της επιτροπής αυτής
για τις περιοχές. Η Ήπειρος είναι µία από τις περιοχές. Κυρίως
στη βόρειο Ελλάδα είναι αυτές οι ενδείξεις, αλλά σας επαναλαµβάνω πρόκειται για µία έκθεση, ένα review paper θα το λέγαµε
στα αγγλικά. Αυτό, ξέρετε, σήµερα µπορεί να το βρει κανείς σε
αφθονία στο internet, να δει δηλαδή τι γίνεται και όλα τα σχετικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ευάγγελος Λιβιεράτος καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα έκθεση, η οποία βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα πρέπει, επίσης, να πω ότι οι συστάσεις της επιτροπής είναι
να προχωρήσουµε το µείζον πρόγραµµα που έχουµε τώρα για
τους υδρογονάνθρακες στους τρεις πυλώνες που σας ανέφερα
και αυτό να έπεται ως ένα ερευνητικό by-product –θα το έλεγααναλύοντας δεδοµένα, τα οποία ήδη έχουµε στο Υπουργείο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται σε αυτήν τη φάση να βγούµε έξω και να ψάχνουµε στο πεδίο. Με τα στοιχεία τα οποία έχουµε, τη
χρονοϊστορία δηλαδή των δειγµάτων που έχουµε στο αρχείο µας
στο Υπουργείο, θα µπορούσε να γίνει µία έρευνα, αλλά αυτό
αφού ολοκληρώσουµε το µείζον πρόγραµµα, διότι φοβάµαι την
αφεστίαση, κυρία Ασηµακοπούλου.
Δηλαδή, από τη στιγµή που έχουµε ένα στόχο, εάν αρχίσουµε
να «τσαλαβουτάµε» από εδώ κι από κει θα χάσουµε τον κύριο
στόχο. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να το δούµε,
γιατί όπως είπατε για το 2035 θα είναι ένα από τα πολύ σηµαντικά ζητούµενα και πολύ καθαρό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Η δεύτερη µε αριθµό 1537/10-6-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, κ. Μανώλη
Γλέζου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Μπορώ να έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Ο Πρόεδρος της Βουλής χθες µου είπε
ότι δεν υπάρχει στην ουσία θέµα και γι’ αυτό ειδοποιήθηκα κιόλας ότι δεν θα συζητηθεί. Κατά τη δική µου αντίληψη, θέµα υπάρχει. Δεν θέλω να το συζητήσω τώρα, δεν θέλω να σπαταλήσω το
χρόνο αυτόν που µου δίνετε και την ευκαιρία να µιλήσω. Αλλά
δεν αποσύρω την επίκαιρη ερώτηση. Δεν ξέρω διαδικαστικά τι
γίνεται, εάν την επανακαταθέτω, αλλά δεν την αποσύρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Μπορείτε να την
επανακαταθέσετε.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Ωραία, θα κάνω επανακατάθεση.
Πέρα από αυτό, όµως, έχει γεννηθεί ένα τεράστιο θέµα ότι
εχθές όντας στην Ολοµέλεια της Βουλής και στην Ειδική Επιτροπή Άµυνας, δεν µπορούσα να παρακολουθήσω τι γίνεται έξω
από τη λειτουργία της Βουλής. Με πληροφόρησαν πάρα πολλοί
Έλληνες πολίτες ότι ο τηλεοπτικός σταθµός της Βουλής έχει
σταµατήσει. Υπάρχει πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που καταργεί τη λειτουργία του;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Υπάρχει απόφαση Υπουργού που την καταργεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Όχι.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Πώς είναι δυνατόν να φιµωθεί η Βουλή
των Ελλήνων; Πώς είναι δυνατόν να µην µαθαίνει ο ελληνικός
λαός τι λέµε και τι αναπτύσσεται εδώ µέσα; Αυτό είναι πρωτοφανές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Γλέζο, πιστεύω ότι θα αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβληµα. Δεν υπάρχει
καµµία απόφαση του Προέδρου, δεν υπάρχει καµµία απόφαση
για το γεγονός ότι ο σταθµός της Βουλής δεν εκπέµπει. Είναι κάποιο τεχνικό πρόβληµα σε σχέση µε τους ποµπούς.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Είναι περίεργα τα θέµατα. Λυπούµαι. Θα
το φέρουµε το θέµα εδώ, οπωσδήποτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Αυτή είναι η εξήγηση και πιστεύω το πρόβληµα θα αποκατασταθεί σήµερα. Σας
ευχαριστούµε πολύ.
Προχωράµε στην πέµπτη µε αριθµό 1544/10-6-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ενίσχυση της αµυντικής θωράκισης της χώρας µας.
Ο κ. Παππάς έχει το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξει την
επίκαιρη ερώτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ενδεχοµένως, δεν θα έπρεπε να ήσασταν
εσείς σήµερα εδώ, αλλά να ήταν ο προϊστάµενός σας ο Υπουργός κ. Παναγιωτόπουλος, για να µας απαντήσει για ένα τόσο σοβαρό θέµα.
Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, είχα πει και στον συνάδελφό σας και οµόβαθµό σας, τον Στρατηγό και Υφυπουργό
Άµυνας τον κ. Καράµπελα, ότι η απόσταση µεταξύ Υπουργού και
Υφυπουργού –κάτι που το γνωρίζετε και εσείς- είναι τεράστια και
είναι η απόσταση µεταξύ Ελλάδος και Ιερουσαλήµ και ο νοών νοείτω.
Έχετε στη διάθεσή σας τρία λεπτά για να απαντήσετε σε ένα
τόσο σοβαρό θέµα, που είναι ότι το µνηµόνιο και η τροικανή Κυβέρνηση αφήνουν ανοχύρωτη κατ’ ουσίαν την πατρίδα µας στην
τουρκική επιθετικότητα. Θα ήθελα να είστε ουσιαστικός και να
µην οµιλήσετε όπως οµιλούν συνήθως οι πολιτικοί µετά από τις
παρελάσεις και µιλάνε για το αξιόµαχο των Ενόπλων Δυνάµεων
και όλα αυτά τα τετριµµένα.
Θα πρέπει µέσα σε τρία λεπτά να µας πείτε ό,τι µας είπατε
πριν από δύο µήνες στο Γενικό Επιτελείο, µέσα σε µια επτάωρη
ενηµέρωση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άµυνας, από την
οποία –δεν θα την έλεγα ενηµέρωση, ήταν µια αυτοπροβολή του
Υπουργού σας- δεν χρειάζεται να είναι κάποιος genius ώστε µετά
από επτά ώρες να βγάλει το συµπέρασµα ότι µε την πολική σας
η πατρίδα µας είναι ανοχύρωτη, παραδίδεται, κατ’ ουσίαν δορυφοριοποιείται από την Τουρκία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι γνωστό σε όλους ότι η Ελλάδα περνάει µια τεράστια πολιτική και οικονοµική –για εµάς και ηθική- κρίση αξιών και θεσµών. Αυτή η κρίση δυστυχώς έχει αγγίξει και την εθνική µας
άµυνα.
Βεβαίως, θα µπορούσαµε να µιλήσουµε πάρα πολύ για την
άµυνα –και όχι για δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε- και να πούµε ότι
ενδεχοµένως να µην χρειαζόταν κι η σηµερινή ερώτηση. Διότι
έτσι όπως πάµε, θα πείτε στο τέλος ότι δεν χρειάζονται και οι
Ένοπλες Δυνάµεις. Θα µας πείτε: «Τι να τις κάνουµε, αφού ξεπουλάµε το φυσικό αέριο στους Αζέρους» –µια νέα εξέλιξη- «και
έτσι η Τουρκία µας κάνει δορυφόρους; Θέλουµε τον στρατό; Τι
τον θέλουµε; Από ποιους να φυλαχτούµε; Από τους συνεταίρους
µας Τούρκους»;
Περιµένω την απάντησή σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Ελευσινιώτης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µετά προσοχής αυτά που µου είπατε, κύριε Παππά.
Δεν νοµίζω ότι υπάρχει χάσµα ή µεγάλη απόσταση µεταξύ του
Υπουργού µας και των δύο Υφυπουργών. Νοµίζω ότι είµαστε σε
µια καθηµερινή επικοινωνία, όλοι ξέρουµε τα ίδια και προσπαθούµε όλοι για τον ίδιο σκοπό τον οποίο δεν καθορίζουµε εµείς,
αλλά τον έχει καθορίσει ήδη, η εθνική στρατιωτική στρατηγική.
Δεν νοµίζω ότι τα πράγµατα είναι έτσι όπως τα εκθέσατε και τον
υπόλοιπο χρόνο θα τον διαθέσω, προκειµένου να διασαφηνίσουµε ορισµένα πράγµατα.
Προσωπικά θα το θεωρούσα περιττό να ξαναπροβώ σε διαβεβαιώσεις, τις οποίες έκανα και τις τελευταίες φορές περί των ικανοτήτων της λειτουργίας και της γενικότερης συµβολής των
Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας µας στη διαφύλαξη της εθνικής
µας κυριαρχίας, όχι επειδή το έχουµε πει αρκετές φορές, αλλά
επειδή η λειτουργία των Ενόπλων Δυνάµεων δεν αποδεικνύεται
µε λεκτικές διαβεβαιώσεις και οµιλίες, αλλά –όπως γνωρίζετεκρίνεται καθηµερινά στο φυσικό πεδίο δράσης, εκεί όπου ο Στρατός Ξηράς έχει τα σύνορα µε τους γείτονες, το Ναυτικό και η Αεροπορία το θαλάσσιο και αεροπορικό χώρο αντίστοιχα. Εκεί
φαίνεται το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων που και πώς ανταποκρίνεται στο καθήκον του, εκεί αξιολογείται η πραγµατική
µαχητική του ικανότητα, εκεί δοκιµάζεται το ηθικό του, η επαγγελµατική του ευσυνειδησία και επάρκεια.
Δεν θα αναπτύξω το θέµα, διότι θα µπορούσατε να πείτε ότι
είναι η δική µας άποψη, αλλά θα µιλήσω για το πώς οι άλλοι µιλούν για τις δικές µας Ένοπλες Δυνάµεις.
Μπορώ να σας πω τι έκανε το Ναυτικό µας στη Σοµαλία. Είµαστε οι πρώτοι που πήγαµε και µπορώ να σας πω τι ακριβώς είπε
η Ευρωπαϊκή Ένωση αµέσως µετά. Θα µπορούσα να σας πω τι
λένε για το Στρατό Ξηράς µας, σχετικά µε τη δράση του στο Αφγανιστάν και το Κόσοβο, καθώς και για την Αεροπορία µας στις
διάφορες διµερείς, πολυεθνικές και νατοϊκές επιχειρήσεις και
ασκήσεις. Σαν τελευταίο παράδειγµα µπορώ να αναφέρω και
τους δύο αξιωµατικούς της Πολεµικής Αεροπορίας οι οποίοι διακρίθηκαν στην διεθνή άσκηση του ΝΑΤΟ «Tactical Leadership
Program» και βραβεύτηκαν γι’ αυτό το λόγο.
Εποµένως χρειάζεται µια υπευθυνότητα και γνώση προτού
ισχυριστούµε ότι η πατρίδα µας είναι ανοχύρωτη, τόσο απέναντι
στην κοινωνία και την κοινή γνώµη, όσο και απέναντι στο ίδιο το
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, το οποίο δίνει -όπως είπαµεκαθηµερινά των αγώνα του και ως αντιστάθµισµα περιµένει µια
καλή κουβέντα.
Δεν έχουµε κάνει ούτε ένα βήµα πίσω ούτε για την επιτυχία
ούτε για την ακρίβεια ούτε για την ταχύτητα, αλλά ούτε και για
την απόδοση των Ενόπλων Δυνάµεων. Είναι κάτι το οποίο ουδέποτε οι Ένοπλες Δυνάµεις –είτε η πολιτική είτε η στρατιωτική
ηγεσία- επέτρεψαν να γίνει.
Όσον αφορά όµως όλα αυτά που είπατε, όπως για το επτάωρο
που ζήσατε στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, αυτό που θέλουµε
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να κάνουµε είναι να σας βάλουµε στην ιδέα του τι σηµαίνει δοµή
δυνάµεων.
Η Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική η οποία πηγάζει από την
ΠΕΑ, από την Πολιτική Εθνικής Άµυνας, καθορίζει µέσα ποιες
είναι οι δυνάµεις κυρίως των γειτονικών χωρών. Από εκεί λοιπόν,
µε διάφορες µελέτες, βγαίνει ποια πρέπει να είναι η δική µας κατάσταση, οι δικές µας δυνάµεις. Από τις δικές µας δυνάµεις βγαίνει η δοµή δυνάµεων, η οποία τελικώς βγάζει αριθµούς αλλά και
οργάνωση και τρόπο λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάµεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ευνόητο, λοιπόν, ότι σε αυτήν την κατάσταση την οποία
ζήσατε και η οποία πέρασε απ’ το ΚΥΣΕΑ πρόσφατα και η οποία
θα καλύψει την περίοδο από το 2013 έως το 2017 έχουν ληφθεί
υπ’ όψιν και έχουν µελετηθεί η οργάνωση και η λειτουργία των
Ενόπλων Δυνάµεων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται -όπως είπαµεστην Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική, άρα στις δυνατότητες των
γειτόνων µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υπουργέ, τα
υπόλοιπα θα τα πείτε στη δευτερολογία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά τώρα το θέµα του εξοπλισµού, αυτό που κάνουµε κάθε φορά είναι να προσαρµόζουµε τα εξοπλιστικά προγράµµατα µε βάση τον εξορθολογισµό, έτσι ώστε να πετύχουµε
το µάξιµουµ όφελος για τις Ένοπλες Δυνάµεις και σε προσωπικό
και σε µέσα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Παππάς έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Σας άκουσα κι εγώ µε προσοχή, κύριε
Ναύαρχε. Βαθµολογείστε µε χαµηλό βαθµό. Γιατί; Γιατί ξεκινήσατε και είπατε: «Δεν νοµίζω ότι τα πράγµατα…». Δεν είδα καµµία
στιβαρότητα στην απάντησή σας, καµµία διαβεβαίωση που να
διαβεβαιώνει και το Σώµα, αλλά να διαβεβαιώνει και τον ελληνικό
λαό να κοιµάται ήσυχος.
Έχετε έναν ρόλο Υφυπουργού, αλλά µας δίνετε την εντύπωση
ότι ούτε κι εσείς πιστεύετε αυτά που λέτε. Περάσατε απ’ όλες
τις βαθµίδες της ιεραρχίας του Ναυτικού. Θα λέγατε τα ίδια, αν
τώρα µε ένα µαγικό ραβδάκι γινόσασταν πάλι Αντιπλοίαρχος, αν
βιώνατε αυτό που βιώνουν οι Αντιπλοίαρχοι του Πολεµικού µας
Ναυτικού στις φρεγάτες, στις τορπιλακάτους, στα υποβρύχια;
Είπατε για τη Σοµαλία, για το Αφγανιστάν και το Κόσοβο. Θέλουµε Ένοπλες Δυνάµεις για την Ελλάδα ή θέλουµε Ένοπλες
Δυνάµεις µισθοφόρους του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ και των διεθνών
κέντρων; Θέλουµε Ένοπλες Δυνάµεις για τα ελληνικά σύνορα.
Θέλουµε Ένοπλες Δυνάµεις για τη Σοµαλία ή για το Καστελόριζο, όταν οι Τούρκοι κάνουν κρουαζιέρα στο Αιγαίο;
Είπατε για το ηθικό των Ενόπλων Δυνάµεων. Και βεβαίως
υπάρχει ηθικό και θα πρέπει να κάνουµε και µνεία στο τελευταίο
περιστατικό της δολοφονίας -γιατί περί δολοφονίας πρόκειταιτου ηρωικού πεζοναύτη, ο οποίος έπεσε εν ώρα καθήκοντος λόγω άχρηστου υλικού, επειδή διατηρείτε ακόµα άρµατα µάχης
από την εποχή του Βιετνάµ.
Κλείνετε τις αµυντικές βιοµηχανίες, λέτε ότι δεν θα δώσετε
ούτε ένα ευρώ στις Ένοπλες Δυνάµεις µέχρι το 2028 και αυτό
το λέτε επιτυχία! Υποχωρείτε, ενώ λέτε ότι δεν κάνατε ούτε βήµα
πίσω. Και βέβαια δεν κάνατε ούτε ένα βήµα πίσω. Κάνατε πάρα
πολλά βήµατα πίσω! Τακτική υποχώρηση σε όλα τα µέτωπα!
Αν υπάρχει ελληνικό κράτος και λειτουργεί όπως λειτουργεί,
λειτουργεί από Θεού, αυτό που λέµε «ο Θεός της Ελλάδας» και
αν υπάρχουν Ένοπλες Δυνάµεις, δεν υπάρχουν Ένοπλες Δυνάµεις, επειδή εσείς συνεργάζεστε ή δουλεύετε για τις Ένοπλες
Δυνάµεις. Κοµµατικά στελέχη είστε, µοιρασιά έγινε: Καράµπελας
από τη Νέα Δηµοκρατία, Ελευσινιώτης από το ΠΑΣΟΚ. Τα γνωρίζει ο κόσµος αυτά.
Υπάρχουν Ένοπλες Δυνάµεις, επειδή υπάρχει το ελληνικό φιλότιµο. Υπάρχουν Ένοπλες Δυνάµεις, επειδή υπάρχουν ακόµα
αξιωµατικοί στρατεύσιµοι, οι οποίοι έχουν υψηλή αίσθηση του
καθήκοντος και οι οποίοι για τους πολιτικούς προϊσταµένους του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργείου τους έχουν τη γνώµη που έχουν. Εσάς, σας έρχονται
ωραία λόγια και ωραίες εκθέσεις. Δεν σας έρχεται η πραγµατικότητα.
Εµείς έχουµε τη δυνατότητα να ξέρουµε την πραγµατικότητα
και να την ξέρουµε µε αριθµούς. Υπάρχουν οι αριθµοί αυτοί. Θα
σας τους δώσω. Βάσει των αριθµών αυτών και βάσει των πληροφοριών που έχουµε, -δεν είναι όρος βαρύς- µια «προδοσία», σε
εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, που γίνεται αυτήν τη στιγµή στο
Αιγαίο, κορυφώνεται. Το σχέδιο είναι ο διαµοιρασµός του Αιγαίου και κοινή εξόρυξη του ορυκτού και του φυσικού µας πλούτου µε την Τουρκία. Οι Ένοπλες Δυνάµεις διαλύονται, κυριολεκτικά διαλύονται. Θα σας δώσω, λοιπόν, έγγραφο –και αφορά το
Πολεµικό Ναυτικό, που σας ενδιαφέρει περισσότερο, και την Πολεµική Αεροπορία- για το ποια είναι η θέση της Ελλάδος και ποια
είναι η θέση της Τουρκίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς επιδίδει
στον Υφυπουργό κ. Δηµήτριο Ελευσινιώτη, το προαναφερθέν έγγραφο)
Η γενιά που έρχεται, αν συνεχίσουµε έτσι, θα δυστυχήσει πολύ
παραπάνω από ό,τι δυστυχούµε εµείς. Η γενιά που έρχεται δεν
θα βιώσει µόνο την τροϊκανή, την οικονοµική κατοχή, αλλά θα
βιώσει και µια πραγµατική τουρκική κατοχή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υφυπουργός
Εθνικής Άµυνας κ. Δηµήτριος Ελευσινιώτης έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Παππά, όλη αυτήν την ώρα σκέφτοµαι αν πράγµατι
µε ακούσατε µε προσοχή ή θέλατε να πείτε τα δικά σας. Μιλήσατε για τη Σοµαλία. Μιλήσατε για το Αφγανιστάν. Μιλήσατε για
δυνάµεις εκτός Ελλάδος. Μιλήσατε για έλλειψη στην Ελλάδα.
Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα όσον αφορά στην επιχείρηση στη
Σοµαλία, όπου πήγε µια φρεγάτα, τι είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση
για το Πολεµικό Ναυτικό εκ των υστέρων, για το πόσο υψηλό επίπεδο γνώσεων και επαγγελµατισµού έχουµε. Αυτό, λοιπόν, θα
έπρεπε να τονίσετε και όχι να τονίσετε αυτό που θέλατε, ότι πάµε
έξω και αφήνουµε την Ελλάδα ανοχύρωτη.
Κύριε Παππά, όσον αφορά το ηθικό των Ενόπλων Δυνάµεων,
και επειδή είπατε για εµένα προσωπικά, θα πω το εξής. Έχω πει
και άλλη φορά στη Βουλή ότι έζησα τριάντα οκτώ χρόνια µέσα
στο Πολεµικό Ναυτικό. Μπήκα στα δεκαοκτώ µου και άλλα δεκαοκτώ ήµουν στο Πολεµικό Ναυτικό, γιατί ο πατέρας µου ήταν
του Πολεµικού Ναυτικού, όπως και ο παππούς µου ήταν ήρωας
του Πολεµικού Ναυτικού. Εποµένως, δεν έχετε κανένα δικαίωµα
να µου λέτε ότι εγώ ζω σε µια άλλη κατάσταση, όπως και ο κ. Καράµπελας και ο κύριος Υπουργός. Ξέρουµε πολύ καλά τα γεγονότα και το ηθικό δεν έχει να κάνει σε τίποτα µε το υλικό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κρίνεστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Το αν κρίνοµαι ή όχι, µπορώ να το ξέρω πολύ πιο καλά από
εσάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ούτε εκλεγµένος είστε, διορισµένος
είστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Γι’ αυτόν, λοιπόν, το λόγο κρίνοµαι και κάνω το καθήκον
µου, όπως πρέπει. Το κάνω µάλιστα και παραπάνω από ό,τι πρέπει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα κριθείτε εκ του αποτελέσµατος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Παππά, είπατε πάρα πολλά. Είπατε για το ηθικό των
Ενόπλων Δυνάµεων. Δεν νοµίζω ότι έχω σταµατήσει µέχρι και σήµερα ούτε ένα λεπτό να µιλάω για το ηθικό και είµαι από τους λίγους, ο οποίοι πάνε συνεχώς σε όλα τα στρατόπεδα. Την άλλη
εβδοµάδα ξαναπάω σε στρατόπεδο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Αυξηµένο ηθικό. Το ίδιο πράγµα λέµε.
Γιατί βάζετε άλλα λόγια;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Εσείς λέτε ότι το ηθικό είναι χαµηλό. Εσείς λέτε ότι δεν
έχουµε επαφή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Το ίδιο πράγµα είπαµε. Γιατί βάζετε άλλα
λόγια;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυ-
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νας): Θα πρέπει να σκέφτεστε όταν µιλάτε σε κάποιον ο οποίος
έχει µια τεράστια εµπειρία και του λέτε αυτό για το οποίο έρχεται
ο καθένας στο γραφείο και σας λέει. Έχουν µεγάλη διαφορά
αυτά τα δύο πράγµατα.
Εγώ αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι η εκπαίδευση δεν έχει
σταµατήσει καθόλου, µα καθόλου και η εκπαίδευση δεν είναι
µόνο οι ασκήσεις που γράφετε στο χαρτί σας. Η εκπαίδευση είναι
το on the job training, το καθηµερινό. Είναι τα σχολεία που τους
στέλνουµε στο εσωτερικό και εξωτερικό. Είναι η συνεχής παρακολούθηση όλων, ώστε όσοι αποφοιτούν να πηγαίνουν στις κατάλληλες θέσεις και να κάνουν στη συνέχεια πρακτική εκπαίδευση. Είναι όλα αυτά τα πράγµατα, κύριε Παππά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Οι πρώην Αρχηγοί Ναυτικού, οι τρεις συνεντεύξεις, δεν είναι ο καθένας. Όλος ο λαός τις έχει διαβάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεχίστε, κύριε
Ελευσινιώτη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας): Κύριε Παππά, επειδή καταλαβαίνω ότι εµπόδισα τη σκέψη
σας, λέγοντάς σας αλήθειες και επειδή απέναντί σας δεν έχετε
ένα πρόσωπο το οποίο ήρθε και θα φύγει, όποτε φύγει, αλλά
είναι σαράντα χρόνια στο Ναυτικό µέσα –και λάθος λέω, πενήντα
οκτώ χρόνια είµαι στο Ναυτικό- οι Ένοπλες Δυνάµεις δεν είναι
έτσι όπως πάτε να τις βγάλετε.
Οι Ένοπλες Δυνάµεις έχουν υψηλό ηθικό, συνεχίζουν να ζουν
και συνεχίζουν κάτω από οποιαδήποτε οικονοµική δυσπραγία
υπάρχει –ή όχι- να κάνουν το έργο τους. Δεν υπάρχει πλοίο το
οποίο να κυκλοφορεί ή αεροπλάνο το οποίο να πετάει στο διεθνή
χώρο του Αιγαίου που να µην είναι εντοπισµένο.
Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι εµείς –όπως και η κάθε κυβέρνηση- χαράσσουµε καλή γειτονία, δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να διαχειριστούµε τα θέµατα αυτά, ότι η ανοχή µας δεν
έχει όρια και ότι δεν είµαστε πλήρως προετοιµασµένοι για οποιοδήποτε ενδεχόµενο. Υπάρχει για οποιοδήποτε ενδεχόµενο σχέδιο δράσης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Σειρά έχει η υπ’ αριθµόν πρώτη 1531/10-6-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη συνέχιση της
λειτουργίας των υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ στους Μολάους του
Δήµου Μονεµβασιάς και στο Γύθειο του Δήµου Ανατολικής
Μάνης.
Το λόγο έχει ο κ. Δαβάκης για δυο λεπτά για να αναπτύξει την
επίκαιρη ερώτηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν αναλύσω το περιεχόµενο της επίκαιρης ερώτησής µου,
θα ήθελα να ρωτήσω το Προεδρείο, πώς ερώτηση του δευτέρου
κύκλου προτάσσεται και έρχεται να συζητηθεί στον πρώτο κύκλο
των ερωτήσεων κατά τρόπο που κανένας δεν γνωρίζει. Αυτό είναι
απορίας άξιον. Είµαι αρκετά χρόνια σε αυτήν την Αίθουσα και
αυτό δεν έχει ξανασυµβεί. Πώς συµβαίνει αυτό, όταν µάλιστα και
ο κύριος Υπουργός και ο υποφαινόµενος έχουµε ανάλογο προγραµµατισµό υποχρεώσεων και διαφόρων δράσεων;
Κύριε Υπουργέ, µε απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ πριν από
λίγο καιρό αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας διαφόρων ΙΚΑ
της ελληνικής περιφέρειας. Το ίδιο συµβαίνει και µε το παράρτηµα του ΙΚΑ του Γυθείου και το παράρτηµα του ΙΚΑ Μολάων.
Έχουν ειπωθεί πολλά σε αντίστοιχες κοινοβουλευτικές µας παρεµβάσεις, σχετικά µε την κατάργηση λειτουργίας των ΔΟΥ, των
οικονοµικών υπηρεσιών της ελληνικής περιφέρειας. Κάτι παρεµφερές συµβαίνει και µε την αναστολή λειτουργίας των ΙΚΑ της
περιοχής µας -και ίσως και της περιοχής της δικής σας- και όλης
της ελληνικής περιφέρειας.
Τα προβλήµατα, τα οποία προκύπτουν από αυτές τις επιλογές
–πολιτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές, αν θέλετε- µε βασικό προτασσόµενο αιτιολογικό λόγο τις µνηµονιακές υποχρεώσεις και
την οικονοµική συγκυρία που διέρχεται η χώρα µας, είναι πάρα
πολλά από πλευράς προσωπικού, από πλευράς οικονοµικής δυσπραγίας και οικονοµικής αδυναµίας του προσωπικού των αντι-
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στοίχων ΙΚΑ, µέχρι και από πλευράς αυτού καθεαυτού του συναλλασσόµενου κοινού, των Ελλήνων πολιτών.
Έχει ανασταλεί η λειτουργία του παραρτήµατος του ΙΚΑ της
Νεάπολης, το οποίο λειτουργούσε είκοσι πέντε χρόνια, όπως και
του ΙΚΑ των Μολάων και του Γυθείου.
Θέλω να έχω την άποψή σας -και την πολιτική και την υπηρεσιακή- προκειµένου να δούµε από εδώ και µπρος τι θα γίνει, για
να µην επαναληφθούν τα ίδια που έγιναν και µε τις εφορίες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ως προς την παρατήρηση που έκανε ο κ. Δαβάκης για το θέµα της καθυστέρησης,
θέλω να πω ότι ο Υπουργός κ. Λιβιεράτος παρακάλεσε να είναι
πρώτος, ήθελε να προηγηθεί, για να µπορέσει να παραστεί στην
επιτροπή ακριβώς στις 10.00’.
Δεύτερον, κύριε Παναγιωτόπουλε, το Προεδρείο ήταν εδώ.
Καταλαβαίνω ότι έχετε προγραµµατίσει –όπως και ο κ. Δαβάκηςτις δουλειές σας και τις κυβερνητικές ενασχολήσεις σας, αλλά
γνωρίζετε ότι οι δυο πρώτοι Υπουργοί µε τις δυο πρώτες ερωτήσεις, επειδή υπάρχουν καθυστερήσεις –και σήµερα είναι και µια
ειδική µέρα- λέµε πάντα να είναι στην ώρα τους.
Για κάποια καθυστέρηση που παρατηρήθηκε δεν ευθύνεται το
Προεδρείο. Όπως καταλαβαίνετε, εµείς ήµασταν εδώ. Προσπαθούµε να εξυπηρετήσουµε τους συναδέλφους. Και ο κ. Παππάς
ήθελε να προηγηθεί, διότι είχε µια σύσκεψη µε τον Αρχηγό του
και µε κάποιες οµάδες.
Ζητάµε κι εµείς την κατανόησή σας. Πιστεύω θα δείξετε κατανόηση –και ο κ. Δαβάκης και οι υπόλοιποι Βουλευτές- για να προχωρήσουµε όσο µπορούµε πιο γρήγορα.
Πάντως, εµείς ήµασταν εδώ στις 9.30’, άρα δεν τίθεται θέµα
για το Προεδρείο.
Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ
έχω στήσει µια ώρα κι ένα τέταρτο κάποια επιτροπή που συνερχόταν σε έναν όροφο πιο πάνω, επειδή ήµουν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, διότι θεωρώ ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έχει τη
δική του ειδική σηµασία, ιδίως όταν το σύνολο των συναδέλφων
παραπονιέται τακτικά για τη µη συνεπή προσέλευση Υπουργών,
προκειµένου να απαντήσουν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου. Αυτό νοµίζω ότι πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν.
Δεν καταλαβαίνω τι σηµαίνει να παρακαλάει ο ένας κι ο άλλος
να προτιµηθεί.
Ας µην κάνουµε και αυτή τη διαδικασία πεδίο ικανοποίησης αιτηµάτων τέλος πάντων. Αυτό θέλω να πω µόνο. Και σε κάθε περίπτωση, µου είπαν -και µάλιστα µε αρκετά επιτακτικό τόνο- να
είµαι εδώ στις 9.30’ η ώρα -προφανώς αναπροσάρµοσα ένα πρόγραµµα- και είναι 10.17’ και τώρα παίρνω το λόγο για να απαντήσω.
Νοµίζω ότι θα έπρεπε να το κοιτάξουµε καλύτερα αυτό, γιατί
αν δεν το κοιτάξουµε καλύτερα, θα ενταθεί το φαινόµενο της µη
προσέλευσης µελών της Κυβέρνησης για να απαντήσουν, ακόµα
και από αυτούς που έχουν δείξει κάποια συνέπεια µέχρι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Παναγιωτόπουλε, καταλαβαίνω τον εκνευρισµό σας, αλλά δεν είναι λόγος
αυτός να µην έρχεστε στη Βουλή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Αυτό µόνο, δεν είναι
ανάγκη να πούµε τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Εντάξει, κύριε Παναγιωτόπουλε. Το Προεδρείο πάντως ήταν εδώ, ούτε δευτερόλεπτο δεν άργησε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Προχωρώ, λοιπόν, στην
απάντηση της ερώτησης χωρίς άλλο.
Κύριε συνάδελφε, κάνετε µια επίκαιρη ερώτηση, η οποία αποτελεί κοινό προβληµατισµό, θα έλεγα, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της οργανωτικής δοµής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειµένου
να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της παρούσας συγκυρίας, να
οργανωθεί καλύτερα, να λειτουργήσει ορθολογικότερα, ενδεχοµένως να προχωρήσει και σε κάποια εξοικονόµηση χώρων προς
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την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του. Σε όλη την Ελλάδα
υπάρχουν αυτά τα ζητήµατα. Μάλιστα ο Προεδρεύων συνάδελφος έχει καταθέσει, αν δεν κάνω λάθος, ερώτηση, όχι επίκαιρη,
πάνω σε αυτό το ζήτηµα. Επειδή εξακολουθεί το ίδιο καθεστώς,
καταλαβαίνω ότι εύλογα και εσείς έρχεστε και καταθέτετε την
επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή της λειτουργίας των
παραρτηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μολάων και Γυθείου.
Ποιο είναι το κρίσιµο σηµείο εδώ, κύριε συνάδελφε; Οπωσδήποτε αν πάρουµε το χάρτη και δούµε το θέµα γεωγραφικά –το
λέω, γιατί το έκανα και εγώ ο ίδιος για τη δική µου εκλογική περιφέρεια- θα διαπιστώσουµε ότι η αναστολή λειτουργίας παραρτηµάτων του ΙΚΑ οπωσδήποτε συνεπάγεται κάποια καταταλαιπώρηση των πολιτών, οι οποίοι µέχρι πρότινος είχαν µεγαλύτερη
εγγύτητα σε κάποιο παράρτηµα, τώρα δεν την έχουν και πρέπει
να πάνε στο κεντρικό.
Όµως, αυτό αποφεύγεται ή θα αποφευγόταν, εάν στη νέα
προτεινόµενη δοµή του ΙΚΑ αντικατασταθούν τα παραρτήµατα
από κάποια γραφεία εξυπηρέτησης ασφαλισµένων, τα οποία
βάσει εξουσιοδότησης αρµοδιοτήτων, θα µπορούν να κάνουν τις
περισσότερες ή σχεδόν όλες τις δουλειές, όπως µέχρι πρότινος
έκαναν τα παραρτήµατα.
Αυτό συµβαίνει και εδώ. Εδώ αποφασίστηκε όντως η αναστολή
λειτουργίας των παραρτηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μολάων και Γυθείου
και η µεταφορά αρµοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής τους περιοχής στο τοπικό υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σπάρτης. Για να διασφαλιστεί η συνέχιση της εξυπηρέτησης των συναλλασσοµένων
από την αναστολή αυτή, απλούστατα αποφασίστηκε η σύσταση
µη αυτοτελών γραφείων κοινωνικής ασφάλισης στο Γύθειο και
στους Μολάους. Εποµένως, τα παραρτήµατα µετατρέπονται
στην ουσία σε µη αυτοτελή γραφεία κοινωνικής ασφάλισης. Το
θέµα είναι τι κάνουν αυτά τα µη αυτοτελή γραφεία κοινωνικής
ασφάλισης. Η απάντηση είναι ότι κάνουν τις περισσότερες δουλειές, το 99% των εργασιών που έκαναν µέχρι πρότινος τα παραρτήµατα, δηλαδή µόνο ελέγχους επί των ασφαλιστικών εισφορών. Καταµέτρηση ενσήµων δηλαδή δεν µπορούν να κάνουν.
Αυτά πρέπει να πάνε στα κεντρικά. Όλες τις άλλες εργασίες που
έκανε ένα παράρτηµα γραφείου ΙΚΑ, εξακολουθούν να τις κάνουν και µάλιστα υπάρχει και σαφής διαχωρισµός, κατανοµή των
εργασιών αυτών σε εργασίες που γίνονται χειρόγραφα ή από το
διαδίκτυο. Θα πω λίγα περισσότερα πράγµατα επ’ αυτού, για να
διαφωτίσω τη συζήτηση, στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο συνάδελφος κ.
Αθανάσιος Δαβάκης έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σε µια χρονική περίοδο που η αναστολή λειτουργίας της ΕΡΤ µε τα πολλά αµαρτωλά φαινόµενα µας συνέχει όλους, τέτοιες περιπτώσεις, όπως
αυτές που αναλύετε και αναλύω, φαντάζουν ίσως ως «παρωνυχίδες». Όµως, πολλές φορές –τις περισσότερες µάλλον φορέςτα µικρά συνθέτουν και τα µεγάλα.
Είπατε για το χάρτη της ελληνικής περιφέρειας. Αν αντιστρέψουµε το χάρτη της χώρας, η περίπτωση της Νεάπολης Βοιών
που είναι µια εξειδικευµένη, ειδική περίπτωση, όπου µέχρι πρότινος για είκοσι πέντε χρόνια λειτουργούσε παράρτηµα του ΙΚΑ,
ή η περίπτωση των Μολάων ή του Γυθείου, είναι περιπτώσεις τις
οποίες πραγµατικά πρέπει να τις δούµε µε ιδιαίτερη προσοχή,
όπως µε ιδιαίτερη προσοχή, φυσικά, πρέπει να δούµε και όλες
τις αντίστοιχες περιπτώσεις της ελληνικής περιφέρειας. Οι πολίτες αυτήν την περίοδο που σκέπτονται να χρησιµοποιήσουν
πλέον το αυτοκίνητο και παίρνουν τη συγκοινωνία ή και δεν µπορούν πλέον να πάρουν ούτε τη συγκοινωνία, θα έπρεπε τέτοιου
είδους υπηρεσίες µε τις οποίες συναλλάσσονταν µέχρι πρότινος,
να τις έχουµε πιο κοντά τους, µε το χαµηλότερο κόστος.
Και υπάρχει σήµερα χαµηλότερο λειτουργικό κόστος, όταν οι
ίδιοι δήµαρχοι περιοχών προσφέρουν χώρους για να λειτουργήσουν αυτές οι υπηρεσίες.
Όσον αφορά τις αρµοδιότητες, θέλω να πιστεύω ότι πρέπει –
και αυτό το λέω προς εσάς και νοµίζω ότι θα γίνει- να συνεχίσουν
να λειτουργούν µε τις ίδιες αρµοδιότητες. Μην παρουσιαστεί
αυτό που συνέβη µε τις εφορίες όπου έχουν ελάχιστες αρµοδιότητες τα γραφεία των εφοριών τα οποία πλέον λειτουργούν στις
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περιφέρειες.
Επίσης, από 1ης Ιουλίου αναστέλλεται η λειτουργία των αντιστοίχων παραρτηµάτων του ΙΚΑ του Γυθείου και των Μολάων και
πρέπει από 1ης Ιουλίου να αρχίσει η λειτουργία των γραφείων κοινωνικής ασφάλισης. Θα αρχίσει, κύριε Υπουργέ, ή θα έχουµε το
φαινόµενο να µεταφέρονται τα αρχεία στη Σπάρτη και να ξαναγυρνάνε πίσω όταν δεήσει το γνωστό αγκυλωτικό γραφειοκρατικό σύστηµα της ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης και των κεντρικών, αν θέλετε, υπηρεσιών να λειτουργεί; Είναι ζητήµατα που
πρέπει να µας κάνουν να είµαστε πιο προσεκτικοί, για να µην
έχουµε την ίδια επανάληψη µε την περίπτωση των ΔΟΥ, που
όλους τους συναδέλφους όλων των πτερύγων µάς απασχόλησαν.
Θέλω να ξέρετε ότι αυτά τα οποία η πολιτική ηγεσία, την οποία
στηρίζουµε αλλά και οι επιµέρους ηγεσίες, όπως οι διοικήσεις
των ΙΚΑ, επαγγέλλονται περί ορθολογικού συστήµατος, περί καλύτερης οργάνωσης, περί µηχανοργάνωσης κ.λπ., είναι καλά.
Όµως, στην περίπτωση αυτή -και µιλώ σε έναν Υπουργό, αλλά
και Βουλευτή της ελληνικής περιφέρειας, δεν µιλώ σε συνάδελφο αστικού κέντρου- δεν ενώνουµε το ΙΚΑ Καλλιθέας µε το
ΙΚΑ Συντάγµατος. Αυτήν τη στιγµή αναστέλλουµε λειτουργίες
κοµβικών φορέων όπου συναλλάσσονται επιχειρήσεις. Υπάρχουν
πολίτες που είχαν κοντά αυτήν την υπηρεσία και µάλιστα σε τέτοιες περιόδους όπου ζούµε όλοι, την αποτύπωση αυτής της πίκρας και της αγανάκτησης εµείς οι Βουλευτές της ελληνικής
περιφέρειας την εισπράττουµε γιατί έχουµε άµεση επαφή, δεν
έχουµε επαφή µέσω των τηλεοπτικών καναλιών. Άρα, πρέπει
αυτές οι χρονικές γέφυρες να µην δείξουν το κενό τους πάλι,
όπως έγινε µε τις εφορίες. Από 1η Ιουλίου 2013 που θα λειτουργεί, όπως εξαγγέλθηκε, το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Γυθείου και Μολάων, θα υπάρχει αυτή η αίσθηση του κενού; Θέλω
να πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρχει.
Επίσης, όσοι υπάλληλοι θέλουν να παραµείνουν σε αυτά τα
γραφεία, πρέπει να παραµείνουν. Δεν µπορεί να παίρνουν το
ΚΤΕΛ για να πάνε στη Σπάρτη –ξέρει και ο κ. Γρηγοράκος- µιάµιση µε δυο ώρες και να γυρνάνε το βράδυ στο σπίτι τους.
Πείτε στον κ. Σπυρόπουλο, το Διοικητή του ΙΚΑ, ο οποίος ήταν
διοικητής και στο παρελθόν, να δει αυτά τα πράγµατα. Όπως
είναι το ΙΚΑ των Μολάων και του Γυθείου είναι όλα τα καταργούµενα γραφεία ή παραρτήµατα ΙΚΑ όλης της ελληνικής περιφέρειας. Μη συνεχίζουµε να σταυρώνουµε τον ελληνικό λαό, όσον
αφορά αυτές τις διαδικασίες. Έστω να απαλύνουµε αυτήν την
πικρία, αυτή τη µαύρη πραγµατικότητα την οποία αντιµετωπίζει
κάθε µέρα. Και ξέρετε και ξέρω τι λέω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Παναγιωτόπουλος έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, δεν
µε βρίσκετε αντίθετο σε όλα αυτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Παραβιάζω ανοιχτές θύρες, το ξέρω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Διακηρύττω σε κάθε
τόνο απ’ αυτό το Βήµα ότι στη χώρα πρέπει να επικρατήσει ηρεµία προκειµένου να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε και να βγάλουµε σε πέρας τη δύσκολη δουλειά που έχουµε µπροστά µας.
Αλλιώς δεν γίνεται. Είναι απλό.
Για να επικρατήσει, όµως, η ηρεµία στη χώρα από εµάς τους
«κορυφαίους» µέχρι τη βάση της κοινωνίας, θα πρέπει να κάνουµε και ό,τι µπορούµε για να απαλείψουµε τις εστίες εκνευρισµού, ιδίως τις εστίες που προσθέτουν πρόσθετο εκνευρισµό
αυτήν την ώρα σε πολίτες οι οποίοι, ήδη, αισθάνονται ότι έχουν
υποστεί πολλά. Εποµένως, µε κάθε τρόπο πρέπει να αποφύγουµε κάθε αφορµή να εντείνεται η καταταλαιπώρηση του πολίτη σε όλο το φάσµα των υπηρεσιών που προέρχονται από τη
Δηµόσια Διοίκηση, κάτι που είναι πολύ δύσκολο αυτές τις ηµέρες, µε δεδοµένες και τις διαθέσεις πολλές φορές αυτής της Δηµόσιας Διοίκησης που καλείται να εξυπηρετήσει τους πολίτες.
Το ίδιο ισχύει και στο πλαίσιο της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της δοµής του ΙΚΑ. Είπατε για τις εφορίες. Βεβαίως, η γεωγραφία από µόνη της δεν λύνει θέµατα.
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Αυτήν τη στιγµή χειρίζοµαι το ζήτηµα κατάργησης µιας νησιωτικής ΔΟΥ στη βόρεια Ελλάδα. Μα, οι αποστάσεις δεν µετρώνται
µε τα χιλιόµετρα. Δεν είναι µία ευθεία γραµµή που συνδέει το σηµείο άλφα µε το σηµείο βήτα όταν έχουµε να κάνουµε µε µετακινήσεις εντός του νησιού, αναµονή για να περάσεις απέναντι
στη στεριά, πρόσθετη µετακίνηση στη στεριά. Είναι πολλά θέµατα που η κεντρική, αν θέλετε η σχεδιαστική δοµή δεν λαµβάνει
υπ’ όψιν, προκειµένου να οργανώσει περιφερειακά την κατάσταση.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, οφείλω να είµαι πιο συγκεκριµένος
σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα και να σας πω τα εξής: Ναι,
έτσι είναι, όπως τα λέτε. Πρέπει να αποφευχθεί η καταταλαιπώρηση του πολίτη. Έχουν δοθεί οι οδηγίες στην υπηρεσία προκειµένου η µετάβαση να γίνει κατά τον οµαλότερο δυνατό τρόπο.
Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα καταστεί εφικτό, αλλά οι οδηγίες
έχουν δοθεί τουλάχιστον από την πολιτική ηγεσία.
Όσον αφορά το προσωπικό, δεν υπάρχει µεταβολή. Το ίδιο
προσωπικό που µέχρι πρότινος υπηρετούσε στα παραρτήµατα
ΙΚΑ στο Γύθειο και στους Μολάους, εξακολουθεί να εργάζεται
και στα µη αυτοτελή γραφεία κοινωνικής ασφάλισης αυτών των
δύο πόλεων. Εποµένως, ως προς το προσωπικό δεν υπάρχει κανένα θέµα.
Οι εργασίες, όπως σας είπα, οι οποίες θα εκτελούνται από τα
γραφεία κοινωνικής ασφάλισης, εκτείνονται σε όλους τους τοµείς αρµοδιότητας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και έχουν ήδη καθοριστεί από
το Μάρτιο µε απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ.
Θα σας συµβούλευα να πάρετε στα χέρια σας αυτό το ΦΕΚ
που περιγράφει επακριβώς το τι κάνει σε επίπεδο εργασιών κάθε
γραφείο κοινωνικής ασφάλισης και να το διοχετεύσετε στις δοµές της εκλογικής σας περιφέρειας –και στη Σπάρτη και στο Γύθειο και στου Μολάους- ώστε να ξέρουν επακριβώς. Διότι κι εκεί
έχω εντοπίσει –από τη µικρή µου εµπειρία- πρόβληµα. Δεν ξέρουν, δηλαδή, οι υπάλληλοι του κάθε γραφείου τι µπορούν και
τι δεν µπορούν να κάνουν. Περιγράφονται επακριβώς όλες αυτές
οι εργασίες, διαιρούνται σε εργασίες που αφορούν τοµέα µητρώου, τοµέα εσόδων, τοµέα παροχών ασθενείας και τοµέα συντάξεων. Χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: Αυτές που γίνονται χειρογράφως και αυτές που µπορούν να γίνουν µέσω διαδικτύου. Και απαριθµούνται επακριβώς αρκετές δεκάδες εργασιών
προκειµένου να ξέρουν όλοι τι κάνουν και τι δεν κάνουν.
Σας είπα στην πρωτολογία ένα πολύ βασικό διαχωρισµό, ότι,
δηλαδή, δεν µπορούν να µετράνε ένσηµα προκειµένου να υπολογίσουν ασφαλιστικές εισφορές τα γραφεία κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό το κάνει µόνο το κεντρικό. Αλλά, από εκεί και πέρα,
ούτε λίγο ούτε πολύ, κάνουν όλα τα άλλα.
Εποµένως, µε αυτόν το σχεδιασµό, εφόσον λειτουργήσει και
στην πράξη -µεγάλο «εφόσον», µεγάλο «αν»- νοµίζω ότι θα αποφευχθούν, να το πω έτσι, µεταβατικά διαστήµατα έξαρσης στην
καταταλαιπώρηση του πολίτη που έρχεται να εξυπηρετηθεί.
Εµείς, αυτό προσπαθούµε να κάνουµε. Ξεκινάµε από την αρχή,
προσδιορίζοντας επακριβώς τις αρµοδιότητες και ενηµερώνοντας. Από εκεί και πέρα, νοµίζω ότι αν και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε κάθε θέση -όχι µόνο στο ΙΚΑ, αλλά σε κάθε πεδίο της
Δηµόσιας Διοίκησης- αντιληφθούν ότι πρέπει να λειτουργήσουν
σωστά, ενσυνείδητα, υπεύθυνα και προσαρµοστούν προς αυτά
που τους ζητούνται, δηλαδή, µε άλλα λόγια, αν καθίσουν οι υπάλληλοι του γραφείου κοινωνικής ασφάλισης Γυθείου και Μολάων
και δουν τι ακριβώς µπορούν να κάνουν και τι προσδιορίζεται ως
αρµοδιότητα από την απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ, τότε νοµίζω ότι θα γίνει καλή δουλειά και θα αποφευχθούν σηµεία καταταλαιπώρησης.
Εµείς κάναµε το σχεδιασµό µας. Έχει µια ορισµένη λογική. Νοµίζω ότι προβλέπει οµαλή µετάβαση. Και νοµίζω ότι αν ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις που έθεσα, τότε όλα θα πάνε καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε στην έκτη µε αριθµό 1535/10-6-2013 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των φωτοειδησεογράφων.
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Το λόγο έχει ο κ. Λυκούδης για δύο λεπτά για να αναπτύξει
την επίκαιρη ερώτηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι και εσείς καλά γνωρίζετε και όλοι
γνωρίζουµε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει το επάγγελµα
των φωτοειδησεογράφων, των φωτορεπόρτερς και τη σοβαρότητα του επαγγέλµατός τους.
Νοµίζω ότι ξέρουµε όλοι πάρα πολύ καλά ότι σε πολλές στιγµές της Ιστορίας τα πράγµατα θα είχαν γραφτεί διαφορετικά αν
δεν υπήρχε φωτογραφία. Μια φωτογραφία ενός µικρού κοριτσιού καµένου από τις βόµβες ναπάλµ στο Βιετνάµ, περίπου άλλαξε την πορεία των εξελίξεων και την πορεία του πολέµου, βγάζοντας εκατοµµύρια ανθρώπους της δύσης στους δρόµους.
Οι φωτορεπόρτερς έχουν ιδιαιτερότητα και νοµίζω ότι χρήζουν
και µιας ιδιαίτερης αντιµετώπισης από πλευράς πολιτείας. Την
έχουν αυτήν την ιδιαίτερη αντιµετώπιση; Νοµίζω, όχι.
Κύριε Υπουργέ, η τιµή της δηµοσιευµένης φωτογραφίας εικοσιένα χρόνια δεν έχει αλλάξει καθόλου. Η απουσία κανονιστικού
και νοµικού πλαισίου για τη φωτογραφία στο διαδίκτυο και στον
ηλεκτρονικό τύπο είναι παρούσα. Και η υπαγωγή στις διατάξεις
του ν. 2121/1993 και σε όποια άλλη ρύθµιση ισχύει για κάθε
άλλου είδους πνευµατική ιδιοκτησία, δεν ακουµπάει τους φωτορεπόρτερς.
Πολύ µεγάλο είναι, επίσης, το πρόβληµα µε το ύψος των
ασφαλιστικών τους εισφορών, καθώς ο κλάδος τους έχει εξαιρεθεί από τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών αναδροµικά,
µετά τις διατάξεις του ν. 4046/2012 και από την εξαγορά χρόνων
προϋπηρεσίας. Εκτός δε, όλων των άλλων, δεν έχουν τη δυνατότητα αυτασφάλισης προαιρετικά, προκειµένου να διασφαλίσουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα όταν µείνουν άνεργοι.
Με δεδοµένα αυτά τα προβλήµατα και –επαναλαµβάνω- µε δεδοµένη την ιδιαιτερότητα και τη σοβαρότητα του επαγγέλµατος
που ακούν θέλω να ρωτήσω: Υπάρχει καµµία πρόθεση ενασχόλησης µε αυτά τα προβλήµατα; Είναι στη σκέψη του Υπουργείου,
ενδεχοµένως µε συναρµόδιους Υπουργούς, να γίνει µία συνάντηση και µία σύσκεψη για να αντιµετωπιστεί το µέγεθος αυτών
των προβληµάτων;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Παναγιωτόπουλος έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για µία πολύ εξειδικευµένη και στοχευµένη ερώτηση. Άλλωστε, το κάνετε αυτό µε συνέπεια.
Απλά θα ήθελα να σας πω ότι, όπως καταλαβαίνετε, δεν
µπορώ να απαντήσω για τα συνολικότερα θέµατα που ευλόγως
θίγετε. Για παράδειγµα, το κανονιστικό πλαίσιο για τη φωτογραφία οπωσδήποτε δεν είναι δικής µας αρµοδιότητας για να το συζητήσουµε. Από εκεί και πέρα όµως…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Έπρεπε κάποιον Υπουργό να επιλέξω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Σωστό. Απλά νοµίζω ότι
αυτό το θέµα πρέπει να προταθεί στον αρµόδιο Υπουργό Επικρατείας για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, δεδοµένου ότι όντως, αν λάβουµε υπ’ όψιν ότι το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθµίζει, ας πούµε, την ασφαλιστική κατάσταση των φωτορεπόρτερ
είναι του 1980, προκύπτει εύλογη αιτία, να το επανεξετάσουµε
για να το προσαρµόσουµε και στις παρούσες συνθήκες. Διότι
έχουν αλλάξει πάρα πολλά από το 1980 όσον αφορά τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, σπεύδω να απαντήσω επάνω στα
ασφαλιστικά ζητήµατα. Σας λέω ότι βάσει υπολογισµού των
ασφαλιστικών εισφορών για τους φωτορεπόρτερ προβλέπονται
τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες, εκ των οποίων η πρώτη είναι
υποχρεωτική. Οι ασφαλισµένοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν προαιρετικά στη δεύτερη ή στην τρίτη ασφαλιστική κατηγορία αφού παραµείνουν τουλάχιστον πέντε χρόνια στην αµέσως
προηγούµενη.
Επίσης, η µηνιαία εισφορά ασφαλισµένου, σύµφωνα µε το νο-
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µοθετικό πλαίσιο του 1980, π.δ. 419/1980, ανέρχεται σε ποσοστό
10% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία
υπάγεται. Σε απλά ελληνικά και µαθηµατικά θα έλεγα ότι αυτό
το 10% αντιστοιχεί σε ποσό 224,75 ευρώ το µήνα. Τόσα πρέπει
να πληρώνει ο ασφαλισµένος σε αυτή την κατηγορία. Είναι αρκετά χρήµατα οπωσδήποτε, δεδοµένης και της κατάστασης, δεδοµένων και των συνθηκών.
Από κει και πέρα, για να σας δώσω µια ιδέα πώς γίνεται ο υπολογισµός, το ποσό της πρώτης κατηγορίας αντιστοιχεί στο πεντηκονταπλάσιο ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, το οποίο
αντιστοιχεί σε 33,57 ευρώ, της δεύτερης κατηγορίας αντιστοιχεί
στο εξηνταπενταπλάσιο και της τρίτης στο εβδοµηνταπενταπλάσιο.
Από κει και πέρα, για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης
λαµβάνεται υπ’ όψιν το 80% του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία υπάγεται ο ασφαλισµένος φωτορεπόρτερ. Για
τις ασφαλιστικές εισφορές λαµβάνεται υπ’ όψιν το ηµεροµίσθιο
του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε κατά την 31-12-2011.
Εποµένως, αν δεν είχε ληφθεί µέριµνα µε ειδική νοµοθετική
παρέµβαση -το άρθρο 138 του ν. 4052/2012- γι’ αυτό το θέµα,
να λαµβάνεται, δηλαδή, υπ’ όψιν το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη προκειµένου να υπολογιστεί το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, όπως καταλαβαίνετε τα ποσά των συντάξεων που
θα λάµβαναν οι φωτοειδησεογράφοι θα ήταν ακόµα πιο µειωµένα. Θεωρώ ότι αυτό είναι θετική ασφαλιστική ρύθµιση.
Από κει και πέρα, όσον αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης και
εξαγοράς πλασµατικών χρόνων ασφάλισης, αυτή υπάρχει. Οι
αναγνωριζόµενοι χρόνοι ανέρχονται από τέσσερα ως επτά έτη,
ανάλογα µε το έτος που ο ασφαλισµένος θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα.
Οι σχετικές διατάξεις καταλαµβάνουν στο πεδίο εφαρµογής
τους το σύνολο των ασφαλισµένων, εποµένως και τους φωτοειδησιογράφους, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα. Μπορούν,
λοιπόν, και οι φωτορεπόρτερ να προχωρήσουν και να ζητήσουν
αναγνώριση και εξαγορά πλασµατικών χρόνων ασφάλισης.
Θα ήθελα να αφήσω και κάποια πράγµατα για τη δευτερολογία
µου. Οπωσδήποτε, πάντως, υπάρχουν ζητήµατα που πρέπει να
ξαναδούµε, σε συνδυασµό και σε συνέργια µε το αρµόδιο
Υπουργείο, προκειµένου να ρυθµιστεί συνολικά το πεδίο εργασιακής και ασφαλιστικής πραγµατικότητας αυτού του κλάδου
που, όπως και οι περισσότεροι κλάδοι άλλωστε, δοκιµάζεται σε
αυτές τις συνθήκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Λυκούδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θέλω να αναγνωρίσω
-όπως είπα και πριν- ότι η ιδιαιτερότητα του επαγγέλµατος δηµιούργησε και ιδιαιτερότητα στη δική µου ερώτηση. Αναγνωρίζω,
δηλαδή, ότι υπάρχουν πολλά θέµατα από αυτά που έθεσα, θέλουν απαντήσεις από συναρµόδια Υπουργεία.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να σας πω ότι απευθύνθηκα στον κ. Σταµάτη, ο οποίος µου είπε το εξής: «Επειδή είναι πολλά και διάφορα τα θέµατα, το καλύτερο θα ήταν να απευθυνθείτε στο
Υπουργείο στο οποίο αναφέρονται τα περισσότερα από αυτά
που θίγετε.» Γι’ αυτό κάνουµε και αυτή την κουβέντα.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα στοιχεία που µου αναφέρετε, διότι
είναι και ενδιαφέροντα και αρκετά. Κατά τη γνώµη µου είναι περισσότερα από όσα ανέµενα. Επίσης, θα µε βοηθήσουν για να
δω πώς µπορούµε να κάνουµε -αργότερα, όχι τώρα βέβαια- µια
συνεννόηση για την επίλυση αυτών των θεµάτων.
Νοµίζω ότι αυτό που έχει σηµασία είναι να δούµε -το λέω άλλη
µια φορά- τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου αυτών των
επαγγελµατιών. Ειδικά τώρα, που υπάρχει και µια ιδιότυπη απε-
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λευθέρωση του χώρου των ιστότοπων, των ιστοσελίδων και του
διαδικτύου, υπάρχουν θέµατα που παρεµβαίνουν ακόµη περισσότερο στη δική τους δουλειά και µάλιστα µε έναν τελείως
άναρχο τρόπο. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να διέπει τη
δική τους σχέση µε το χώρο του διαδικτύου. Και το θέµα δεν
είναι να εµποδιστεί η λειτουργία του διαδικτύου, αλλά το πώς θα
µπορούσαν οι επαγγελµατίες φωτοειδησιογράφοι να µην αισθάνονται όχι µόνο οι αποβεβληµένοι αυτού του χώρου, αλλά και
αφόρητα πιεσµένοι σε οικονοµικό πεδίο.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι είναι ένα σύνολο προβληµάτων, κύριε
Υπουργέ, τα οποία αν τα δούµε µε ενδιαφέρον θα έχουµε αποτελέσµατα.
Λέω ξανά ότι αν τα ενδιαφέροντα στοιχεία που µας δώσατε
δεν µείνουν µόνο στο επίπεδο µιας υποχρεωτικής ενηµέρωσης
που κάνει ο Υπουργός στον ερωτώντα Βουλευτή, αλλά µείνουν
µέσα σε ένα πλαίσιο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του Υπουργείου
για το θέµα, νοµίζω ότι πολλά πράγµατα µπορεί να προχωρήσουν. Αυτό, βέβαια, θα συµβεί υπό την προϋπόθεση ότι θα έχετε
- νοµίζω ότι την έχετε- την πολιτική και κοινωνική ευαισθησία να
καλέσετε εκπροσώπους από το χώρο και να κουβεντιάσετε και
µαζί τους αυτά τα ζητήµατα. Θα ενηµερωθείτε πολύ καλύτερα
πάνω σε αυτά τα ζητήµατα απ’ ό,τι µε τη δική µου ερώτηση.
Για δεύτερη φορά σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ξέρετε, κύριε
συνάδελφε, ότι αυτός ο χώρος δεν έχει αναγγελθεί δια του
συνδικαλιστικού του οργάνου στο Υπουργείο µας. Σίγουρα άλλοι
το έχουν κάνει µε πολύ πιο εντατικό τρόπο. Αυτό δηµιουργεί και
µία στρέβλωση, όσον αφορά το δικό µας πρόγραµµα ανταπόκρισης σε αιτήµατα διαφόρων κλάδων. Εποµένως, ναι, θα έπρεπε
να οργανωθούν οι φωτορεπόρτερ µε το συνδικαλιστικό τους
όργανο βέβαια, και να έρθουν να χτυπήσουν την πόρτα µας για
να συζητήσουµε και τα δικά τους προβλήµατα. Ίσως από αυτό
το Βήµα να µπορούσε να εκληφθεί και σαν µια παρότρυνση.
Σε κάθε περίπτωση, όντως η εικόνα, ιδιαίτερα στις µέρες που
διανύουµε, πρέπει να έχει τη δική της υπόσταση ως µέσο µετάδοσης πληροφορίας. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και δεν πρέπει να
εκλείψει. Εδώ συµφωνούµε.
Επίσης, συµφωνήσαµε νοµίζω µέσα από τη συζήτηση, ότι σε
σχέση µε άλλα ζητήµατα ρύθµισης της οικονοµικής, εργασιακής,
επαγγελµατικής τους κατάστασης, το ασφαλιστικό κοµµάτι των
φωτορεπόρτερ είναι αρκετά ρυθµισµένο. Ενδεχοµένως να
χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις, κάποιες αναβαθµίσεις, κάποιες
ανανεώσεις σύµφωνα και µε την υπάρχουσα πραγµατικότητα. Σε
κάθε περίπτωση, όµως, είναι πολύ πιο ρυθµισµένο από τα υπόλοιπα ζητήµατα τα οποία είναι κυριολεκτικά στον αέρα, ιδίως µε
την είσοδο και του διαδικτύου ως φορέα µετάδοσης εικόνων, και
µάλιστα εντελώς ελεύθερο ή αρρύθµιστο ή ανεξέλεγκτο φορέα
µετάδοσης εικόνων.
Σε κάθε περίπτωση, συµφωνούµε ότι αυτά εντάσσονται στα
ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την πνευµατική ιδιοκτησία. Νοµίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει και η προσπάθεια ρύθµισής
τους και, βέβαια, από το αρµόδιο Υπουργείο που ρυθµίζει ζητήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Εγώ απλά θέλω να συµπληρώσω ότι οι νέοι ασφαλισµένοι, δηλαδή οι υπαχθέντες στην ασφάλιση µετά το 1993, του Τοµέα
Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών του ΕΤΑΠΜΜΕ, του ασφαλιστικού αυτού ταµείου, σε περίπτωση διακοπής
του επαγγέλµατος και κατ’ επέκταση της υποχρεωτικής ασφάλισής τους, µπορούν να ζητήσουν τη συνέχιση της ασφάλισής
τους προαιρετικά. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, µε ειδικούς όρους, βέβαια, και προϋποθέσεις. Δηλαδή, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει την υποχρεωτική ασφάλιση -χίλιες πεντακόσιες ηµέρες εργασίας τουλάχιστον- από τις οποίες οι τριακόσιες µέρες
είναι εντός τελευταίας πενταετίας πριν την υποβολή της αίτησης
και εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας
ασφάλισης.
Σε ό,τι αφορά τους παλιότερους ασφαλισµένους, δεν παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει νοµοθετικό κενό. Να, ένα σηµείο
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που χρήζει αντιµετώπισης. Και προκειµένου και οι παλιοί ασφαλισµένοι του τοµέα φωτοειδησεογράφων να µπορούν να συµπληρώσουν τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή τους, µπορεί να µπει µία σχετική προσθήκη στο καταστατικό του οικείου τοµέα. Να, ένα σηµείο, δηλαδή, στο οποίο θα
µπορούσαµε να έλθουµε και να εισφέρουµε.
Σε κάθε περίπτωση, νοµίζω ότι υπάρχουν θέµατα που µπορούν
να ρυθµιστούν. Θα σας συµβούλευα, όµως, εντελώς φιλικά στο
κάτω-κάτω, αν θέλετε, η προσπάθεια αυτή να γίνει µε επισπεύδον
το σχετικό, το αρµόδιο Υπουργείο και προφανώς, από εκεί να ξεκινήσετε εσείς, προκειµένου να προκύψει και να έλθει και εδώ
µέσα η σχετική συζήτηση για να ρυθµιστούν όλα αυτά τα ζητήµατα, που οπωσδήποτε πρέπει να ρυθµιστούν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Η τέταρτη µε αριθµό 1534/10-6-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτη Καµµένου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την υπόθεση «SIEMENS» και τα οικονοµικά ζητήµατα του
ΠΑΣΟΚ, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έβδοµη µε αριθµό 1540/10-6-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Ακολουθεί η τρίτη µε αριθµό 1530/10-6-2013 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς
τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την πιθανή µεταφορά του
Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει το λόγο για δύο λεπτά για να
αναπτύξει την επίκαιρη ερώτηση.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι µία ερώτηση εξειδικευµένη. Και για να
καταλάβουν και αυτοί που µας παρακολουθούν –αν µας παρακολουθούν κάποιοι- η ερώτησή µας έχει να κάνει µε την πιθανή
µεταφορά του Κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων.
Το 2002 το ΠΑΣΟΚ, µε δική του πρωτοβουλία και οµόφωνα η
Βουλή, αλλά και ο επιχειρηµατικός κόσµος, ψήφισε οι αρµοδιότητες από το τότε Υπουργείο Οικονοµικών να έλθουν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτή η µεταρρύθµιση σταδιακά µετά το 2007
άρχισε να αποδοµείται. Και τώρα τελευταία, λίγους µήνες πριν και η προηγούµενη κυβέρνηση και αυτή η Κυβέρνηση το έχει, οι
Υπουργοί µάλλον των κυβερνήσεων- κάθε φορά που οι Υπουργοί
έχουν µία ανάγκη ή έχουν µία ιδέα τη βαφτίζουν «µνηµονιακή»
για να τη φέρουν εδώ και να µας πουν ότι πρέπει να την ψηφίσουµε.
Δυστυχώς, όµως, γι’ αυτούς, ακόµα και οι Ολλανδοί σύµβουλοι
στην τελική τους έκθεση λένε ότι αυτή η υπηρεσία πρέπει να ενισχυθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα, ούτε µνηµονιακή υποχρέωσή µας είναι.
Αν σε αυτό το νέο µοντέλο που λέµε όλοι ότι η χώρα αλλάζει θέλουµε να αλλάξουµε το παραγωγικό µοντέλο, να µπορέσουµε
να κάνουµε στροφή της οικονοµίας, να υπάρχει εξωστρέφεια,
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας- δεν υπάρχει αυτός ο κλάδος
στο Υπουργείο Εξωτερικών, µε ποιον τρόπο θα βοηθήσουµε τη
χώρα µας;
Γι’ αυτό θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η θέση του Υπουργείου Εξωτερικών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτριος Κούρκουλας.

13163

Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση του κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου δεν είναι
µόνο επίκαιρη, είναι και κρίσιµη.
Πράγµατι, εµείς στο Υπουργείο Εξωτερικών πιστεύουµε ότι η
οικονοµική διπλωµατία αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής για δύο βασικούς λόγους:
Πρώτον, κανείς δεν µπορεί σήµερα ούτε καν να διανοηθεί ότι
µπορεί µία χώρα να ασκεί αποτελεσµατική εξωτερική πολιτική
χωρίς να υπάρχει στενή σχέση –θα έλεγα όσµωση- µεταξύ της
οικονοµικής πολιτικής και της οικονοµικής διπλωµατίας µε την
εξωτερική πολιτική. Κάθε πρέσβης, κάθε διπλωµάτης, κάθε εκπρόσωπος της χώρας πρέπει να γνωρίζει και να κατέχει τα θέµατα τα οικονοµικά εξίσου καλά και εξίσου σε βάθος όπως και
τα παραδοσιακά εθνικά θέµατα.
Δεύτερος λόγος, για τον οποίο για την Κυβέρνηση και το
Υπουργείο Εξωτερικών η οικονοµική διπλωµατία αποτελεί βασική
προτεραιότητα είναι ότι η βαθιά οικονοµική κρίση, την οποία
διέρχεται η χώρα µας, καθιστά την οικονοµική διπλωµατία βασική
προτεραιότητα της στρατηγικής εξόδου από την κρίση.
Έχει γίνει πλέον αντιληπτό από όλους ότι ο δρόµος της εξόδου από την κρίση περνάει από την αύξηση των εξαγωγών, από
την ενίσχυση του τοµέα των διεθνώς εµπορεύσιµων αγαθών και
από τη δυναµική παρουσία των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού και βεβαίως και από την προσέλκυση επενδύσεων.
Η κινητήριος δύναµη της ελληνικής οικονοµίας τα επόµενα
χρόνια θα είναι η εξωτερική κατανάλωση και όχι η εσωτερική.
Έχω πει και παλαιότερα ότι η εξωστρέφεια αποτελεί πλέον πατριωτικό καθήκον. Καµµία οικονοµική απόφαση δεν λαµβάνεται
σήµερα –είτε από τον ιδιωτικό είτε από το δηµόσιο τοµέα- χωρίς
να λαµβάνονται υπ’ όψιν πολιτικές παράµετροι.
Το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, είναι, εκ φύσεως, η καρδιά,
το κέντρο της οικονοµικής διπλωµατίας.
Ένα σηµαντικό κοµµάτι της οικονοµικής διπλωµατίας περνάει
επίσης από τις Βρυξέλλες, από τα ευρωπαϊκά Όργανα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα και εκεί, σε ευρωπαϊκά ζητήµατα, το
Υπουργείο Εξωτερικών έχει τη βασική ευθύνη της χάραξης της
πολιτικής.
Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως αναφέρθηκε
στην ερώτηση, του κυρίου Βουλευτή, διαθέτει ένα σηµαντικό εργαλείο, που είναι τα γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στις πρεσβείες µας, µέσω των οποίων έχουµε δηµιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο σε χώρες του εξωτερικού, µε εµπορικό
ενδιαφέρον για τους Έλληνες επιχειρηµατίες. Χωρίς κόστος οι
ελληνικές επιχειρήσεις έχουν άµεση πρόσβαση στις υπηρεσίες
ενός εξειδικευµένου συµβούλου, ο οποίος είναι µόνιµα εγκατεστηµένος στην περιοχή ενδιαφέροντός του. Ήδη οι ελληνικές
επιχειρήσεις αξιοποιούν όλο και περισσότερο τις παρεχόµενες
από τα γραφεία ΟΕΥ υπηρεσίες. Το 2012 καταγράφηκαν δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια αιτήµατα έναντι έντεκα χιλιάδων το
2011, δηλαδή αύξηση 30%.
Σηµειώνω, επίσης, µε ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι στο Υπουργείο
Εξωτερικών µπορούµε να καταγράφουµε και το βαθµό ικανοποίησης από τις παρεχόµενες υπηρεσίες, αφού τα γραφεία ΟΕΥ
είναι η µόνη υπηρεσία του ελληνικού δηµοσίου που είναι πιστοποιηµένη µε το σύστηµα ISO.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Με βάση, λοιπόν, αυτό το σύστηµα, οι ελληνικές επιχειρήσεις
είναι ικανοποιηµένες κατά 95% από τις δωρεάν λαµβανόµενες
υπηρεσίες από τα γραφεία ΟΕΥ.
Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, έχουν
πλήρη συνείδηση της σηµασίας της οικονοµικής διπλωµατίας ιδίως στη σηµερινή εποχή της κρίσης- και στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του δηµόσιου τοµέα εξετάζει συνολικά το µοντέλο
και τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών προώθησης της εξωστρέφειας από τη χώρα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Υφυπουργέ,
θα συνεχίσετε στη δευτερολογία σας.

13164

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ πολύ.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
Ορίστε, κ. Κωνσταντινόπουλε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε προσοχή. Και κατάλαβα –θα
µου το πείτε βέβαια και στη δευτερολογία σας- ότι εσείς στηρίζετε το αίτηµα και την προσπάθεια των υπαλλήλων στα γραφεία
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, οι οποίοι, σύµφωνα και
µε τα στοιχεία που µας δώσατε, κάνουν µία πολύ σοβαρή δουλειά, ώστε να παραµείνουν εκεί. Και όχι απλώς για να παραµείνουν, αλλά να µπορέσετε να διευρύνετε και να στηρίξετε περισσότερο τους Έλληνες επιχειρηµατίες εξαγωγείς.
Ελπίζω να το κατάλαβα καλά.
Άκουσα πώς πρέπει να αξιολογούνται και πώς πρέπει να κρίνονται οι διπλωµάτες. Εύχοµαι να γίνεται µε αυτόν τον τρόπο,
δηλαδή µε τη δουλειά τους. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτήν την
κατεύθυνση πρέπει να κινείται το Υπουργείο Εξωτερικών.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο: Αν µεταφέρουµε σε
αυτή τη κρίσιµη στιγµή, λίγο πριν την Προεδρία -η οποία θέτει
ως πρώτη προτεραιότητα το 2014 την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή- αυτόν τον κλάδο και ξεκινήσουµε πάλι από
την αρχή, πώς θα µπορέσουµε να στηρίξουµε όλα αυτά που είπατε στην πρωτολογία σας;
Κύριε Υπουργέ, θέλω να ξέρετε ότι εµείς δεν µπορούµε να
απεµπολήσουµε αυτήν την προσπάθεια. Μας ενδιαφέρει να στηρίξουµε όχι τους εργαζόµενους του Υπουργείου Εξωτερικών που
µπορεί να πάνε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά µας ενδιαφέρει
και πιστεύουµε πάρα πολύ στην προσπάθεια που κάνουν και στηρίζουν τους Έλληνες εξαγωγείς. Πιστεύουµε ότι αυτός είναι ο
µοναδικός δρόµος που θα φέρει ανταγωνιστικότητα και θα στηρίξει την προσπάθεια της χώρας.
Σας παρακαλούµε να µεταφέρετε και στην υπόλοιπη πολιτική
ηγεσία ότι θα είµαστε εδώ και θα στηρίξουµε αυτήν την πρωτοβουλία µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Κούρκουλας, για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Θα
σας απαντήσω ευθέως στο ερώτηµά σας.
Δεν υπάρχει ένα µόνο µοντέλο οργάνωσης των διοικητικών
υπηρεσιών που ασχολούνται µε την εξωστρέφεια. Έχουµε µελετήσει κι έχουµε δει τι γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι
οποίες έχουν επιτύχει σε αυτόν τον τοµέα. Υπάρχουν διαφορετικά µοντέλα τα οποία πρέπει να µελετήσουµε αλλά και να προσαρµόσουµε στην ελληνική πραγµατικότητα.
Όπως είπα και στην αρχή και το επαναλαµβάνω, στο πλαίσιο
της αναδιοργάνωσης του δηµόσιου τοµέα, προσπαθούµε να
βρούµε το βέλτιστο µοντέλο σύµφωνα µε τα ελληνικά δεδοµένα
για την προώθηση της εξωστρέφειας.
Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που εµπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία. Αυτό είναι αναγκαίο και δεν είναι
κάτι πρωτόγνωρο. Υπάρχουν φορείς που ανήκουν σε διαφορετικά Υπουργεία, όπως στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο
Οικονοµικών, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο
Υπουργείο Τουρισµού.
Στόχος µας είναι να βρεθεί το βέλτιστο σχήµα για τον πιο αποδοτικό συντονισµό, για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
σε αυτό τον τοµέα. Είµαστε σε συζητήσεις και σε αναζήτηση του
µοντέλου. Είµαστε ανοιχτοί και λαµβάνουµε υπ’ όψιν και τη δική
σας παρέµβαση. Είµαστε σε συνεννόηση, επίσης και µε τους ξένους εµπειρογνώµονες που διαθέτουν εµπειρία σε αυτό τον
τοµέα.
Το ζητούµενο, λοιπόν, είναι η υποβοήθηση της εξωστρέφειας.
Το ποιος φορέας θα έχει ποια αρµοδιότητα είναι κάτι που πρέπει
να το δούµε. Νοµίζω ότι πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισµός όλων των φορέων και των διαφόρων Υπουργείων που
ασχολούνται µε αυτό το θέµα. Ο προβληµατισµός συνεχίζεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πιστεύω ότι πολύ σύντοµα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις δικές
σας παρεµβάσεις αλλά και το διάλογο µε τους επιχειρηµατικούς
φορείς -οι οποίοι ζουν καθηµερινά αυτά τα πράγµατα κι έχουν
εµπειρία- θα καταλήξουµε σε µία πρόταση η οποία θα βελτιώνει
ακόµη περισσότερο το σηµερινό σύστηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Συνεχίζουµε µε την δεύτερη µε αριθµό 1538/10-6-2013 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Καρδίτσας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Νικολάου Μιχαλάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο
Καρδίτσας.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχαλάκης, για δύο λεπτά για να αναπτύξει
την επίκαιρη ερώτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι δηµόσιες δαπάνες για την υγεία από το
2009 έως σήµερα έχουν µειωθεί κατά 41,4%. Στα δηµόσια νοσοκοµεία λείπουν τουλάχιστον εξίµισι χιλιάδες γιατροί, καθώς από
το 2010 αποχώρησαν δύο χιλιάδες γιατροί, ενώ µέσα στο 2013
αναµένεται να αποχωρήσουν τουλάχιστον χίλιοι γιατροί ακόµη.
Με τη µέθοδο αυτή, προσλαµβάνοντας δηλαδή επικουρικούς
γιατρούς, δεν λύνεται το πρόβληµα στελέχωσης των νοσοκοµείων, καθώς οι ελλείψεις είναι διαρκείς, µε αποτέλεσµα να υπολειτουργούν οι κλινικές, να υποβαθµίζεται η παροχή ιατρικών
υπηρεσιών, καθώς οι επικουρικοί γιατροί θητεύουν για ένα και
µόνο χρόνο στα νοσοκοµεία.
Τη στρεβλή αυτή κατάσταση έχουν καταγγείλει και τα συνδικαλιστικά όργανα των γιατρών, όπως είναι η ΟΕΝΓΕ. Οι ανάγκες
των νοσοκοµείων σε προσωπικό έχουν αυξηθεί κυρίως λόγω της
αυξηµένης προσέλευσης του πληθυσµού και πιο πολύ ανασφάλιστων, άπορων, αδύναµων οικονοµικά. Τα νοσοκοµεία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, η ύφεση και η λιτότητα εξαιτίας της
οικονοµικής κρίσης και της ακολουθούµενης πολιτικής των µνηµονίων έχει οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση των υπηρεσιών
υγείας στην Ελλάδα, µε γενικότερη συνέπεια για το επίπεδο της
δηµόσιας υγείας στη χώρα και τον πληθυσµό της.
Μια µικρή εικόνα αυτής της κατάστασης είναι και το Νοσοκοµείο της Καρδίτσας, το οποίο πριν τέσσερις µήνες περίπου οµόφωνα ζήτησε επτά επικουρικούς ιατρούς για άµεση πρόσληψη.
Τελικά, προσλήφθηκε ένας επικουρικός γιατρός στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
Ο τρόπος, κύριε Υπουργέ, που πολιτεύεστε αφήνει βάσιµες
υπόνοιες για τη συγχώνευση των Νοσοκοµείων Καρδίτσας και
Τρικάλων και την κατάργηση µονάδων και κλινικών, απειλώντας
τους δυο αυτούς νοµούς -όπου περίπου υπάρχουν τριακόσιες
χιλιάδες κάτοικοι- χωρίς επαρκή δηµόσια υγειονοµική κάλυψη,
χωρίς τµήµατα, κλινικές, γιατρούς και νοσηλευτές για τις πραγµατικές υγειονοµικές ανάγκες του πληθυσµού.
Γι’ αυτό σας ερωτώ αν έχετε σκοπό να προστατεύσετε το
υπάρχον προσωπικό στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ και πιο συγκεκριµένα, αν στην Καρδίτσα θα ενισχύσετε ουσιαστικά µε προσωπικό
-για αρχή τουλάχιστον µε τους επτά γιατρούς που απαιτεί και το
διοικητικό συµβούλιο µε οµόφωνη απόφασή του- µε άµεση πρόσληψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υπουργός Υγείας
κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καταλαβαίνω την ανάγκη ασκήσεως αντιπολιτευτικής δραστηριότητος, αλλά πρέπει αυτή η δραστηριότητα να εφάπτεται και
της πραγµατικότητος, όχι ότι εγώ παρουσιάζω την κατάσταση
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας ειδυλλιακή. Έχω πει επανειληµµένως
ότι ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας βιώνει καθηµερινά τα προβλήµατα του τοµέα της υγείας του οποίου έχει την τιµή να προΐσταται. Και επανειληµµένως έχω εκδηλώσει το σεβασµό µου, την
εκτίµησή µου και την ευγνωµοσύνη µου στους ιατρούς, στους
νοσηλευτές, στο διοικητικό προσωπικό το οποίο εργάζεται στο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, γιατί παρέχει υπηρεσίες κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.
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Όµως, η πραγµατικότητα, αξιότιµε κύριε συνάδελφε, δεν είναι
έτσι όπως την περιγράψατε. Κατ’ αρχάς, σε ό,τι αφορά τους επικουρικούς, στο µέτρο των δυνατοτήτων έχουµε ανταποκριθεί.
Αναφέρετε τον έναν επικουρικό της τελευταίας προκήρυξης και
αποσιωπάτε τους τρεις επικουρικούς της προηγουµένης. Και
όπως επανειληµµένως έχω πει στη Βουλή και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, µετέτρεψα τις προκηρύξεις για επικουρικούς σε προκηρύξεις οι οποίες έχουν δυναµικό χαρακτήρα. Δεν
προβαίνουµε σε προκήρυξη επικουρικών µια φορά το εξάµηνο ή
ανά τρίµηνο, αλλά σχεδόν καθηµερινά. Εξασφαλίσαµε εξακόσιες
είκοσι δύο πιστώσεις, οι οποίες κατανέµονται σύµφωνα µε τις εµφανιζόµενες ανάγκες, για να είµαστε όσο το δυνατόν πιο ευέλικτοι, αποτελεσµατικοί στο πρόβληµα των διαφαινόµενων αναγκών.
Επίσης, δεν είναι αυτή η κατάσταση που περιγράψατε στο Νοσοκοµείο της Καρδίτσας, ότι έχουν υποβαθµιστεί οι υπηρεσίες,
ότι δεν εξυπηρετούνται οι ασθενείς, επειδή έχουµε ζητήµατα µε
το προσωπικό. Είναι µια πραγµατικότητα ότι έχουµε ανάγκες σε
προσωπικό σε όλη τη χώρα. Το 95% των επισκεπτών ασθενών
του Νοσοκοµείου Καρδίτσης σε πρόσφατη δηµοσκόπησηέρευνα που έκανε η διοίκηση του Νοσοκοµείου -από ό,τι µε ενηµερώνουν εδώ µε τα ενηµερωτικά σηµειώµατα- δηλώνουν ευχαριστηµένοι. Επίσης, αυτά τα οποία σας έχει δηλώσει ο Υπουργός
-καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στο οποίο έχω την τιµή να είµαι
Υπουργός Υγείας- ισχύουν.
Από πού θα κλείσουν τα Νοσοκοµεία των Τρικάλων, της Καρδίτσας, της Σπάρτης, της Καλαµάτας που άκουγα χθες; Δηλαδή,
πρέπει να δηµιουργηθεί µια κατάσταση στη χώρα εκ του µη
όντος; Να ενσπείρουµε ανησυχίες την ώρα που δεν υπάρχει τέτοιο ζήτηµα;
Αυτά για τα οποία έχω δεσµευτεί και υλοποιούνται είναι τα νέα
νοµικά πρόσωπα, είναι οι συνενώσεις κλινικών και τµηµάτων.
Αυτά ισχύουν. Πρέπει δε να αντιληφθείτε και εσείς ότι κάτω από
τις παρούσες δηµοσιονοµικές συνθήκες δεν υπάρχουν άλλες
επιλογές, µε µόνο κριτήριο το σεβασµό στον Έλληνα φορολογούµενο.
Οι Έλληνες φορολογούµενοι, οι ασφαλισµένοι, πληρώνουν για
να έχουν υπηρεσίες υγείας, όχι για οτιδήποτε άλλο. Τα έσοδα,
λοιπόν, από τους φορολογούµενους και τις εισφορές τους στα
ταµεία, δεν επαρκούν για όλες τις υπηρεσίες τις οποίες εµείς
απολάβουµε στη χώρα µας.
Άρα, εδώ προκειµένου να µην επεκτείνεται περαιτέρω ο δανεισµός, πρέπει να δούµε τι είναι εκείνο που µπορούµε να διορθώσουµε, χωρίς να µειώσουµε το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και µε µια κουβέντα να νοικοκυρέψουµε τα πράγµατα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, δεν
είναι κάτι άλλο. Επανειληµµένως σας έχω πει ότι δεν υπάρχει
οποιαδήποτε πτυχή, την οποία να θέλω να αποκρύψω ή να ωραιοποιήσω. Και γι’ αυτό είµαι πάντοτε πρόθυµος στην Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων να συζητάµε όλα τα θέµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. Νικόλαος Μιχαλάκης, έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι προσωπικό το πρόβληµα, ούτε κάνω
µοµφή προς εσάς. Αλίµονο. Είναι θέµα πολιτικών επιλογών. Εγώ
θα σας πω ότι από το νέο Οργανισµό του Νοσοκοµείου Καρδίτσας, βάσει επίσηµων στοιχείων, προβλέπονται εκατόν µία θέσεις γιατρών του ΕΣΥ και αυτή τη στιγµή υπηρετούν µόνο εξήντα
τρεις γιατροί. Υπάρχει έλλειµµα και δεν το ανακαλύπτω εγώ.
Όντως είπατε ότι προσλήφθηκαν τρεις επικουρικοί γιατροί, µετά
από αίτηµα για πρόσληψη δέκα τεσσάρων γιατρών. Επειδή,
όµως, οι ανάγκες του Νοσοκοµείου είναι πραγµατικά αυξηµένες,
στις 31-1-2013 το Διοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα ζήτησε άλλους
επτά γιατρούς και προσλήφθηκε ένας µόνο κι αυτός νεφρολόγος.
Θα σας πω λιγάκι την κατάσταση που υπάρχει στο Νοσοκοµείο
Καρδίτσας. Υπάρχουν δύο γυναικολόγοι. Δεν µπορούν να βγάλουν τις εφηµερίες δύο γυναικολόγοι. Ο ένας, µάλιστα, αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα υγείας. Ζητήσανε έναν ακτινολόγο,
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διότι υπάρχουν µόνο πέντε και βέβαια µε ειδίκευση στον αξονικό
και µαγνητικό τοµογράφο που όπως καταλαβαίνετε, επειδή
υπάρχει έλλειψη προσωπικού υπολειτουργεί. Ζήτησαν έναν αναισθησιολόγο, διότι είναι µόνο τέσσερις. Ζήτησαν ένα νεφρολόγο,
διότι αυτός που υπάρχει είναι ο Διευθυντής και βγαίνει στη σύνταξη στις αρχές Αυγούστου. Ζήτησαν έναν παιδίατρο, διότι
υπάρχουν µόνο τρεις. Αυτοί οι παιδίατροι κάνουν δέκα εφηµερίες οι καθένας το µήνα, που είναι πάρα πολλές. Ζήτησαν έναν
νευρολόγο, διότι δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας. Τα νευρολογικά περιστατικά παραπέµπονται στους παθολόγους. Αναγκάζονται να πληρώνουν εξωτερικό νευρολόγο για να περιθάλπει
τους αρρώστους. Επίσης, ζήτησαν έναν ψυχίατρο, διότι δεν
υπάρχει κανένας.
Αυτά που σας λέω δεν είναι νούµερα έξω από την πραγµατικότητα. Αυτή, δυστυχώς, είναι η πραγµατικότητα. Και το θέµα
είναι ότι αυτή η πραγµατικότητα θα γίνει ακόµα πιο σκληρή όσο
ακολουθούµε αυτές τις πολιτικές, που εσείς έχετε επιλέξει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υπουργός Υγείας
κ. Λυκουρέντζος, έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε, θα σας πω µια αλήθεια, την οποία θα αµφισβητήσετε,
αλλά αξίζει να την πω, για την ιστορία του πράγµατος. Ο όποιος
Πρωθυπουργός, η όποια Κυβέρνηση, ο όποιος Υπουργός Υγείας,
δε µπορεί να κάνει διαφορετική πολιτική.
Αν θέλει να υπηρετήσει το εθνικό συµφέρον, αν θέλει να απευθύνεται µε έντιµο τρόπο στον ελληνικό λαό, δεν µπορεί να κάνει
διαφορετικά. Αυτό συµβαίνει όχι διότι έχουµε ένδεια ιδεών και
προτάσεων, αλλά υπάρχει διαφορά ανάµεσα στην ουτοπία και
την πραγµατικότητα. Αν είµαστε σήµερα εδώ, είµαστε διότι πήραµε πολλές φορές ως χώρα το δρόµο της ουτοπίας.
Ευτυχώς είµαι ένας από τους πολιτικούς που δεν ακολούθησα
ποτέ αυτόν το δρόµο. Το 2005 σε συνέντευξή µου έλεγα ότι δεν
υπάρχουν περιθώρια για αυξήσεις µισθών και συντάξεων. Ήµουν
ενός έτους Βουλευτής, αλλά διάβαζα καλά τους προϋπολογισµούς. Στην εκλογική µου περιφέρεια, άσπονδοι φίλοι πήραν τη
συνέντευξη και έλεγαν «ελάτε να δείτε τι Βουλευτή βγάλατε».
Όµως, πόσο δίκιο είχα! Όµως δεν δικαιώνεται κανείς εν µέσω
της δυστυχίας της πατρίδας.
Γιατί κάνω λοιπόν αυτήν την αναφορά; Ως ελληνική κοινωνία
οδηγήσαµε εδώ τα πράγµατα και σήµερα αξιοποιούµε ευκαιρίες
που µας προσφέρουν οι εταίροι µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για
να διορθώσουµε την κατάσταση της χώρας µας. Όµως θα είµαστε αποτελεσµατικοί, αν έχουµε επίγνωση της πραγµατικότητας
και τι είναι αυτό που πρέπει να διορθώσουµε. Πρέπει να αποφασίσουµε να είµαστε χρήσιµοι κι όχι ευχάριστοι.
Αυτές τις µέρες ακούω πολλούς που θέλουν να είναι ευχάριστοι –και δεν απευθύνοµαι σ’ εσάς, εννοώ και άλλους, όπως καθηγητές πανεπιστηµίου, µετέχοντες των δηµοσίων πραγµάτων,
κ.λπ.- και έχουν όλες τις λύσεις έτοιµες, ενώ δεν µπαίνουν ποτέ
στον κόπο να τις κοστολογήσουν ούτε να εξηγήσουν πώς αυτά
θα γίνουν στη χώρα. Και ο δρόµος προς την ουτοπία συνεχίζεται.
Κλείνοντας, επανέρχοµαι στην ερώτησή σας και σας λέω το
εξής: Ναι, κύριε συνάδελφε, πολλά απ’ αυτά που είπατε είναι
ανάγκες του νοσοκοµείου. Σας απαντώ ότι µε ευελιξία και µε καθηµερινή προσπάθεια, επιχειρούµε να δώσουµε λύσεις και απαντήσεις.
Όσον αφορά τις ειδικότητες τις οποίες αναφέρατε, στην αµέσως επόµενη προκήρυξη θα δούµε τι ακριβώς µπορούµε να κάνουµε. Δεν µιλώ για όλες τις ειδικότητες, αλλά για εκείνες που
περιγράψατε, όπως του γυναικολόγου ή του νευρολόγου, όπου
θα δούµε τι µπορούµε να κάνουµε. Εκεί που υπάρχουν τέσσερις
γιατροί δεν βγάζουµε πέµπτο, αυτή είναι η δυνατότητα. Δεν
µπορώ να υποσχεθώ ότι θα βγάλουµε και πέµπτο µε επικουρικό
στην ίδια ειδικότητα.
Μη νοµίζετε ότι αντιδικούµε επί προσωπικής βάσεως. Γι’ αυτό
σας ευχαριστώ για την ερώτηση την οποία υποβάλατε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεχίζουµε µε την
έβδοµη µε αριθµό 1541/10-6-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµα-
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τος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα στο ειδικό αντικαρκινικό Νοσοκοµείο «Μεταξά».
Η κ. Μανωλάκου έχει το λόγο για δύο λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση ρίξατε µαύρο και την εκτελέσατε σε µία νύχτα. Τα δηµόσια νοσοκοµεία τα εκτελείτε µε αργό
θάνατο κάθε µέρα. Τους αφαιρείτε και από µία ποσότητα οξυγόνου, µέχρι να πεθάνουν από ασφυξία.
Μία τέτοια περίπτωση είναι και το αντικαρκινικό Νοσοκοµείο
«Μεταξά». Μπορεί να βρίσκεται στον Πειραιά, αλλά καλύπτει ευρύτερες ανάγκες όχι µόνο του Πειραιά, αλλά και των νησιών και
της Πελοποννήσου και άλλων περιοχών. Αυτό το λέω, διότι η
κρατική χρηµατοδότηση έχει περιοριστεί δραµατικά, µε συνέπεια
το νοσοκοµείο να προσπαθεί να λειτουργήσει µε έσοδα που προκύπτουν από την πώληση –το επαναλαµβάνω- υπηρεσιών υγείας
στους ασθενείς και να περικόπτει λειτουργικά έξοδα σε βαθµό,
που να µην καλύπτονται πραγµατικές ανάγκες.
Λείπουν µηχανήµατα –και µιλώ για αντικαρκινικό νοσοκοµείοόπως αξονικός τοµογράφος, ψηφιακός µαστογράφος, µαγνητικός τοµογράφος και επικίνδυνες είναι οι ελλείψεις στο προσωπικό, που µειώνεται ραγδαία. Στο Νοσοκοµείο «Μεταξά» λείπει
το 50% του νοσηλευτικού προσωπικού που απαιτείται. Το όριο
δηλαδή ασφαλούς λειτουργίας είναι µόνο το 50% του προσωπικού.
Η εντατικοποίηση και η έλλειψη µέτρων υγείας αυξάνουν την
έκθεση των εργαζοµένων σε επαγγελµατικούς κινδύνους. Βεβαίως η αναµονή για πολλούς καρκινοπαθείς έχει αυξηθεί σε
δυόµισι µήνες, που αυτό σηµαίνει ότι ο καρκίνος έχει προχωρήσει σε επόµενο στάδιο ή έχει κάνει µετάσταση µε τραγικές επιπτώσεις πολλές φορές στην πορεία αντιµετώπισης της νόσου.
Να πω για τα κρεβάτια που κόβονται συνεχώς και γίνονται συγχωνεύσεις;
Ολοκληρώνω µε αυτά που ζητάµε απαντήσεις από εσάς, κύριε
Υπουργέ: Να εξασφαλιστεί επαρκής χρηµατοδότηση του νοσοκοµείου. Επάρκεια σε όλα τα αναγκαία φάρµακα και λοιπά. Να
διασφαλιστεί πλήρης και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
όλων των ασθενών. Να καταργηθεί ο νέος οργανισµός όπου συρρικνώνει το προσωπικό. Και όχι µόνο να προσληφθούν και να στελεχωθούν για ανάπτυξη όλων των τµηµάτων, αλλά να µονιµοποιηθούν και οι εργαζόµενοι µε ελαστικές σχέσεις εργασίας,
καθώς και αυτοί που είναι µε εργολαβικά συνεργεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο
Υπουργός Υγείας κ. Λυκουρέντζος για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, σ’ ό,τι αφορά τα θέµατα των χρηµατοδοτήσεων και στο Νοσοκοµείο «Μεταξά» και στα υπόλοιπα νοσοκοµεία της χώρας, η χρηµατοδότηση εξελίσσεται οµαλά. Ό,τι
προβλέπεται στον τακτικό προϋπολογισµό, κατανέµεται και εξελίσσεται οµαλά, όπως και το πρόγραµµα προµηθειών του νοσοκοµείου.
Προβλήµατα πάντοτε, όπως έλεγα και στην προηγούµενη
απάντησή µου, θα υπάρχουν. Τα γεννά η ίδια η ζωή στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας, άλλα διότι προκύπτουν από αδυναµίες στην
άσκηση διοικήσεως, άλλα διότι το ανθρώπινο δυναµικό µε τα
προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει η καθεµία και ο καθένας εργαζόµενος, επιστήµονας ή διοικητικό προσωπικό, προσαυξάνουν
τις δυσκολίες στη λειτουργία του νοσοκοµείου. Έχουµε, επαναλαµβάνω και σ’ εσάς, ζήτηµα µε την κάλυψη όλων των αναγκών
σε ανθρώπινο δυναµικό, σε προσωπικό.
Πέρα από αυτό, είχαµε πρόσφατα στις 10-05-2013 την εξής
προκήρυξη: δύο θέσεις δωδεκάµηνες κλάδου ΠΕ ακτινοφυσικών,
τρεις θέσεις δωδεκάµηνες κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής για τις
ΜΕΘ, τέσσερις θέσεις κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής επίσης δώδεκα
µηνών, µία θέση ιατρικών εργαστηρίων δώδεκα µηνών, δύο θέσεις κλάδου ραδιολογίας-ακτινολογίας, επικουρικοί γιατροί. Γίνεται µία προσπάθεια να αντιµετωπιστούν αυτές οι έκτακτες
ανάγκες.
Επίσης έχουν διατεθεί 9,5 εκατοµµύρια ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του 2011, ούτως ώστε να δίνεται
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η δυνατότητα στο νοσοκοµείο να έχει µία περισσότερο άνετη
πρόσβαση στην αγορά, στους προµηθευτές του, διότι όλα αυτά
συνδέονται µεταξύ τους. Η χρηµατοδότηση για τις εφηµερίες
του νοσοκοµείου επίσης είναι οµαλή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επαναλαµβάνω και σ’ εσάς ότι δεν επιχειρώ να σας παρουσιάσω άλλη κατάσταση. Εγώ ζω µε τα προβλήµατα. Αυτή είναι η
κατάσταση. Όµως περιµένω και από εσάς να αναγνωρίσετε ότι
δεν µένουµε απαθείς. Προσπαθούµε να κάνουµε ό,τι είναι δυνατό.
Ξέρω ότι το κόµµα σας έχει µια άλλη ιδεολογική και πολιτική
προσέγγιση για τα δηµόσια πράγµατα. Σας αναγνωρίζω τη συνέπειά σας, την άποψή σας. Έχουµε όµως διαφορετική γνώµη.
Δεν µπορούµε να φανταστούµε µία κοινωνία µονίµων δηµοσίων
υπαλλήλων στο σύνολό της, όπως επιτάσσει το δικό σας ιδεολογικοπολιτικό δόγµα, γιατί δυστυχώς όπου εφαρµόστηκε, κατέρρευσε.
Τουλάχιστον εµείς υπερασπιζόµαστε το φιλελεύθερο δηµοκρατικό σύστηµα, έχοντας το τεκµήριο, το ιστορικό πλέον, ότι οι
περισσότερες κοινωνίες χάριν αυτού του συστήµατος προόδευσαν.
Άρα δεν θα συµπέσουµε ποτέ στην άποψη της καθολικής
εφαρµογής της αρχής «όλοι οι πολίτες δηµόσιοι υπάλληλοι», από
την ώρα που έχουµε την τόσο θεµελιακή ιδεολογική διαφορά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Διαµάντω Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, ότι έχουµε ιδεολογικές διαφορές, είναι ολοφάνερο. Για εσάς πρόοδος είναι η
αγριότητα του καπιταλιστικού σάπιου συστήµατος, που στερεί
υγεία, παιδεία και δουλειά στο σύνολο του λαού, για να κερδίζουν οι καπιταλιστές, χρήµα, κέρδη, εξουσία και προνόµια. Είναι
η διαφορά µας αδυσώπητη.
Θα αναφερθώ ωστόσο, στο ζήτηµα και στα ερωτήµατα που
έθεσα. Ωραιοποιείτε την κατάσταση και σας το λέω ειλικρινά ότι
την ωραιοποιείτε. Χθες υπήρχε συγκέντρωση στο προαύλιο του
Νοσοκοµείου «Μεταξά» από τους εργαζοµένους. Σήµερα ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» δηµοσιεύει τι έλεγαν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι. Σας
διαβάζω: «Μας είπατε καµµιά δεκαριά για νέες θέσεις εργασίας».
Ακούστε µε λοιπόν. Σε τρεις µέρες από σήµερα, δηλαδή το ερχόµενο Σάββατο, επειδή µειώθηκε το κονδύλι για την καθαριότητα, τριάντα συνάδελφοι θα χάσουν τη δουλειά τους και η
καθαριότητα στο νοσοκοµείο θα είναι ελλιπής. Οι ίδιοι οι εργαζόµενοι το λένε. Τα στοιχεία που σας φέραµε εµείς δεν τα βγάλαµε µέσα από την κοιλιά µας. Πήγαµε περιοδεία µέσα στους
χώρους δουλειάς, µιλήσαµε µε τη διοικήτρια του νοσοκοµείου
και µας είπε τι ελλείψεις και τι χρέη έχει. Αυτά τα στοιχεία που
δίνετε εσείς, σε καµµία περίπτωση δεν καλύπτουν ούτε καν τα
χρέη ούτε τις δυσκολίες που έχουν µε τους προµηθευτές, για να
συνεχίσουν την κανονική λειτουργία. Αν κάνουµε την επίκαιρη
ερώτηση και επιµένουµε –γιατί είναι η τρίτη φορά που την καταθέτουµε- είναι ακριβώς για να σας πιέσουµε να µην πεθάνει και
το µοναδικό αντικαρκινικό νοσοκοµείο στον Πειραιά.
Σας ερωτώ λοιπόν: Ξέρετε τι χρέος έχει το Νοσοκοµείο «Μεταξά», πέρα από τον προϋπολογισµό που έχει κάθε φορά που
είναι ασφυκτικός και στραγγαλιστικός;
Σήµερα είναι η πανελλαδική απεργία για τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Να σας πω κάτι; Όταν ενωθεί ο λαός για δηµόσια, δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια και για εξασφάλιση δουλειάς χωρίς
να υπάρχει ανεργία, όταν ικανοποιηθούν όλες οι λαϊκές ανάγκες,
τότε ο λαός θα έχει κάνει βήµα για να γκρεµίσει τους εκµεταλλευτές και το εκµεταλλευτικό σύστηµα, αυτό που στηρίζετε
εσείς, αυτό που ονοµάζετε πρόοδο και τότε να ξέρετε ότι θα είναι
γιορτή για όλο το λαό, γιατί θα είναι η νίκη του και αυτή η µέρα,
αργά ή γρήγορα, θα έλθει. Το σοσιαλιστικό σύστηµα µπορεί να
έκανε τα λάθη του, αλλά δηµόσια υγεία είχε εξασφαλίσει σ’
όλους, όπως και δουλειά και παιδεία και πρόνοια και τα καλά
ενός συστήµατος πρέπει να τα παραδέχεται κανείς και να µαθαίνει απ’ αυτά, όπου και να βρίσκεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υπουργός Υγείας
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κ. Λυκουρέντζος έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Θα κρατήσω την απάντηση για το ιδεολογικό στο τέλος, διότι θέλω να
σας πω ότι µε πολύ σεβασµό στις παρατηρήσεις που κάνετε, στη
γνώµη των εργαζοµένων, στο δηµοσίευµα του «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ»,
που αναφέρεται στα προβλήµατα, σας επαναλαµβάνω ότι γνωρίζουµε τα προβλήµατα και δεν ωραιοποιούµε την πραγµατικότητα, αλλά η προσπάθειά µας δεν εξαντλείται στο να καταγράψουµε το πρόβληµα, να γίνει και µία συγκέντρωση και να βγει και
ένα δηµοσίευµα. Αυτό βοηθάει ίσως στην άσκηση κοµµατικής
επιρροής. Κατανοητό.
Σ’ ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του νοσοκοµείου, σας είπα ότι
9,5 εκατοµµύρια έχουν ήδη διατεθεί. Τα νοσοκοµεία µας όφειλαν
ένα δισεκατοµµύριο εκατόν πενήντα επτά εκατοµµύρια ευρώ σε
ληξιπρόθεσµες οφειλές.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είκοσι δύο εκατοµµύρια είναι το
χρέος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Χθεσινά
στοιχεία τα οποία έχω στο Υπουργείο, δείχνουν ότι έχουµε ξεπεράσει στις εξοφλήσεις το 60%. Υπάρχει σηµαντική πρόοδος. Φιλοδοξούµε µέχρι τις 31 Ιουλίου να έχουµε καλύψει το σύνολο
των υποχρεώσεων των νοσοκοµείων. Αυτοί οι οποίοι καταγγέλλετε, η Ευρώπη των µονοπωλίων, ο καπιταλισµός κ.λπ., είναι
αυτοί οι οποίοι µας δίνουν. Δανείζουν την Ελλάδα σήµερα µε χαµηλότερο επιτόκιο απ’ ό,τι δανείζονται εκείνοι -δεν αρέσει σε ορισµένες πτέρυγες της Βουλής να ακούγεται αυτό- για να εξοφλήσουµε τις υποχρεώσεις µας. Μας έχουν δανείσει για να εξοφλήσουµε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές. Υπάρχει πρόοδος σ’ αυτό.
Προφανώς δεν υπάρχει Υπουργός Υγείας που να φιλοδοξεί να
πεθάνει το Νοσοκοµείο «Μεταξά», αλλά οι διοικητές που διορίζονται, δεν είναι για να κάνουν τη δουλειά των δηµοσιογράφων
ή τη δική σας, που κάνετε µία επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Οι
διοικητές διορίζονται για να ασκούν διοίκηση και να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα εγκαίρως και όχι να στέλνουν εκθέσεις µετά
στον Υπουργό ότι «ξέρετε, δεν έχουµε αυτό, δεν έχουµε εκείνο»,
διότι εκτός από την άσκηση διοικήσεως υπάρχει και η παραίτηση
εκ των καθηκόντων, αν κάποιος δεν µπορεί.
Σ’ ό,τι αφορά το θέµα των διαφορών µας, η Ελλάδα αρνήθηκε
να έχει µη κρατικά πανεπιστήµια.
Σας ενοχλούν οι θέσεις εργασίας που έχουν δηµιουργηθεί στο
Ηνωµένο Βασίλειο, στη Γερµανία, στη Γαλλία στα ιδιωτικά πανεπιστήµια; Εργάζονται καθηγητές, εµείς πληρώνουµε για να πάνε
τα παιδιά µας εκεί. Η παράταξή σας αρνήθηκε κάθετα –και όχι
µόνο εσείς- την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων στην Ελλάδα.
Σήµερα όµως, αντί να είναι η Ελλάδα τόπος προορισµού µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, εξάγει τα παιδιά της
στα ξένα πανεπιστήµια και πληρώνουν οι γονείς τους. Αν αυτό
το θεωρείτε κατάκτηση, τότε συγχαρητήρια.
Το ίδιο συµβαίνει και στην υγεία. Τι θέλετε; Να κλείσουµε τα
ιδιωτικά νοσηλευτήρια στη χώρα; Πού θα βρουν δουλειά αυτοί
οι εργαζόµενοι; Αυτά δεν σας απασχολούν;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Γι’ αυτό µειώνετε τα δηµόσια νοσοκοµεία!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να χρησιµοποιήσω µια φράση ενός Έλληνα πολιτικού -του οποίου δεν µπορώ να αναφέρω το όνοµα, διότι
διετέλεσε Πρόεδρος Δηµοκρατίας- ο οποίος όταν ξεκίνησε η αλληλεγγύη στην Πολωνία είχε πει: «Πρώτη φορά η εργατική τάξη
που βρίσκεται στην εξουσία, απεργεί εναντίον του εαυτού της».
Κρατήστε το αυτό για να προβληµατιστείτε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Η τρίτη µε αριθµό 1528/10-6-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Κυκλάδων του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Παναγιώτη Ρήγα προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το σχέδιο «Αθηνά» σε σχέση µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 1539/10-6-2013 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού

13167

Σερρών των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίας Κόλλια – Τσαρουχά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πορεία
υλοποίησης του εξωδικαστικού συµβιβασµού µε τη «SIEMENS»,
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 1543/10-6-2013 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου προς τους
Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών, σχετικά µε την ενδεχόµενη
άρση της αναστολής στους πλειστηριασµούς της πρώτης κατοικίας από τον Ιανουάριο του 2014.
Το λόγο έχει ο κ. Ηλιόπουλος για δύο λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ως γνωστόν
όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Τις τελευταίες µέρες
ακούµε συνεχώς ότι η τρόικα πιέζει την Κυβέρνησή σας να άρει
την αναστολή των πλειστηριασµών για την πρώτη κατοικία και
µάλιστα µε δικές σας δηλώσεις τροφοδοτήθηκαν αυτές οι φήµες
την προηγούµενη εβδοµάδα.
Μέσα σε ένα σκηνικό ύφεσης, ανεργίας µε δεκάδες χαράτσια
να στραγγίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, εσείς σκέφτεστε να αφήσετε την πρώτη κατοικία βορά στους τοκογλύφους. Οι περισσότεροι συµπατριώτες µας πήραν στεγαστικό δάνειο, κυρίως για
την πρώτη κατοικία τους, αντί να πληρώνουν ένα ενοίκιο, αφού
το ίδιο ποσό µπορούσαν να το δίνουν για να έχουν το δικό τους
σπίτι.
Βέβαια µετά από τις πολιτικές σας τα τελευταία τρία χρόνια,
οι ίδιοι οικογενειάρχες έχουν µείνει είτε χωρίς δουλειά και τα δύο
µέλη της οικογένειας είτε να δουλεύει ο ένας και ο άλλος να είναι
άνεργος ή να παίρνει µισθούς Βουλγαρίας, γιατί σε τέτοια επίπεδα έχουν φτάσει σήµερα οι µισθοί. Αν πάει κάποιος σήµερα να
προσληφθεί, θα έχει περίπου 400 ευρώ µηνιάτικο.
Στο κάτω-κάτω, κύριε Υπουργέ, εσείς τους φέρατε σε αυτήν
την κατάσταση µε τις εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις -κυρίως
στον ιδιωτικό τοµέα και όπως φαίνεται σε λίγο και στο δηµόσιο
τοµέα- και µε τις απίστευτες µειώσεις που έχετε κάνει σε µισθούς
και συντάξεις. Αντί να πριµοδοτείτε αυτούς τους ανθρώπους που
έχουν φτάσει σε αυτήν την κατάσταση, πριµοδοτείτε µέσω της –
εντός πολλών εισαγωγικών- «ανακεφαλαιοποίησης» τις τράπεζες, δηλαδή τους τοκογλύφους των συµπατριωτών µας.
Κύριε Υπουργέ, χωρίς υπεκφυγές και αν µπορείτε χωρίς περιστροφές να µας πείτε ευθέως, εάν η Κυβέρνησή σας έχει σκοπό
έστω και από τις 1-1-2014 να άρει την αναστολή πλειστηριασµών
για την πρώτη κατοικία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υφυπουργός κ.
Σκορδάς έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε την εν θέµατι επίκαιρη ερώτηση, θέλω να επαναλάβω ότι µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που έγινε στις 1812-2012, η οποία κυρώθηκε µε το ν.4128/2013 και συγκεκριµένα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5, προβλέπεται, για την περίοδο ως τις 31-12-2013, η αναστολή των πλειστηριασµών, οι
οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ από πιστωτικά ιδρύµατα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους
εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.
Επίσης µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της ίδιας πράξης
νοµοθετικού περιεχοµένου, καλύπτεται απολύτως ό,τι έχει να
κάνει µε τους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας µε αντικειµενική αξία µέχρι 200.000 ευρώ.
Αυτό το οποίο εγώ έθεσα στην αρµόδια Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου, δεν είναι το θέµα της άρσης της αναστολής των
πλειστηριασµών. Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχουµε µάθει
ούτε να διαβάζουµε ούτε να ακούµε. Έχουµε µάθει µόνο να µιλάµε. Και µάλλον να φωνάζουµε.
Εγώ είπα ότι η συσσώρευση ακινήτων υπό εκπλειστηρίαση κάποια στιγµή στο µέλλον, δηµιουργεί ένα πρόβληµα το οποίο, αν
είµαστε σοβαρή πολιτεία, πρέπει να το αντιµετωπίσουµε έγκαιρα
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και να σκεφτούµε διαδικασίες εκτόνωσής του. Δεν είπα να αλλάξει κάτι όσο ειδικά είµαστε µέσα σε µια περίοδο ύφεσης.
Από εκεί και πέρα, η αναστολή των πλειστηριασµών πείτε µου
εσείς αν συνιστά λύση ουσίας. Και πείτε µου ποια είναι η θέση
σας γιατί η δική µου κουβέντα στην επιτροπή είχε να κάνει µε
πρόσκληση στις πολιτικές δυνάµεις να καταθέσουν προτάσεις
για το πρόβληµα. Πείτε µας ποια είναι η πρότασή σας και µε ποιο
τρόπο νοµίζετε ότι θα διευκολύνει τους οφειλέτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Ηλιόπουλος
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σαφώς, κύριε Υπουργέ, η θέση
µας δεν είναι να µπαίνουν σε πλειστηριασµό οι πρώτες κατοικίες
των Ελλήνων. Σε καµµία περίπτωση δεν είναι στις θέσεις µας το
ξεπούληµα της περιουσίας των Ελλήνων. Αυτό σας το ξεκαθαρίζω, για να µη λέτε ότι δεν έχουµε θέση.
Από εκεί και πέρα, σας είπαµε ότι εσείς φταίτε που οι Έλληνες
δεν έχουν να πληρώσουν και να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους.
Λέτε ότι εµείς φωνάζουµε. Μάλλον αυτό θέλετε να ακούτε από
τη Χρυσή Αυγή, ότι δηλαδή φωνάζει, και όχι µόνο εσείς –δεν είναι
προσωπική η αναφορά- όλο το Κοινοβούλιο θέλει να νοµίζει ότι
η Χρυσή Αυγή δεν έχει θέσεις και απλά φωνάζει. Αλλά αν µπαίνατε λίγο στον κόπο να διαβάζατε, θα βλέπατε ότι έχουµε πρόγραµµα για τα πάντα. Κάποια στιγµή ελπίζω ο ελληνικός λαός να
µας δώσει το δικαίωµα –να το πω έτσι- να το εφαρµόσουµε. Και
ελπίζω να είναι και σύντοµα, προτού ξεπουληθούν τα πάντα.
Αλλά αυτό είναι µια άλλη κουβέντα.
Έχει ήδη γραφεί στον Τύπο ότι ο κ. Μποµπ Τράα έχει δώσει
στον κ. Χατζηδάκη ένα υπόµνηµα, µε το οποίο τον πιέζει να ξεκινήσουν οι πλειστηριασµοί, πριν τελειώσει το 2013.
Η απάντηση που δίνετε και ολόκληρη η επίκαιρη ερώτηση σε
µισή ώρα, θα έχει ανέβει στο διαδίκτυο. Οπότε και η απάντησή
σας θα κριθεί στο µέλλον και οι δικές µας θέσεις θα κριθούν και
αυτές στο µέλλον. Απλά, για να µη λέτε ότι λέµε αερολογίες.
Όλοι θα κριθούµε.
Ο κ. Σαµαράς χθες σε µια οµιλία του, τον περήφανο ελληνικό
λαό τον ανέφερε σαν «κοσµάκη». Δεν είδα αν ήσασταν στο Μέγαρο Μουσικής. Αυτή είναι η άποψη που έχει ο Πρωθυπουργός
σας –γιατί µόνο Πρωθυπουργός σας είναι, δεν είναι Πρωθυπουργός των Ελλήνων- για τον περήφανο ελληνικό λαό. Τον ανέφερε
ως «κοσµάκη». «Ο κοσµάκης βάζει πλάτη» είπε χαρακτηριστικά.
Συµφωνούµε απόλυτα. Αυτός ο περήφανος ελληνικός λαός
βάζει πλάτη, γιατί εσείς δεν έχετε βάλει καµµία πλάτη για να βγει
η χώρα από το αδιέξοδο στο οποίο την έχετε βάλει. Αυτός ο «κοσµάκης» βιώνει µια ύφεση πάνω από 5%. Βιώνει µια ανεργία
πάνω από 30% στα ελληνικά νοικοκυριά στο σύνολό τους και
πάνω από 60% στους νέους. Χρησιµοποιώ αποκλειστικά δικά σας
στοιχεία, όχι τα στοιχεία της Χρυσής Αυγής. Σύµφωνα µε τα δικά
µας γκάλοπ, στην κοινωνία τα ποσοστά είναι πολύ µεγαλύτερα.
Χρησιµοποιώ τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Είναι υπερχρεωµένα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά είτε από χαράτσια
τα οποία εσείς τους έχετε επιβάλει, είτε από τους τοκογλύφους
τους οποίους εσείς στηρίζετε µε τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Και
θέλετε αυτού του «κοσµάκη» -κατά τον Πρωθυπουργό σας- να
εκποιήσετε σε εξευτελιστικές τιµές και την περιουσία του.
Σταθµίζοντας την εξυπηρέτηση των συµφερόντων των τραπεζών και την αύξηση των αστέγων, η οποία θα έρθει µε µαθηµατική ακρίβεια µόλις θα ξεκινήσουν οι πλειστηριασµοί της πρώτης
κατοικίας, θεωρούµε ότι το δεύτερο έχει πολλαπλάσια σηµασία,
ειδικά για εµάς. Δεν ξέρω για εσάς. Το πρώτο, το να εξυπηρετηθούν τα ιδρύµατα, µας αφήνει παγερά αδιάφορους.
Οι τράπεζες έχουν λάβει από εσάς περισσότερα από 300 δισεκατοµµύρια, χωρίς να έχετε λάβει ούτε µια κοινή µετοχή. Θα
έπρεπε να είναι κρατικές όλες αυτές οι τράπεζες µε τα δωράκια
που τους κάνετε τα τελευταία χρόνια. Δεν µας ενδιαφέρει καθόλου αν θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Μας ενδιαφέρει από 1-12014 να µην έχουµε χιλιάδες οικογενειάρχες άστεγους, όπως
στην Ισπανία –νοµίζω ότι το παράδειγµα εσείς το είχατε αναφέρει- που βρέθηκε ξαφνικά µε δεκάδες χιλιάδες άστεγους να κοιµούνται κάτω από τις γέφυρες και µέσα στα στενά.
Αν γίνει αυτό από 1-1-2014, θα είστε υπεύθυνοι και µετά σε αυτούς τους ανθρώπους -αλλά από κοντά, όχι από την τηλεόραση,
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όχι από αυτό το ωραίο, γυάλινο κουτάκι που βγαίνει ο Σαµαράς
µε την ωραία µπλε γραβάτα του και µιλά για «success story»- να
πάει να πει το «success story» σε αυτούς που κοιµούνται σήµερα
στην Πανεπιστήµιου και στη Σταδίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Σκορδάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Σας ευχαριστώ.
Ξεκινώ από το τελευταίο που είπατε. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν γίναµε Ισπανία και δεν έχουµε κατασχέσεις είναι έργο
δικό µας, είναι επίτευγµα αυτής της πολιτικής που ακολουθούµε
σε αυτό το θέµα και στοιχειώδης πολιτική εντιµότης επιβάλλει
να το αναγνωρίσετε.
Δεύτερον, κάνατε µια πρόταση και µιλάτε για πλήρη αναστολή
των πλειστηριασµών, απαγόρευση των πλειστηριασµών πρώτης
κατοικίας. Πέρα από το ότι ακούγεται πολύ ευχάριστα, η πρότασή σας είναι τελείως ανεδαφική και θα σας πω το γιατί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τα λεφτά της ανακεφαλαιοποίησης που τα δώσατε στις τράπεζες! Να τα πείτε σε αυτούς που
έχουν πάρει τα δάνεια. Θα µας ακούσει ο ελληνικός λαός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ακούστε
µε, θα σας απαντήσω και γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Ηλιόπουλε,
αφήστε τον κύριο Υφυπουργό να σας απαντήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα σας
απαντήσω και γι’ αυτό. Δεν µε δυσκολεύετε µε την ερώτησή. Και
ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί µου δίνετε και εµένα την ευκαιρία να εξηγήσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας ακούσουµε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα σας
εξηγήσω γιατί η πρότασή σας είναι -επιτρέψετε µου τον χαρακτηρισµό- ανεδαφική και γιατί δεν στέκει σε καµµία επιστηµονική
ανάλυση και προσέγγιση. Εάν καταργηθεί η έννοια της ενυπόθηκης διαδικασίας κατά το δανεισµό, πείτε µου πώς αντιλαµβάνεστε να λειτουργήσει η στεγαστική πίστη. Ποιος θα δανείσει τον
κάθε εργαζόµενο στην Ελλάδα για να πάρει ένα σπιτάκι, όταν
δεν θα υπάρχει η λογική της εγγύησης; Αυτό λέει η πρότασή σας
στην ουσία της.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε µας για τα 300 δισεκατοµµύρια που έχετε δώσει στις τράπεζες, αφού εµείς είµαστε ανεδαφικοί! Πείτε µας εσείς λοιπόν, από τα 300 δισεκατοµµύρια τι …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Προσπαθώ, αν µε αφήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Ηλιόπουλε,
αφήστε, σας παρακαλώ, τον Υπουργό να απαντήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Νοµίζω ότι
µε πολύ ήπιο τόνο και µε σεβασµό σας απαντώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Με χαρακτηρισµούς!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Όχι µε χαρακτηρισµούς! Όχι, κοιτάξτε, δικαίωµα κριτικής στον πολιτικό
λόγο και στην τεχνοκρατική επάρκεια αυτών των πολιτικών, δεν
έχετε µόνο εσείς, αλλά έχουµε και εµείς! Θα µας ακούτε λοιπόν!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας ακούσουµε, αλλά και
θα σας κρίνουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Έτσι
µπράβο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Ηλιόπουλε,
δεν σας διέκοψε ο κύριος Υπουργός, όταν µιλούσατε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Γιατί αυτό
που κάνετε, δεν οδηγεί σε χρήσιµες λύσεις. Εσείς διατυπώνετε
µε πολύ ωραία, γλαφυρά λόγια την έγνοια σας για τον άστεγο
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και για το δοκιµαζόµενο οφειλέτη, δεν µας λέτε όµως, ούτε στο
ελάχιστο, πώς θα προστατεύσετε την ακίνητη περιουσία όλων
των Ελλήνων πολιτών.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Να εφαρµόσετε τις αποφάσεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Γιατί το
λέω αυτό; Διότι µόνο όσοι δεν θέλουν να δουν την πραγµατικότητα, δεν βλέπουν ότι η αναστολή των πλειστηριασµών εσαεί δηµιουργεί µια υποτιµητική κερδοσκοπία στα ακίνητα. Ποιος θα
φτιάξει σπίτι, να δουλέψει η οικοδοµή και να βρει µεροκάµατο ο
άνεργος; Ποιος θα πάει να αγοράσει σπίτι, όταν αυτήν τη στιγµή
εκατόν πενήντα χιλιάδες ακίνητα είναι αδιάθετα από τους κατασκευαστές, όταν έχουµε δηµιουργήσει και δηµιουργούµε µια δεξαµενή ακινήτων, που κάποια στιγµή στο µέλλον θα βγει στην
αγορά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό τώρα τι σχέση έχει;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Είναι εκτός πραγµατικότητας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Το ποιος
είναι εκτός πραγµατικότητας, θα το κρίνει η κοινωνία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σίγουρα!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Και εµείς αυτό λέµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ, αφήστε
τον κύριο Υπουργό να ολοκληρώσει. Όταν µιλούσατε εσείς, ο κύριος Υπουργός µε πολύ σεβασµό σας άκουσε. Αφήστε να ολοκληρώσει!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Και εµείς
σε αυτήν την κρίση της κοινωνίας προσερχόµεθα µε πολύ ήσυχη
τη συνείδησή µας!
Από εκεί και πέρα, εγώ θα σας πω το εξής: Εάν έχετε σοβαρές
προτάσεις για το θέµα, ευχαρίστως θα τις ακούσουµε και από
εσάς και από κάθε πολιτική δύναµη αυτής της Αίθουσας.
Θεωρώ ότι το θέµα είναι πολύ σοβαρό. Εγώ καταθέτω πολύ
µεγάλο προσωπικό σεβασµό –αν θέλετε- σε κάθε πολίτη αυτής
της χώρας που δίνει µάχη για να τα φέρει βόλτα σήµερα, µε τις
δυσκολίες που έχει. Και νοµίζω ότι και µόνο η σοβαρότητα αυτού
θέµατος, θα έπρεπε να µας κάνει όλους πιο προσεκτικούς στην
πολιτική αντιπαράθεση γι’ αυτό το θέµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Εισερχόµεθα στην έκτη µε αριθµό 1536/10-6-2013 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Τρικάλων της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Κυρίτση προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις υψηλές τιµές σε βασικά αγαθά στη χώρα
µας.
Ο κ. Κυρίτσης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνουµε
µία καθαρή συζήτηση, γιατί το θέµα είναι πολύ σοβαρό και
αφορά την επιβίωση του ελληνικού λαού. Γνωρίζουµε ότι η αγοραστική δύναµη των πολιτών έχει υποχωρήσει δραµατικά τα τελευταία χρόνια και παρά την εξαετή ύφεση και την πτώση του
ΑΕΠ κατά 25%, οι τιµές των προϊόντων σε βασικά αγαθά παραµένουν υψηλές.
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το βασικό καλάθι
προϊόντων κοστίζει στην Ελλάδα 100 ευρώ, στη Γερµανία µε
πολύ µεγαλύτερο µέσο όρο κοστίζει 110 ευρώ, στη Βρετανία 111
ευρώ και αντίθετα στην Πορτογαλία το βασικό καλάθι κοστίζει
93 ευρώ, στην Τουρκία 76 ευρώ, στη Σλοβενία 92 ευρώ.
Με βάση τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισµός υποχώρησε τον Απρίλιο του 2013 στο 0,6%, δηλαδή στο χαµηλότερο
ποσοστό από το 1968. Όµως οι καταναλωτές διαπιστώνουν ότι
οι τιµές σε είδη πρώτης ανάγκης και ιδιαίτερα σε είδη διατροφής,
παρ’ ότι κάποιες περιπτώσεις έχουν αποκλιµακωθεί, παραµένουν
ακόµη υψηλές.
Μία από τις κύριες αιτίες του προβλήµατος θα γνωρίζετε ότι
είναι η σύµπραξη µεγάλων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης µε
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κοινή δραστηριότητα, που µε εναρµονισµένες πρακτικές διατηρούν υψηλά τις τιµές βασικών προϊόντων.
Είναι σαφές πια ότι ιδιαίτερα στη σηµερινή κρίσιµη οικονοµική
συγκυρία, θα πρέπει να υπάρξει εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αντιµετώπιση των καρτέλ που δρουν εις βάρος των
καταναλωτών. Ωστόσο οι παρεµβάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού είναι ελάχιστες.
Μεγάλη επίσης καθυστέρηση διαπιστώνεται και στην είσπραξη
των προστίµων που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια, γι’
αυτό, κύριε Υπουργέ, σας ερωτώ: Πόσες υποθέσεις έχετε εξετάσει ή έχει εξετάσει η Επιτροπή Ανταγωνισµού, σχετικά µε τα
καρτέλ µεγάλων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης; Εννοώ για το
διάστηµα από το 2009 µέχρι σήµερα. Τι πρόστιµα έχουν επιβληθεί και τι πόσα από αυτά τα πρόστιµα έχουν εισπραχθεί;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο παραπάνω για να
απαντήσω.
Κύριε Βουλευτά, εγώ δεν αµφισβήτησα ποτέ σε αυτήν την Αίθουσα ή οπουδήποτε αλλού ότι κάθε νοικοκυριό στη χώρα τα
φέρνει πολύ δύσκολα πέρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που έχουµε πτώση στα εισοδήµατα και στις συντάξεις. Το γεγονός αυτό πραγµατικά δηµιουργεί µία αίσθηση ακρίβειας σε κάθε πολίτη,
σε κάθε νοικοκυριό.
Όµως, όπως εγώ δεν αµφισβητώ αυτήν την πραγµατικότητα,
θα παρακαλέσω -στη λογική ενός καλόπιστου διαλόγου που πρέπει να διεξάγεται εδώ- κάθε καλόπιστος συνοµιλητής να συνοµολογήσει ότι ναι µεν υπάρχει το πρόβληµα της ακρίβειας, αλλά
οι τιµές πέφτουν. Αλλού λίγο, αλλού περισσότερο, οι τιµές πέφτουν. Αυτό δεν το λέω διότι αυτό –αν θέλετε- λύνει το πρόβληµα.
Αντίθετα, σε όλη την Ευρώπη ακόµη και στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου που βρίσκονται σε κρίση και οι κυβερνήσεις τους
ασκούν περιοριστικές πολιτικές στα εισοδήµατα, βλέπουµε ότι
οι τιµές, ειδικά στην οµάδα προϊόντων διατροφής, ανεβαίνουν.
Στη χώρα µας δεν συµβαίνει αυτό. Συµβαίνει κατ’ εξαίρεση σε
κάποια συγκεκριµένα προϊόντα.
Τώρα το γιατί στην Ελλάδα –και όχι µόνο- δεν πέφτουν οι τιµές
όσο πέφτουν οι µισθοί, το έχω εξηγήσει επανειληµµένως και εδώ
και αλλού: Η πτώση των µισθών επηρεάζει στο κόστος παραγωγής και τη λιανική τιµή στα προϊόντα που είναι εγχωρίως παραγόµενα. Τα προϊόντα που είναι εισαγόµενα, πείτε µου τι θετική
επίπτωση στο κόστος τους έχουν από την πτώση των εισοδηµάτων στην Ελλάδα; Εάν µάλιστα συνυπολογίσετε ότι έχουµε αυτήν
την περίοδο αυξηµένο κόστος φορολογίας, αυξηµένο κόστος
ενέργειας και αυξηµένο κόστος χρηµατοδότησης, αντιλαµβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο η πτώση των τιµών να παρακολουθήσει την πτώση των εισοδηµάτων.
Επειδή όµως δεν θέλω να «τρώω» πολύ χρόνο, εξηγώντας
αυτό ακριβώς το µέρος του ερωτήµατος, θέλω να καταθέσω µία
δηµοσίευσή µου, ακριβώς για το θέµα που θίγετε, ώστε είτε
εσείς είτε οποιοδήποτε άλλο µέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας
θέλει, να έχετε µία πληρέστερη ενηµέρωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανάσιος Σκορδάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, θα έλεγα ότι η ερώτησή σας εστιάζει σε µια µόνο από
τις παθογένειες της αγοράς, στον έλεγχο των καρτέλ από την
Επιτροπή Ανταγωνισµού. Για να µην απαριθµώ και εδώ πολλά,
καταθέτω τέσσερις σελίδες µε τις υποθέσεις που απασχόλησαν
την επιτροπή και τα αντίστοιχα πρόστιµα που επεβλήθησαν το
τελευταίο διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανάσιος Σκορδάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Δι-
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εύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης µ’ αυτό που καταθέτω, δεν λέω ότι λύθηκε το πρόβληµα, αλλά γίνεται µια σοβαρή και συστηµατική προσπάθεια.
Θα παρακαλούσα να αξιολογηθεί το έργο της Επιτροπής Ανταγωνισµού υπό το πνεύµα ότι το τελευταίο διάστηµα, τους τελευταίους πέντε µήνες κυρίως, έχει απασχοληθεί πάρα πολύ µεγάλο
κοµµάτι του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισµού για τα
πολλά θέµατα συγχωνεύσεων που έχουν προκύψει στην ελληνική
αγορά, ως συνέπεια της κρίσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Υπάρχει ένα υποερώτηµα και το θέσατε και προφορικά στην
ερώτησή σας: Ποια από τα πρόστιµα έχουν εισπραχθεί; Έχω
απαντήσει ήδη σε αυτά τα ερωτήµατα, θα το επαναλάβω όµως
και σήµερα. Τα πρόστιµα από την ώρα που επιβάλλονται είτε από
την Επιτροπή Ανταγωνισµού είτε από οποιαδήποτε άλλη ελεγκτική υπηρεσία, πηγαίνουν στην αρµόδια ΔΟΥ. Κάθε αρµόδια
ΔΟΥ έχει την ευθύνη της παρακολούθησης του προστίµου. Νοµίζω ότι καταλαβαίνετε πως αν δεν πληρωθεί ένα πρόστιµο, η
επιχείρηση που της έχει επιβληθεί, δεν µπορεί να έχει φορολογική ενηµερότητα. Άρα δηµιουργείται ένας µύθος για το αν πληρώνονται τα πρόστιµα. Απαντώ ότι βεβαίως και πληρώνονται,
διότι αλλιώς οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να λειτουργήσουν µε
φορολογική ενηµερότητα.
Τι µπορεί να έχει γίνει όµως; Υπάρχει πρόβλεψη από το Δίκαιο
-και είµαστε χώρα δικαίου -δεν µπορούµε να την αµφισβητήσουµε αυτήν τη δυνατότητα- σε κάθε πρόσωπο φυσικό ή νοµικό,
να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, αµφισβητώντας την
ουσία της κύρωσης ή το ύψος της ποινής. Για να γίνει αυτό, πρέπει να πληρωθεί το 20% του επιβληθέντος προστίµου και εν συνεχεία να αναµένουν την οριστική εκδίκαση από τα διοικητικά
δικαστήρια. Άρα απόκλιση µεταξύ επιβληθέντων προστίµων και
καταβληθέντων σχετίζεται µόνο είτε µε αρνητικές αποφάσεις της
διοικητικής δικαιοσύνης είτε µε εκκρεµότητα ενώπιον αυτής.
Συµπληρωµατικά να αναφέρω ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχει
αρµοδιότητα επ’ αυτού η Επιτροπή Ανταγωνισµού, παρακολουθεί τη διοικητική µεταβολή της είσπραξης των προστίµων.
Τώρα σε ό,τι αφορά το τι γίνεται µε το βασικό καλάθι προϊόντων, θα σας πω ότι, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού, έχουµε προτάξει και θέσει σε προτεραιότητα την εξέταση
των υποθέσεων που συνδέονται ακριβώς µε το καλάθι της νοικοκυράς, όπως το λέµε. Έτσι η συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων, που είναι περισσότερες από τριάντα και είναι υποθέσεις
ιδιαίτερης σηµασίας για τη λειτουργία της αγοράς, εξετάζονται
κατά προτεραιότητα.
Τα στοιχεία αυτά που σας λέω µάλιστα, δεν είναι υποκειµενικές παρατηρήσεις, αλλά στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η οποία µάλιστα µε την πρόσφατη έκθεσή της αναδεικνύει για το 2012 να µοιράζεται η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού την πρώτη θέση µαζί µε την ισπανική αρχή στις γνωστοποιήσεις υποθέσεων στον κλάδο τροφίµων.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την έκθεση του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Ανταγωνισµού, µέλος του οποίου είναι και η ελληνική
Επιτροπή Ανταγωνισµού, µαζί µε την ισπανική Αρχή του Ανταγωνισµού, για την περίοδο 2004 έως 2011, καταλαµβάνουν την
πρώτη θέση, είναι οι πιο δραστήριες επιτροπές στον κλάδο των
τροφίµων. Στην εν λόγω έκθεση αποτυπώνεται µάλιστα τόσο το
εύρος όσο και η ένταση της παρέµβασης στον κλάδο των τροφίµων.
Η ουσιαστική αυτή παρέµβαση περιγράφεται επίσης από την
πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης της ελληνικής οικονοµίας από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αντίστοιχη έκθεση του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τέλος, η «GLOBAL COMPETITION REVIEW» βαθµολόγησε την
ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού µε τρία αστέρια, αναβαθµίζοντάς την δηλαδή και αναγνωρίζοντας τη θετική συµβολή της στην
καταπολέµηση των παθογενειών της αγοράς. Είναι η µόνη Αρχή
Ανταγωνισµού από τις είκοσι επτά, µαζί µε την ιρλανδική, που
αξιολογούµενης της δράσης τους για το 2012, έτυχαν αναβάθ-
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µισης, όσον αφορά την αξιολόγησή τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα συνεχίσετε
στη δευτερολογία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν θα
προλάβω, έχω και για τη δευτερολογία αρκετά. Επιτρέψτε µου
λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, όσον αφορά το ζήτηµα της αναθεώρησης των διατάξεων της νοµοθεσίας που θέτετε, εκσυγχρονίστηκε µε το ν.3959/
2011 και έχει εναρµονιστεί πλήρως η λειτουργία της επιτροπής
µε το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο.
Θα σταµατήσω εδώ και θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εγώ σας άκουσα προσεκτικά. Πράγµατι να δεχθώ ότι σε ορισµένα προϊόντα και αγαθά
έχει επέλθει µια µικρή αποκλιµάκωση. Επίσης ότι έχουµε αύξηση
του ΦΠΑ, βλέπουµε να ανεβαίνει η εφορία, έχουµε το ρεύµα, όλα
αυτά υπάρχουν. Παρ’ όλα αυτά, εµείς πιστεύουµε ακράδαντα ότι
η ακρίβεια παραµένει και ιδιαίτερα σε είδη διατροφής και σε προϊόντα απαραίτητα για τη λειτουργία του νοικοκυριού.
Θα επικαλεστώ και εγώ πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το
δείκτη τιµών καταναλωτή. Η τιµή της πατάτας έχει αυξηθεί κατά
24,3% σε ετήσια βάση, ενώ η τιµή του νωπού γάλακτος αυξήθηκε
κατά 0,36%. Όπως µπορεί κανείς να διαπιστώσει, σε µεγάλες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης οι τιµές επώνυµων προϊόντων, όπως
απορρυπαντικά, ας πούµε, είναι πολύ υψηλές έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Προσωπικά θεωρώ ξεκάθαρο ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισµός όπως θα έπρεπε. Μάλιστα οι επιχειρήσεις
αυτές ισχυρίζονται ότι έχουν ιδιαίτερα µικρό κέρδος, 1,5%, ενώ
πολλές φορές για να προσελκύσουν κόσµο, µπορούν να κάνουν
προσφορές 30%, αξιοποιώντας όµως τις ενδοοµιλικές τιµολογήσεις. Η αντιµετώπιση των καρτέλ είναι αναγκαία για τη βελτίωση
της αγοραστικής δύναµης αλλά και της ζωής των πολιτών, εν
µέσω οξείας οικονοµικής κρίσης και θα πρέπει να υπάρξει σειρά
παρεµβάσεων που θα επιτρέψουν την αποκλιµάκωση των τιµών,
οι οποίες πλήττουν ιδιαίτερα τα φτωχά νοικοκυριά αλλά και τα
νοικοκυριά µε µεσαίο εισόδηµα.
Το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, απαιτεί άµεσες ενέργειες και
πολιτική βούληση. Θα πρέπει να δούµε τι έχει γίνει και τι δεν έχει
γίνει όλα αυτά τα χρόνια, ποια σηµεία της νοµοθεσίας είναι προβληµατικά και χρειάζονται αλλαγές, ποια σηµεία χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση, τι χρειάζεται για να ενισχυθεί η Επιτροπή
Ανταγωνισµού. Τα θέµατα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία και
θα έλεγα ότι θα συµβάλουν και στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στις σχέσεις του πολιτικού συστήµατος µε τους πολίτες.
Όταν οι κυβερνήσεις επί σειρά ετών επιβάλλουν µέτρα µείωσης
των εισοδηµάτων, οφείλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την
αποκλιµάκωση των τιµών, τη βελτίωση της αγοραστικής δύναµης
του καταναλωτή και την αντιµετώπιση των στρεβλώσεων που
υπάρχουν στην αγορά.
Σας ερωτώ ξανά, κύριε Υπουργέ: Έχετε προχωρήσει σε ενέργειες για την ενίσχυση και τη θωράκιση της Επιτροπής Ανταγωνισµού; Έχετε διαπιστώσει ότι χρειάζονται και άλλες αλλαγές
στο νόµο περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού, το ν.
3959/2011, και τι προτίθεστε να κάνετε για την αντιµετώπιση των
καρτέλ; Γιατί δεν έχουν αντιµετωπιστεί, κύριε Υπουργέ, και το
ξέρετε πολύ καλά. Φτάσαµε σε γελοιότητες κάποτε να ανακοινώνονται ταµπέλες φωτεινές έξω από τις λαϊκές αγορές κ.λπ.. Ο
λαός µας έχει περάσει άγρια πράγµατα µε αυτήν την πολιτική
τιµών. Γι’ αυτό λοιπόν, σας παρακαλώ, ας κάνουµε όλοι µαζί µια
προσπάθεια, ας µιλήσουµε σήµερα και εσείς δώστε µια εξήγηση
στον ελληνικό λαό, γιατί, όπως και να το κάνουµε, το σούπερ
µάρκετ είναι ακριβό, κύριε Υπουργέ και ο ελληνικός λαός το
ξέρει πολύ καλά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν δια-
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φωνώ µε τη διαπίστωση. Το επεσήµανα και στην αρχική µου τοποθέτηση. Θα παρακαλέσω να ρίξετε µια µατιά σε αυτό που κατέθεσα για τα Πρακτικά, να το συζητήσουµε είτε εντός της
Αιθούσης είτε ιδιωτικά, όπως θέλετε. Νοµίζω ότι θα αποκοµίσετε
πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα.
Θα ξαναπώ ότι το φαινόµενο της ακρίβειας είναι πολυσύνθετο.
Μακάρι να µπορούσε να λυθεί µε µια απλή διοικητική πράξη της
όποιας πολιτικής ηγεσίας ενός Υπουργείου ή µιας κυβέρνησης.
Δεν µπορεί καν να λυθεί µόνο µέσα από την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. Τα καρτέλ που αναφέρατε ασφαλώς και αποτελούν µέρος του προβλήµατος. Προσπαθούµε γι’
αυτό και µπορείτε να το δείτε από τις αποφάσεις, που επίσης κατέθεσα για τα Πρακτικά, οι οποίες έχουν ληφθεί το τελευταίο διάστηµα.
Όµως η µονοδιάστατη ανάγνωση του προβλήµατος µέσα από
τον ανταγωνισµό µπορεί να οδηγήσει σε αλόγιστη δαιµονοποίηση της επιχειρηµατικότητας και να υποχωρήσουν -ακόµα και να
εξαφανιστούν- από το δηµόσιο πεδίο συζήτησης κύρια ζητήµατα,
όπως αυτά που ανέφερα νωρίτερα, δηλαδή το κόστος της χρηµατοδότησης, η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών διεθνώς,
η υψηλή φορολογία, η ελλειµµατική εγχώρια παραγωγική βάση,
η ευθεία εξάρτηση από τις εισαγωγές, η κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα, οι χρόνιες αναποτελεσµατικότητες στην εφοδιαστική
αλυσίδα, η ανελαστικότητα της ζήτησης ειδικά στα είδη πρώτης
ανάγκης, οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουµε ως
αγορά και µια σειρά ρυθµιστικών κανόνων που ορθώνουν εµπόδια εισόδου στην αγορά.
Αυτά είναι ζητήµατα, που αθροιστικά επιβαρύνουν το επίπεδο
τιµών στη χώρα, όπως φυσικά το επιβαρύνει και η κακή λειτουργία του ανταγωνισµού, όπου αποδεδειγµένα παρατηρείται και
όχι εκεί που θέλουµε να πιστεύουµε ότι συµβαίνει.
Οι διαρθρωτικές αλλαγές τις οποίες πραγµατοποιούµε τον τελευταίο χρόνο, έχουν αναφερθεί κι άλλη φορά εδώ. Θα τις επαναλάβω. Αναφέρονται στην αλλαγή της αγορανοµικής νοµοθε-
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σίας, στο άνοιγµα αγορών και επαγγελµάτων, στη νέα νοµοθεσία
στον κλάδο των πετρελαιοειδών, αλλά και σε µια σειρά από
άλλες δράσεις, όπως η υπό εξέλιξη συνεργασία του Υπουργείου
Ανάπτυξης µε τον ΟΟΣΑ σε τέσσερις κρίσιµους για τον ανταγωνισµό τοµείς, όπως είναι η επεξεργασία τροφίµων, το λιανικό εµπόριο, τα οικοδοµικά υλικά και ο τουρισµός.
Η συνεργασία αυτή µε τον ΟΟΣΑ θα καταλήξει στη διατύπωση
και σύνταξη κατευθυντήριων γραµµών που πρέπει να εφαρµόζονται, κατά την άσκηση της κανονιστικής αρµοδιότητας της διοίκησης και της νοµοθετικής εξουσίας εν γένει. Σηµειώνεται ότι
η εφαρµογή ανάλογων προγραµµάτων σε χώρες, όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Μεξικό και η Αυστραλία οδήγησε πραγµατικά
σε ουσιαστικό µετασχηµατισµό στη λειτουργία των οικονοµιών
τους.
Τέλος σε ό,τι αφορά τη συµπλήρωση της νοµοθεσίας, θα σας
πω ότι είµαστε έτοιµοι να θεσπίσουµε από πλευράς Υπουργείου
Ανάπτυξης, δικαίωµα αστικής αποζηµίωσης για επιχειρήσεις και
ιδιώτες, εφόσον παραβιάζονται κανόνες του ανταγωνισµού και
υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Ο λόγος που δεν το έχουµε φέρει ακόµη είναι, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξαγγείλει την έκδοση πρότασης σχετικής
οδηγίας, η οποία ήρθε µόλις χθες το βράδυ. Έχει χθεσινή ηµεροµηνία. Θα τη µελετήσουµε, θα εναρµονίσουµε το δικό µας
Εθνικό Δίκαιο και θα προσαρµόσουµε αυτήν τη διάταξη που θέλουµε να θεσπίσουµε, λαµβάνοντας υπ’ όψιν αυτήν την πρόταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ξέρετε ότι η θέση µας ήταν και
παραµένει σταθερή: Μηδενική ανοχή σε παραβατικές συµπεριφορές που πλήττουν τον υγιή ανταγωνισµό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εισερχόµεθα
στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Ίδρυση Εθνικού Ταµείου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών».
Στη σηµερινή συνεδρίαση η πρόταση νόµου θα συζητηθεί επί
της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών.
Κύριοι συνάδελφοι, προτείνω η συζήτηση να είναι ενιαία, µε
κοινό κατάλογο οµιλητών επί της αρχής και επί των άρθρων, δείχνοντας ίσως λίγη ανοχή ως προς το χρόνο, αν κρίνεται απαραίτητο.
Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα να
αναγνώσω επιστολή που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της
Βουλής των Ελλήνων, στην οποία αναφέρεται: «Αξιότιµε κύριε
Πρόεδρε, σας γνωρίζω ότι κατά τη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου της πρότασης νόµου του ΠΑΣΟΚ:
«Ίδρυση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών» αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ορίζεται ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης».
Οµοίως, έχει σταλεί επιστολή από τον κ. Μανιάτη, Γραµµατέα
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, στην οποία αναφέρεται: «Σας γνωρίζουµε ότι στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:
«Ίδρυση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών»,
προτείνων Βουλευτής εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ θα είναι ο Βουλευτής κ. Κουτσούκος».
Επίσης έχει σταλεί επιστολή από τους Ανεξάρτητους Έλληνες,
στην οποία αναφέρεται: «Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουµε ότι
στην αυριανή, 13-6-2013, µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου της πρότασης νόµου: «Ίδρυση Εθνικού
Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών», ως ειδικός αγορητής
ορίζεται ο κ. Παύλος Χαϊκάλης και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Νότης Μαριάς».
Από τη Χρυσή Αυγή, µε επιστολή ορίζεται ειδικός αγορητής ο
Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Δηµήτριος Κουκούτσης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Αθηνών κ. Ηλίας Παναγιώταρος.
Με επιστολή, εκ µέρους της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ορίζεται ως ειδικός αγορητής, ο κ. Θωµάς Ψύρρας.
Τέλος µε επιστολή, εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, ορίζεται ως ειδικός αγορητής, ο Βουλευτής κ. Χρήστος
Κατσώτης.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος, προτείνων Βουλευτής
εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συζητήσουµε σήµερα την
πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ για την ‘Ιδρυση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών, µία πρόταση στην οποία αποδίδουµε -και έχει- ιδιαίτερη σπουδαιότητα και εκπέµπει, πιστεύω,
πολλαπλά µηνύµατα.
Είναι αλήθεια όµως, ότι η συγκυρία σκιάζει τη σηµερινή συζήτηση, γιατί ενώ εµείς έχουµε καταθέσει µία πρόταση νόµου κοιτάζοντας µπροστά, στο µέλλον, βρίσκεται σε εξέλιξη µια επιχείρηση αυταρχικού εκσυγχρονισµού µε ρητορείες παλαιότερων
εποχών, τις οποίες νοµίζαµε ότι έχουµε ξεπεράσει, δυστυχώς.
Το πιο σπουδαίο είναι ότι αυτοί που εκπέµπουν αυτήν τη ρητορεία, και ο Πρωθυπουργός και ο αρµόδιος Υπουργός, δεν έχουν
ούτε ένα ίχνος αυτοκριτικής, ως να προέκυψαν από παρθενογένεση, µε καµµία ευθύνη γι’ αυτά που κατηγορούν.
Επειδή όµως, όπως είπα νωρίτερα, πιστεύω ότι δεν πρέπει να
ξεφύγουµε για να δείξουµε στη Βουλή ότι έχουµε τη δυνατότητα
να συζητούµε για το µέλλον, για να µην παρασυρόµαστε, δεν
θέλω να προχωρήσω περισσότερο σε αυτήν τη συζήτηση. Όπως
γνωρίζετε όλοι, τα κόµµατα που στηρίζουν την Κυβέρνηση, το
ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ, έχουν αναλάβει κοινοβουλευτικές και πολιτικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και άρα θα

έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε. Αρκεί να κατανοήσουν και
αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο στην Κυβέρνηση ότι οι κοινωνικοί και πολιτικοί συσχετισµοί επιβάλλουν συνεργασία και συνεννόηση, µε την ευθύνη που έχουµε απέναντι στην πολιτική σταθερότητα και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τόπος.
Όπως είπα, αγαπητοί συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που καταθέσαµε ευθύς αµέσως µόλις συγκροτήθηκε αυτή η Κυβέρνηση,
τον Ιούλιο του 2012, εκπέµπει µηνύµατα που έχουν να κάνουν µε
το ενδιαφέρον µας, όχι απλώς ως κόµµα αλλά ως Βουλή, που
συζητάµε και που θα πάρουµε αποφάσεις, για το µέλλον του
ασφαλιστικού συστήµατος και καταδεικνύει ότι έχουµε στόχο την
επιβίωσή του και µπορούµε να βρούµε εναλλακτικούς τρόπους
χρηµατοδότησής του.
Το δεύτερο µήνυµα είναι ότι έχουµε µια ολοκληρωµένη πολιτική αξιοποίησης των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων και αυτή,
που είναι εθνική πολιτική, τη συνδέουµε µε το µέλλον του ασφαλιστικού συστήµατος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρέπει να παραγνωρίσουµε ότι για
πρώτη φορά βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωµένο σχέδιο
έρευνας και αξιοποίησης των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων,
µέσα από το οποίο η Ελλάδα κατοχυρώνει εθνικά και κυριαρχικά
δικαιώµατα όχι µόνο στο χερσαίο χώρο αλλά και στη θαλάσσια
ζώνη που περιβάλλει τη χώρα µας.
Εγώ είχα τη χαρά, ως Βουλευτής Ηλείας, να παρακολουθήσω
την περιγραφή όλου αυτού του σχεδιασµού, το πώς ξεκίνησε,
πού βρίσκεται και πού φιλοδοξούµε να καταλήξει, από τον αρµόδιο τότε στο Υπουργείο και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΠΑΣΟΚ σήµερα, τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος µπορεί, αν χρειαστεί, να µπει σε λεπτοµέρειες. Εκείνο όµως που έχει σηµασία
είναι, ότι επιλέξαµε ένα µοντέλο από τα πλέον αποτελεσµατικά,
το µοντέλο της Νορβηγίας, που µέσα από διαδικασίες διαφάνειας, συµµετοχή, ελέγχους από τους δηµοκρατικούς θεσµούς,
έχουν επιτύχει να έχουν ένα πολύ ισχυρό ταµείο, που στηρίζει το
ασφαλιστικό τους σύστηµα. Αν χρειάζεται να το αντιπαραβάλει
κανένας αυτό µε ό,τι συµβαίνει στον κόσµο, µπορούµε να δούµε
άλλες χώρες που έχουν του ίδιου επιπέδου πλουτοπαραγωγικούς πόρους, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε ποια κατάσταση βρίσκονται, σε σχέση µε την κοινωνία και το ασφαλιστικό σύστηµα της
Νορβηγίας. Έχουν αναφερθεί στο παρελθόν τέτοια παραδείγµατα.
Σήµερα που µιλάµε, είναι γνωστό ότι έχουν προκηρυχθεί τα οικόπεδα που αφορούν την περιοχή τη δική µου, τη δυτική Ελλάδα,
δηλαδή ο Πατραϊκός, το Κατάκολο και το οικόπεδο των Ιωαννίνων. Σύµφωνα µε όλες τις εκτιµήσεις, θα έχουµε σε µερικά χρόνια σηµαντικά έσοδα από την αξιοποίηση της εκµετάλλευσης των
υδρογονανθράκων.
Όταν µιλάµε βέβαια για έσοδα από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, καλλιεργούνται πάρα πολλοί µύθοι, δοξασίες, ανταλλάσσονται κατηγορίες, κάνουµε αναδροµές στο παρελθόν
για ευθύνες. Πρέπει να µιλήσουµε µε ρεαλισµό και µε βάση τις
επιστηµονικές γνώσεις και εκτιµήσεις.
Όπως λέµε εµείς στην εισηγητική έκθεση της πρότασης νόµου
που έχουµε καταθέσει, τα προσδοκώµενα έσοδα θα είναι της
τάξης των 150 δισεκατοµµυρίων σε βάθος τριάντα-σαράντα χρόνων που σχεδιάζουµε. Απ’ αυτά ένα 20%, µε βάση το νόµο που
ψηφίσαµε εµείς το 2011, θα πάει στο Πράσινο Ταµείο κι ένα 5%
στην τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό
ποσό, δηλαδή για τη δυτική Ελλάδα αυτό το ποσό είναι πολλαπλάσιο από το ΕΣΠΑ. Με την πρόταση νόµου που καταθέτουµε,
θέτουµε ως όριο, όχι λιγότερο από το 70% των εσόδων αυτών
να πάει στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Βέβαια η επίσπευση από την πλευρά µας της συζήτησης της
πρότασης νόµου που έχουµε καταθέσει, συνδέεται, αγαπητοί συνάδελφοι, µε το γεγονός ότι ακόµα και σήµερα που µιλάµε, υπάρχουν µικρά έσοδα από την εκχώρηση ορισµένων δικαιωµάτων,
των ερευνών και των σχεδίων. Άρα δεν πρέπει να ολιγωρήσουµε.
Είναι ανάγκη δηλαδή, να ψηφιστεί και να λειτουργήσει, όπως θα
πω µετά, όταν έρθω στην ανάλυση του νοµοσχεδίου, ο λογαριασµός για να κατανείµει τα έσοδα, όπως προτείνουµε, διότι και
αυτά τα λίγα εκατοµµύρια στις δύσκολες µέρες που ζούµε, µας
είναι πάρα πολύ χρήσιµα.
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Περιττεύει να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, τις αναπτυξιακές επιπτώσεις αυτής της προσπάθειας για την έρευνα, την εξόρυξη και
την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στον πολλαπλασιασµό
του ΑΕΠ, στην ανεργία και ούτω καθεξής.
Έρχοµαι στο δεύτερο µήνυµα που πιστεύω ότι εκπέµπει η σηµερινή µας πρόταση και συζήτηση, δηλαδή ότι µεσούσης της κρίσης, την ώρα που δοκιµάζεται το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα
-και δεν δοκιµάζεται µόνο λόγω των ιστορικών του παθογενειώνεµείς σκεφτόµαστε µπροστά, σκεφτόµαστε το µέλλον. Αυτό έχει
να κάνει µε το να διασφαλίσουµε, δηλαδή να δώσουµε το κλίµα
της βεβαιότητας και της ασφάλειας στις µέλλουσες γενιές, στη
νέα γενιά, ότι οι σηµερινοί τους κόποι, αυτό που καταβάλλουν
ως εισφορά στο ασφαλιστικό σύστηµα, δεν θα πάει χαµένο κι ότι
θα τους δώσει, όταν έρθει η ώρα, όχι µόνο αυτό που αποταµίευσαν, αλλά αυτό που η κοινωνία συλλογικά οφείλει να τους αποδώσει.
Διότι, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ξέρουµε όλοι
µας ότι όταν οι άλλες κοινωνίες έφτιαχναν ασφαλιστικά συστήµατα και δηµιουργούσαν το κρίσιµο κεφάλαιο των αποθεµατικών,
εµείς είχαµε δικτατορίες, πολέµους, εµφυλίους και έτσι δεν σχηµατίστηκε ποτέ αυτό το κρίσιµο κεφάλαιο. Αρκεί να θυµηθούµε
ότι µέχρι το 1981 η µισή Ελλάδα ήταν ανασφάλιστη και ότι µέχρι
το 1984 τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων ήταν άτοκα
στην Τράπεζα Ελλάδος για να πηγαίνουν σε δάνεια, όπως λέγαµε
τότε, σε αυτούς που, υποτίθεται, ανοικοδοµούσαν την Ελλάδα.
Χρειάστηκαν πάρα πολλοί αγώνες, κόποι, θυσίες για να οικοδοµηθεί το ασφαλιστικό σύστηµα, που σήµερα, µετά τις περικοπές και τις θυσίες στις οποίες έχουν υποβληθεί οι συνταξιούχοι,
έχει µία δοµή, έχει µία λειτουργία. Μακάρι να µπορέσουµε να το
κρατήσουµε ζωντανό, ώστε πέρα από τη βασική σύνταξη που
προβλέπουν οι θεσµοί που το διέπουν, να λειτουργήσει και το
ανταποδοτικό κοµµάτι της σύνταξης, µε ανταπόδοση, όπως προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία, στο 60%. Είχαµε 80% τις καλές εποχές, κύριε συνάδελφε.
Λέω λοιπόν, ότι ακόµα κι αν είχαµε αποφύγει την κακοδιαχείριση, τις σπατάλες, τα δοµηµένα οµόλογα, τις διαρροές στον
τοµέα της υγείας, το γεγονός ότι έχουµε ύφεση από το 2008 και θα αργήσουµε να βγούµε από αυτήν την ύφεση- ότι έχουµε
γήρανση του πληθυσµού και αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης, συν ένα εκατοµµύριο και πάνω ανέργους, δεν µας δίνει τη
δυνατότητα να σταθεί στα πόδια του από µόνο του το ασφαλιστικό σύστηµα, ακόµα κι αν είχαµε την καλύτερη εκδοχή της παλιάς θεωρίας της τριµερούς χρηµατοδότησης, εµείς που την
έχουµε ζήσει και την έχουµε υποστηρίξει.
Διότι αυτήν τη στιγµή, µε στοιχεία που έχει δώσει το Υπουργείο και ο κύριος Υπουργός -και είναι έτσι- από το 2000 έως το
2012 το ασφαλιστικό σύστηµα έχει χρηµατοδοτηθεί µε 162 δισεκατοµµύρια ευρώ από τον προϋπολογισµό. Και κάθε χρόνο από
τα 32 εκατοµµύρια ευρώ που στοιχίζουν οι συντάξεις τα µισά περίπου είναι από τον προϋπολογισµό. Άρα η επιβίωση του ασφαλιστικού συστήµατος εξαρτάται από την επιβίωση της χώρας.
Και δίνουµε αυτήν τη µάχη, µε κόστος µε θυσίες, µε πόνο. Ωστόσο πρέπει να σκεφτούµε πιο µακροπρόθεσµα.
Κατοχυρώνοντας από σήµερα µελλοντικούς πόρους για το
ασφαλιστικό σύστηµα, εκπέµπουµε στη νέα γενιά ένα µήνυµα ότι
έχουµε την έγνοια της και τη διαπαιδαγωγούµε απέναντι στις σειρήνες του νεοφιλελευθερισµού που λένε: «Ακόµα και στο µεροκάµατο των 10 ευρώ βάλε κάτι στην ιδιωτική ασφάλιση, γιατί θα
καταρρεύσει το ασφαλιστικό σύστηµα». Τη διαπαιδαγωγούµε να
αγωνιστεί συλλογικά να το σώσουµε.
Διότι, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, µία µικρή
αναδροµή να κάνουµε, θα δούµε ότι η δηµιουργία των ασφαλιστικών συστηµάτων ήταν αποτέλεσµα συλλογικών αγώνων των
εργατικών συνδικάτων, των σοσιαλιστικών και των προοδευτικών
δυνάµεων σε όλη την Ευρώπη, µε τις αντιδράσεις που είχαν οι
συντηρητικοί και την ανοχή που έδειξαν την περίοδο, ιδίως µετά
τον πόλεµο, της ανάπτυξης.
Έτσι λοιπόν η πρόταση νόµου προβλέπει:
Στο άρθρο 1 την ίδρυση και το σκοπό του λογαριασµού και την
αυτοτέλειά του.
Στο άρθρο 2 ότι οι πόροι του θα είναι το 70% τουλάχιστον των
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εσόδων από την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων.
Στο άρθρο 3 την οικονοµική του διαχείριση από πενταµελή επιτροπή.
Στο άρθρο 4 τα λειτουργικά του θέµατα, όπου µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος θα ρυθµίζονται.
Στο άρθρο 5 τη διαφάνεια και τον έλεγχο από ανεξάρτητη
ελεγκτική αρχή.
Και στο άρθρο 6 το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Ηθικής για τον
κώδικα δεοντολογίας, για να µην έχουµε φαινόµενα, µέσω των
δηµοσίων ταµείων, να πριµοδοτούνται αθέµιτες πρακτικές στον
ιδιωτικό τοµέα από τις κεφαλαιοκρατικές συσσωρεύσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύουµε ότι η πρότασή µας είναι
ολοκληρωµένη και θα θέλαµε να ψηφιστεί αυτοτελώς, όχι για κανέναν εγωισµό, κοµµατικό, πατριωτικό, διότι είναι µία πρόταση
του ΠΑΣΟΚ, αλλά επειδή πιστεύουµε ότι έχει την αυτοτέλεια και
ότι εκπέµπει αυτά τα µηνύµατα που σας είπα.
Στη συζήτηση στην επιτροπή ο Υπουργός µας παρουσίασε µία
εκδοχή νοµοτεχνικών βελτιώσεων, µε τις οποίες θα ενσωµατώσει
την πρότασή µας στον υφιστάµενο λογαριασµό του ν. 3655 για
το ΑΚΑΓΕ.
Θα δούµε τη νοµοτεχνική βελτίωση, όταν θα την καταθέσει και
θα συµφωνήσουµε στο βαθµό που µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο υπάρχει η αυτοτέλεια του λογαριασµού. Αν πρόκειται να πάρουµε τα
χρήµατα να τα πάµε στο ΑΚΑΓΕ και στη διαχείριση την υφισταµένη, θέλω να πω καθαρά ότι δεν θα συµφωνήσουµε. Επίσης
θέλω να σας ενηµερώσω ότι έχουµε καταθέσει και πρόταση απ’
αυτόν τον λογαριασµό να χρηµατοδοτούνται ερευνητικά προγράµµατα µεταπτυχιακά στον τοµέα των υδρογονανθράκων, για
να ενισχύσουµε αυτήν την κατεύθυνση, µια και κάνουµε µία µεγάλη επιλογή ως χώρα.
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, µε µία παρατήρηση. Επειδή
αναφέρθηκα νωρίτερα στο πώς το ασφαλιστικό σύστηµα δεν
µπορεί να επιβιώσει µόνο στη λογική µε την οποία µέχρι σήµερα
λειτούργησε, λόγω της κρίσης και των προβληµάτων, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2011, µε σύµφωνη γνώµη των κοινωνικών
εταίρων και των δανειστών µας, είχε νοµοθετήσει µία µικρή εισφορά για να σώσουµε τον ΟΑΕ, για να µην πάµε σε µεγάλες και
δραµατικές περικοπές, πέραν αυτών που υπάρχουν. Γιατί, όπως
ξέρετε, µέσα από την κρίση, υπάρχει τεράστιο πρόβληµα. Δεν
πληρώνει κανένας από τους µικροµεσαίους.
Άκουσα λοιπόν προχθές, τον Υπουργό σε µία συνέντευξή του
να λέει, γιατί δεν πρόκειται να εφαρµόσει αυτήν τη διάταξη, διότι
στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας, αυτό θα επιβάρυνε τις επιχειρήσεις.
Θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι απέναντι στα 500 ευρώ
τέλος επιτηδεύµατος έως 1000 ευρώ, αυτό το µικρό ποσοστό
του 1‰ –250 ευρώ το υπολογίζω εγώ κατά µέσο όρο- θα ήταν
πολύ λιγότερο, για να τους δώσουµε τη βεβαιότητα ότι έχουν το
ασφαλιστικό τους ταµείο. Αλλά είναι θέµα διαπραγµάτευσης
εσωτερικής και στην Κυβέρνηση και µε τους δανειστές µας πώς
θα γίνει αυτό.
Όταν βάζουµε αυτό το τέλος επιτηδεύµατος και τους επιβαρύνουµε, λογικό είναι ότι δεν µπορούµε να τους επιβαρύνουµε
παραπέρα. Αλλά εγώ νοµίζω ότι µπορεί αυτό στην πορεία, µια
και η έκφρασή τους η συνδικαλιστική το αποδέχεται, να το αντιµετωπίσουµε.
Τελειώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας καλέσω να
συµβάλετε µέσα από τη συζήτηση, αν χρειάζεται να βελτιώσουµε
αυτήν την πρόταση, να την ψηφίσετε, γιατί πιστεύω ότι θα δώσουµε ένα µήνυµα και σε ό,τι αφορά την ουσία και το περιεχόµενο του νόµου και σε ό,τι αφορά τον ρόλο της Βουλής, γιατί
πρέπει να θυµίσω ότι είναι από τις λίγες φορές που η Βουλή θα
έρθει στο ρόλο της να νοµοθετήσει, υιοθετώντας την πρόταση
ενός από τα κόµµατα που τη συναποτελούν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι
η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση
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της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση του άρθρου 1, της από 30-10-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις για την
αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»»» και άλλες
διατάξεις (Α’ 32)».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι οκτώ µαθητές και
µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο «Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Μ. Χουρδάκη».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης
Καράµπελας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βασικός παράγοντας που χαρακτηρίζει το κατά πόσο ένα κράτος θεωρείται πολιτισµένο, είναι ο
τρόπος που αντιµετωπίζει τις ευπαθείς οµάδες. Το κοινωνικό
κράτος στο παρελθόν αντιµετώπιζε αυτές τις οµάδες, µε γνώµονα και στόχο την επιτυχία στις επόµενες εκλογές.
Έµπαιναν σε πλειστηριασµό κριτήρια, όπως η µείωση των
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, η αύξηση του ύψους των συντάξεων, η χορήγηση των «µαϊµού» συντάξεων και των επιδοµάτων. Και όποιος πλειοδοτούσε, κυβερνούσε. Με τον πολιτικό
αµοραλισµό, µάλιστα, που επιδείκνυαν στη συνέχεια συγκεκριµένες κυβερνήσεις, ολοκλήρωσαν τη ζηµιά, επενδύοντας, για παράδειγµα, τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων σε τοξικά
και χρηµατιστηριακά παράγωγα, τζογάροντας, δηλαδή, µε τις εισφορές των επιχειρηµατιών και των εργαζοµένων.
Τέτοιου είδους πολιτικές διαµόρφωσαν τη σηµερινή τραγική
κατάσταση που έχουν περιέλθει οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Έχω πρόσφατο µάλιστα –και θα ήθελα να το αναφέρω- ένα
θέµα που θίξαµε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Αφορούσε ένα προεδρικό διάταγµα που εκκρεµεί για τη λειτουργία
των κέντρων ηµερησίας νοσηλείας. Εκτιµάται ότι από τη δηµιουργία τέτοιων κέντρων θα εξοικονοµηθεί περίπου 1 δισεκατοµµύριο ευρώ τα επόµενα πέντε χρόνια, προς όφελος των
ασφαλιστικών ταµείων και του κράτους. Αλόγιστες σπατάλες, δηλαδή, για τις οποίες δεν έχει τιµωρηθεί κανένας από όλους εκείνους, που µε τις πολιτικές τους υπονόµευσαν την καταβολή των
συντάξεων των επόµενων γενεών.
Μια και µιλάµε για σπατάλες, άλλη µια περίπτωση ήταν η ΕΡΤ.
Δυστυχώς αποδείχθηκε περίτρανα πως πολλοί εδώ µέσα, συνεχίζουν να προστατεύουν συντεχνιακά συµφέροντα εις βάρος
όλων των υπόλοιπων Ελλήνων.
Στους λάθος πολιτικούς χειρισµούς του παρελθόντος, αλλά
και στην άρνηση για µεταρρυθµιστικές τοµές από µεγάλη µερίδα
του σηµερινού πολιτικού συστήµατος, έρχεται να προστεθεί και
το δηµογραφικό πρόβληµα, που συνιστά ένα από τα µεγαλύτερα
εθνικά µας προβλήµατα και δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να
το υποτιµήσουµε. Η γήρανση του πληθυσµού σε συνδυασµό µε
τους υψηλούς δείκτες ανεργίας στις νεαρές ηλικίες, θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους. Σκεφθείτε ένα περιορισµένο αριθµό εργαζοµένων να πρέπει, µε την εργασία του
και τις εισφορές του, να συντηρεί ένα µεγάλο αριθµό συνταξιούχων.
Ήδη τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία κάνουν λόγο για περίπου
2,8 εκατοµµύρια συνταξιούχων και µόλις 3,3 εκατοµµύρια εργαζόµενους. Αναλογία σχεδόν 1:1, όταν πριν από τριάντα χρόνια η
ίδια αναλογία ήταν 1:4.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν είναι µόνο εθνικό το πρόβληµα.
Είναι ευρωπαϊκό. Η κρίση στην κοινωνική ασφάλιση συναντάται
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα
πιο έντονα λόγω των πολιτικών που ακολουθήθηκαν, όπως ανα-
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φέρθηκα συνοπτικά προηγουµένως.
Η δηµογραφική γήρανση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενισχύεται και
από τη µεταφορά της ευρωπαϊκής παραγωγής σε χώρες µε χαµηλότερο κόστος, µε αποτέλεσµα η ανεργία στην Ευρώπη να
διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, όπως επίσης και από τη φοροδιαφυγή. Δεν αντιµετωπίζουµε µόνο εµείς πρόβληµα µε τη φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή στα κράτη-µέλη στοιχίζει περίπου 1
τρισεκατοµµύριο ευρώ το χρόνο, χρήµατα που στερούνται από
τα κρατικά έσοδα και δηµιουργούν κοινωνικές ανισότητες.
Είναι µεγάλη πρόκληση λοιπόν για την ευρωπαϊκή οικονοµία
να µπορέσει να ανταποκριθεί µέσω των απαραίτητων µεταρρυθµίσεων και στην ανάγκη για ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.
Συνεπώς αντιλαµβανόµαστε ότι κάθε πρόταση που αποβλέπει
στη στήριξη των ασφαλιστικών φορέων και στη διασφάλιση της
σύνταξης των επόµενων γενεών, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται
θετικά και να εξετάζεται προσεκτικά.
Άρα και η πρόταση για τη δηµιουργία ενός Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών δεν µπορεί παρά να µας
βρίσκει ιδιαίτερα θετικούς ως προς το γενικό της περιεχόµενο,
αλλά και ως προς το σκοπό, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο
1.
Στο σηµείο που θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα, είναι οι προτεινόµενοι πόροι, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2. Ο εθνικός ορυκτός µας πλούτος ανήκει σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ειδικά
οι υδρογονάνθρακες, που λόγω της σπουδαιότητάς τους µπορούν να καθορίσουν το ενεργειακό µέλλον µιας χώρας. Συνεπώς
είναι µείζονος σηµασίας ο ορυκτός πλούτος για τη χώρα µας και
συνδέεται άµεσα µε τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα.
Για το λόγο αυτό και ο Πρωθυπουργός της χώρας Αντώνης
Σαµαράς έχει ως πρώτη προτεραιότητα, την οριοθέτηση και ανακήρυξη της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης. Είναι
ένα πολύ σηµαντικό γεγονός, γιατί το ενεργειακό ζήτηµα απασχόλησε έντονα και την τελευταία Σύνοδο Κορυφής, στην οποία
υπήρξε και ξεκάθαρη αναφορά στην εκµετάλλευση ενδοχώριων
πηγών ενέργειας, κάτι που µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα λόγω των
ενδείξεων που έχουµε για τα σηµαντικά κοιτάσµατα υδρογονανθράκων στον ελληνικό υποθαλάσσιο χώρο.
Είµαστε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σηµαντικότατη γεωπολιτική θέση. Γι’ αυτό και οι εταίροι µας πρέπει να
στηρίξουν την προσπάθεια της Κυβέρνησης για ανακήρυξη της
ΑΟΖ χωρίς χρονοτριβές και µε ασφάλεια. Στο ζήτηµα της ΑΟΖ
θα πρέπει να υπάρξει και ευρωπαϊκή κάλυψη, που δεν υπήρξε
στο µεταναστευτικό ζήτηµα µε την υπογραφή της Συνθήκης Δουβλίνο II. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, µια δοκιµαζόµενη οικονοµία
ενός κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης -η δικιά µας δηλαδή- να αποτελεί την πύλη εισόδου για πλήθος µεταναστών από
χειµαζόµενες οικονοµίες γειτονικών χωρών και µη, χωρίς να της
παρέχεται η ανάλογη βοήθεια.
Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, σύµφωνα και µε τη
Συνθήκη της Λισαβόνας, αποτελεί κεντρικό στόχο και προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στο χώρο της Μεσογείου. Γι’ αυτό
υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο αυτό το γεωγραφικό σηµείο να της
εξασφαλίσει και την ενεργειακή της αυτάρκεια. Η Ευρώπη πρέπει
να αντιληφθεί ότι η παρτίδα στην ενεργειακή σκακιέρα θα παιχτεί
στο θαλάσσιο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Η εξασφάλιση της απαιτούµενης ενέργειας αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, αλλά
και για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και ως τώρα την απαιτούµενη αυτή ενέργεια η Ευρώπη
την εξασφαλίζει, εισάγοντάς την από άλλες µη Ευρωπαϊκές
χώρες, δηλαδή η Ευρώπη, είναι εξαρτηµένη από άλλους. Οπότε
η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων εντός των ορίων της είναι
στρατηγικής σηµασίας, αφού µειώνει την εξάρτησή της από ξένους παράγοντες.
Για να πείσουµε όµως την Ευρώπη ότι η χάραξη της πολιτικής
για την ενέργεια περνάει µέσα από το θαλάσσιο ελλαδικό χώρο,
δηλαδή το θαλάσσιο χώρο Ελλάδας και Κύπρου, πρέπει να δουλέψουµε µεθοδικά, µε προσεκτικές διπλωµατικές κινήσεις. Αυτό
αποτελεί και το µεγάλο δίδαγµα της κυπριακής κρίσης. Και πρέπει φυσικά να κινηθούµε µε απόλυτο σεβασµό στο Δίκαιο της
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Θάλασσας που προστατεύει την ισονοµία και την οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη όλων των κρατών και όχι την προώθηση των
τοπικών συµφερόντων γειτονικών κρατών.
Αν λοιπόν αυτή η πρόταση γίνει νόµος, θα δεσµεύεται ένα µεγάλο ποσοστό από τα έσοδα του δηµοσίου που θα προέρχεται
από τις εταιρείες, οι οποίες θα σχετίζονται µε την έρευνα και την
εκµετάλλευση κοιτασµάτων υδρογονανθράκων, µε στόχο τη στήριξη και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.
Συνεπώς θα υπάρχει κατά άµεσο τρόπο όφελος των Ελλήνων
ασφαλισµένων από την εκµετάλλευση του εθνικού µας πλούτου.
Οι φορολογούµενοι πολίτες δηλαδή θα καρπώνονται στην
πράξη, το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων που θα µας προσφέρει
το υπέδαφός µας.
Αυτό όµως που χρήζει περαιτέρω συζήτησης, είναι το ποσοστό του 70% των συνολικών εσόδων που προτείνεται ως κατώτατο όριο στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, καθώς το ποσό
αυτό, που θα ενσωµατώνεται κατ’ έτος στο Ταµείο Αλληλεγγύης,
θα αφαιρείται αντίστοιχα από τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού, δηλαδή, αν εξαιρέσουµε τον περιφερειακό φόρο 5% και
το ποσοστό 20% που κατατίθεται στην ουσία στο Πράσινο Ταµείο, το σύνολο των υπόλοιπων εσόδων θα χρησιµοποιείται ως
κεφάλαιο του ειδικού λογαριασµού.
Με δεδοµένο ότι αν όλα πάνε καλά, τα πρώτα έσοδα στο δηµόσιο από την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων θα έρθουν µετά
από δέκα χρόνια, δεν νοµίζω ότι είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε
από τώρα τι ανάγκες θα έχουν προκύψει τότε. Τουλάχιστον θα
πρέπει να δίνεται η δυνατότητα, µετά από κοινή υπουργική απόφαση των αρµόδιων Υπουργείων, να διατίθενται κονδύλια από το
κεφάλαιο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, συνυφασµένους µε τον τοµέα του ορυκτού πλούτου.
Επίσης δεν υπάρχουν ακριβείς εκτιµήσεις για το µέγεθος των
κοιτασµάτων, άρα και των οικονοµικών δεδοµένων.
Όπως αναφέρεται στην πρόταση, τα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες υπολογίζεται ότι µπορεί να ξεπεράσουν τα 150 δισεκατοµµύρια ευρώ τα επόµενα είκοσι πέντε µε τριάντα χρόνια.
Κάτι τέτοιο είναι υποθετικό και µη τεκµηριωµένο. Για παράδειγµα
η DEUTSCHE BANK κάνει λόγο για ακόµα πιο αισιόδοξες προβλέψεις, εκτιµήσεις. Μόνο νοτίως της Κρήτης κάνει λόγο για
αποτίµηση υποθαλάσσιων κοιτασµάτων φυσικού αερίου της
τάξης των 427 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι περίπου το 50% αυτών των εσόδων, δηλαδή τα 214 δισεκατοµµύρια
ευρώ, θα αποτελούν καθαρό όφελος για τα δηµόσια ταµεία.
Στον αντίποδα τώρα, υπάρχουν κι άλλες πολύ πιο µετριοπαθείς εκτιµήσεις. Η αξιολόγηση των πρώτων σεισµικών ερευνών
που έγιναν από τη νορβηγική εταιρεία «PGS» στο Ιόνιο και νότια
της Κρήτης, αναµένεται να ολοκληρωθεί στους επόµενους τρεις
µήνες. Κι εν συνεχεία –λογικά µέσα στο 2014- πρόκειται να γίνει
προκήρυξη του διαγωνισµού για τη συνέχιση των ερευνών από
πετρελαϊκές εταιρείες στα θαλάσσια οικόπεδα.
Συνεπώς αν δεν έχουµε στα χέρια µας τα αποτελέσµατα των
πρώτων ερευνών, είναι σχετικά αυθαίρετο και πρώιµο να προχωράµε σε υπολογισµούς.
Για να δώσω µια αναλυτικότερη εικόνα, θα πω το εξής: Τα αποτελέσµατα των σεισµικών ερευνών δεν θα µας δώσουν το µέγεθος των κοιτασµάτων, αλλά θα πιστοποιούν αν όντως υπάρχουν
αυτοί οι γεωλογικοί σχηµατισµοί, που ευνοούν την παγίδευση
των υδρογονανθράκων.
Στο Κατάκολο, στα Γιάννενα και στον Πατραϊκό, όπου οι έρευνες βρίσκονται σε πιο προχωρηµένο επίπεδο, το συνολικό µέγεθος των κοιτασµάτων εκτιµάται σε διακόσια πενήντα εκατοµµύρια βαρέλια, την ώρα που ως χώρα, εισάγουµε εκατόν πενήντα
εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου κάθε χρόνο.
Με αυτό θέλω να πω ότι δεν πρέπει από αυτό το Βήµα να πουλάµε ελπίδα στους πολίτες µε τρόπο επιπόλαιο, ούτε να δίνουµε
την εντύπωση ότι από τη µια µέρα στην άλλη θα γίνουµε Σαουδική Αραβία και µε αυτόν τον τρόπο να αποπροσανατολίζουµε
τον κόσµο από τον πραγµατικό στόχο.
Στη Νορβηγία, για παράδειγµα, όταν δηµιουργήθηκε ένα αντίστοιχο ταµείο, το Government Petroleum Fund, υπήρχε ολοκληρωµένη εικόνα για τα οικονοµικά µεγέθη που θα αναλάµβανε να
διαχειριστεί το ταµείο.
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Βέβαια θεωρείται δεδοµένο ότι τα κοιτάσµατά µας είναι οικονοµικά εκµεταλλεύσιµα και ότι δεν είναι τυχαίο το έντονο ενδιαφέρον και η εµπιστοσύνη που δείχνουν στη χώρα µας ενεργειακοί κολοσσοί.
Ήδη ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε την ίδρυση ελληνικής εταιρείας υδρογονανθράκων, όπου σύµφωνα µε το καταστατικό της
αναλαµβάνει την πλήρη εποπτεία έρευνας και µετέπειτα της εξόρυξης των υδρογονανθράκων, ενώ το µετοχικό της κεφάλαιο
αποτελείται από µια αµεταβίβαστη µετοχή υπέρ του ελληνικού
δηµοσίου. Αυτό το αναφέρω για όσους διαδίδουν δεξιά κι αριστερά ότι υπάρχει πρόθεση να ξεπουληθεί ο ενεργειακός µας
πλούτος.
Θα ήταν παράλειψη να µην επισηµάνω το θετικό πρόσηµο που
άφησε ο κ. Μανιάτης ως Υπουργός Περιβάλλοντος, αφού κατά
τη διάρκεια της θητείας του ξεκίνησε η υπόθεση πετρέλαια, ενώ
παράλληλα εξασφαλίστηκε η µη συµµετοχή των εσόδων από
τους υδρογονάνθρακες στην εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας.
Θα ήθελα όµως να αναφερθώ και σε κάτι, που αν το πετύχουµε, θα είναι άµεσα εκµεταλλεύσιµο κι αφορά την επιλογή του
Αδριατικού αγωγού ΤΑΡ ως µέσο µεταφοράς του αζέρικου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Και είναι πολύ θετικό το µήνυµα
της προσφοράς που κατέθεσε η αζέρικη εταιρεία «ΣΟΚΑΡ» για
την αγορά της ΔΕΣΦΑ στην αρχή αυτής της εβδοµάδας. Κάτι τέτοιο θα µεγιστοποιήσει τη διαπραγµατευτική µας ισχύ εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού θα µας µετατρέψει σε σηµείο εισόδου για τα ενεργειακά δίκτυα της Ευρώπης.
Επίσης αυτό θα έχει και άµεσες θετικές επιπτώσεις για την ελληνική οικονοµία, αφού πρόκειται για ένα αγωγό που θα διασχίσει όλη τη βόρειο Ελλάδα και για µια πηγή ενέργειας που θα
προσφέρει µοναδική αναπτυξιακή προοπτική.
Σύµφωνα µε την έκθεση του ΙΟΒΕ, µόνο κατά την περίοδο κατασκευής του αγωγού, δηλαδή από το 2015 έως το 2018, το
άµεσο όφελος για το ελληνικό ΑΕΠ θα είναι 320.000.000 ευρώ
και δύο χιλιάδες επτακόσιες θέσεις εργασίας ετησίως, ενώ το
έµµεσο όφελος θα φθάσει τα 420.000.000 και τις δύο χιλιάδες
τετρακόσιες θέσεις εργασίας ετησίως.
Προχωρώντας στο άρθρο 3 της πρότασης νόµου, έχει ήδη επισηµανθεί και στη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων, ότι έως τώρα προς την κατεύθυνση της διασφάλισης των συντάξεων των επόµενων γενεών έχει ήδη δηµιουργηθεί
το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, το γνωστό
ΑΚΑΓΕ, στο οποίο έχουν ήδη συσταθεί και λειτουργούν δύο ειδικοί λογαριασµοί, ένας για την κύρια κι ένας για την επικουρική
ασφάλιση µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Οπότε στα έσοδα του ΑΚΑΓΕ αναµένονται να ενσωµατωθούν
και οι πόροι που θα εξασφαλίζονται από το ποσοστό των µερισµάτων, των δικαιωµάτων και της φορολόγησης των εταιρειών
που θα εκµεταλλεύονται τα κοιτάσµατα.
Στην εισήγησή µου στην επιτροπή είχα επισηµάνει ότι καλό θα
ήταν να µη δηµιουργηθεί µια νέα διαχειριστική επιτροπή γι’ αυτόν
τον ειδικό λογαριασµό, αλλά να εξυπηρετείται από την υπάρχουσα επιτροπή του ΑΚΑΓΕ, µετά την όποια απαραίτητη τροποποίησή της, αφού είναι λογικό ότι θα έπρεπε να υπάρχει εκπροσώπηση και από το ΥΠΕΚΑ στη διαχείριση του κεφαλαίου υδρογονανθράκων. Με µεγάλη µου ικανοποίηση είδα ότι µετά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του Υπουργείου, προβλέπεται επιτροπή
διαχείρισης, αλλά άµισθη.
Επίσης, όπως ανέφερα και προηγουµένως στην τοποθέτησή
µου, οι υδρογονάνθρακες αποτελούν εθνικό κεφάλαιο. Άποψή
µου είναι ότι θα πρέπει στο νόµο να αναφέρεται και να διαχωρίζεται το ποσοστό των εσόδων που θα προορίζεται για την εξυπηρέτηση των κλάδων κύριας σύνταξης και των κλάδων επικουρικής ασφάλισης αντίστοιχα.
Θεωρώ πως η στρατηγική επενδύσεων του ταµείου δεν θα
πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά από την επιτροπή, αλλά οι
προτάσεις να έρχονται προς συζήτηση και να ψηφίζονται από το
Κοινοβούλιο.
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Γενικότερα σε αυτόν τον τοµέα, θα µπορούσαµε να βοηθηθούµε από την τεχνογνωσία που διαθέτουν οι Νορβηγοί, µετά
από εµπειρία είκοσι τριών χρόνων. Για παράδειγµα, το κεφάλαιο
του νορβηγικού ταµείου έχουν αποφασίσει να το επενδύουν αποκλειστικά στο εξωτερικό, ώστε να προστατεύεται η νορβηγική οικονοµία από τις επιπτώσεις των διακυµάνσεων των τιµών του
πετρελαίου. Επίσης και οι τοµείς που γίνονται οι επενδύσεις, παρουσιάζουν µεγάλο εύρος µε σκοπό να µειώνεται το ρίσκο της
αποτυχηµένης επένδυσης.
Τέλος, στο άρθρο 6 προτείνεται η σύσταση Γνωµοδοτικού
Συµβουλίου Ηθικής. Αντίστοιχο Συµβούλιο Ηθικής δεν υπάρχει
στο ΑΚΑΓΕ. Ουσιαστικά το σηµείο αυτό αποτελεί τη διαφορά της
πρότασης νόµου που συζητήθηκε από το άρθρο 149 του ν. 3655/
2008. Συµβούλιο Ηθικής θα πρέπει να υπάρχει σε όλους τους
φορείς που διαχειρίζονται και επενδύουν δηµόσιο χρήµα.
Στη Νορβηγία το συγκεκριµένο συµβούλιο απαγορεύει τις
επενδύσεις σε εταιρείες που άµεσα ή έµµεσα συµβάλλουν στο
βασανισµό, στη στέρηση της ελευθερίας των εργαζοµένων, στην
παιδική εργασία, στην καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
σε καταστάσεις πολεµικών συγκρούσεων. Εδώ υπάρχουν κανόνες ηθικής στα υπόλοιπα ταµεία; Πρέπει να ασχοληθεί το Κοινοβούλιο µε αυτό το θέµα.
Όλες οι διµερείς εµπορικές σχέσεις και συµφωνίες της χώρας
µας µε τα άλλα κράτη θα πρέπει να επιβάλλεται να διέπονται από
τέτοιους κανόνες ηθικής. Αν µάλιστα αυτό αποτελούσε πρωτεύον συστατικό τέτοιου είδους συµφωνιών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι µεµονωµένα, ίσως να είχαµε να κάνουµε µε µία
τελείως διαφορετική Ευρώπη από αυτή που έχουµε να κάνουµε
σήµερα.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή µου, συνοψίζω, λέγοντας
ότι η πρόταση νόµου που συζητάµε σήµερα, µπορεί να µην έχει
άµεσα πρακτικό χαρακτήρα για τους λόγους που αναλύθηκαν,
έχει όµως έντονο σηµειολογικό χαρακτήρα. Η θεσµοθέτηση ενός
λογαριασµού µε στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους
µέσα από την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωµάτων και τη διαχείριση του εθνικού µας πλούτου, θα στείλει ένα ηχηρό µήνυµα
προς όλες τις κατευθύνσεις, πως η εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων που βρίσκεται εντός των ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, είναι πρώτα απ’ όλα εθνική υπόθεση.
Εθνική υπόθεση είναι και η διατήρηση της σταθερότητας και
της αξιοπιστίας του κράτους. Πέρυσι τον Ιούνιο συζητούσαµε για
«Grexit», φέτος τον Ιούνιο ξεκινάµε να συζητάµε για επιστροφή
στην ανάπτυξη. Μπροστά στο µεγάλο όραµα για την ελληνική
επιτυχία δεν θα µας λυγίζουν µικροκοµµατικές αγκυλώσεις. Η
κοινωνία σε πολλά θέµατα έχει προχωρήσει πιο µπροστά από
εµάς. Ελάτε να τη φτάσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει η κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου, εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχθές η Κυβέρνηση µε την εικοστή πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µέσα σε έντεκα µήνες, µε
µία πρωτοφανή διαδικασία, έκλεισε δηµόσιους τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθµούς χωρίς καµµιά διαβούλευση, χωρίς καµµιά προειδοποίηση.
Και από αυτό το Βήµα εκφράζουµε σήµερα την αµέριστη αλληλεγγύη µας στους εργαζόµενους της ΕΡΤ, της ΝΕΤ και της
ΕΤ3, στους εργαζόµενους σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθµούς σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στους εργαζόµενους όλης της
χώρας, που σήµερα απεργούν και διαδηλώνουν σε όλη την Ελλάδα.
Καλούµε όλους τους εργαζόµενους και το λαό της χώρας µας
να συνεχίσουν να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους και να µετατρέψουν όλα τα κτήρια της δηµόσιας τηλεόρασης σε όλη την Ελλάδα -στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη στο κτήριο της ΕΤ3, αλλά
και τα άλλα κτήρια που είναι διασκορπισµένα σε όλη την Ελλάδασε κέντρα αντίστασης και αγώνα ενάντια στις µνηµονιακές πολιτικές, που εκτός από τις καταστροφικές συνέπειες στους εργα-
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ζόµενους και το λαό µας, βλάπτουν πολύ σοβαρά την ίδια τη δηµοκρατία στον τόπο µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σηµερινή συνεδρίαση συζητούµε την πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ µε τίτλο: «Ίδρυση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών». Πρόκειται για µία
πρόταση σχετικά µε την εξεύρεση νέων πόρων για την κοινωνική
ασφάλιση, που κατά τη γνώµη µας εντάσσεται και αυτή σε εκείνη
την αποτυχηµένη επικοινωνιακή καµπάνια της Κυβέρνησης για
τους κρυµµένους θησαυρούς του πετρελαίου, που βρίσκεται
θαµµένο κάτω από τα πόδια του ελληνικού λαού και περιµένει
την Κυβέρνηση να το αντλήσει για να µας σώσει από την κρίση.
Αυτό θυµίζει τη σοφή λαϊκή παροιµία «όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα µικρό καλάθι».
Ωστόσο, το συγκεκριµένο ζήτηµα, δηλαδή η κατάσταση των
οικονοµικών την κοινωνικής ασφάλισης, η βιωσιµότητα του
ασφαλιστικού και του συνταξιοδοτικού συστήµατος, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης για τη σηµερινή γενιά, αλλά και για
τις επόµενες γενιές των µισθωτών της χώρας µας, είναι ένα ζήτηµα εξαιρετικής προτεραιότητας για εµάς σαν ΣΥΡΙΖΑ και µας
δίνεται η ευκαιρία σήµερα να πούµε κάποια πράγµατα.
Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριµένη πρόταση που κάνει το ΠΑΣΟΚ,
αναφέρεται στη δηµιουργία ενός ταµείου, που θα λειτουργεί σαν
αποθεµατικό για την εξασφάλιση στήριξης του συνταξιοδοτικού
συστήµατος, το οποίο προβλέπεται να χρηµατοδοτείται από ποσοστό επί των εσόδων του δηµοσίου, από τα µερίσµατα, τα δικαιώµατα και τη φορολογία των εταιρειών που θα αναλάβουν την
έρευνα και την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων και από τη διάθεση αδειών για τις σχετικές έρευνες.
Η Κυβέρνηση διά του Υπουργού Εργασίας φαίνεται να υιοθετεί τελικά την πρόταση, προτείνοντας όµως αντί της ίδρυσης αυτοτελούς ταµείου, τη δηµιουργία ειδικού λογαριασµού στο
πλαίσιο του ήδη υπάρχοντος Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών, του γνωστού ΑΚΑΓΕ, στο οποίο θα συγκεντρώνονται τα συγκεκριµένα κεφάλαια υπέρ των κλάδων σύνταξης των
ασφαλιστικών φορέων.
Είναι κρίσιµο να υπενθυµίσω και σήµερα στην Ολοµέλεια αυτό
που επισηµάναµε ιδιαίτερα και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, το γεγονός δηλαδή ότι από τα δηµόσια έσοδα που είχαν
προβλεφθεί για να κατευθυνθούν στο ΑΚΑΓΕ µε την ίδρυσή του
-δηλαδή από τις αποκρατικοποιήσεις και από το ΦΠΑ- δεν αποδόθηκε ούτε 1 ευρώ. Τα µόνα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν
στο ΑΚΑΓΕ είναι αυτά που προέρχονται από την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων και από την κύρια και από την επικουρική σύνταξη.
Ενώ, λοιπόν, ουδέποτε εισέπραξε τους φόρους που έπρεπε το
ΑΚΑΓΕ και παρ’ όλο που απαγορευόταν να αγγιχθούν τα κεφάλαια που αποταµιεύονταν σε αυτό, η Κυβέρνηση και το 2012 και
το 2013 παρανόµως λεηλάτησε τα αποθεµατικά του ΑΚΑΓΕ αντλώντας 400 εκατοµµύρια.
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, τα ασφαλιστικά ταµεία
αντιµετωπίζουν σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα, το οποίο αναµένεται να διογκωθεί τα επόµενα έτη.
Πώς, όµως, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, προέκυψε αυτό το πρόβληµα; Κάνουµε µία διαπίστωση: ναι, είναι
έτσι. Η διαπίστωση, όµως, από µόνη της µπορεί να είναι καλή για
να διατυπώνουµε ευχολόγια; Ή µπορεί να είναι γιατί πραγµατικά
δεν έχουµε καµµία πρόθεση να αντιµετωπίσουµε τις αληθινές αιτίες για την κατάσταση που βρίσκονται σήµερα τα οικονοµικά
των ασφαλιστικών ταµείων;
Για να δούµε, λοιπόν, ποια είναι τα βασικά αίτια που οδήγησαν
σήµερα το ασφαλιστικό σύστηµα στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Και η κατάρρευση είναι σήµερα, όχι µετά από δέκα ή δεκαπέντε χρόνια.
Το πρώτο αίτιο είναι η βασική, διαχρονική λεηλασία των αποθεµατικών των φορέων, τα οποία το κράτος χρησιµοποιούσε για
σκοπούς άλλους από την κοινωνική ασφάλιση, µε την κατάσταση
το τελευταίο διάστηµα να έχει φθάσει στο απροχώρητο ειδικά τα
τρία µνηµονιακά τελευταία χρόνια. Το δεύτερο αίτιο είναι η µεγάλη εισφοροδιαφυγή και οι προκλητικές εισφοροαπαλλαγές
των εργοδοτών. Το τρίτο αίτιο είναι η «µαύρη» και ανασφάλιστη
εργασία. Το τέταρτο αίτιο είναι η ελλιπής κρατική χρηµατοδό-
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τηση. Το πέµπτο αίτιο είναι τα χρέη του κράτους και των ιδιωτών
στα ίδια τα ασφαλιστικά ταµεία. Το έκτο αίτιο είναι η λεηλασία
των κλάδων υγείας από φαρµακευτικές εταιρείες και από µεγάλες ιδιωτικές κλινικές. Το έβδοµο αίτιο είναι η δραµατική αύξηση
της ανεργίας, των ελαστικών µορφών απασχόλησης και οι µειώσεις µισθών που περιορίζουν δραστικά τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης και το όγδοο αίτιο είναι οι µεγάλες ληστείες που
έχουν υποστεί τα ασφαλιστικά ταµεία και όχι µόνο -σήµερα όµως
µιλάµε για τα ασφαλιστικά ταµεία- µε αποκορύφωµα το εγκληµατικό κούρεµα των οµολόγων τους µε το PSI.
Αυτά, λοιπόν, είναι τα αίτια των προβληµάτων. Αυτά έπρεπε να
συζητήσουµε σήµερα: πώς θα τα αντιµετωπίσουµε και πώς θα
τα αποκαταστήσουµε.
Όµως, αν εξετάσουµε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, τα προβλήµατα µε ειλικρίνεια, αναπόφευκτα θα κληθούµε
να αντιµετωπίσουµε και κυρίως τα δύο κόµµατα -και το ΠΑΣΟΚ
και η Νέα Δηµοκρατία- τις ευθύνες που έχουν για τη διαχείριση
όλου του προηγούµενου διαστήµατος. Και ευθύνες έχει και το
ΠΑΣΟΚ που σήµερα καταθέτει αυτήν την πρόταση αλλά και η
Νέα Δηµοκρατία.
Η αιτιολογική έκθεση σκόπιµα δεν περιέχει ούτε µία αναφορά
στις αιτίες που οδήγησαν στην πλήρη κατάρρευση σχεδόν του
ασφαλιστικού συστήµατος. Αν συζητούσαµε τις αιτίες, θα
έπρεπε να απαντήσουµε µε ειλικρίνεια το προφανές. Και το προφανές είναι ότι και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ήταν τα κόµµατα που µε την ψήφιση του πρώτου και του δεύτερου µνηµονίου, αλλά και του εφαρµοστικού νόµου του δεύτερου µνηµονίου, είναι υπεύθυνα για την ενοποίηση των επικουρικών ταµείων
-γιατί ο σκοπός τους ήταν να αρπαγούν τα αποθεµατικά των επικουρικών που ήταν πλεονασµατικά- είναι υπεύθυνα για την αλλαγή του χαρακτήρα της επικουρικής ασφάλισης από δηµόσιο
σε ιδιωτικό, είναι υπεύθυνα γιατί θεσπίστηκε ο ατοµικός λογαριασµός για κάθε ασφαλισµένο στα πρότυπα της Χιλής του Πινοσέτ, µε τελικό στόχο την πλήρη κατάργηση της επικουρικής
σύνταξης και την πλήρη ισοπέδωση και της κύριας σύνταξης,
έτσι ώστε να οδηγηθούµε σε µία εθνικού χαρακτήρα σύνταξη της
τάξης των 360 ευρώ.
Η συγκυβέρνηση, λοιπόν, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας ήταν
αυτή που ακρωτηρίασε την περιουσία των ασφαλιστικών ταµείων
µέσω του ληστρικού κουρέµατος των αποθεµατικών της κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο του PSI, η οποία στοίχισε στα ταµεία περίπου 13 δισεκατοµµύρια ευρώ, καθιστώντας τα προβληµατικά.
Τα ίδια κόµµατα τώρα, η σηµερινή συγκυβέρνηση δηλαδή,
προτείνει –προτείνει το ένα κόµµα και υιοθετεί το µεγάλο κόµµατη δηµιουργία ενός ταµείου, το οποίο σύµφωνα µε τις τελευταίες
µελέτες –αρχικές εκτιµήσεις- όπως παρουσιάστηκαν στις αρχές
Απριλίου σε διεθνές συνέδριο στη Βαρκελώνη –αναλυτικά για
αυτό το ζήτηµα θα σας µιλήσει η Βουλευτής µας στην Α’ Αθηνών
η Χαρά η Καφαντάρη- και µε βάση τις πιο αισιόδοξες των προβλέψεων, θα ξεκινήσει να έχει κάποια έσοδα από το 2022 µέχρι
το 2024.
Προτείνετε, άρα, κύριοι της συγκυβέρνησης, κάποιον µακρόπνοο σχεδιασµό; Η αλήθεια είναι ότι, αν και αντιλαµβάνεστε την
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σύστηµα της κοινωνικής
ασφάλισης, δεν έχετε καµµία διάθεση να την καταπολεµήσετε,
γιατί δεν θέλετε να συγκρουστείτε µε τα συµφέροντα και τις πολιτικές που επέβαλαν την καταστροφή του, όπως άλλωστε έδειξε
και ο τρόπος που χειριστήκατε και τα χρήµατα που είχε στη διάθεσή του το ΑΚΑΓΕ, τον λογαριασµό του οποίου θέλει ο κύριος
Υπουργός τώρα να χρησιµοποιήσει για τον ίδιο λόγο.
Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ως ΣΥΡΙΖΑ
έχουµε καταθέσει και στους εργαζοµένους και σε όλη την ελληνική κοινωνία µία σειρά άµεσων µέτρων για την αποκατάσταση
του ασφαλιστικού συστήµατος, για την πραγµατική διασφάλιση
της βιωσιµότητάς του, χωρίς να πληρώσουν και πάλι οι συνταξιούχοι. Αυτές οι προτάσεις είναι στον αντίποδα της πολιτικής που
εφαρµόζετε εσείς, µία πολιτική που απαιτεί διαρκώς νέες περικοπές, µε τελικό στόχο τις συντάξεις των 360 ευρώ για όλους
και συνεχείς αυξήσεις των ορίων συνταξιοδότησης.
Θεωρούµε αυτονόητη την ανάγκη να θεσπιστεί υποχρεωτική
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τριµερής χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν µπορεί
το βάρος της κοινωνικής ασφάλισης να το φορτώνονται πάντα
οι εργαζόµενοι. Συµµετοχή πρέπει να έχει και το κράτος.
Πιστεύουµε, επίσης, ότι στο πλαίσιο αυτό είναι επιβεβληµένη
η ανασυγκρότηση και η αναβάθµιση των µηχανισµών πρόληψης
της εισφοροδιαφυγής, η περιφρούρηση και η είσπραξη των θεσµοθετηµένων πόρων της κοινωνικής ασφάλισης, µε στόχο να
παταχθεί η ανασφάλιστη εργασία, να παταχθεί η φοροδιαφυγή,
να παταχθεί η εισφοροαπαλλαγή και οι χαριστικές ρυθµίσεις και
να αποδοθούν, επιτέλους, οι οφειλές του κράτους και της εργοδοσίας στα ταµεία.
Θεωρούµε, επίσης, ότι είναι απολύτως αναγκαία η ενίσχυση
των ελεγκτικών µηχανισµών -και του ΣΕΠΕ και των υπηρεσιών
που διαθέτουν τα ασφαλιστικά ταµεία και συνεχώς συρρικνώνονται από τη µεριά σας- αντίθετα µε τις κυβερνητικές επιλογές, που
απαξιώνουν αυτούς τους µηχανισµούς συστηµατικά και τους διαλύουν.
Επιβεβληµένη, επίσης, για τη βιωσιµότητα των ασφαλιστικών
ταµείων είναι η άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστησαν
από το PSI και η αποκατάσταση των εργοδοτικών ασφαλιστικών
εισφορών στα επίπεδα προ του µνηµονίου, έτσι ώστε να τονωθούν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων. Η επιβολή, δε, εισφορών και ειδικών φόρων στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές, στα
τυχερά παιχνίδια, στα διανεµόµενα κέρδη των επιχειρήσεων -στις
οποίες θα συµπεριλάβουµε και τις τράπεζες- υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης, είναι άµεσα µέτρα.
Τέλος, ναι, θα µπορούσαµε να δούµε µε πολύ θετικό τρόπο τη
θεσµοθέτηση νέων πόρων, που θα λειτουργήσουν συµπληρωµατικά στην τριµερή χρηµατοδότηση. Η συµπλήρωση των εσόδων
του ασφαλιστικού συστήµατος µε επιπλέον πόρους -µόνον όµως
συµπληρωµατικούς πόρους- στην τριµερή χρηµατοδότηση είναι
ένα θετικό βήµα.
Η ιδέα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας υπέρ της κοινωνικής
ασφάλισης δεν αποτελεί, συναδέλφισσες και συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ, καµµία καινοτοµία. Ήδη πριν από τις εκλογές είχαµε
προτείνει ως ΣΥΡΙΖΑ τη δηµιουργία ενός ταµείου εθνικού πόρου
και κοινωνικής ασφάλισης, οι πόροι του οποίου, κατά προτεραιότητα, θα καλύπτουν τις ανάγκες του ασφαλιστικού συστήµατος.
Εδώ, όµως, έχουµε δύο προτάσεις που δείχνουν και τις θεµελιώδεις διαφορές και τη διαφορετικά αντίληψη που έχει το
ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήµατος.
Κατ’ αρχάς, εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ θεωρούµε κι επιµένουµε ότι ένα
τέτοιο µέτρο έχει νόηµα µόνο αν έχει επικουρικό χαρακτήρα,
γιατί θεωρούµε ότι η κυρίαρχη πηγή της χρηµατοδότησης του
συστήµατος της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να είναι η τριµερής χρηµατοδότηση: εργαζόµενοι-κράτος-εργοδοσία.
Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να κατατίθεται µία πρόταση
νόµου για την ενίσχυση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης
και να µη λαµβάνει καθόλου υπ’ όψιν του τις τεράστιες φοροαπαλλαγές και την εισφοροδιαφυγή των εργοδοτών, αλλά και του
κράτους, που είναι οι κυρίαρχες πηγές αδικίας και αδυναµίας
των ταµείων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δύο λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας µίλησε 19:32 λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και σ’ αυτόν
χτυπούσα το κουδούνι…
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έπειτα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η δοµή του
ταµείου, όπως περιγράφεται στην πρόταση, δεν προδιαγράφει
τίποτα θετικό για τη λειτουργία του. Η διαχείριση προβλέπεται
να γίνεται από πενταµελή επιτροπή, η οποία θα είναι διορισµένη
εξ ολοκλήρου από τρία εποπτεύοντα Υπουργεία –το Εργασίας,
το Οικονοµικών και το Περιβάλλοντος- και από το λεγόµενο Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Ηθικής, αρµόδιο να κάνει γνωµοδοτήσεις
για την αξιοποίηση των κεφαλαίων των ταµείων, το οποίο πάλι
θα διορίζεται από τα ίδια Υπουργεία. Δηλαδή «Γιάννης πίνει, Γιάν-
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νης κερνάει».
Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ενέχει το
φόβο το ταµείο αυτό να µετατραπεί σε «µακρύ χέρι» της Κυβέρνησης που θα εκµεταλλεύεται την όποια περιουσία διαθέτει κατά
το δοκούν.
Και παραδείγµατα τέτοια, συνάδελφε Κουτσούκο, που έχεις
και εµπειρία, έχουµε πολλά στο παρελθόν. Έγινε τέτοια διαχείριση και από τη Νέα Δηµοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ.
Επίσης, θέλω να σηµειώσω ότι η αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόµου του ΠΑΣΟΚ φέρνει ως παράδειγµα τη Νορβηγία.
Αυτό, όµως, που παραλείπει να αναφέρει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι στη
Νορβηγία, τόσο στη διοίκηση του αντίστοιχου ταµείου όσο και
σε όλα τα όργανα σχεδιασµού και εφαρµογής κοινωνικών πολιτικών, και δεδοµένη και ισχυρή είναι η συµµετοχή των συνδικάτων.
Για να ολοκληρώσω, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να πω ότι
στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζεται ότι το ταµείο θα χρηµατοδοτείται από τα µερίσµατα, τα δικαιώµατα και τη φορολογία
των εταιρειών. Στο πλαίσιο, όµως αγαπητοί συνάδελφοι, της πολιτικής που χαράσσει η Κυβέρνηση, ο όποιος πλούτος της χώρας
µεταφέρεται έναντι πινακίου φακής στο ΤΑΙΠΕΔ και, άρα, ξεχνάµε τα µερίσµατα και τα δικαιώµατα και µένει ένα ποσοστό επί
της φορολογίας των επιχειρήσεων που θα κερδοσκοπούν πάνω
στον ορυκτό πλούτο της χώρας.
Ας υποθέσουµε και πάλι, όµως, ότι θα έρθουν οι εταιρείες να
επενδύσουν. Με την πολιτική που ακολουθείτε και µε τις φοροαπαλλαγές που δίνετε συνεχώς στο µεγάλο κεφάλαιο, οι φόροι
που θα κληθούν να πληρώσουν οι εταιρείες αυτές, για να πάει
µέρος της φορολογίας σε αυτό το ταµείο, θα είναι ελάχιστοι.
Κι έχουµε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, και την
εµπειρία της Κύπρου, πριν από δύο µήνες περίπου. Η δανειακή
σύµβαση που επιβλήθηκε από την τρόικα σαφώς λέει ότι τα
έσοδα από την αξιοποίηση του φυσικού αερίου και των υδρογονανθράκων θα µεταφερθούν για την αποπληρωµή του χρέους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με βάση, λοιπόν, όλα αυτά, κύριοι συνάδελφοι, εµείς θα καταψηφίσουµε την πρόταση νόµου. Θεωρούµε ότι µία τέτοια πρόταση νόµου για την κοινωνική ασφάλιση δεν έχει κανένα νόηµα,
γιατί είναι τοποθετηµένη σε ένα µνηµονιακό πλαίσιο διάλυσης
της κοινωνικής ασφάλισης. Είναι τελείως υποκριτική.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για τον
τρόπο οργάνωσης και την ιστορία του κτηρίου της Βουλής, είκοσι δύο υπάλληλοι των Ουγγρικών Ταχυδροµείων, οι οποίοι στο
πλαίσιο επίσκεψής τους στη χώρα µας πραγµατοποιούν επίσκεψη στη Βουλή.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Χαϊκάλης.
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν πάµε, βέβαια, µε αυξητική διάθεση για το χρόνο, θα πρέπει
να µιλήσω για κανένα µισάωρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ;
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Λέω ότι, αν πάµε µε αυξητική διάθεση,
όπως υπάρχει, στο χρόνο, θα µιλήσουµε για καµµιά ώρα.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπό συζήτηση
πρόταση νόµου αναφορικά µε την ίδρυση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών αποτελεί, πράγµατι, µια ενδιαφέρουσα πρόταση, όσον αφορά τη διασφάλιση των συντάξεων και
τη βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων. Αρχικά, στο σύνολό
της, αποτελούσε απλώς µία θεωρητικά ευήκοη πρόταση, καθώς
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στην πράξη διόριζε άλλη µια επιτροπή, προκειµένου -κατά τη
δική µας, βέβαια, άποψη- να βολευτούν φίλοι και κολλητοί. Γιατί;
Διότι, εφόσον από 1-1-2009 έχει ήδη συσταθεί και λειτουργεί το
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, το γνωστό ΑΚΑΓΕ,
µε τον ίδιο ακριβώς σκοπό, ποιος θα ήταν ο λόγος ίδρυσης ενός
νέου ταµείου µε τον ίδιο σκοπό, όπως εισηγήθηκαν οι συνάδελφοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ;
Βέβαια, µετά τη δέσµευση του κ. Βρούτση ότι αποδέχεται την
πρότασή µας, καθώς και προτάσεις άλλων κοµµάτων ότι ο συγκεκριµένος λογαριασµός θα αποτελέσει µέρος του ΑΚΑΓΕ, διορθώθηκε αυτή η στρέβλωση και γι’ αυτόν το λόγο είµαστε θετικοί
προς την κατεύθυνση της προσθήκης των πόρων στο ΑΚΑΓΕ, ποσοστού των εσόδων όχι κάτω του 70% από την εκµετάλλευση
των κοιτασµάτων των υδρογονανθράκων.
Αυτό, όµως, που δεν µου έχει γίνει ξεκάθαρο και µε κάνει να
αναρωτιέµαι, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, είναι για ποιο λόγο
πριν από τις εκλογές του 2012 δεν αποδεχόσαστε την ύπαρξη
κοιτασµάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου, ενώ ένα µήνα µετά
τις εκλογές -στις 27 Ιουλίου του 2012, για την ακρίβεια- εισηγείστε πρόταση νόµου για την αξιοποίηση µέρους των µελλοντικών
εσόδων από την εκµετάλλευση του ορυκτού µας πλούτου, δηλαδή, ένα µήνα µετά αφότου υποστηρίζατε ακριβώς το αντίθετο.
Μέλος του ΠΑΣΟΚ τότε ήταν η κ. Βάσω Παπανδρέου, όταν τον
Απρίλιο του 1996 µε νόµο σταµάτησε τις έρευνες υδρογονανθράκων, ενώ από τις διαρροές των ενδοεταιρικών συνοµιλιών
των στελεχών του Αµερικανικού Ιδρύµατος Στρατηγικών Πληροφοριών και ενός από τα πλέον σεβάσµια think tank των ΗΠΑ, του
γνωστού STRATFOR, αποδεικνύεται ότι τη στιγµή που ο πρώην
Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, την Παρασκευή 11 Δεκεµβρίου του 2009, δήλωνε ότι «στην Ελλάδα δεν έχουµε πετρέλαιο» ή ότι «το πετρέλαιο που έχουµε είναι πάρα πολύ λίγο», τα
κοιτάσµατα εκείνη τη στιγµή, ειδικά νότια της Κρήτης, είχαν ήδη
εντοπιστεί και ήταν γνωστά στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής από το 2007.
Τι ήταν αυτό, λοιπόν, που σας έκανε να αλλάξετε γνώµη µέσα
σε ένα µήνα;
Προσωπικά, θεωρώ λογικό να συµπεράνουµε ότι γνωρίζατε
την ύπαρξη βέβαια των προηγούµενων µελετών, στις οποίες γινόταν αναφορά ύπαρξης κοιτασµάτων. Το Μάιο του 2012, όµως,
ήταν η περίοδος των εκλογών και δεν µπορούσατε, βέβαια, να
πείτε κάτι τέτοιο. Έπρεπε να γίνουν όλα όπως πρέπει, προκειµένου να πάρουµε τη δόση, η οποία βέβαια ήρθε µετά από πάρα
πολλούς µήνες. Το είχατε συνεννοηθεί και αυτό προφανώς µε
τους δανειστές. Από ό,τι φαίνεται περίτρανα, είστε µάλλον πολύ
καλοί στο να κλείνετε συµφωνίες, αδιαφορώντας για τις δοκιµασίες στις οποίες υποβάλατε τον ελληνικό λαό. Έπρεπε να γονατίσει η ελληνική οικονοµία, να µείνει άνεργος σχεδόν ο µισός
πληθυσµός, ο υπόλοιπος µισός που δουλεύει, να το κάνει προκειµένου να πληρώσει τους φόρους αντί να ζει φυσιολογικά και
να πεινάσουν όλοι οι υπόλοιποι.
Θέλατε, προφανώς, να δείξετε πόσο πολύ έχουµε ανάγκη τη
βοήθεια των δανειστών, προκειµένου να µας λυτρώσουν από τα
δεινά που µας έχουν βρει και οι «φίλοι» Ευρωπαίοι, µε τη «µεγάλη
τους καρδιά» να έρθουν και να βοηθήσουν, εφόσον βέβαια εµείς
θα έχουµε παραχωρήσει, εκτός των άλλων, µερίδιο από τον ορυκτό µας πλούτο αλλά και την εθνική µας κυριαρχία.
Τώρα, προσπαθείτε να εξιλεωθείτε, γιατί γνωρίζετε την αλήθεια και την αποσιωπούσατε τόσο καιρό. Η αλήθεια αυτή είναι
µία: η Ελλάδα έχει ορυκτό πλούτο που πολλοί θα ήθελαν να
έχουν.
Αντί, λοιπόν, αυτό να χρησιµοποιηθεί ως ανταγωνιστικό, στρατηγικό και γεωπολιτικό πλεονέκτηµα της χώρας, το ΠΑΣΟΚ και
η Νέα Δηµοκρατία, µας κατάντησαν έρµαια εξωτερικών παραγόντων, οι οποίοι έχουν στόχο να εκµεταλλευτούν τα κοιτάσµατά
µας και να µας δίνουν µόνο ένα ξεροκόµµατο. Ποιος θα δεχόταν
κάτι τέτοιο, να σου παίρνουν νόµιµα αυτό, το οποίο δικαιούσαι;
Εκεί φτάσαµε, να παρακαλάµε, για να έχουν µερίδιο από αυτά
που καθ’ ολοκληρίαν µας ανήκουν! Παρ’ όλα αυτά, σε µια τόσο
δύσκολη για τον τόπο συγκυρία, δεν µπορούµε να µείνουµε απαθείς.
Ο προβληµατισµός µας, λοιπόν, έγκειται στο εξής: Αρχικά, η
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πρότασή σας αφορά τα έσοδα από την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων. Τα έσοδα αυτά θα διατίθενται µε σκοπό τη δηµιουργία αποθεµατικού για τη χρηµατοδότηση των κλάδων σύνταξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και τη διασφάλιση των
συντάξεων των νέων γενεών.
Εφόσον πραγµατικά ενδιαφέρεστε να νοµοθετήσετε κάτι χρήσιµο για τα ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία εσείς άλλωστε µε τις
ενέργειές σας, τα µνηµόνια και το κούρεµα, φέρατε σε σηµείο
αδυναµίας πληρωµών των συντάξεων, όπως παραδέχεστε και
εσείς ανοιχτά πλέον, θα έπρεπε η πρότασή σας -αν µη τι άλλονα είναι πιο µελετηµένη και σε συνάρτηση µε το υπάρχον θεσµοθετηµένο πλαίσιο.
Δυστυχώς το λέµε αυτό γιατί έχουµε πολλές άσχηµες εµπειρίες µε ειδικά κεφάλαια και λογαριασµούς στην Τράπεζα της Ελλάδος που εξανεµίστηκαν µε τον έναν ή µε τον άλλο τρόπο. Για
παράδειγµα, δεν βλέπω να υπάρχει καµµία δικλίδα ασφαλείας
για την προστασία του εν λόγω κεφαλαίου από κουρέµατα τύπου
PSI. Ή µήπως θα δεσµευτείτε ότι τα χρήµατα του συγκεκριµένου
λογαριασµού δεν θα ποντάρονται στο χρηµατιστήριο ή ότι δεν
θα επενδύονται µέσω ριψοκίνδυνων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων;
Η αλήθεια είναι ότι αναφορικά µε την πρότασή σας είµαστε
δύσπιστοι και όχι αδικαιολόγητα πιστεύω, καθώς έχετε αποδειχθεί κατώτεροι των περιστάσεων ουκ ολίγες φορές. Μιλάµε για
ένα ταµείο που θα αρχίσει να έχει έσοδα σε τουλάχιστον δέκα
χρόνια. Μέχρι τότε τι θα γίνει µε τα ασφαλιστικά ταµεία; Πώς θα
στηρίξουµε το ασφαλιστικό σύστηµα;
Μπορεί να εγγυηθεί η Κυβέρνηση και να δεσµευθεί εγγράφως
µε προσθήκη στην παρούσα πρόταση νόµου ότι τα όποια έσοδα
αποκοµίσει στη χώρα από την εκµετάλλευση ορυκτού πλούτου
δεν θα κατευθυνθούν στα ταµεία των δανειστών, προκειµένου να
εξοφληθούν τα υπέρογκα ποσά που καλείται να πληρώσει σε αυτούς η χώρα; Ή θα έχουµε άλλη µια φορά τη µεταφορά των εσόδων της χώρας απευθείας προς την αποπληρωµή του χρέους
–το οποίο βέβαια εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν αναγνωρίζουµε, γιατί θεωρούµε ότι είναι επονείδιστο και επαχθές;
Και µην ξεχνάµε ότι από το 2022 θα έχουµε να πληρώνουµε
και τους τόκους, για τους οποίους υπάρχει περίοδος χάριτος
αυτή τη στιγµή και άρα οι απαιτήσεις καταβολής τόκων εκ µέρους της χώρας µας θα είναι από εκεί και πάρα αρκετά αυξηµένες.
Από τη µεριά του ΠΑΣΟΚ τίθεται ως παράδειγµα η Νορβηγία.
Μακάρι να µπορούσαµε να εφαρµόσουµε µε επιτυχία και εµείς
ένα τέτοιο µακρόπνοο σχέδιο. Προς το παρόν, πάντως, επειδή
πρέπει πάνω από όλα να είµαστε ρεαλιστές και να µη δηµιουργούµε ψεύτικες εντυπώσεις στο λαό, η Ελλάδα δεν διαθέτει τις
κατάλληλες δοµές που θα της επιτρέψουν µε διαφάνεια και ορθολογική χρήση να διαχειριστεί ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα.
Είναι ανάγκη να δηµιουργήσουµε πρώτα από όλα τις σωστές βάσεις που θα επιτρέψουν σε ένα τέτοιου τύπου εγχείρηµα να στεφθεί µε επιτυχία.
Όπως ειπώθηκε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή, οι Νορβηγοί έχουν ακόµα και Επιτροπή Ηθικής που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και των εργαζόµενων
στα έργα που σχετίζονται µε την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και τη διαχείριση των εσόδων. Υποτίθεται ότι µια τέτοια επιτροπή θα δηµιουργηθεί και µετά την ψήφιση της πρότασης
νόµου που συζητούµε σήµερα. Το πώς θα διασφαλιστεί η φερεγγυότητα και η αντικειµενικότητα µιας τέτοιας επιτροπής πρέπει
να µας προβληµατίσει αρκετά, µιας και η εφαρµογή ενός πλαισίου προστασίας, τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για το
περιβάλλον, αποτελεί θέµα µείζονος σηµασίας.
Θεωρούµε µείζον θέµα τη σύσταση γνωµοδοτικού συµβουλίου
ηθικής, µε σκοπό τη θέσπιση κώδικα δεοντολογίας, βάσει του
οποίου γίνονται οι επενδύσεις σε όλους τους φορείς του δηµοσίου που διαχειρίζονται και επενδύουν δηµόσιο χρήµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες πορευόµαστε µε µοναδικό γνώµονα το συµφέρον του κράτους και
των πολιτών του. Με το να αναλωνόµαστε στα λάθη του παρελθόντος δεν προσφέρουµε λύσεις και ο ελληνικός λαός αυτό ζητάει: λύσεις και πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν το δοκιµα-
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ζόµενο λαό και τις υπόλοιπες γενιές των Ελλήνων.
Εµείς ακολουθούµε µια πορεία µακριά από τις παλαιοκοµµατικές τακτικές του παρελθόντος. Και πρόβληµα να έχουµε µε κάποια θέµατα, είµαστε έτοιµοι να τα ξεπεράσουµε, προκειµένου
όλοι οι Έλληνες µαζί –είτε αυτό αφορά κόµµατα είτε µεµονωµένους πολίτες- να προχωρήσουµε ενωµένοι και να δηµιουργήσουµε ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα µας. Αυτό έχει ανάγκη
η χώρα περισσότερο από ποτέ και έχουµε µια µεγάλη ευκαιρία
να το πράξουµε, αφήνοντας πίσω τις όποιες διαχωριστικές γραµµές και ενωµένοι να δηµιουργήσουµε τη χώρα που θα θέλαµε να
έχουµε.
Κλείνοντας, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η θέση µας ως Ανεξάρτητοι Έλληνες, αν και είµαστε επιφυλακτικοί, είναι ότι υπερψηφίζουµε τη συγκεκριµένη πρόταση, εφόσον ακούστηκε και η
δική µας θέση, όπως και άλλων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης,
σχετικά µε την ενσωµάτωση του εν λόγω ταµείου στο ΑΚΑΓΕ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κουκούτσης, ειδικός αγορητής
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ για τη δηµιουργία Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών αναφέρει ότι βασική επιδίωξη είναι
η διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης για τους πολίτες σε µία περίοδο που τα ασφαλιστικά ταµεία αντιµετωπίζουν σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα, το οποίο αναµένεται να διογκωθεί κατά τα
επόµενα έτη. Έτσι αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση. Στόχος
είναι, όπως αναφέρεται, η δηµιουργία αποθέµατος για την πρόσθετη χρηµατοδότηση των κλάδων σύνταξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η διασφάλιση των συντάξεων των νέων
γενεών.
Οι δε Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επισηµαίνουν ότι τα επόµενα είκοσι πέντε, τριάντα χρόνια, αυτά τα έσοδα µπορεί να ξεπεράσουν τα 150 δισεκατοµµύρια ευρώ, οπότε η διάθεση ενός σηµαντικού µέρους –άνω του 70%- στα ασφαλιστικά ταµεία θα αποτελέσει µία νέα και ιδιαιτέρως µεγάλη πηγή χρηµατοδότησης.
Αναφέρεται, επίσης το εξής: «Όπως είναι γνωστό, υποχρέωσή
µας είναι εποµένως να λάβουµε όλα τα αναγκαία µέτρα για την
έµπρακτη έκφραση της αλληλεγγύης µας προς τις ερχόµενες
γενιές και τη διασφάλιση της οµαλής συνταξιοδότησής τους από
το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστηµα. Έτσι, ενέργειες που προωθούν την αξιοποίηση του εθνικού µας πλούτου και την ανάπτυξη της χώρας θα συνδεθούν άµεσα µε την ενδυνάµωση του
κοινωνικού ιστού και την ασφάλεια των εργαζοµένων.».
Επίσης, γράφεται εδώ για έναν ηθικό κώδικα, ώστε να µη γίνουν επενδύσεις σε εταιρείες που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώµατα, χρησιµοποιούν παιδική εργασία, κ.λπ.. Ένας τέτοιος
ηθικός κώδικας µπορεί να ισχύσει και για το υπό σύσταση κεφάλαιο, ώστε να δίδεται η διάσταση της κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής ευθύνης και στις επενδύσεις του.
Δεν σας διαπερνούν ρίγη συγκίνησης; Δεν τρέχει ένα δάκρυ
στα µάτια µας; Δεν νιώθετε ότι κόβεται η ανάσα µας από την κοινωνική ευαισθησία του ΠΑΣΟΚ; Το ΠΑΣΟΚ έχει απεριόριστη κοινωνική ευαισθησία. Νοιάζεται για τις γενιές που θα έρθουν. Αφού
φυλάκισαν τη χώρα και αφού ο ίδιος ο Πρόεδρος τότε του
ΠΑΣΟΚ κ. Παπανδρέου τον Δεκέµβρη του 2010 είχε πει ότι δεν
υπάρχει αρκετό πετρέλαιο, ελάχιστα µετά, όχι απλώς παραδέχονται ότι υπάρχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά ο πολιτικός
σχηµατισµός που προκάλεσε την εθνική καταστροφή καταθέτει
και προτάσεις αξιοποίησης του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της χώρας.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα, το ΠΑΣΟΚ, µε τροµερό θράσος που το
έχει από τη συγκυβέρνηση, από την «Κολυµβήθρα του Σιλωάµ»
του κ. Σαµαρά, καταθέτει πρόταση αξιοποίησης όχι των κοιτασµάτων αλλά των δισεκατοµµυρίων που θα εισπράξει η χώρα
από τους υδρογονάνθρακες που –κατά τον πρώην Πρόεδρό τουδεν τα είχε!
Μπορεί, λοιπόν, η Ελλάδα σε βάθος είκοσι πέντε, τριάντα χρόνων, να έχει δηµόσια έσοδα της τάξης των 150 δισεκατοµµυρίων.
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Τώρα, πού πηγαίνουν τα πετρέλαια; Βλέπουµε τι γίνεται. Πηγαίνουν σε Αζέρους, κ.λπ.. Καλό είναι να µάθει ο ελληνικός λαός τι
σηµαίνει «Αζέρος».
Σύµφωνα, λοιπόν, µε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το 75% των
εσόδων θα πηγαίνει στα ασφαλιστικά ταµεία, το 20% στο Πράσινο Ταµείο για έργα περιβάλλοντος και ανάπτυξης και µόνο το
5% στις τοπικές κοινωνίες. Σε δύο-τρία χρόνια µπορούµε να
έχουµε δεκαπέντε γεωτρύπανα. Σε κάθε γεωτρύπανο θα δουλεύουν διακόσιοι έως τριακόσιοι άνθρωποι και έτσι δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και στηρίζονται οι τοπικές κοινωνίες.
Να υποθέσουµε ότι στο Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Γενεών θα διοριστούν ΠΑΣΟΚΟΙ για την καλύτερη αξιοποίηση του ταµείου!
Μετά, µας ζάλισαν µε το νορβηγικό µοντέλο που εφήρµοσε η
Νορβηγία. Μα, στη Νορβηγία δεν κυβερνούσαν ούτε οι Νταβέληδες ούτε οι Γιαγκούλες!
Απλά, το πολιτικό µας κατεστηµένο θεωρεί σωστό και χωρίς
προβλήµατα να παίρνει αποσπασµατικά ό,τι βολεύει για να φτιάξουµε τη δική µας εκδοχή, χωρίς κανένας να µπαίνει στον κόπο
να πει την αλήθεια στο λαό.
Θετική ήταν και η αντίδραση του Υπουργείου Εργασίας και,
σύµφωνα µε τον κ. Μανιάτη, το ταµείο αυτό θα έχει να κάνει µε
τη δέσµευση από σήµερα τυχόν µελλοντικών εσόδων από την
ανακάλυψη και εκµετάλλευση κοιτασµάτων έτσι ως να µη διοχετευθούν σε καταναλωτικές δαπάνες. Βγάλαµε άλλα τώρα! Είναι
ακόµα ενδιαφέρον να αναφέρουµε πως το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει
πως η συγκεκριµένη λύση στηρίζεται στο νορβηγικό µοντέλο,
ωστόσο η συγκεκριµένη χώρα το έχει από τη δεκαετία του ‘70!
Εκ προοιµίου, λοιπόν, να υπογραµµίσουµε πως η σκέψη για τη
δηµιουργία ενός τέτοιου ταµείου µόνο αρνητική δεν είναι στην
πραγµατικότητα. Όµως, ποιος να έχει εµπιστοσύνη; Εδώ από τα
χέρια σας δεν παίρνουµε ούτε αντίδωρο και θα είµαστε ικανοί να
πούµε ότι κάποια µέρα το ταµείο αυτό θα λειτουργήσει; Έχουν
άραγε ενηµερωθεί στο ΠΑΣΟΚ τι έκαναν οι Νορβηγοί;
Θα τους ενηµερώσουµε, λοιπόν, εµείς για τα είκοσι ολόκληρα
έτη από τότε που έβγαλαν τα πρώτα έσοδα από τα κοιτάσµατά
τους, δηλαδή, από το ‘70 έως το ‘90. Οι Νορβηγοί ούτε µπουζούκια είχαν ούτε Cayenne ούτε τα επένδυσαν στις διεθνείς αγορές
ούτε τα εξαφάνισαν ως αετονύχηδες σε κάποια offshore εταιρεία.
Με άλλα λόγια, η Νορβηγία µε τα λεφτά που κέρδισε από τα
κοιτάσµατά της προσπάθησε να τα επανεπενδύσει στον τοµέα,
έτσι ώστε έχοντας και άλλα κοιτάσµατα, να αυξήσει την παραγωγή, να αποκτήσει αυτάρκεια. Τι έκανε; Κατάφερε τρία πράγµατα:
Πρώτον, προσέλκυσε νέους επενδυτές, αλλά και δηµιούργησε
µία εγχώρια βιοµηχανία του είδους. Άλλωστε, η εταιρεία «PGS»
η οποία κάνει στην Ελλάδα τις έρευνες, είναι η κορυφαία στον
πλανήτη και είναι νορβηγική.
Δεύτερον, ισχυροποίησε τις δυνάµεις και δηµιούργησε ένα
ασφαλές περιβάλλον όπου οι εταιρείες θα προχωρούσαν σε πανάκριβες επενδύσεις. Και µην ξεχνάµε ότι δεν είχε να κάνει µε
την Τουρκία. Είχε να κάνει στον Ατλαντικό Ωκεανό µε ολόκληρη
Σοβιετική Ένωση εκείνη την εποχή.
Τρίτον, αφού το Όσλο σε µία συνεπή εθνική πολιτική κατάφερε
να µεγαλώσει την προς εκµετάλλευση βάση του και ταυτόχρονα
κατάφερε να δηµιουργήσει το απαραίτητο πλέγµα προστασίας
γύρω από αυτή, τότε µόνο προχώρησε προς τη διοχέτευση των
κερδών της επένδυσης προς τους πολίτες του.
Μετά από αυτά καταλαβαίνετε ότι µιλάµε για κράτη που φέρονται στους υπηκόους τους µε πολιτικό πολιτισµό.
Επίσης, όσον αφορά το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης
Γενεών δεν ξέρουµε κατά πόσο ισχύει, κύριε Υπουργέ, ότι στο
πρώτο και στο δεύτερο µνηµόνιο απαγορεύεται να υπάρξει άλλη
πηγή εσόδων για συντάξεις, κοινωνικούς πόρους. Δηλαδή, επιτρέπεται να χρηµατοδοτηθεί το ΑΚΑΓΕ από τους υδρογονάνθρακες; Μπορεί να υπάρξει τέτοια λύση; Γιατί εµείς θεωρούµε ότι
αυτή τη στιγµή η µεγαλύτερη βόµβα στα θεµέλια της χώρας µας
είναι τα ασφαλιστικά ταµεία.
Απέναντι, λοιπόν, σε αυτήν τη «φούσκα» του ΠΑΣΟΚ, σε αυτή
την ουτοπική πρόταση, η Χρυσή Αυγή έχει τη λύση και για τη σηµερινή γενιά και για τις επόµενες: Επιστροφή στις αξίες, κυρίες
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και κύριοι, στις ιδέες στην παράδοση και τέλος στην πραγµατική
οικονοµία απέναντι στην απάτη του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος. Ζητάµε άµεσα επιστροφή στο εθνικό κράτος.
Όµως, µέχρι τότε, φέρτε πίσω τα κλεµµένα! Πάψτε να κρύβεστε
πίσω από τα ροζ και γαλάζια σας συνεταιράκια! Φέρτε πίσω τα
κλεµµένα! Ο λαός µας ζητά δικαιοσύνη!
Όσο για την πρόταση νόµου, όταν ένα πολιτικό «πτώµα» σαν
το ΠΑΣΟΚ φέρνει µία τέτοια πρόταση, το µυαλό µας πάει εκεί: Τι
θέλει το ΠΑΣΟΚ; Θέλει να δηµιουργήσει ένα εύρωστο ταµείο για
τις επόµενες γενεές, ένα δυνατό ταµείο, ένα ισχυρό ταµείο. Γιατί
θα το κάνει αυτό; Μια µόνο προοπτική υπάρχει. Για να κλέψουν
και αυτό το ταµείο οι φυσικοί και οι πολιτικοί τους επίγονοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Θωµάς Ψύρρας, ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η πρόταση νόµου αναφέρεται στη συγκρότηση Ταµείου Αλληλεγγύης των Γενεών, τα έσοδα του οποίου θα προέρχονται από
τη µελλοντική εκµετάλλευση των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων, µε σκοπό τη δηµιουργία αποθέµατος για την πρόσθετη χρηµατοδότηση των κλάδων σύνταξης των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης και την εν γένει διασφάλιση των συντάξεων των νέων
γενεών. Ειδικότερα, πρόκειται για µεταφορά πόρων από τα κρατικά έσοδα επί των µερισµάτων, τα δικαιώµατα και τη φορολογία
των εταιρειών που θα εµπλακούν στη διαδικασία έρευνας και της
εκµετάλλευσης κοιτασµάτων υδρογονανθράκων καθώς και από
τη διάθεση αδειών για έρευνες.
Στην επιτροπή προέκυψε ένα –ας πούµε- τεχνικό ζήτηµα: Να
συσταθεί ένα νέο ταµείο µε πρόταση νόµου ή να ενσωµατωθεί ο
λογαριασµός µε τα έσοδα από την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων στο ήδη υπάρχον Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, το ΑΚΑΓΕ;
Δεδοµένου ότι το ΑΚΑΓΕ έχει ήδη τη µορφή και τη λειτουργία
ενός εθνικού µηχανισµού διαγενεακής αλληλεγγύης θα µπορούσε αντί της δηµιουργίας παράλληλων δοµών παρεµφερούς
σκοπού να διατηρηθεί η υφιστάµενη δοµή του ΑΚΑΓΕ και να εµπλουτιστεί µε συµπληρωµατικές και χρήσιµες χρηµατοδοτικές
εισροές από την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων που αναµένεται να προκύψει κατά τα επόµενα χρόνια.
Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στη δηµιουργία ενός νέου ταµείου, σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους προκαλείται δαπάνη για την καταβολή αποζηµίωσης
στα µέλη και το γραµµατέα της Επιτροπής Διαχείρισης, το ύψος
της οποίας καθορίζεται µε ΚΥΑ, την οποία ουσιαστικά δεν επιτρέπει το Σύνταγµα. Βεβαίως, θα µπορούσε να λυθεί το πρόβληµα µε τη δηµιουργία ενός συµβουλίου εκ προσωπικοτήτων
που δεν θα επιβαρύνει το δηµόσιο.
Το Υπουργείο Εργασίας προέκρινε τη δεύτερη λύση. Ειδικότερα το άρθρο 1 της αρχικής πρότασης νόµου του ΠΑΣΟΚ αντικαθίσταται ως εξής: «Στην παράγραφο 1 του άρθρου 149 προστίθεται εδάφιο 2ο κ.λπ.». Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται η ύπαρξη δύο παρεµφερών διοικητικών συµβουλίων. Όµως, ανεξάρτητα
από τη νοµική µορφή του ταµείου, ως ιδέα και ως πρωτοβουλία
πρέπει να υποστηριχθεί.
Εµείς, από τη Δηµοκρατική Αριστερά, τασσόµαστε υπέρ της
πρώτης λύσης. Θα θέλαµε να ψηφιστεί αυτοτελώς και να µην ενταχθεί στο ΑΚΑΓΕ.
Επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά όσον αφορά την αναγκαιότητα του ταµείου, ξέρουµε ότι τα προβλήµατα στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης είναι πάρα πολλά. Ο Υπουργός Εργασίας
στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων έδωσε στοιχεία για το
διάστηµα 2000-2012. Ο κρατικός προϋπολογισµός ενίσχυσε το
ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας για να µπορέσει να δώσει συντάξεις µε 162 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αποδεικνύεται ότι εάν το
ασφαλιστικό σύστηµα και σήµερα ακόµα και µετά τις νέες προσαρµογές δεν στηριχθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό, δεν
µπορούµε να έχουµε αυτές τις συντάξεις που δίνονται σήµερα.
Στη συζήτηση περί ευθυνών για τα προβλήµατα του ασφαλιστικού συστήµατος δεν θα εµπλακώ, γιατί αυτήν τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή µε το θέµα που συζητάµε αυτό το πράγµα
δεν βοηθάει. Ζητούµενο πρέπει να είναι η εξεύρεση λύσεων για
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την υπέρβαση των προβληµάτων που συσσωρεύτηκαν επί δεκαετίες µε ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και την ανατροπή των τωρινών αρνητικών δεδοµένων ή –τουλάχιστον- η προσπάθεια να
βρούµε λύση, γιατί η στείρα άρνηση δεν ωφελεί.
Τι είναι αυτό το νέο εγχείρηµα; Στην πραγµατικότητα –έχει
ακουστεί από πολλούς- υιοθετούµε το παράδειγµα της Νορβηγίας. Πρόκειται για µία χώρα, η οποία λόγω του ορυκτού της
πλούτου έχει διαµορφώσει το αρτιότερο σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης στην Ευρώπη. Αυτήν τη στιγµή το Νορβηγικό Ταµείο
Συντάξεων που έχει όλα τα έσοδα από τα πετρέλαια τα τελευταία
τριάντα-σαράντα χρόνια έχει ένα συνολικό κύκλο εργασιών που
διαχειρίζεται χρήµατα περίπου 550 εκατοµµυρίων ευρώ.
Θέλω να προσέξετε κάτι: Το 1973, από τότε άρχισε, στη Λευκή
Βίβλο περιέχονται οι λεγόµενες «δέκα εντολές περί πετρελαίου»,
τις οποίες «δέκα εντολές περί πετρελαίου» τότε τις είχε διατυπώσει η νορβηγική κυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Συνοµολόγησαν, λοιπόν, εκεί το εξής: Οι πετρελαϊκοί πόροι θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη µιας ποιοτικά καλύτερης κοινωνίας σε µακροπρόθεσµη βάση. Αυτά έγιναν το
1973. Πέρασαν χρόνια και µόνο το 1990 ιδρύθηκε το Ταµείο των
Γενεών στη Νορβηγία, µετά από είκοσι χρόνια. Η καινοτοµία, λοιπόν, της πρότασης -που αφορά και τα ελληνικά δεδοµένα- είναι
η συγκρότηση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Ηθικής. Κατ’ ουσίαν πρόκειται για συµβούλιο που θα δηµιουργήσει ή που δηµιουργεί έναν κώδικα δεοντολογίας για το πώς πρέπει να γίνονται
οι επενδύσεις σε αυτό το συγκεκριµένο ταµείο. Αντίστοιχο Συµβούλιο Ηθικής δεν υπάρχει στο ΑΚΑΓΕ και αυτό το σηµείο αποτελεί την ουσιαστική διαφορά της πρότασης νόµου που συζητάµε µε το άρθρο 149 του «νόµου Πετραλιά».
Η άποψη µου είναι ότι το Συµβούλιο Ηθικής θα πρέπει να
υπάρχει ή να το υιοθετήσουµε σε όλους τους φορείς που διαχειρίζονται και επενδύουν δηµόσιο χρήµα. Αν και δεν είναι της παρούσης, αναφέρω ότι οι διµερείς εµπορικές συµφωνίες της
χώρας µας µε άλλα κράτη επιβάλλεται να διέπονται από κανόνες
ηθικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρµόζει ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις συµφωνίες µε τρίτες χώρες ήδη από τη δεκαετία
του ’90.
Ας ξαναγυρίσω στη Νορβηγία. Ενώ, λοιπόν, το Ταµείο των Γενεών στη Νορβηγία ιδρύθηκε στα 1990, µεσολάβησαν δεκατέσσερα χρόνια, γιατί ακόµα και στη Νορβηγία υπήρξαν άνθρωποι
που δεν δίστασαν «να βάλουν το χέρι στο µέλι» και να υπάρξουν
και εκεί οικονοµικές ατασθαλίες. Γι’ αυτό δηµιουργήθηκε το Συµβούλιο της Ηθικής. Η διαχείριση των νορβηγικών κεφαλαίων πια
γίνεται από την τράπεζα NBIM η οποία κάθε χρόνο δίνει λογαριασµό στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Αιτία της δηµιουργίας, λοιπόν, ήταν η κοινωνική διαµάχη που
ξέσπασε στη χώρα σε σχέση µε την πολιτική των επενδύσεων
των ταµείων. Υπήρξαν περιπτώσεις επενδύσεων σε εταιρείες που
δραστηριοποιούνταν σε παραγωγή όπλων και προϊόντων καπνού. Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες που υιοθετήθηκαν, το ταµείο δεν επιτρέπεται να επενδύει χρήµατα σε εταιρείες
που άµεσα ή έµµεσα εµπλέκονται σε θανάτους, βασανισµούς,
αποστέρηση της ελευθερίας, καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ρύπανση του περιβάλλοντος, εργασιακή εκµετάλλευση, παιδική εργασία.
Το Φεβρουάριο του 2012, µετά από έρευνα νορβηγικής εφηµερίδας, αποδείχθηκε ότι είχαν επενδυθεί εκατοµµύρια σε δεκαπέντε εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στον τοµέα της τεχνολογίας και τα προϊόντα τους είχαν χρησιµοποιηθεί σε υποκλοπές
και παρακολουθήσεις σε διάφορες χώρες όπως η Συρία και το
Ιράν. Το ταµείο δηµοσίευσε τότε µία «µαύρη» λίστα και απέσυρε
τις µετοχές. Το Γενάρη του 2010 το Υπουργείο Οικονοµικών της
Νορβηγίας ανακοίνωσε και τον αποκλεισµό δεκαεπτά καπνοπα-
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ραγωγών εταιρειών κατόπιν συστάσεως του Συµβουλίου Ηθικής.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι πρόκειται για ένα µηχανισµό ο
οποίος είναι ελεγκτικός, αυστηρός και ιδιαίτερα αποτελεσµατικός.
Το Όσλο µε τα έσοδα από τα κοιτάσµατα προβαίνει σε επανεπενδύσεις για να ανακαλύψει νέα κοιτάσµατα, να αυξήσει την παραγωγή, να αποκτήσει αυτάρκεια, να αυξήσει περαιτέρω τις
εξαγωγές. Έτσι, λοιπόν, όπως προανέφερα, τα έσοδα του Μάρτη
του 2013 – στις 31 Μαρτίου είχε βγει η έκθεση – ανέρχονται σε
550 εκατοµµύρια ευρώ. Το Υπουργείο Οικονοµικών της Νορβηγίας προβλέπει αύξηση µέχρι το τέλος του 2014 σε 790 εκατοµµύρια. Μιλάµε για πάρα πολύ µεγάλα ποσά.
Βέβαια εµείς έχουµε ένα αρνητικό προηγούµενο. Ήδη τα
έσοδα από το παρεµφερές ταµείο, το ΑΚΑΓΕ, χρησιµοποιήθηκαν
για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι». Σύµφωνα µε τα λεγόµενα
του Υπουργού στην επιτροπή, πρόκειται για 35 εκατοµµύρια το
2012 και έχει γίνει πρόβλεψη, για τον ίδιο σκοπό, άλλων 35 εκατοµµυρίων. Ο σκοπός είναι ιερός, η ουσία όµως παραµένει. Ο
«κουµπαράς» του ΑΚΑΓΕ δεν είναι πλέον άθικτος.
Καταληκτικά θα ήθελα να τονίσω πως είναι πάρα πολύ σηµαντικό για ένα Κοινοβούλιο να νοµοθετεί για το µέλλον και να φεύγουµε από το διαρκές κυνήγι του εφήµερου. Είναι πολύ σηµαντικό γεγονός να έχουµε µία προοπτική, έστω και σε βάθος δεκαετιών.
Βέβαια, υπολογίζεται ότι στα επόµενα εικοσιπέντε µε τριάντα
χρόνια τα έσοδα θα ξεπεράσουν τα 150 δισεκατοµµύρια ευρώ
για την Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα παρακινδυνευµένο -για να µην
πω επιβλαβές- αυτήν τη στιγµή να γίνουν τέτοιου είδους υπολογισµοί.
Το σηµαντικό, όµως, είναι ότι υπάρχει κάποιο άλλο αντίστοιχο
προηγούµενο στην Ευρώπη που έχει αποδώσει τα µέγιστα και
τέτοια θετικού τύπου παραδείγµατα µπορούµε να τα αντιγράφουµε.
Η Δηµοκρατική Αριστερά υπερψηφίζει την πρόταση νόµου,
αλλά επιφυλάσσεται µε τη νοµοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 2,
παράγραφος 3 που πρότεινε ο κύριος Υπουργός και αφορά τη
διάθεση των κονδυλίων από το «ΕΛΚΑΓ».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω το λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα ήθελα να καταθέσω νοµοτεχνικές
βελτιώσεις και προσθήκες επί της προτάσεως νόµου «Ίδρυση
Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών».
Με τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις ο λογαριασµός εντάσσεται
στο ΑΚΑΓΕ, αλλά νοµοτεχνικά η πρόταση νόµου παραµένει αυτοτελής.
Επίσης, γίνεται δεκτή η καινούργια πρόταση, δηλαδή η δυνατότητα χρηµατοδότησης µεταπτυχιακών ή ερευνητικών προγραµµάτων που αφορούν την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
από τον ΕΛΚΑΓ, δηλαδή από τον Εθνικό Λογαριασµό Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Γενεών.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ να
διανεµηθούν στους συναδέλφους.
Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα θέλαµε κατ’ αρχάς να καταγγείλουµε την Κυβέρνηση για
το κλείσιµο της ΕΡΤ, την απόλυση των εργαζοµένων, την παράδοση της ενηµέρωσης στους εφοπλιστές, στους βιοµήχανους,
στους κατασκευαστές και άλλους κεφαλαιοκράτες.
Έχουµε καταθέσει τροπολογία στο σηµερινό σχέδιο νόµου µε
την οποία καταργούνται αναδροµικά όλες οι συνέπειες της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου για την ΕΡΤ και τους εργαζόµενους. Τα κόµµατα χρειάζεται να τοποθετηθούν και να αναλάβουν
τις ευθύνες τους.
Κλείσατε τη δηµόσια τηλεόραση µε το επιχείρηµα ότι αποτελούσε το τελευταίο καθεστώς ανοµίας. Την ΕΡΤ τη διοικούσατε
διαχρονικά εσείς, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Οι όποιες
ανοµίες είναι δικές σας, ήταν επιλογές σας.
Δεν έρχεστε να διορθώσετε τις επιλογές σας, γιατί δεν ήταν
λάθος, σας εξυπηρέτησαν. Έρχεστε να υπηρετήσετε στις συγκεκριµένες συνθήκες την ανάγκη για έναν ιδεολογικό µηχανισµό
πλήρως χειραγωγηµένο και αποτελεσµατικό στην υποταγή του
λαού, στις επιλογές του συστήµατος για την προώθηση όλων
των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων που θα διασφαλίζουν την κυριαρχία και την κερδοφορία του κεφαλαίου.
Ο κ. Βενιζέλος στην οµιλία του στην επιτροπή για το σχέδιο
νόµου, αλλά και σήµερα ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, αποκάλεσε
αυτήν την πρωτοβουλία –την πρόταση νόµου- ως εθνική. Είπε ότι
είναι εµφανή τα πρώτα αποτελέσµατα ύπαρξης ενεργειακών
αποθεµάτων µε τις σεισµικές έρευνες που δηµιουργούνται και
προσπάθησε να προσδώσει σε αυτήν την πρωτοβουλία το χαρακτήρα της κατοχύρωσης των κυριαρχικών δικαιωµάτων της ΑΟΖ.
Τόνισε, µάλιστα, ότι αυτήν τη στιγµή η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως «παίκτης» σε ένα άλλο γεωπολιτικό
και ενεργειακό επίπεδο και κατέληξε λέγοντας ότι ο λογαριασµός που θα συγκροτηθεί µε τα έσοδα από την εκµετάλλευση
των υδρογονανθράκων πρέπει να αποτελέσει τµήµα του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών.
Το ΠΑΣΟΚ µε αυτή τη θέση του λέει ότι όποιος ορυκτός, ενεργειακός πλούτος της χώρας υπάρξει, αυτός θα παραδοθεί στο
µεγάλο κεφάλαιο και από τα όποια µελλοντικά έσοδα από τις
εταιρείες αυτές κάποιο ποσοστό εισφοράς ή µερίσµατος ή όπως
αλλιώς θα καθοριστεί, θα πηγαίνει στο Ταµείο Αλληλεγγύης των
Γενεών.
Προσπάθησε µάλιστα ο κύριος εισηγητής -αλλά και ο κ. Βενιζέλος- να αντιπαρατεθεί µε όσους κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ και τον
ίδιο για το κούρεµα των αποθεµατικών και πρόβαλε το γνωστό
επιχείρηµα ότι για να υπάρχει ασφαλιστικό σύστηµα πρέπει να
υπάρχει η χώρα και η οικονοµία. Μάλιστα, προκαλώντας, ανέφερε ότι το κούρεµα ήταν της τάξεως του 53,5%, υπολόγισε τις
απώλειες σε 14 δισεκατοµµύρια ευρώ, αλλά –λέει- ο κρατικός
προϋπολογισµός δίνει 17 δισεκατοµµύρια ευρώ. Κατέληξε λέγοντας ότι η µείωση του χαρτοφυλακίου είναι µικρότερη από το
µέγεθος µιας ετήσιας επιχορήγησης. Το θράσος είναι πράγµατι
απύθµενο!
Κύριοι συνάδελφοι, η κρατική διαχείριση των αποθεµατικών
της κοινωνικής ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στη µεταπολεµική Ελλάδα ήταν υπέρ του µεγάλου κεφαλαίου και οδήγησε
σε συρρίκνωση το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απώλειες πόρων από το 1950-1985 είχαν φτάσει στα 58 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η συστηµατική αποστέρηση πόρων του συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων από αυτήν την κρατική διαχείριση των αποθεµατικών, σε συνδυασµό µε τη µη είσπραξη νοµοθετηµένων εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης -εισφοροδιαφυγή 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ στο ΙΚΑ το 2012- τη µη ένταξη ενάµισι εκατοµµυρίου απασχολούµενων Ελλήνων και µεταναστών στην κοινωνική
ασφάλιση -µερική ή συνολική ανασφάλιστη εργασία- µε την περιορισµένη χρηµατοδοτική συµµετοχή του κρατικού προϋπολογισµού στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και µε την απώλεια
πόρων από την αύξηση της ανεργίας, την εκ περιτροπής απασχόληση, τη διεύρυνση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης και
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τη µείωση των µισθών, έχουν ως αποτέλεσµα την άσχηµη οικονοµική κατάσταση του ασφαλιστικού συστήµατος.
Η σύνδεση της χρηµατοδότησης και των οικονοµικών του συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων µε τους όρους που εµπεριέχονται στο µνηµόνιο 1 και στο µνηµόνιο 2 και εφαρµόζονται στην
Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, επιδιώκοντας τη µείωση –
όπως λέει- του δηµόσιου ελλείµµατος και χρέους, µεταξύ των
άλλων, µε τη µείωση των µισθών και των συντάξεων τουλάχιστον
κατά 30%, τη µείωση των κοινωνικών δαπανών και τη συρρίκνωση του όποιου κοινωνικού κράτους, δηµιουργούν συνθήκες
ανασφάλειας και σταδιακή µεταµόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης σε εξατοµικευµένη και ιδιωτικοποιηµένη ασφάλιση.
Τι να θυµηθούµε; Τι προβλέπεται στο ν. 3863/2010; Προβλέπεται ότι την περίοδο 2010 - 2060 οι δαπάνες συντάξεων δεν θα
πρέπει να υπερβούν τις 2,5 ποσοστιαίες µονάδες του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, τη στιγµή που την περίοδο αυτή εκτιµάται ότι ο αριθµός των συνταξιούχων στη χώρα µας θα αυξηθεί
κατά 70%.
Οι αντιδραστικές αλλαγές σχεδιάστηκαν και προωθούνται σε
όλα τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ πριν από την
εκδήλωση της κρίσης της διεθνούς καπιταλιστικής οικονοµίας,
ανεξάρτητα µε το αν είναι υπερχρεωµένα κράτη ή όχι. Προκαλεί
τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους και προκαλεί συνολικά
το λαό η θέση του ΠΑΣΟΚ ότι οι νοµοθετικές τους πρωτοβουλίες
και η πολιτική που άσκησαν έσωσαν τα ταµεία, όπως βέβαια το
ίδιο έλεγε και η Νέα Δηµοκρατία.
Παρουσίασαν, δηλαδή, τη λεηλασία των αποθεµατικών των ταµείων, τη λεηλασία των συντάξεων των ασφαλισµένων σαν σωτηρία της πατρίδας. Ήταν σωτηρία των µονοπωλίων και των
πολυεθνικών των επιχειρηµατικών οµίλων!
Μία τέτοια πολιτική εφαρµόστηκε και συνολικά από τη Νέα Δηµοκρατία και από τους συµµάχους της στο προηγούµενο διάστηµα. Όλες οι ρυθµίσεις που έχουν γίνει µέχρι σήµερα αφορούν
µείωση των συντάξεων, αύξηση των ορίων ηλικίας. Ο Υπουργός
κ. Βρούτσης, ο οποίος σήµερα είναι συνδιαµορφωτής αυτού του
νοµοσχεδίου, µιλάει για το «νοικοκύρεµα» που κάνει στην κοινωνική ασφάλιση. Μάλιστα, είπε στην επιτροπή «ο ιστορικός του
µέλλοντος θα κρίνει». Ήδη οι γενιές αυτές τον έχουν χαρακτηρίσει µε µαύρα γράµµατα, σαν το «νεκροθάφτη» της κοινωνικής
ασφάλισης.
Ο στόχος που έχετε ως κόµµατα του κεφαλαίου είναι η µείωση
στο κατώτατο δυνατό επίπεδο της τιµής της εργατικής δύναµης
µέσα από τη µείωση του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους. Επιπρόσθετα, είναι η µεταφορά ασφαλιστικών βαρών του
κράτους και των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων στις πλάτες
των εργαζοµένων, µέσα από τη σύνδεση εισφορών – παροχών,
τη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος στη βάση της ανταποδοτικότητας, µε τους νόµους για να µπαίνουν τα ασφαλιστικά ταµεία στις χρηµαταγορές, να κάνουν επενδύσεις, να
µετατρέπονται σε επιχειρηµατικούς οµίλους, άρα να µπαίνουν
στη «µέγγενη» του ανταγωνισµού. Στόχος είναι η διασφάλιση πεδίου κερδοφόρων επενδύσεων του υπερσυσσωρευµένου κεφαλαίου στο ασφαλιστικό σύστηµα που συµβαδίζει µε τη συρρίκνωση της κρατικής στήριξης των ταµείων.
Διαχρονικά υλοποιήσατε την αξιοποίηση των αποθεµατικών
των ταµείων και των εισφορών των ασφαλισµένων για τη χρηµατοδότηση των µονοπωλιακών οµίλων, µε όρους που εκτινάσσουν
τα κέρδη τους και βέβαια είναι δανεικά κι αγύριστα, όπως λέει ο
λαός, στην κοινωνική ασφάλιση.
Με τη σηµερινή κατάσταση των ταµείων και το µέλλον των
συντάξεων συνδέονται και αντανακλώνται όλες οι αρνητικές συνέπειες του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης και της πολιτικής
των κυβερνήσεων µέχρι τώρα. Δεν ευθύνονται οι εργαζόµενοι,
τα λαϊκά στρώµατα, για την κατάσταση αυτή.
Είναι πολύ άσχηµη η κατάσταση των ταµείων και των συντάξεων. Έχουµε τεράστια κλοπή των αποθεµατικών των ταµείων,
εκτεταµένη εισφοροδιαφυγή, εισφοροαπαλλαγή και εισφοροαποφυγή του µεγάλου κεφαλαίου, αδυναµία των αυτοαπασχολουµένων να πληρώσουν τις εισφορές τους. Οι ανατροπές και όλα
τα µέτρα ενίσχυσαν την ιδιωτικοποίηση, την εµπορευµατοποίηση
της υγείας και της πρόνοιας. Επεκτάθηκε η ανασφάλιστη εργα-
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σία, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και η µερική προσωρινή
απασχόληση. Μειώθηκαν οι πραγµατικοί µισθοί, τα µεροκάµατα,
µε τη συνολική απαξίωση της ίδιας της εργατικής δύναµης.
Εκτινάχθηκε η ανεργία, ιδιαίτερα η µακροχρόνια, τόσο των
νέων όσο και των µεγαλύτερων ηλικιών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ- ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Μια απλή επισκόπηση των βασικών ιστορικών σταθµών της κυβερνητικής πολιτικής για το ασφαλιστικό αποδεικνύει πώς προωθήθηκε µε συνέπεια η πολιτική κατεδάφισης των ασφαλιστικών
δικαιωµάτων, ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία. Μεθοδεύτηκε,
οργανώθηκε, προωθήθηκε συστηµατικά και σχεδιασµένα, ώστε
να µπορεί να απορροφά τις αντιδράσεις, τους κραδασµούς, να
ενσωµατώνει δυνάµεις, να αποπροσανατολίζει και να εγκλωβίζει
τα λαϊκά στρώµατα.
Από την άποψη αυτή είναι ιστορικές και µεγάλες οι ευθύνες
όλων. Εκτός από τα κόµµατα που κυβέρνησαν εναλλάξ, ΠΑΣΟΚ
και Νέα Δηµοκρατία, ευθύνη έχουν και όλοι οι άλλοι που βρέθηκαν στην Αντιπολίτευση, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που στο όνοµα του εκσυγχρονισµού συµφωνούσαν να µετατρέπονται τα ασφαλιστικά
ταµεία σε µετόχους τραπεζών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στελέχη
του έλεγαν: «Τι θα τα κάνουµε τα αποθεµατικά; Θα τα βάλουµε
στο µαξιλάρι ή στο κοµοδίνο;». Έχουν ευθύνη µε τη συµµετοχή
στους ονοµαζόµενους κοινωνικούς διαλόγους όπου συµµετείχαν
όλοι τους δίνοντας άλλοθι στο πέρασµα των µέτρων µε κοινωνική
συναίνεση, όπως και οι συµβιβασµένες συνδικαλιστικές ηγεσίες,
οι οποίες όχι µόνο απλώς δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, αλλά έγιναν και ο Δούρειος Ίππος µέσα στο κίνηµα για όλα
τα αντιλαϊκά- αντιασφαλιστικά µέτρα.
Ας θυµηθούµε την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας 1990 –1993, το «νόµο Ρέππα» του 2002, το «νόµο Σιούφα», το «νόµο Λοβέρδου» του ΠΑΣΟΚ το 2010. Και γενικότερα,
οι ρυθµίσεις της τελευταίας διετίας των διαφόρων συγκυβερνήσεων, τι έκαναν; Αύξησαν τα όρια ηλικίας, µείωσαν το ύψος της
βασικής σύνταξης, κατάργησαν την δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη, δροµολόγησαν τη διακοπή της κρατικής εγγύησης για τις επικουρικές συντάξεις και βέβαια εδραίωσαν τα
επαγγελµατικά ταµεία.
Τα αποθεµατικά των ταµείων έγιναν όλη αυτήν την περίοδο το
λίπασµα των κεφαλαιοκρατών για την καπιταλιστική ανάπτυξη,
όλη αυτήν την µεταπολεµική περίοδο. Κλάπηκαν δισεκατοµµύρια
από τις εισφορές των εργαζοµένων µε τις άτοκες καταθέσεις
στην Τράπεζα της Ελλάδας, τη συµµετοχή των ταµείων στον
τζόγο του Χρηµατιστηρίου και το πρόσφατο κούρεµα των οµολόγων µε µεγάλες απώλειες. Εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουµε τις συνεχείς χαριστικές ρυθµίσεις στις επιχειρήσεις και
την ανοχή της εισφοροδιαφυγής των επιχειρηµατικών οµίλων.
Το συµπέρασµα που βγαίνει αβίαστα είναι ότι η οικονοµική κατάσταση των ασφαλιστικών ταµείων διαµορφώθηκε µε ευθύνη
και σχεδιασµένη παρέµβαση των κυβερνήσεων της τελευταίας
εικοσαετίας. Εποµένως το ζήτηµα είναι καθαρά πολιτικό και όχι
τεχνοκρατικό. Δεν πρόκειται για µια απλή κακοδιαχείριση αλλά
για επίθεση της άρχουσας τάξης ενάντια στο λαό, ενάντια σε ένα
κοινωνικό δικαίωµα κατακτηµένο µε αίµα.
Ηθική ο καπιταλισµός δεν έχει. Γιατί όλοι µιλήσατε για τον κώδικα αυτόν της ηθικής. Η αστική πολιτική αξιοποιεί το ζήτηµα της
βιωσιµότητας σήµερα των ταµείων για να καλλιεργήσει το έδαφος νέων αντιασφαλιστικών ρυθµίσεων. Ο κίνδυνος να τσακιστούν οι ήδη ελάχιστες ασφαλιστικές παροχές και να καθιερωθούν µόνιµα οι κύριες συντάξεις στο ύψος των προνοιακών επιδοµάτων είναι άµεσος.
Εκεί οδηγούν οι αποφάσεις και οι δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που περιλαµβάνει η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η
Λευκή Βίβλος για τις συντάξεις του 2012. Πρόκειται για υποχρεωτικές κατευθύνσεις που στηρίζουν την επίθεση της άρχουσας
τάξης σε κάθε κράτος – µέλος της Ένωσης και αναγορεύουν τη
ρύθµιση του συνταξιοδοτικού συστήµατος σε ζήτηµα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση αυτών των
κατευθύνσεων οδηγεί στην παντελή διάλυση του συστήµατος
κοινωνικής ασφάλισης.
Ποιες είναι, όµως, αυτές οι κατευθύνσεις; Αύξηση των ορίων
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ηλικίας για συνταξιοδότηση µε οικονοµικές ποινές σε όσους συνταξιοδοτούνται νωρίτερα, υπολογισµός της σύνταξης µε βάση
τις αποδοχές του συνόλου του εργασιακού βίου και όχι των καλύτερων ετών, µείωση του µεριδίου των κρατικών διανεµητικών
συντάξεων στη συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη, κάθε µήνα να
πληρώνονται οι ασφαλισµένοι ανάλογα µε το τι έχει το ταµείο σε
χρήµα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο στη χώρα µας θα αντιµετωπίσουµε
αύξηση και ενοποίηση των εισφορών και συµπίεση προς τα κάτω
των ενιαίων παροχών, σταδιακή µείωση των εργοδοτικών εισφορών στην τριετία 2014 – 2016. Από 1-1-2015 έχει καθιερωθεί η
βασική σύνταξη των 360 ευρώ. Δηλαδή, καταργείται η βασική
σύνταξη των 486 ευρώ για το ΙΚΑ. Θα προωθηθεί νέα µείωση των
συντάξεων που θα ξεπεράσει το 35%. Από το 2014 θα διακοπεί
η καταβολή του επιδόµατος ΕΚΑΣ για όσους είναι κάτω των
εξήντα πέντε ετών, ακόµα και αν είναι χαµηλοσυνταξιούχοι.
Τα εφάπαξ βοηθήµατα θα συρρικνωθούν. Από το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης, που απορροφά το σύνολο των επικουρικών ταµείων, το κράτος αποσύρει στην ουσία τη στήριξή
του, την εγγύηση του κράτους, όπως λέµε.
Το ΚΚΕ αντιµετωπίζει την κοινωνική ασφάλιση µε γνώµονα την
ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Η ασφάλιση, η σύνταξη, η
προστασία της υγείας είναι κοινωνικές ανάγκες και αποτελούν
κοινωνικά δικαιώµατα. Γι’ αυτό και η πρόταση του ΚΚΕ δεν περιορίζεται στην επιτακτική ανάγκη να µπει φρένο στη σηµερινή
κατάσταση και να αποσπαστούν ορισµένες κατακτήσεις αλλά
απαιτεί την κάλυψη των πραγµατικών αναγκών του λαού, παίρνοντας υπ’ όψιν την άνοδο της παραγωγικότητας, τις εξελίξεις
στην επιστήµη και στην τεχνολογία, την επιµήκυνση του ορίου
της ζωής, όπως και τις ιδιαίτερες ανάγκες κατά κλάδο, φύλο, ηλικία, καθώς και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Άλλωστε, η ίδια η
αύξηση του πλούτου που παράγουν οι εργαζόµενοι, η ανάπτυξη
της επιστήµης και της τεχνολογίας έχουν δηµιουργήσει τη βάση
για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Αξίζει να υπενθυµίσουµε συνοπτικά πώς θεµελιώθηκε το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστηµα τις πρώτες δεκαετίες του 20ου
αιώνα και πώς αναπτύχθηκε τα επόµενα χρόνια. Η αστική πολιτική του λεγόµενου «κράτους πρόνοιας» αντανακλούσε ασφαλώς την πίεση που ασκούσε στον καπιταλιστικό κόσµο η µεγάλη
Οκτωβριανή Επανάσταση, οι εργατικές επαναστάσεις, οι κατακτήσεις της σοσιαλιστικής οικοδόµησης αλλά και η ανάπτυξη της
ίδιας της ταξικής πάλης στις υπόλοιπες χώρες του καπιταλισµού.
Από την άλλη, η αστική πολιτική αντανακλούσε τους ελιγµούς
και την προσπάθεια ενσωµάτωσης του ριζοσπαστισµού των εργαζοµένων στο σύστηµα της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης. Η
δυνατότητα να υλοποιηθεί η συγκεκριµένη κοινωνική πολιτική
του κράτους των µονοπωλίων στηρίχθηκε στη θεαµατική αύξηση
της παραγωγικότητας και του βαθµού εκµετάλλευσης των εργαζοµένων, στην ανάγκη τόνωσης της κατανάλωσης, της µαζικής
παραγωγής βιοµηχανικών εµπορευµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, ακόµα και πριν τις σύγχρονες εκτεταµένες καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, το ασφαλιστικό σύστηµα δεν κάλυπτε καθολικά και ενιαία τις πραγµατικές ανάγκες
των εργατικών λαϊκών οικογενειών στα ιµπεριαλιστικά κέντρα.
Από τη δεκαετία του ’80 και ιδιαίτερα του ’90, όπως προαναφέραµε, ξεδιπλώθηκε η αστική στρατηγική για την ενίσχυση της
συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των µονοπωλίων. Συνδυασµένα µέτρα αυτής της στρατηγικής είναι το
χτύπηµα της πλήρους σταθερής εργασίας, του σταθερού εργάσιµου χρόνου, των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, της εµπορευµατοποίησης της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας. Σε αυτό το
πλαίσιο προχωρά η αντιστοίχιση της ασφάλισης µε τη γενικότερη
κατεύθυνση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τελειώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεκαεννιά λεπτά µίλησε ο προηγούµενος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν το είδα,
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συγγνώµη, εντάξει. Κλείστε πάντως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Στον αντίποδα, λοιπόν, αυτής της αντιλαϊκής πορείας, η ιστορία του 20ου αιώνα αναδεικνύει τη συντριπτική υπεροχή του σοσιαλισµού σε όλες τις πλευρές της
κοινωνικής πολιτικής. Έχει αξία να θυµηθούµε εδώ ότι το σοβιετικό Σύνταγµα του 1936 που αντανακλούσε τις νέες σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής και κατανοµής τι προέβλεπε; Προέβλεπε
το δικαίωµα στην εργασία που εξασφαλίζεται µε τη σοσιαλιστική
οργάνωση της εθνικής οικονοµίας, τη συνεχή ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων της κοινωνίας, την κατάργηση της δυνατότητας των οικονοµικών κρίσεων, το δικαίωµα στην ανάπαυση
µε τον περιορισµό της εργάσιµης ηµέρας και την καθιέρωση ετήσιας άδειας µε αποδοχές, το δικαίωµα των πολιτών να ασφαλιστούν για τα γηρατειά τους, καθώς και για την περίπτωση αρρώστιας και ανικανότητας προς εργασία. Το δικαίωµα αυτό εξασφαλίζεται µε τη µεγάλη ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλισης
των εργατών και υπαλλήλων µε έξοδα του κράτους, µε τη δωρεάν νοσηλεία των εργαζοµένων, µε τη δηµιουργία δικτύου
σταθµών υγείας.
Και επειδή πράγµατι δεν έχω χρόνο, να πω το εξής: Η πρόταση
νόµου, λοιπόν, αυτή που έρχεται σήµερα, καµµία σχέση δεν έχει
µε την ανάγκη ενός καθολικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος που θα διασφαλίζει την ασφάλιση σε όλες τις πτυχές της
ζωής των εργαζοµένων, των λαϊκών στρωµάτων, των συνταξιούχων, των νέων. Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι µόνο η σύνταξη,
δεν αφορά µόνο τους συνταξιούχους, αφορά όλους και όλες,
από την ώρα που γεννιέται το παιδί ως την ώρα που θα πεθάνει
κάποιος. Αφορά την υγεία, την περίθαλψη, το φάρµακο, την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Η θέση της συγκυβέρνησης
είναι στον αντίποδα αυτών των λαϊκών αναγκών. Προωθεί ένα σύστηµα που θα παρέχει υποτυπώδεις παροχές υγείας και ασφάλειας και συντάξεις πείνας.
Η συγκεκριµένη πρόταση νόµου έχει αυτήν τη φιλοσοφία και
αντίληψη, αφού κύριο χαρακτηριστικό της είναι όχι η εγγύηση
του κράτους, αλλά η σύνδεσή της µε την όποια καπιταλιστική
ανάπτυξη θα υπάρξει στον τοµέα της εξόρυξης των υδρογονανθράκων. Είναι περιττό να σταθούµε στο επιχείρηµα ότι η πρόταση νόµου κατοχυρώνει την ΑΟΖ. Όπως «κατοχύρωσε» τα
σύνορά µας η συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στο ΝΑΤΟ, έτσι θα κατοχυρώσει και η πρόταση αυτή την
ΑΟΖ.
Το ΚΚΕ δεν ψηφίζει την παρούσα πρόταση νόµου και καλεί το
λαό σε συναγερµό για να αναχαιτίσει τη νέα επίθεση που ετοιµάζεται στην κοινωνική ασφάλιση, για να µπουν εµπόδια στην
πλήρη κατάρρευση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήµατος,
να αγωνιστούν για ασφαλιστικό σύστηµα καθολικό, κοινωνικό,
που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του λαού. Εµείς θα δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις σε αυτήν την κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κατσώτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώνω στο
Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε
τα µελήµατα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της
Λισσαβώνας».
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα η Βουλή των Ελλήνων
συζητά µια πολύ σοβαρή πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ, µια πρόταση νόµου που αφορά εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα, αναπτυξιακές προοπτικές και µεγάλα προβλήµατα του συστήµατος
κοινωνικής ασφάλισης.
Η σηµερινή συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων είναι σηµαντικότατη και θα έπρεπε ο ελληνικός λαός, η κοινή γνώµη, να έχει
τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις θέσεις των κοµµάτων, τις
οµιλίες των Βουλευτών, τις αντιπαραθέσεις, τις συγκλίσεις και
τις συγκρούσεις.
Η δηµοσιότητα των εργασιών της Βουλής είναι βασική αρχή
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της Δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτικού συστήµατος. Και η
δηµοσιότητα αυτή έχει πληγεί, είναι δραστικά µειωµένη, γιατί η
σηµερινή συνεδρίαση δεν µεταδίδεται από τον τηλεοπτικό σταθµό της Βουλής. Ο τηλεοπτικός σταθµός της Βουλής διεκόπη και
παρεµποδίζεται στην εκποµπή του, επειδή η τεχνική του υποδοµή ταυτίζεται µε την τεχνική υποδοµή της ΕΡΤ, δηλαδή της
δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Κι ένα ζήτηµα που αφορά τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και τη λεγόµενη «εσωτερική αυτονοµία» του Κοινοβουλίου, ρυθµίζεται από την εκτελεστική εξουσία
ερήµην της Βουλής.
Η πτώση του σήµατος της ΕΡΤ, το µαύρο στην οθόνη, έχει ως
αποτέλεσµα να διακόπτεται και η δορυφορική εκποµπή, άρα η
επαφή της ελληνικής δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης µε τους απόδηµους Έλληνες απανταχού της γης, να διακόπτεται η µετάδοση
των εκποµπών του Ραδιοφωνικού Ιδρύµατος Κύπρου, του ΡΙΚ,
στην Ελλάδα και πολλών έγκυρων ξένων τηλεοπτικών σταθµών
δηµόσιου χαρακτήρα, όπως το BBC κ.ο.κ..
Είτε το θέλουµε είτε όχι, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβληµα θεσµικής λειτουργίας, πρόβληµα δηµοκρατίας. Καταγράφονται
πολύ σοβαρές αντιδράσεις των διεθνών µέσων ενηµέρωσης και
των ευρωπαϊκών θεσµών. Τα όσα δήλωσαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σουλτς, ο επικεφαλής της
οµάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δηµοκρατών κ. Χάνες
Σβόποτα, αλλά και ο αρµόδιος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ.
Όλι Ρεν, σηµαίνουν πολλά.
Αυτό που συνέβη στην ΕΡΤ είναι ένας καταλύτης, γιατί προφανώς θέλουµε ριζική αναδιάρθρωση στο κράτος, τοµές και
αποφασιστικότητα. Ο πολίτης θέλει άλλο κράτος στην υπηρεσία
του και στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Θέλει διαφάνεια. Δεν θέλει, όµως, εκ των ενόντων και εκ του πλαγίου πρόχειρες λύσεις για να καλύψουµε την υποχρέωση µείωσης του προσωπικού τού δηµοσίου κατά δύο χιλιάδες, επειδή
δεν µπορέσαµε να βρούµε σωστά και έγκαιρα τη λύση αυτή.
Θέλουµε πλήρεις θεσµικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας της ΕΡΤ.
Έχουµε κάνει κι εµείς πολλά λάθη στο παρελθόν κατά τη διάρκεια των κυβερνητικών µας θητειών. Είναι αστείο στις µέρες µας
να επιδιώκει οποιοδήποτε κόµµα και οποιαδήποτε κυβέρνηση παρεµβάσεις στο ενηµερωτικό πρόγραµµα της ΕΡΤ, όταν υπάρχει
το διαδίκτυο, όταν υπάρχουν οι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί, οι εφηµερίδες, όταν ο κάθε πολίτης µπορεί να είναι ο ίδιος
δηµοσιογράφος και σχολιαστής.
Άρα είναι αίτηµα, ανάγκη, υποχρέωση να έχουµε µια θεσµικά
ανεξάρτητη, απογαλακτισµένη από το πολιτικό σύστηµα ΕΡΤ,
που υπηρετεί, όµως, το δηµόσιο συµφέρον, τις ανάγκες της αντικειµενικής ενηµέρωσης και της υψηλού επιπέδου επιµόρφωσης
και ψυχαγωγίας του ελληνικού λαού.
Διότι φυσικά δεν είναι πάντα έτσι τα πράγµατα. Ο λαϊκισµός,
η δηµαγωγία, η απλούστευση, η µονοµέρεια µπορεί να εµφανιστεί ανά πάσα στιγµή παντού. Και στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση.
Άρα είναι σαφής η θέση µας: Είµαστε υπέρ της άµεσης, ριζικής αναδιάρθρωσης στην ΕΡΤ και σε όλον το δηµόσιο τοµέα,
αλλά µε την ΕΡΤ εν λειτουργία. Το κλείσιµο, το µαύρισµα την
οθόνης, µε τις επιπτώσεις που σας περιέγραψα, είναι κάτι που
µας βρίσκει απολύτως αντίθετους. Ταυτιζόµαστε µε το φρόνηµα
της συντριπτικής πλειονότητας του ελληνικού λαού, του Ελληνισµού.
Η ελληνική κοινωνία θέλει ταυτοχρόνως τρία πράγµατα.
Πρώτον, όπως ανέφερα, µεταρρυθµίσεις, διαρθρωτικές αλλαγές. Έχω πει στην προηγούµενη οµιλία µου στη Βουλή, αν τη θυµάστε, ότι αν δεν υπήρχε η κρίση, δύσκολα θα παίρναµε ως
κοινωνία την απόφαση για αλλαγές όπου χρειάζεται. Υπήρχαν
συνήθειες, αδράνειες, αντιστάσεις, βολέµατα. Τώρα, όµως, όλοι
οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες έχουν καταλάβει ότι είναι ζωτική
ανάγκη για την οικονοµία, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, για τα παιδιά µας, για το µέλλον, για την παραγωγικότητα
αλλά και την παραγωγή της χώρας, για την ισοδύναµη θέση µας
µέσα στην Ευρώπη, για να ανακτήσουµε το χαµένο έδαφος να
προχωρήσουµε σε βαθιές, ουσιαστικές, καλά σχεδιασµένες µεταρρυθµίσεις παντού.
Αυτό, όµως, όπως είπα, δεν γίνεται µε εντυπωσιακές κινήσεις
καταδροµικού χαρακτήρα, αλλά µε προετοιµασία, συναίνεση,
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διάλογο και αποφασιστικότητα επί της ουσίας και εφ’ όλης της
ύλης.
Το δεύτερο που θέλει ο ελληνικός λαός είναι απόλυτο σεβασµό της δηµοκρατίας και των θεσµών. Υπό συνθήκες κρίσης µε
την ακροδεξιά, τη ναζιστική, που αρνείται το Ολοκαύτωµα -ως
ηγεσία, όχι ως δηµοσκοπική βάση- να ανεβαίνει, να αποθρασύνεται, ο σεβασµός της δηµοκρατίας, του Κοινοβουλίου, των διαδικασιών του Συντάγµατος είναι όρος επιβίωσης του έθνους.
Άρα δεν υπάρχουν περιθώρια εκπτώσεων ή ανοχών. Δεν υπάρχουν περιθώρια για παρακάµψεις και καταστρατηγήσεις της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, για αυταρχικές κινήσεις και επιδείξεις δύναµης.
Περιττά µέτωπα έχουµε ανοίξει κι εµείς στο παρελθόν. Και µετανιώσαµε! Υπάρχουν προτεραιότητες οι οποίες απορρέουν από
την ανάγκη της οικονοµίας, της κοινωνίας, του έθνους.
Το τρίτο που θέλει ο ελληνικός λαός είναι πολιτική σταθερότητα. Έχουµε καταβάλει µεγάλο κόπο και µεγάλο κόστος για την
πολιτική σταθερότητα. Το ΠΑΣΟΚ ιστορικά δεν έχει διαταράξει
ποτέ την κυβερνητική σταθερότητα. Ούτε στο πρόσφατο ούτε
στο απώτερο παρελθόν. Κάποιοι άλλοι το έχουν κάνει. Πολιτική
σταθερότητα σηµαίνει καθαρή προγραµµατική συµφωνία. Έχει
µαλλιάσει η γλώσσα µου να µιλάω από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
και µετά για την ανάγκη επικαιροποίησης της προγραµµατικής
συµφωνίας. Έχουν αλλάξει τα δεδοµένα. Έχουν αποκαλυφθεί
νέα στοιχεία. Έχουν ανοίξει νέα µέτωπα και µε την έκθεση του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Άρα χρειαζόµαστε επικαιροποίηση της προγραµµατικής συµφωνίας και εξειδίκευση ανά Υπουργείο, ανά τοµέα, µε καθαρές προτεραιότητες, χωρίς εκπλήξεις,
µε απλούς κανόνες λειτουργίας που γίνονται σεβαστοί και από
την Κυβέρνηση και από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Επί ένα χρόνο έχουµε δείξει, µε πολύ κόπο, ότι µπορούµε να
λειτουργήσουµε στο πλαίσιο µιας κυβέρνησης συνεργασίας εθνικής ανάγκης, όχι επειδή ταυτιζόµαστε ιδεολογικά ή πολιτικά έχουµε πολύ µεγάλες διαφορές που προκύπτουν τώρα και φαίνονται νοµίζω και στον πιο κακόπιστο παρατηρητή- αλλά επειδή
υπάρχει πράγµατι µια εθνική ανάγκη. Αυτή, όµως, δεν αντιµετωπίζεται ούτε µε συγκαλύψεις ούτε µε µονοµερείς ενέργειες ούτε
µε τετελεσµένα ούτε µε διαδικαστικά τεχνάσµατα µέσα στη
Βουλή.
Πρέπει να γίνουν κατανοητά µερικά πολύ απλά και αυτονόητα
πράγµατα. Υπάρχουν συµβιβασµοί που έχουν πολύ µεγάλο κόστος για τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Τι νόηµα είχε η µη αποδοχή της πρότασής µας για την εθνική
οµάδα διαπραγµάτευσης, που θα κινητοποιούσε τα πιο σηµαντικά πρόσωπα και από τη Συµπολίτευση και από την Αντιπολίτευση και από την επιστήµη και από την κοινωνία των πολιτών
και από το χώρο των επιχειρήσεων; Πρέπει να αγωνιζόµαστε να
πείσουµε ότι χρειάζονται µέτρα για την ανεργία ή ότι δεν πρέπει
να έχουµε πλειστηριασµούς στην πρώτη κατοικία; Αυτονόητα
πράγµατα!
Θα συναντηθούµε οι τρεις πολιτικοί Αρχηγοί τη Δευτέρα το
απόγευµα. Ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας είναι προφανές ότι έχει την πρωταρχική ευθύνη να διασφαλίσει την υπόσταση, τη λειτουργία και την προοπτική της
Κυβέρνησης, στην οποία του κάναµε τη µεγάλη τιµή να δεχθούµε
να είναι Πρωθυπουργός, αποδεχόµενοι µία ευρωπαϊκή πρακτική.
Αλλά η ευρωπαϊκή πρακτική πρέπει να γίνεται αποδεκτή σε όλες
της τις πτυχές, όχι κάπου ναι, κάπου όχι.
Προσέξτε: να είναι επικεφαλής µιας Κυβέρνησης που δεν είναι
µονοκοµµατική κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία ανέχεται τους άλλους δύο κυβερνητικούς εταίρους, ούτε µία µονοκοµµατική κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας που γίνεται ανεκτή
από τους άλλους δύο εταίρους. Είπαµε ότι έχουµε µία κανονική,
ευρωπαϊκή κυβέρνηση συνεργασίας και εθνικής ευθύνης, µια κανονική κυβέρνηση, που βασίζεται στον αµοιβαίο σεβασµό και τη
θεσµική ισοτιµία των κοµµάτων που την απαρτίζουν. Μπορούν
να δουν όποιοι ενδιαφέρονται πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις
παντού, ανεξαρτήτως του συσχετισµού των δυνάµεων.
Είµαστε υπέρ της αποφασιστικότητας. Αλλά της πραγµατικής
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αποφασιστικότητας. Και επιδείξαµε αποφασιστικότητα µόνοι
µας, σε δύσκολες συνθήκες, µαζί µε άλλους -λιγότερες φορέςεκεί που ήταν τα πραγµατικά µέτωπα, η σκληρή διαπραγµάτευση, ο µεγάλος κίνδυνος να βρεθεί η χώρα στο πουθενά, κρεµασµένη στα µανταλάκια.
Ελάτε να σας αφηγηθώ τι σηµαίνει αποφασιστικότητα στα
υπόγεια ενός ξενοδοχείου της Πολωνίας ή στις σκληρές συνεδριάσεις του Eurogroup για το αν ζούµε ή πεθαίνουµε ως οικονοµία. Τα ζήσατε στην περίπτωση της Κύπρου, τα είδατε, για
όσους έχουν ασθενή µνήµη.
Αποφασιστικότητα σηµαίνει τρία πράγµατα: Πρώτον, σχέδιο.
Δεύτερον, κανονικές θεσµικές διαδικασίες. Και, τρίτον, συµφωνία
των κυβερνητικών εταίρων. Αποφασιστικότητα, λοιπόν, µε τον
τρόπο αυτόν.
Και πού είµαστε αποφασιστικοί; Εκεί που υπάρχουν οι πραγµατικές ανάγκες και οι πραγµατικές προτεραιότητες.
Θέλουµε µεγάλη αποφασιστικότητα και ταχύτητα στα προγράµµατα ανάσχεσης της ανεργίας, στη στήριξη των επιχειρήσεων και ιδίως των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, στην
οµαλή λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ, που είναι το καθηµερινό άγχος του πολίτη, στη µεταρρύθµιση στη Δηµόσια Διοίκηση
-την πραγµατική µεταρρύθµιση στη Δηµόσια Διοίκηση- που έχει
καθυστερήσει υπέρµετρα, στην επανεκκίνηση των έργων του
ΕΣΠΑ, µικρών και µεγάλων -όχι µόνο των µεγάλων, των οδικών
αξόνων, και των άλλων- στις επενδύσεις -κι όταν λέµε επενδύσεις
δεν λέµε τις λίγες ξένες, αλλά τις πολλές µικρές και µεσαίες ελληνικές- στις ιδιωτικοποιήσεις, όπου έχουµε προφανή προβλήµατα σε όλα τα ανοιχτά µέτωπα.
Και, βεβαίως, αποφασιστικότητα χρειάζεται στα δύο µεγάλα
θέµατα: Όχι νέα µέτρα δηµοσιονοµικού χαρακτήρα που δεν τα
αντέχει η οικονοµία και η κοινωνία και διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του χρέους. Εκεί χρειάζεται αποφασιστικότητα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ΠΑΣΟΚ έχει επιδείξει την
υπευθυνότητά του, την καλοπιστία του και την ιστορική του συνείδηση. Δεν δεχόµαστε µαθήµατα ούτε υπευθυνότητας ούτε
αποφασιστικότητας. Κι αν κάποιοι υποτίµησαν το ΠΑΣΟΚ ή έκαναν την εσφαλµένη εκτίµηση ότι κάτι φοβάται το ΠΑΣΟΚ για δηµοσκοπικούς λόγους, έχουν κάνει τραγικό ιστορικό λάθος.
Τραγικό! Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, προοπτική και καθαρούς όρους διακυβέρνησης. Δεν χρειάζεται εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ,
όµως, δεν φοβάται τις εκλογές! Πρόκειται για κολοσσιαίο, κοµβικό λάθος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Διαρρέουν διάφοροι διάφορα. Θέλω να υποθέσω, επειδή λειτουργώ καλόπιστα, ότι όλα αυτά γίνονται ερήµην των αρµοδίων,
αλλά πιέσεις, απειλές, εκβιασµούς, σενάρια και µυθεύµατα, περί
του τι ήξεραν οι Αρχηγοί, τι δεν ήξεραν, τι ειπώθηκε, πώς ειπώθηκε, basta!, σεβασµός στη θεσµική µας λειτουργία, γιατί µπορούµε και εµείς να µιλήσουµε για όλα τα θέµατα.
Κοιτάξτε, η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία είναι µια πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ της δηµοκρατικής παράταξης, η οποία
υπάρχει ως ιστορικό κοινωνικό και αξιακό µέγεθος που ταυτίζεται µε την προστασία της δηµοκρατίας, µε την εθνική ευθύνη και
µε την κοινωνική ευαισθησία. Αυτό το νόηµα έχει η πρότασή µας.
Άκουσα τις τοποθετήσεις των κοµµάτων, τις σέβοµαι, κάπου
διαφωνούµε, σε πολλά συµφωνούµε. Η πρωτοβουλία αυτή έχει
τρεις διαστάσεις εξίσου σηµαντικές. Τις προανέφερα, τις ανέπτυξα και στη Διαρκή Επιτροπή, πολύ συνοπτικά τις επαναλαµβάνω.
Η πρώτη είναι η διεθνοπολιτική διάσταση. Τα κυριαρχικά µας
δικαιώµατα υφίστανται, κατά το Διεθνές Δίκαιο, ειδικότερα κατά
το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας, είναι ζωντανά, κανείς δεν µπορεί να τα αµφισβητήσει, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο αδρανοποίησης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας. Ό,τι
σηµαντικότερο έχει συµβεί σε σχέση µε τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατά µας από το 1974 και µετά, είναι η πραγµατοποίηση των
ερευνών στη Μεσόγειο, στο Ιόνιο, νότια της Κρήτης και στις
άλλες τρεις περιοχές. Ιωάννινα που δεν είναι θαλάσσια, δυτικός
Πατραϊκός, Κατάκολο. Ό,τι σηµαντικότερο έχει συµβεί!
Για όσους έχετε µελετήσει -και πρέπει αυτό να το κάνουµε
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όλοι όσοι ασχολούµαστε µε το δηµόσιο βίο της χώρας- την ιστορία των θεµάτων αυτών από το 1974 και ιδίως µετά την κύρωση
και θέση σε ισχύ της Συνθήκης για το Δίκαιο της Θάλασσας, της
Συνθήκης Μοντέγκο Βέι, δεν υπάρχει σηµαντικότερη στιγµή από
αυτή που ζούµε τώρα χάρη στις πρωτοβουλίες που πήρε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην ψήφιση του νόµου αυτού που εφαρµόζεται τώρα. Θα αναφερθεί και ο κ. Μανιάτης που τα έχει ζήσει
αναλυτικότερα, όπως έκανε και ο κ. Κουτσούκος στην αγόρευσή
του στα θέµατα αυτά.
Θυµάµαι ως Υπουργός Τύπου και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
της τελευταίας κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου την κύρωση της Διεθνούς Συνθήκης για το Δίκαιο της Θάλασσας από
τη Βουλή των Ελλήνων. Την κατάθεση του κυρωτικού νόµου, τη
συζήτηση στη Βουλή στην οποία µετείχα εκ µέρους της κυβέρνησης, την 60η Κύρωση που έθεσε σε ισχύ τη Συνθήκη για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, όπως θυµάµαι και την απόφαση της
τουρκικής εθνοσυνέλευσης για το casus belli. Έτσι προχωράει
η υπόθεση αυτή. Με στρατηγικό σχεδιασµό, ψυχραιµία, υπευθυνότητα, σταθερά βήµατα, διάθεση για σχέσεις καλής γειτονίας,
πάντα υπό τη σκέπη του Διεθνούς Δικαίου µε σεβασµό στο Διεθνές Δίκαιο.
Και έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία να ξέρουµε και τι λέει το
Διεθνές Δίκαιο και η νοµολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της
Χάγης, για να έχουµε συνείδηση των διεθνών συσχετισµών. Αλλά
η πιο ολοκληρωµένη κίνηση που έχει γίνει, είναι η κίνηση που γίνεται την περίοδο αυτή. Και είναι πολύ σηµαντικό ότι ολοκληρώθηκαν οι σεισµικές έρευνες. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό ότι
προχωρούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχων για την
επόµενη φάση των ερευνών, είναι πολύ σηµαντικό ότι συστήθηκε
ο φορέας των υδρογονανθράκων.
Αυτό είναι ταυτόχρονα και µια κίνηση µε πολύ µεγάλη αναπτυξιακή προοπτική, γιατί συζητάµε µε ευκολία για την ενεργειακή
διπλωµατία και τη διπλωµατία των αγωγών, αλλά δεν υπάρχει
καµµία αµφιβολία ότι σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο η ενέργεια είναι ένα από τα µεγάλα πεδία επενδύσεων και ανάπτυξης
την επόµενη περίοδο.
Δεν υπάρχει πιο πρόσφορο πεδίο επενδύσεων για µία χώρα
όπως η Ελλάδα, αρκεί να είµαστε ρεαλιστές, να είµαστε επίµονοι
και να µην ενδίδουµε σε διάφορες µυθολογικές προσεγγίσεις οι
οποίες υπάρχουν. Να ξέρουµε πραγµατικά τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουµε.
Και, βεβαίως, η τρίτη διάσταση είναι η κοινωνική διάσταση: Το
µεγάλο πρόβληµα στην Ευρώπη είναι η επιβίωση του κράτους
πρόνοιας υπό όλες τις εκδοχές του: σκανδιναβική, βορειοευρωπαϊκή, νοτιοευρωπαϊκή. Όλες οι εκδοχές έχουν δηµοσιονοµικό
πρόβληµα. Όλες οι εκδοχές έχουν δηµογραφικό πρόβληµα. Γερνάει η Ευρώπη. Μικραίνει πληθυσµιακά η Ευρώπη. Βρίσκεται σε
υφεσιακή κρίση. Υπάρχει πρόβληµα απασχόλησης και αυξηµένης ανεργίας. Υπάρχει πρόβληµα βιωσιµότητας των ασφαλιστικών ταµείων. Δεν θα λυθεί αυτό µόνο µέσα από την ανάπτυξη,
µέσα από την αποκατάσταση της απασχόλησης. Χρειαζόµαστε
και άλλες κινήσεις. Η µεγάλη φορολογική µεταρρύθµιση πρέπει
να συνδυαστεί και µε τη µεγάλη ασφαλιστική µεταρρύθµιση σε
σχέση µε τους πόρους του ασφαλιστικού συστήµατος. Εάν δεν
αντικριστούν τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά έσοδα, δεν θα
έχουµε λύση στο πρόβληµα αυτό.
Βεβαίως, αυτό αφορά τα χαρτοφυλάκια και την περιουσία των
ταµείων, αλλά και πολύ πιο σηµαντικά και ριζοσπαστικά πράγµατα, όπως τους πρόσθετους πόρους, καλή ώρα µε το Ταµείο
Αλληλεγγύης των Γενεών. Με όποια έσοδα. Στην αρχή λίγα.
Μετά µεγαλύτερα.
Και, βέβαια, η προοπτική των επαγγελµατικών ταµείων, του
τρίτου πυλώνα, είναι και αυτή µια πάρα πολύ σοβαρή προοπτική
για να έχουµε πλήρη διασφάλιση του Έλληνα συνταξιούχου τις
επόµενες πολλές δεκαετίες.
Προσθέτουµε σήµερα µία διάσταση, ένα νέο κεφάλαιο στην
υπόθεση αυτή. Κάνουµε µία κίνηση, η οποία, βεβαίως, έχει και
συµβολικά, πολιτικά χαρακτηριστικά. Έχει, όµως, και έντονα
πρακτικά χαρακτηριστικά και στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και στο επίπεδο του αναπτυξιακού σχεδιασµού και στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δίνουµε απάντηση στην αγωνία του Έλληνα συνταξιούχου; Δίνουµε απάντηση στην αγωνία του Έλληνα ανέργου; Όχι. Η αγωνία αυτή είναι πάρα πολύ µεγάλη και η ανασφάλεια διάχυτη.
Έχουµε κάνει βήµατα προς τα πίσω ως χώρα και ως κοινωνία.
Δυστυχώς όλες οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν τέτοια βήµατα
προς τα πίσω. Ήταν ο κ. Ντάιζελµπλουµ προχθές στην Αθήνα.
Το βασικό θέµα συζήτησης ήταν η κρίση στο ολλανδικό σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης.
Έχει, όµως, σηµασία να ανοίξουµε αυτήν τη συζήτηση και να
κάνουµε τα προγεφυρώµατα που απαιτούνται. Και νοµίζω ότι η
ψήφιση της πρότασης νόµου είναι µία τέτοια πολύ σηµαντική κίνηση.
Είµαι βέβαιος πως η αποδοχή της πρότασης αυτής και από την
Αντιπολίτευση ή έστω ένα µέρος της Αντιπολίτευσης, θα είναι
ένα βήµα προς την κατεύθυνση µιας ευρύτερης συναίνεσης.
Διότι πρέπει να ξεπεράσουµε τεχνητές αγκυλώσεις και διαιρέσεις, οι οποίες δεν βλέπουν προς τα µπρος αλλά είναι καθηλωµένες στο παρελθόν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κ. Κέλλας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι µία µοναδική ευκαιρία –έτσι θα τη χαρακτήριζα- να συµφωνήσουµε όλες
οι πτέρυγες σήµερα στην πρόταση νόµου που κατέθεσε το
ΠΑΣΟΚ και να στείλουµε ένα ξεκάθαρο µήνυµα προς τη νεολαία
της πατρίδας µας, της οποίας το µέλλον έχουµε υποθηκεύσει,
ότι ενδιαφερόµαστε γι’ αυτούς και ότι η υπόθεση της εκµετάλλευσης του ελληνικού ορυκτού πλούτου, µέσα από την άσκηση
των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων, είναι αποκλειστική µας υπόθεση, την οποία κατευθύνουµε στην ενίσχυση του κοινωνικού
µας κράτους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σε όλους µας γνωστή η
τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα ασφαλιστικά
ταµεία της χώρας µας.
Αυτό οφείλεται:
Πρώτον, στις πολιτικές πλειοδοσίας των προηγουµένων κυβερνήσεων, τόσο για τη µείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, όσο και για την αύξηση του ύψους των συντάξεων.
Δεύτερον, σε επενδύσεις των αποθεµατικών ταµείων στο Χρηµατιστήριο και σε τοξικά οµόλογα.
Τρίτον, στο δηµογραφικό µας πρόβληµα.
Τέταρτον, στην ανεργία, αφού πλέον αντιστοιχεί ένας συνταξιούχος σε έναν και κάτι εργαζόµενο.
Πέµπτον, στη φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή.
Οι ευθύνες είναι πολλές και δυστυχώς περιµένουν ακόµη τον
καταλογισµό τους.
Αυτή η πρόταση νόµου έρχεται να συµµαζέψει λίγο τα πράγµατα. Παρ’ όλο που αναφέρεται σε µελλοντικά έσοδα, τα οποία
δεν µπορούν ακόµη να προσδιοριστούν µε ασφάλεια, εντούτοις
ο σηµειολογικός της χαρακτήρας είναι έντονος προς πολλές κατευθύνσεις.
Όσον αφορά στην ενεργειακή µας πολιτική, επαναφέρει σαν
πρώτη προτεραιότητα την οριοθέτηση και ανακήρυξη της πρώτης ΑΟΖ που πρέπει να συνδυαστεί µε την ενδεχόµενη δυνατότητα πλήρους ενεργειακής κάλυψης της Ευρώπης από κοιτάσµατα που βρίσκονται στη Μεσόγειο, εντός των συνόρων της.
Πρέπει, λοιπόν, οι εταίροι να στηρίξουν την προσπάθεια της Κυβέρνησης για ανακήρυξη της ΑΟΖ, χωρίς χρονοτριβές και µε
ασφάλεια.
Επίσης χαιρετίζω την εξαγγελία του Πρωθυπουργού Αντώνη
Σαµαρά για την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Σύµφωνα µε το καταστατικό της, η Ελληνική Εταιρεία Υδρογονανθράκων αναλαµβάνει την πλήρη εποπτεία της έρευνας και
της εξόρυξης των υδρογονανθράκων, ενώ το µετοχικό της κεφάλαιο αποτελείται από µία αµεταβίβαστη µετοχή υπέρ του ελληνικού δηµοσίου.
Επί της αρχής δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω από ό,τι
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είπαν οι προηγούµενοι. Όσον αφορά δε στα άρθρα, θα ήθελα να
κάνω µερικές παρατηρήσεις.
Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, το ποσοστό του 70% των συνολικών εσόδων που προτείνεται ως κατώτερο όριο για απόδοση
στο Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών δεν µπορεί να στοιχειοθετηθεί,
δεδοµένου ότι τα πρώτα έσοδα -αν όλα πάνε καλά- θα έρθουν
µετά από δέκα περίπου χρόνια. Εποµένως δεν γνωρίζουµε από
τώρα τις πραγµατικές ανάγκες των ασφαλιστικών µας ταµείων.
Ούτε έχουµε όµως και βεβαιωµένα αποθέµατα, ώστε να υπολογίσουµε µε ασφάλεια τα έσοδα αυτά.
Στο άρθρο 3 µπορούµε, για λόγους οικονοµίας και αποφυγής
δηµιουργίας οµοειδών δοµών να χρησιµοποιήσουµε το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, το ΑΚΑΓΕ. Η δοµή αυτή
έχει ήδη συσταθεί µε δύο αυτοτελείς λογαριασµούς: το λογαριασµό που καλύπτει τα ελλείµµατα κλάδων κυρίας σύνταξης και
το λογαριασµό που καλύπτει τα ελλείµµατα κλάδων επικουρικής
ασφάλισης.
Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΑΚΑΓΕ θα µπορούσε κάλλιστα να
διαχειριστεί και τον πόρο αυτό, που θα προέρχεται από την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων. Μένει µόνο να ξεκαθαριστεί
το ποσοστό του πόρου αυτού που θα κατανέµεται στους λογαριασµούς του ΑΚΑΓΕ. Ίσως θα έπρεπε επίσης να αλλάξει η σύσταση της επιτροπής του ΑΚΑΓΕ, ώστε να περιληφθεί σε αυτήν
και εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ. Για την αποφυγή λαθών του παρελθόντος, οι επενδύσεις που θα αποφασίζει η Επιτροπή Διαχείρισης θα πρέπει να έχουν την έγκριση της Βουλής. Στον τοµέα
αυτό θα µπορούσαµε να βοηθηθούµε από την τεχνογνωσία που
έχουν οι Νορβηγοί µετά από εµπειρία είκοσι τριών χρόνων.
Στο άρθρο 6 θίγεται κάτι πολύ σηµαντικό. Προτείνεται η σύσταση Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Ηθικής. Κατά τη γνώµη µου
Συµβούλιο Ηθικής θα έπρεπε να υπάρχει σε όλους τους φορείς
που διαχειρίζονται και επενδύουν δηµόσιο χρήµα. Δεν θα πρέπει
γενικά να γίνονται επενδύσεις σε εταιρείες που άµεσα ή έµµεσα
συµβάλλουν σε βασανισµό, στέρηση ελευθερίας των εργαζοµένων, σε παιδική εργασία, σε καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων, σε καταστάσεις πολεµικών συγκρούσεων, σε υποβάθµιση
του περιβάλλοντος κλπ.
Θα ήθελα να κλείσω όπως ακριβώς άρχισα, µε την παρότρυνση να δώσουµε ένα µήνυµα στη νεολαία µας ότι νοιαζόµαστε για αυτούς, δίνοντας όλα τα κόµµατα θετική ψήφο στην
πρόταση νόµου για την ίδρυση Εθνικού Ταµείου Αλληλεγγύης
Γενεών.
Θα ήθελα όµως να πω στο τέλος και δυο κουβέντες για το
θέµα της ΕΡΤ. Όλοι µας συµφωνούµε ότι η ΕΡΤ χρειαζόταν αναδιοργάνωση και εξορθολογισµό της λειτουργίας της. Ήταν ένα
σύµβολο αδιαφάνειας και σπατάλης. Διαφωνούµε στον τρόπο µε
τον οποίο έπρεπε να γίνει αυτή η αναδιοργάνωση. Πώς είναι δυνατόν όµως να αναδιοργανωθεί µία εταιρεία, όταν θα πρέπει να
απολυθούν τα δύο τρίτα του προσωπικού της; Είµαι σίγουρος,
όπως και εσείς, ότι όλη η απόπειρα θα κατέληγε στο φαύλο
κύκλο απεργιών, καταλήψεων και αέναων συζητήσεων. Στην Ελλάδα ζούµε όλοι µας, τα ξέρουµε όλοι αυτά. ‘Έχουν συµβεί πολλές φορές και εδώ δεν έχουµε άλλο χρόνο.
Σας καλώ, λοιπόν, να συµµετάσχουµε όλοι στη συζήτηση του
νοµοσχεδίου που κατέθεσε η Κυβέρνηση µε τις καλύτερες ιδέες
και προτάσεις µας, ώστε να επαναλειτουργήσει το συντοµότερο
δυνατόν η νέα δηµόσια τηλεόραση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κέλλα.
Το λόγο έχει η κ. Χαρούλα Καφαντάρη για επτά λεπτά.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχετικά µε τα ασφαλιστικά ταµεία,
όλες οι κυβερνήσεις µέχρι σήµερα καταλήστεψαν ουσιαστικά τα
αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων. Μεταπολεµικά, τα αποθεµατικά αυτά κατατίθεντο υποχρεωτικά σε άτοκους λογαριασµούς της Τράπεζας της Ελλάδος. Αν και χρησιµοποιήθηκαν
στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, κανένα κέρδος από τα
αναπτυξιακά οφέλη δεν έχει εισρεύσει σε αυτά.
Η καταλήστευση των ταµείων συνεχίστηκε µε αµείωτο ρυθµό
απ’ όλες τις πρόσφατες κυβερνήσεις. Πολύ πρόσφατο χαρακτη-
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ριστικό παράδειγµα είναι τα δοµηµένα οµόλογα της εποχής των
κυβερνήσεων Καραµανλή, αυτό το σκάνδαλο καταλήστευσης
ασφαλιστικών εισφορών για το οποίο κανείς δεν έχει πληρώσει.
Αποκορύφωµα, βέβαια, όλων αυτών είναι οι πολιτικές των µνηµονιακών κυβερνήσεων, το γνωστό PSI, που τελικώς σαν µόνο
στόχο είχε το κούρεµα των αποθεµατικών των ταµείων.
Τελικά, το PSI απεδείχθη ότι είχε αυτό το στόχο, το κούρεµα
των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων, το κούρεµα των
αποταµιεύσεων των οµολογιούχων, το κούρεµα της περιουσίας
νοσοκοµείων, πανεπιστηµίων, επιµελητηρίων, ενώ όλοι οι ξένοι
οµολογιούχοι πληρώθηκαν -και πληρώνονται ακόµη- στο ακέραιο.
Να µη µιλήσω, βέβαια, για την ανασφάλιστη εργασία και για
την ανεργία, την οποία οι πολιτικές σας έχουν οδηγήσει στα ύψη.
Σχετικά τώρα µε την έρευνα, οι συνεχείς παρεµβάσεις της πολιτείας όλα τα τελευταία χρόνια τελικά κατάφεραν να υποβαθµίσουν και να καταστρέψουν τον ερευνητικό τοµέα.
Αν και από τους πρώτους µεταπολιτευτικούς µήνες υποστήριζαν προσπάθειες για τη δηµιουργία κρατικού φορέα έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, η υποταγή σε νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες του τύπου «µικρότερο κράτος» οδήγησε ουσιαστικά στην οριστική διάλυση της ΔΕΠ-ΕΚΥ, ενώ τώρα στο
στόχαστρο µπαίνει και το ΙΓΜΕ, προφανώς, δε, µε το παράδειγµα
των διαδικασιών που ξεκίνησαν ήδη στην ΕΡΤ.
Φαίνεται ότι ο στόχος και το διακύβευµα είναι άλλο. Είναι να
µην υπάρχουν ειδικοί επιστήµονες που να ερευνούν, που να αξιολογούν σωστά την κατάσταση και να ελέγχουν την εφαρµογή της
νοµοθεσίας, να ελέγχουν, όχι µόνο την ορθολογική αξιοποίηση
των φυσικών πόρων, αλλά να εφαρµόζουν τους κανόνες ασφαλείας και να συµβάλλουν στην περιβαλλοντική προστασία.
Στόχος είναι να παραµείνει ο ελληνικός λαός έρµαιο της παραπληροφόρησης των απόρρητων εκθέσεων των αυτοαποκαλούµενων «συµβούλων», προσωπικών εκτιµήσεων, πολιτικών
σκοπιµοτήτων, εκθέσεων αναρµοδίων φορέων, όπως ξένων τραπεζών που αναµασούν αναληθή δηµοσιεύµατα. Στόχος ακόµη
είναι να κατεδαφίσουν την όποια κοινωνική πολιτική, την πολιτική
προστασία για το ξεπούληµα των πάντων.
Για ποια έσοδα, όµως, ποιων υδρογονανθράκων µιλάµε; Σήµερα που συζητείται η πρόταση νόµου δεν γνωρίζουµε τα αποθέµατα και τα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων που διαθέτει η
χώρα µας.
Μπορεί όλοι να συµφωνούµε –ή να είµαστε σίγουροι- ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες, αλλά κανένας δεν γνωρίζει ακριβώς τι
και πώς. Κανένας δεν γνωρίζει αν υπάρχουν εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα, αφού όσα ακούγονται τον τελευταίο καιρό βασίζονται
σε προσωπικές εκτιµήσεις και µόνο.
Αφ’ ενός µεν, δεν έχει ακόµη τελειώσει η ερµηνεία των σεισµικών δεδοµένων που συγκέντρωσε η νορβηγική εταιρεία, που
σκοπό έχουν να δείξουν κάποιες πιθανές περιοχές οι οποίες επιδεικνύουν ενδιαφέρουσες δοµές για την ύπαρξη υδρογονανθράκων.
Αφ’ ετέρου, δε, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία open door των τριών περιοχών που αφορά περιοχές στη δυτική Ελλάδα που προκηρύχθηκαν για έρευνα και εκµετάλλευση.
Δεν έχει αρχίσει καν η προσπάθεια –και έχει σηµασία αυτό- για
την τεχνική προεργασία ανακήρυξης της ΑΟΖ, που θα µας επιτρέψει την εκµετάλλευση των όποιων υδρογονανθράκων βρεθούν στα όριά της.
Για να γίνει δυνατή η εκµετάλλευση των όποιων κοιτασµάτων,
χρειάζεται να γίνει σοβαρή επιστηµονική έρευνα, σεισµικές διασκοπήσεις, γεωλογικές έρευνες, ερευνητικές γεωτρήσεις και, βέβαια, γεωλογικές, κοιτασµατολογικές και γεωοικονοµικές αναλύσεις.
Ο χρόνος είναι µακρύς και ακόµα βρισκόµαστε στην αρχή.
Ακόµα και στην Κύπρο, παρ’ όλο που είναι βεβαιωµένη η ύπαρξη
οικονοµικά εκµεταλλεύσιµου κοιτάσµατος, τώρα µόλις, αυτές τις
µέρες, άρχισε η ερευνητική γεώτρηση που θα καθορίσει το µέγεθος του κοιτάσµατος αυτού. Τα δε πρώτα προσδοκώµενα
έσοδα από την εκµετάλλευση αναµένονται το 2018, όσο κι αν
γίνει οποιαδήποτε επιτάχυνση.
Εµείς στον τοµέα αυτό είµαστε ακόµη στο αρχικό στάδιο.
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Ακόµα κι αν υπάρχουν θετικά αποτελέσµατα, χρειαζόµαστε τουλάχιστον επτά µε δέκα χρόνια για υπάρξουν τα πρώτα έσοδα.
Η πρόταση που κατατέθηκε από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
και η εισηγητική της έκθεση εκθειάζει το νορβηγικό µοντέλο.
Πράγµατι, η Νορβηγία έχει τέτοιο ταµείο, µόνο που τα έσοδα της
Νορβηγίας δεν είναι απροσδιόριστα. Τα κρατικά έσοδα της Νορβηγίας είναι 28% για royalties και 50% πρόσθετη φορολογία στις
πετρελαϊκές εταιρείες.
Επιπρόσθετα, το Ταµείο Αλληλεγγύης έχει άλλα, επιπλέον
έσοδα. Έχει έσοδα από µερίσµατα και συµµετοχές που έχει στις
εταιρείες που εκµεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους της χώρας.
Όµως η Νορβηγία είναι µία οργανωµένη χώρα και γι’ αυτό και
διαθέτει δηµόσιο φορέα υδρογονανθράκων σχεδιασµένο, ο
οποίος και λειτουργεί, αυτόν ίσως που νοµίζει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι εξήγγειλε τις προηγούµενες µέρες. Όµως, τι εξήγγειλε ο κύριος Πρωθυπουργός; Τη λειτουργία της «ΕΔΕΥ Α.Ε.»
του ν. 4001/2011 που ήδη έχει ψηφιστεί στη Βουλή; Αυτόν το
φορέα, τον οποίο δύο χρόνια δεν µπορούν να επανδρώσουν και
να λειτουργήσουν; Ή µήπως τελικά ένα φορέα για βόλεµα ηµετέρων µε τη γνωστή τρικοµµατική αναλογία; Γιατί µόνο αυτό µπορεί να συµβαίνει, διότι, όπως είπα και πριν, ο σχετικός νόµος
υπάρχει και ο σχετικός φορέας επίσης.
Πέραν αυτών, όµως, η πρόταση που συζητάµε πάσχει και από
άλλα πράγµατα. Μέσα στην πρόταση νόµου αναφέρεται και προτείνεται το 20% των εσόδων να αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο
για περιβαλλοντικά έργα. Μα, δεν πρέπει να πούµε εδώ στη
Βουλή και να θυµηθούµε όλοι -όσο και αν κάποιοι θέλουν να το
ξεχάσουν- ότι στο Πράσινο Ταµείο µετά από παρεµβάσεις επί
Υπουργίας Περιβάλλοντος του κ. Παπακωνσταντίνου µόνο το 5%
διατίθεται για τους λόγους για τους οποίους έχει γίνει, ενώ δε,
µε τη νυν Κυβέρνηση, την τρικοµµατική, έφτασε αυτό το 5% στο
2,5%; Τα άλλα πού θα πάνε; Στην τρύπα του «µαύρου» χρέους.
Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάµε όταν µιλάµε για Πράσινο Ταµείο.
Πόσο υποκριτικά ακούγεται η δήλωση ότι τα λεφτά του Ταµείου δεν θα αγγίξει κανείς; Πώς, λοιπόν, εγγυώνται ότι τα έσοδα
αυτά που προσδοκούν ότι θα φέρουν µετά από δεκαετία θα είναι
για το Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών και όχι µε µια µονοκονδυλιά
να πάνε κι αυτά στο «βαρέλι δίχως πάτο» για την αποπληρωµή
του δηµόσιου χρέους; Άλλωστε την άδεια του ΤΑΙΠΕΔ για να
γίνει κάποια τέτοια πρόταση την έχουν πάρει;
Και κλείνοντας, θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι ναι µεν η Νορβηγία έφτιαξε το Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών µε τα έσοδα από την
εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων της, αλλά το έστησε το
1990, είκοσι χρόνια µετά τα πρώτα έσοδα, όταν βέβαια διαπίστωσαν ότι οι πολιτικές τους απέδιδαν. Δεν το έφτιαξαν δέκα χρόνια
πριν, πριν εντοπίσουν το όποιο εκµεταλλεύσιµο κοίτασµα και
έχουν έστω και ένα ευρώ έσοδο. Αυτό το παράδοξο µόνο µάλλον
η τρικοµµατική Κυβέρνηση µπορεί να µας το εξηγήσει. Ίσως να
είναι ένα από τα επιχειρήµατα που καθηµερινά προσπαθούν να
στήσουν για να υποστηρίξουν το λεγόµενο «success story».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Νοµίζω ότι αν µείνουµε στα
«success story» και στα «ΣΥΡΙΖΑ-story» πραγµατικά δεν θα εκπληρώνουµε το καθήκον µας ως εκπρόσωποι του λαού και ως
πολιτικές δυνάµεις που πρέπει να καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση και τα µνηµόνια, για να ανακουφίσουµε την κοινωνία και να δώσουµε προοπτική. Το κλίµα
αβεβαιότητας και ταυτόχρονα το κλίµα απαισιοδοξίας και καταστροφολογίας, από όπου και αν προέρχεται η δηµιουργία του,
είναι οδυνηρό για τον πολίτη και τη χώρα.
Συζητάµε σήµερα µια πρόταση νόµου που έρχεται από το µέλλον, που έρχεται από το αύριο, που, όµως, πρέπει να ξεκινήσει η
εφαρµογή της σήµερα. Μιλάµε για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και την κατεύθυνση των πόρων και των εσόδων που
θα έχει το δηµόσιο από αυτήν την αξιοποίηση.
Είναι ευκαιρία να αναφέρουµε όχι µόνο τη σηµαντική δουλειά
που έγινε από το 2009 και µετά -το νέο θεσµικό πλαίσιο και το ν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

4001/2011- αλλά και την ουσιαστική δουλειά που έγινε µέσω του
επιχειρησιακού σχεδίου για το ερευνητικό πρόγραµµα και την
αξιοποίηση των υδρογονανθράκων.
Έχουµε την υλοποίηση της πρώτης φάσης των ερευνητικών
προγραµµάτων στα Ιόνια Νησιά και νότια της Κρήτης. Είµαστε
στη φάση της επεξεργασίας των στοιχείων. Είµαστε στη φάση
λίγο πριν από την ανακοίνωση των πραγµατικών δεδοµένων και
αυτό θα δώσει συγκεκριµένα στοιχεία, άρα θα προσδιορίσει και
συγκεκριµένα τις ενέργειές µας για την περαιτέρω αξιοποίηση
αυτού του πλούτου για τη χώρα.
Γιατί τώρα -αναρωτιούνται κάποιοι- αφού θα έχει έσοδα µετά
από δέκα, δεκαπέντε χρόνια και µάλιστα αφού θα πάνε στο «βαρέλι δίχως πάτο», να νοµοθετήσουµε; Γιατί τώρα;
Πρώτα απ’ όλα, γιατί µετά από µερικούς µήνες αρχίζουν να
υπάρχουν έσοδα, έστω µικρά, και είναι από την πώληση των στοιχείων της έρευνας. Αυτό το προσδιορίζει ο ν. 4001.
Δεύτερον, ο σηµερινός ασφαλισµένος, ο οποίος πληρώνει µε
πολύ κόπο τις εισφορές του σε όποιο ταµείο και αν ανήκει, αναρωτιέται αν θα υπάρχει αύριο ασφαλιστικό σύστηµα, αν θα πάρει
σύνταξη ποτέ και από ποιους πόρους. Αρκεί η σηµερινή τριµερής
χρηµατοδότηση, όπως είπαν κάποιοι; Όχι, βεβαίως. Και απαντάµε, λοιπόν, σε αυτόν, στον σηµερινό ασφαλισµένο, που νιώθει
την αβεβαιότητα, που καταβάλλει εισφορές µε κόπο και πόνο για
µία πηγή χρηµατοδότησης του ασφαλιστικού συστήµατος.
Το τρίτο είναι γιατί πρέπει να δώσουµε ένα µήνυµα στους πολίτες για όλη αυτήν την ιστορία της αξιοποίησης των υδρογονανθράκων, πού θα κατευθυνθούν τα έσοδα. Δεν πρέπει να περάσει
το κλίµα ότι σώζεται η χώρα και δεν χρειάζεται κανείς ούτε να
εργαστεί ούτε να επιχειρήσει ούτε να δραστηριοποιηθεί, αντιγράφοντας πιθανόν άλλα µοντέλα στο µυαλό του, τύπου Λιβύης.
Βεβαίως, πρέπει να δώσουµε και ένα µήνυµα και στους κακόπιστους αλλά και στους συστηµατικούς διαστρεβλωτές και προπαγανδιστές, υπηρέτες της «γκρίζας» προπαγάνδας, που λένε
ότι όλα αυτά τα έσοδα θα πάνε είτε στις «µαύρες» τρύπες είτε
οπουδήποτε αλλού.
Γι’ αυτό χρειάζεται η νοµοθέτηση τώρα, για να προσδιορίζει
για ένα σηµαντικό θέµα, που αφορά ουσιαστικά τη σηµερινή και
τις επόµενες γενιές, η χώρα τι θα κάνει. Μιλάµε για το µοντέλο
διαχείρισης. Ναι, αντιγράφουµε την καλή πρακτική της Νορβηγίας σε ένα βαθµό και πρέπει να αντιγράφουµε σ’ αυτόν τον τόπο
τις καλές πρακτικές και να µην προσπαθούµε να ανακαλύψουµε
τον τροχό ούτε, βέβαια, να µιλάµε γενικά και αόριστα.
Έναντι του µοντέλου της Νορβηγίας, άραγε, τι αντιπαραθέτουν αυτοί, οι οποίοι το κατακρίνουν και κατακρίνουν και το σηµερινό νοµοσχέδιο; Το µοντέλο της Λιβύης; Το µοντέλο της Κούβας; Το µοντέλο της οποιασδήποτε χώρας; Δεν ξέρω αν έχουν
άλλες χώρες πετρέλαια και µας το κρύβουν. Ας µας τις φέρουν.
Τα µοντέλα διαχείρισης της Σαουδικής Αραβίας;
Εδώ, λοιπόν, λέµε ότι το σύνολο των εσόδων του δηµοσίου
από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων θα πάει σε ουσιαστικά σε τρεις τόπους:
Πρώτα απ’ όλα, µε βάση το ν. 4001, το 5% πάει στην ελληνική
περιφέρεια, στη συγκεκριµένη περιφέρεια όπου υπάρχει αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, για την ανάπτυξη. Αυτό είναι το
ένα.
Το δεύτερο είναι ότι ένα 5% πάει ουσιαστικά στους νέους επιστήµονες για τη δραστηριοποίηση και στο χώρο της έρευνας και
για τους υδρογονάνθρακες αλλά και γενικότερα.
Και το υπόλοιπο πάρα πολύ σηµαντικό ποσοστό πηγαίνει για
τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήµατος.
Άλλωστε, πολλά κόµµατα έχουν εξαγγείλει ή λένε στους συνταξιούχους ότι θα υπάρχουν πόροι από την αξιοποίηση των
υδρογονανθράκων του ορυκτού πλούτου. Πρόσφατα ο κ. Τσίπρας, στη συνάντηση µε τους συνταξιούχους, πολύ καλά είπε,
πέρα από τους εννιά άλλους φόρους που έβαλε για να στηριχθεί
το ασφαλιστικό σύστηµα, ότι τµήµα των εσόδων από τον ορυκτό
πλούτο και τους υδρογονανθράκες πρέπει να πάει στο ασφαλιστικό σύστηµα. Είναι πολύ σωστή θέση. Συµφωνούµε, λοιπόν.
Δεν πρέπει για αντιπολιτευτικούς λόγους να έρχεται εδώ η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ και να λέει άλλα πράγµατα. Το ίδιο ισχύει και
για τις άλλες παρατάξεις. Ας δούµε την πρόταση νόµου µε τα
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σηµεία σύγκλισης και όχι αντίθεσης. Πρέπει να δούµε ότι είναι
καλή αυτή η πρόταση νόµου και για την κοινωνία και για τη χώρα
και για το δηµόσιο συµφέρον.
Έρχοµαι τώρα να αναφέρω ένα σχόλιο σε σχέση µε τις εξελίξεις, γιατί πραγµατικά φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν καταλάβει
τι γίνεται. Μίλησε ο Πρωθυπουργός χθες. Τον παρακολούθησα
κι εγώ, γιατί είναι φιµωµένη η ΕΡΤ από τη µονοµερή απόφαση
του Υπουργού και είναι φιµωµένα τα άλλα µέσα από τις αποφάσεις άλλων. Δεν ξέρω ποιοι το αποφάσισαν. Μίλησε, λοιπόν, ο
Πρωθυπουργός για τα λάθη του παρελθόντος που προσπαθεί να
διορθώσει και για τις προσπάθειες που δεν τον αφήνουν να κάνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγα δευτερόλεπτα, κυρία Πρόεδρε.
Αναρωτιέµαι, όσον αφορά στα λάθη του παρελθόντος, αν αναφέρεται και στην εξαετία του εκτροχιασµού ή αν αναφέρεται
µόνο στα λάθη τα οποία έγιναν από τις πολιτικές δυνάµεις που
δεν προσήλθαν στη συνεννόηση από την αρχή, για να δούµε πώς
αντιµετωπίζεται η κατάσταση.
Ποιος εµπόδισε τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης, παραδείγµατος χάριν, δώδεκα µήνες τώρα να έχει τελειώσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του δηµόσιου τοµέα και να έχει βρει τα δύο
χιλιάδες άτοµα; Ποιος εµπόδισε –η Βουλή, πάντως, όχι- αυτούς
που ήταν υπεύθυνοι για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ να έχουν
ολοκληρώσει τη διαδικασία µε τις δεκαεπτά προσφορές που
υπήρχαν και όχι µε τη µία; Ποιος έχει εµποδίσει τα άλογα, τον
ΟΔΙΕ να µην είναι ήδη ιδιωτικοποιηµένος και να είναι ακόµα στο
δηµόσιο τοµέα; Πιστεύω κανείς.
Όµως, τις ολιγωρίες δεν µπορούµε να τις καλύψουµε µε µονοµερείς αποφάσεις, οι οποίες οδηγούν σε ένα ευθύ κτύπηµα
στη δηµοκρατία.
Κλείνω, λέγοντας το εξής:. χρειάζεται αποφασιστικότητα, αποφάσεις γρήγορες, µεταρρυθµίσεις µεγάλες. Όµως, προϋπόθεση
για την έξοδο από την κρίση, προϋπόθεση για να υπάρχει αυτή
η χώρα, για να υπάρχει αυτή η κοινωνία είναι να υπάρχουν οι δηµοκρατικές λειτουργίες. Μέσα στις δηµοκρατικές λειτουργίες
είναι και το δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό µέσο. Η Κυβέρνηση άµεσα
πρέπει να φέρει το νοµοσχέδιο στη Βουλή και, βεβαίως, να αναστείλει την απόφασή της για το κλείσιµο της ΕΡΤ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κεγκέρογλου.
Ο κ. Τέρενς Κουίκ έχει το λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Διαπιστώνω ότι µέσα σε δέκα λεπτά έχουµε αλλαγή της γραµµής. Έθεσε προηγουµένως ο κ. Βενιζέλος προϋπόθεση να ανοίξει η συχνότητα της ΕΡΤ, για να πάνε να επανακαθορίσουν το
κυβερνητικό πρόγραµµα και ακούω τώρα ότι πρέπει να έρθει τάχιστα το νοµοσχέδιο. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο
φέρνει η Κυβέρνηση µε αυτόν τον –θα έλεγα- τελείως πρωτότυπο για τα παγκόσµια δεδοµένα τρόπο.
Ακούστηκαν βαριές κουβέντες, πολύ βαριές κουβέντες εδώ
µέσα από τον κ. Βενιζέλο. Και τι δεν είπε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, µου επιτρέπετε
µια διακοπή;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Και τι δεν είπε! Μίλησε για προβλήµατα θεσµικής λειτουργίας. Μίλησε για προβλήµατα δηµοκρατίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μου επιτρέπετε µια διακοπή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Κεγκέρογλου!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τα δικά µου δεν θα τα διαστρεβλώνεις!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ακούστε να δείτε, το
ΠΑΣΟΚ µε τους πρασινοφρουρούς της δεκαετίας του 1980…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τα δικά µου δεν θα τα διαστρεβλώνεις!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Να µου κάνετε τη
χάρη! Αυτό που σας λέω!
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Προπαγανδιστή!
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Αυτό που σας λέω!
Το ΠΑΣΟΚ µε τους πρασινοφρουρούς της δεκαετίας του 1980
το ξέρω πάρα πολύ καλά, το έχω βιώσει στο πετσί µου εγώ µέσα
στην ΕΡΤ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σε παρακαλώ τώρα!
Είπα να αναστείλει την απόφαση…
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Σας παρέδωσε 600
εκατοµµύρια ευρώ ταµείο ο Σπήλιος Χαραµής και το µόνο που
παρακάλεσε ο Γιώργος Ρωµαίος ήταν να µην απολύσετε κανέναν, γιατί έµπαιναν µέσα οι «πράσινες ακρίδες» για να διώξουν
κόσµο! Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα διαστρεβλώσεις αυτά που
είπα προηγουµένως; Θα ζητήσω το λόγο επί προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κεγκέρογλου, σας παρακαλώ πολύ! Μα, σε σας αναφέρεται;
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Όµως, από εκεί και
πέρα, οι διοικήσεις οι δικές σας –και οι «πράσινες» και οι «γαλάζιες»- είναι αυτές που χάλασαν την ΕΡΤ. Δεν φταίνε οι εργαζόµενοι σε τίποτα.
Πέραν τούτου, βαριές κουβέντες, πολύ βαριές κουβέντες ειπώθηκαν, αλλά δεν µας αφορούν. Αφορούν τους συγκυβερνώντες. Μίλησε για πολλά ο κ. Βενιζέλος. Μίλησε για αυταρχικές
κινήσεις, για επίδειξη δύναµης, για προβλήµατα θεσµικής λειτουργίας και δηµοκρατίας.
Βέβαια, παρέλειψε να πει ότι και ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
είναι συµµέτοχος και συνένοχος, όταν αποδέχεται να υπογράφει
τη µια πράξη νοµοθετική περιεχοµένου πίσω από την άλλη! Αυτό
δεν το είπε!
Ξέρετε κάτι; Περιµέναµε ότι κάτι θα πιάνανε για το θέµα των
εκλογών. Μου θύµισε τον Ζήκο, τον µπακαλόγατο, από την ταινία
µε τον Χατζηχρήστο. «Βαστάτε µε, για να µην τον βαρέσω!» Έτσι
µου φάνηκε σήµερα η οµιλία του.
Από εκεί και πέρα, ορθώς έθεσε το θέµα της λειτουργίας του
καναλιού της Βουλής. Ορθότατα! Αυτό έχει να κάνει και µε την
Κυβέρνηση, η οποία πρέπει να ξεµπλοκάρει το κανάλι της Βουλής, ανεξάρτητα µε το αν πράγµατι πιστεύω ότι δεν επιτρέπεται
για εθνικούς λόγους να έχει «µαύρο» η δηµόσια ραδιοτηλέοραση, γιατί αυτό δεν θα µπορούσε ποτέ να το διανοηθεί κανένας
ούτε και στη νεοφιλελεύθερη Βρετανία, όταν τότε έγινε εξορθολογισµός, αλλά έγινε χωρίς να κατέβουν τα κουµπιά του «BBC».
Πέραν τούτου, χαίροµαι ιδιαίτερα που η ΕΣΗΕΑ αποφάσισε να
αναστείλει εν µέρει την απεργιακή της νοοτροπία και να επιτρέψει να γίνονται εκποµπές, οι οποίες αφορούν αυτό το θέµα της
ΕΡΤ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας έλθω τώρα και στο θέµα που
µας αφορά, δηλαδή στην πρόταση νόµου που κατέθεσε ένας
από τους τρεις συγκυβερνητικούς πυλώνες.
Ο ειδικός αγορητής µας κ. Παύλος Χαϊκάλης τοποθετήθηκε.
Συµφωνώ απόλυτα µε όσα είπε και θα ήθελα να θέσω το εξής
ερώτηµα: Από τη στιγµή που ορθώς παίρνετε και ως µοντέλο το
νορβηγικό για µεταφορά πόρων από την αξιοποίηση των κοιτασµάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου προς τα συνταξιοδοτικά
ταµεία, γιατί δεν αποδέχεστε και αυτό το οποίο και εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες λέµε; Ότι, δηλαδή, αφού έχουµε αυτό το φυσικό θησαυρό κάτω από τα πόδια µας και στις θάλασσές µας,
δεν τιτλοποιούµε αυτόν το θησαυρό για να µπορέσουµε να αποπληρώσουµε και ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι από τα δάνεια, τα
οποία έχουµε πάρει από τους τροϊκανούς; Μπορούµε συνεπώς
αυτήν την πηγή να την αξιοποιήσουµε και αλλού.
Θα κλείσω, λέγοντας, κύριε Υπουργέ -και σας διαβεβαιώ γνωρίζοντας τις ευαισθησίες σας- ότι το θέµα της συνταξιοδότησης
δεν είναι απλά ταµειακό, είναι και θέµα ανθρώπινο. Οι συνάδελφοι, ενδεχοµένως, δεν γνωρίζουν την υπόθεση –και θα σας θερµοπαρακαλέσω να παρέµβετε προσωπικά ο ίδιος- την περίπτωση
του πενήντα οκτάχρονου από τη Σάµο, ο οποίος είχε καρκίνο σε
καλπάζουσα µορφή, του αφαιρέθηκε το ενάµισι πνευµόνι και του
έκοψαν τη σύνταξη, για να περάσει από ΚΕΠΑ. Οι γιατροί τού
είχαν δώσει δύο µήνες ζωής. Είχε τρία παιδιά. Το ένα σπουδάζει
σε ΤΕΙ στη Θεσσαλία. Εκλιπαρούσε να παίρνει έστω και ένα
έναντι από τη σύνταξή του. Έκανα ερώτηση στη Βουλή. Πήγα
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και τον είδα στη Σάµο, στην Υδρούσα, και δυστυχώς µετά από
µία εβδοµάδα πέθανε και πέθανε µε το παράπονο ότι δεν πρόλαβε να δει τη σύνταξή του.
Κύριε Υπουργέ, θα µπορούσα να το κάνω αυτό και επιστολή
προς τον Πρωθυπουργό. Το λέω σε εσάς. Θα σας θερµοπαρακαλέσω να τρέξετε όσο γίνεται πιο γρήγορα τη σύνταξη χηρείας.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα χαρτιά κατατέθηκαν. Χρωστάνε
παντού, για να αντιµετωπίσουν την αρρώστια του ανθρώπου αυτού, του µπαρµπα-Νίκου, ο οποίος έσβησε πραγµατικά µε τον
πόνο ότι τα δούλεψε και δεν µπορούσε να τα πάρει.
Επίσης, θα σας παρακαλέσω αυτήν την ιστορία την οποία
άνοιξε η πολιτική Λοβέρδου να την κλείσετε εσείς, κύριε Υπουργέ. Όταν κόβονται τα πνευµόνια, δεν ξαναφυτρώνουν. Το κοµµένο χέρι ή πόδι δεν ξαναφυτρώνει. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι
αυτοί να µπαίνουν στη διαδικασία του ΚΕΠΑ και της επανεξέτασης του ποσοστού αναπηρίας τους για να πάρουν τη σύνταξή
τους;
Δυστυχώς η επιστήµη δεν έχει ακόµα οργανώσει έτσι το σύστηµα, ώστε να µπορούµε µε ένα χάπι να ξαναδηµιουργούµε
µέλος το οποίο κόπηκε από έναν ανθρώπινο οργανισµό. Δεν είµαστε –τι να πω;- σαν τα φίδια, που µπορούν να ξαναβγάλουν
την ουρά τους. Είµαστε άνθρωποι. Θα ήθελα πραγµατικά πάνω
στην ανθρωπιά σας να σκεφτείτε αυτήν τη χήρα στην Υδρούσα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουίκ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο, για να κάνω µία διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε το λόγο,
κύριε Κεγκέρογλου, για τη διευκρίνιση, για να µη δηµιουργούνται
θέµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ο κ. Κουίκ θα έπρεπε να ξεκινήσει µε το τελευταίο θέµα που έθεσε -τότε θα έβαζα ζήτηµα συµφωνίας της Αίθουσας και όλων µας- και όχι µε αυτό που επέλεξε,
τη διαστρέβλωση των απόψεών µου.
Εγώ τελειώνοντας είπα επί λέξει: Η Κυβέρνηση πρέπει να
φέρει άµεσα το νοµοσχέδιο για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ και
βεβαίως να αναστείλει άµεσα –ή αφού αναστείλει- την απόφαση
µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Ο κ. Κουίκ προφανώς πήρε µόνο τη µία φράση και έκοψε την
άλλη, γιατί έτσι τον συνέφερε εκείνη την ώρα στην τοποθέτησή
του. Εγώ, όµως, δεν το αποδέχοµαι αυτό, γιατί πραγµατικά η τοποθέτησή µου ήταν ολοκληρωµένη και σαφέστατη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κεγκέρογλου.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Κυρία Πρόεδρε, µου
επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Κουίκ, έχετε το λόγο.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ξέρετε κάτι; Τουλάχιστον σε αυτήν τη Βουλή καλό είναι να υπάρχουν κοινοβουλευτικοί άνδρες και γυναίκες που να µπορούν να αποδέχονται
παρανόηση ή λάθος τους. Οµολογώ ότι δεν άκουσα την τελευταία σας φράση, οπότε αποδέχοµαι αυτό που λέει ο κύριος συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Κουίκ. Ευχάριστο είναι αυτό.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η κ. Μαρία
Γιαννακάκη έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το ασφαλιστικό βρίσκεται στο επίκεντρο µίας πολιτικής διαµάχης που αγγίζει µία ολόκληρη σειρά από σύγχρονα προβλήµατα,
µερικά προφανή, -όπως η δηµοσιονοµική εξυγίανση και η φτώχεια των ηλικιωµένων- και άλλα λιγότερο προφανή -όπως η θέση
της γυναίκας, οι προοπτικές των νέων και τα δικαιώµατα των µεταναστών. Ούτε λίγο ούτε πολύ η έκβαση αυτής της διαµάχης
θα καθορίσει πώς θα είναι η κοινωνία στην οποία θα ζούµε εµείς
αλλά και τα παιδιά µας.
Σε πρώτο επίπεδο, το ασφαλιστικό γίνεται συνήθως αντιληπτό
ως δηµοσιονοµικό πρόβληµα και δικαίως. Οι συντάξεις απορρο-
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φούν µεγαλύτερο µερίδιο του εθνικού µας εισοδήµατος –γύρω
στο 12%- από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση –γύρω στο 10%. Φυσικά αυτό από µόνο του δεν λέει πολλά πράγµατα. Είναι εσωτερική αρµοδιότητα του κάθε κράτους-µέλους πού θα ρίξει το
βάρος των δηµοσίων δαπανών. Αλλού είναι το ζήτηµα.
Πρώτον, η χρηµατοδότηση του συστήµατος συντάξεων είναι
από σήµερα προβληµατική. Το έλλειµµα, δηλαδή η διαφορά µεταξύ εσόδων από εισφορές και εξόδων για πληρωµή συντάξεων,
εκτιµάται σε 4% έως 5% του ΑΕΠ. Μιλάµε για σηµαντικό τµήµα
του συνολικού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Κι επειδή η συνεχής
αναφορά σε ελλείµµατα µπορεί να προκαλέσει ένα είδος ανοσίας, ας σηµειωθεί ότι τα συνολικά έσοδα του κράτους από το
φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων φτάνουν στο 4,4% του
ΑΕΠ.
Δεύτερο και σπουδαιότερο, εάν το έλλειµµα τώρα είναι δυσβάσταχτο, σε λίγες δεκαετίες θα είναι αβάσταχτο. Με τα σηµερινά
δεδοµένα, δηλαδή χωρίς µία δραστική µεταρρύθµιση, η δαπάνη
για συντάξεις αναµένεται να εκτοξευθεί στο 19,4% το 2035 και
στο 24,1% το 2060. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτά τα στοιχεία δεν
αµφισβητούνται από κανέναν, ενώ επιβεβαιώνουν παλαιότερες
εκτιµήσεις της ελληνικής Κυβέρνησης αλλά και των συνδικάτων.
Άλλωστε, τα τελευταία δεν αρνούνται ότι στις επόµενες δεκαετίες η δαπάνη για συντάξεις θα διπλασιαστεί. Απλώς, ζητούν να
βρεθούν νέοι πόροι.
Βασική επιδίωξη ενός κράτους δικαίου είναι η εξασφάλιση
αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων όσοι ζουν στην επικράτειά του, για
οποιονδήποτε λόγο κι αν έχουν επιλέξει να διαµένουν. Ειδικότερα, το ζήτηµα της διασφάλισης αξιοπρεπούς σύνταξης για
τους πολίτες είναι κοµβικό για την πολιτεία, γιατί µέσα από αυτές
τις ενέργειες επιβεβαιώνεται η αντίληψη ότι το κρατικό ασφαλιστικό σύστηµα συνταξιοδότησης είναι κύρια κοινωνικό και κατόπιν ανταποδοτικό.
Στην παρούσα περίοδο είναι κοινός τόπος ότι το ασφαλιστικό
σύστηµα αντιµετωπίζει πολλαπλά οικονοµικά προβλήµατα. Όπως
προανέφερα, µε δεδοµένη την πρόβλεψη για περαιτέρω επιδείνωση της δυσκολίας εξεύρεσης πόρων για να στηριχθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του συστήµατος, η συζήτηση του παρόντος
νοµοθετήµατος δεν µπορεί παρά να βρίσκει τη Δηµοκρατική Αριστερά σύµφωνη.
Η δηµιουργία ειδικού κεφαλαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών» στόχο έχει τη δηµιουργία
αποθέµατος για την πρόσθετη χρηµατοδότηση των κλάδων σύνταξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και τη διασφάλιση των
συντάξεων των νέων γενεών.
Σηµειώνεται στο νοµοθέτηµα ότι βασική πηγή χρηµατοδότησης του ταµείου είναι οι πόροι από τα έσοδα του κράτους που
προέρχονται από τα µερίσµατα, τα δικαιώµατα και τη φορολογία
των εταιρειών, οι οποίες θα αναλάβουν την έρευνα και την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων και από τη διάθεση αδειών για έρευνες.
Εδώ θα ήθελα να σηµειώσω ότι στο άµεσο µέλλον πρέπει να
σκεφτούµε και την περαιτέρω αύξηση των πόρων του ταµείου
και από άλλες ανάλογες πηγές, όπως αυτές των εταιρειών εξορύξεως µεταλλευµάτων ή φορολογίας εκποµπής ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, που µε επιτυχία έχουν εφαρµοστεί και αποδώσει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγµα στη
Σουηδία, οδηγώντας σε µεγαλύτερη ανάπτυξη κι ευηµερία τους
πολίτες αλλά και σε προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Στην πρόταση νόµου αναφέρεται η πρόβλεψη ότι κατά τα επόµενα είκοσι πέντε µε τριάντα χρόνια µπορεί τα έσοδα αυτά να
ξεπεράσουν τα 150 δισεκατοµµύρια ευρώ, οπότε η διάθεση ενός
σηµαντικού µέρους τους, άνω του 70%, στα ασφαλιστικά ταµεία
θα αποτελέσει µία νέα, ιδιαιτέρως µεγάλη πηγή χρηµατοδότησης.
Προβλέπεται, επίσης, η ενσωµάτωση στο υπό ίδρυση Ταµείο
των λογαριασµών που έχουν καταβληθεί σε αυτούς από το Δηµόσιο Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, που δηµιουργήθηκε µε το
ν. 3655/2008. Το ποσό αυτό δεν είναι καθόλου αµελητέο. Μπορεί
να αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο ορθολογικής αξιοποίησης
του εθνικού πλούτου, µε κύρια στόχευση την ενδυνάµωση του
κοινωνικού ιστού και την ασφάλεια των εργαζοµένων, των κυριό-
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τερων παραγωγών εθνικού πλούτου.
Βάζουµε ένα ακόµη στήριγµα στο κοινωνικό κράτος µε αυτό
το νοµοσχέδιο, ενώ δηµιουργούµε προϋποθέσεις αειφόρου ανάπτυξης µέσα από τη διάθεση αυτών των κονδυλίων.
Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι παρόµοια πρακτική εφαρµόζουν στα αποθεµατικά των δηµόσιων συνταξιοδοτικών ταµείων
χώρες όπως η Ολλανδία, οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς και η Ιρλανδία, όπου αυτά έχουν σηµαντική περιουσία ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η ορθή διαχείριση των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων αποτελεί όχι µόνο ισχυρό πυλώνα, αλλά και δείκτη ευηµερίας µιας αναπτυγµένης κοινωνίας.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περιουσία του νορβηγικού δηµόσιου συνταξιοδοτικού ταµείου, τα κεφάλαια του
οποίου προέρχονται από έσοδα από τους υδρογονάνθρακες της
Νορβηγίας και ανέρχονται στο 130% του ΑΕΠ, ενώ σηµαντική περιουσία έχουν τα έξι ταµεία του σουηδικού δηµοσίου συστήµατος, 31% του ΑΕΠ, και το ιαπωνικό κρατικό ταµείο, 28%. Η συνολική αξία του νορβηγικού ταµείου τον Μάρτιο του 2012 ήταν 613
δισεκατοµµύρια δολάρια, κατέχοντας το 1% της παγκόσµιας
αγοράς µετοχών. Μάλιστα, το ταµείο αυτό επενδύει σε εταιρείες
που δεν στηρίζονται στην παιδική εργασία, δεν κάνουν εµπόριο
όπλων, δεν συνεργάζονται µε ανελεύθερα και δικτατορικά καθεστώτα.
Με το νοµοθέτηµα αυτό προβλέπεται η συγκρότηση Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Ηθικής. Σκοπός του οργάνου αυτού είναι η
θέσπιση κινήτρων επενδύσεων στο πλαίσιο των αρχών της ηθικής επιχειρηµατικότητας, ώστε οι επενδύσεις του υπό ίδρυση
Ταµείου να γίνονται µε κριτήρια κοινωνικής και περιβαλλοντικής
ευθύνης.
Είναι κοµβικό για τα επόµενα χρόνια πτυχές της ηθικής ευθύνης, όπως η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του
φυσικού περιβάλλοντος, να αποτελέσουν πλειοψηφικό ρεύµα και
στο χώρο των οικονοµικών επενδύσεων. Η επένδυση χρηµάτων
των συνταξιοδοτικών ταµείων πρέπει να αποσκοπεί στην ευηµερία όλων, επενδυτών και αποδεχοµένων την επένδυση.
Τέλος, σε µία περίοδο κρίσης, όπως η σηµερινή, οφείλουµε να
αφήσουµε παρακαταθήκη για τις επόµενες γενιές τη θωράκιση
του κοινωνικού κράτους. Η κατασπατάληση των πόρων των προηγούµενων ετών είναι µάθηµα, παράδειγµα προς αποφυγή και
οδυνηρή ήττα. Θέλουµε να καταστήσουµε σαφές ότι το κοινωνικό κράτος, όπως και το περιβάλλον, το πήραµε δανεικό από τις
επόµενες γενεές, για να τους το κληροδοτήσουµε ισχυρότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Γιαννακάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 14
Ιουνίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1545/41/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξη Τσίπρα
προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την παραδοχή του λάθους
από τους δανειστές, τις ελληνικές θέσεις και την επικείµενη Σύνοδο Κορυφής.
2. Η µε αριθµό 1546/42/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων κάλυψης των απωλειών των ασφαλιστικών ταµείων και του ΕΟΠΥΥ, ώστε να διασφαλιστεί η καταβολή των συντάξεων και η παροχή ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης των ασφαλισµένων.
3. Η µε αριθµό 1547/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Πιερίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κωνσταντόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ενσωµάτωση
στο πρόγραµµα εµβολιασµών µιας προληπτικής αγωγής για πρόωρα νεογνά.
4. Η µε αριθµό 1554/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του πρώην
Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον
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Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Λουξεµβούργου κ. Γιούνκερ περί στοιχείων Ελλήνων καταθετών στις τράπεζες του Μεγάλου Δουκάτου.
5. Η µε αριθµό 1565/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. ΧρυσούλαςΜαρίας Γιαταγάνα προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον
αποκλεισµό των ασφαλιστικών ταµείων από τις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών.
6. Η µε αριθµό 1569/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Μιχαήλ Αρβανίτη-Αβράµη προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα κριτήρια διορισµού
του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.
7. Η µε αριθµό 1559/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Νοµού Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου
Οικονόµου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αµυντική βιοµηχανία της χώρας µας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1548/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αικατερίνης Παπακώστα-Σιδηροπούλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις
προληπτικές επεµβάσεις µαστεκτοµής.
2. Η µε αριθµό 1556/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλεξίου Μητρόπουλου προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επαρκή και έγκυρη
ενηµέρωση για τη φορολόγηση των επαναπατριζόµενων κεφαλαίων.
3. Η µε αριθµό 1555/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αργολίδος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Ιωάννη Μανιάτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την ανάγκη λειτουργίας Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην Αργολίδα.
4. Η µε αριθµό 1566/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα
Μαριά προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την πρόθεση του µουσείου της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας να επιστρέψει οκτώ
χιλιάδες κοµµάτια από αγγεία της νεοληθικής εποχής.
5. Η µε αριθµό 1570/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Σερρών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου
Ματθαιόπουλου προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
(ΤΕΚΕ) και την εγγύηση καταθέσεων µέχρι του ποσού των
100.000 ευρώ.
6. Η µε αριθµό 1560/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Γιαννακάκη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων.
7. Η µε αριθµό 1563/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τους Υπουργούς Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών, σχετικά µε την ισχύ
της δωρεάν παραλαβής των δηλώσεων ΟΣΔΕ για τους αγροτοκτηνοτρόφους της χώρας µας.
8. Η µε αριθµό 1549/11-6-2013 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Ευβοίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση του οδικού
έργου της παράκαµψης Βασιλικού Ευβοίας.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Δηµήτριος Ανδρουλάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προσέξατε ίσως -ή µάλλον όχι- ότι στην πρόταση
νόµου του ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει η δική µου υπογραφή τότε, πριν
από ένα χρόνο. Γιατί; Φαίνεται παράλογο, όταν -ίσως ξέρετε
λίγοι- εργάστηκα επί δεκαπέντε χρόνια για το Εθνικό Κεφάλαιο
Αλληλεγγύης των Γενεών.
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Είπα πέρυσι στον Γιάννη Μανιάτη ότι δεν θα το υπογράψω για
λόγους πολιτικού θυµού και θα ήθελα, κύριοι συνάδελφοι, να
σας πω µια µικρή ιστορία που οι περισσότεροι ίσως να µην τη
θυµάστε. Όταν ήµαστε στην κορύφωση της «φούσκας», δηλαδή
το 1999-2000, έθεσα το ερώτηµα µε µία σειρά βιβλίων για το
ποιος είναι ο κοινωνικός πλούτος που πρέπει να διαθέτουµε τα
επόµενα είκοσι χρόνια για να καλύψουµε τις ανάγκες µας στις
νέες γενιές, ενώ θα ανατρέπεται το δηµογραφικό ισοζύγιο εργαζοµένων-συνταξιούχων και ταυτόχρονα θα ξεπληρώνουµε το
χρέος, το οποίο ήταν πάντα στα όρια κινδύνου, 100% το λιγότερο.
Στην περίπτωση αυτή κάνουµε έναν απλό υπολογισµό και
θέλω να το σκεφθείτε µαρξιστικά, Θανάση Παφίλη. Λέµε ποιος
είναι ο συνολικός όγκος της ανθρώπινης εργασίας τα επόµενα
είκοσι χρόνια επί τη µέση ολική παραγωγικότητα της εργασίας.
Προσέξτε: ολική παραγωγικότητα της εργασίας και όχι αυτά που
λένε οι εργαζόµενοι «µοναδιαίο κόστος εργασίας, εντατικοποίηση» κ.λπ.. Περιλαµβάνει και το κεφάλαιο, την τεχνολογία, τη διοίκηση, όλα αυτά.
Πόσοι, δηλαδή, είναι οι δυνητικοί εργαζόµενοι, επί πόσο δυνητικό χρόνο εργασίας, επί την ολική παραγωγικότητα. Αυτή η
απλοϊκή εξίσωση µου έδωσε το νούµερο –µε προβολές βέβαια
χρηµατοοικονοµικές- ότι χρειαζόµαστε µέση παραγωγικότητα
της εργασίας 3% για τα επόµενα είκοσι χρόνια (2000-2020), για
να τα βγάλουµε πέρα.
Σκεφτείτε ότι οι ΗΠΑ, στο «µπουµ» -πάνω στη «φούσκα»- είχαν
µέση παραγωγικότητα µάξιµουµ 2%. Άρα, λοιπόν, το µαγικό 3%
που είχα προσδιορίσει ήταν ανέφικτο. Πολύ περισσότερο που,
όσοι έχουν λίγο µυαλό και ξέρουν από την ιστορία, καταλάβαιναν
ότι µετά από αυτό το ιστορικό «µπουµ» του καπιταλισµού που
έφερε το τρίτο κύµα της παγκοσµιοποίησης, µετά την πτώση του
υπαρκτού σοσιαλισµού, ήταν µοιραίο, 100% -και αφήστε αυτά
που λέγονται- ότι θα επακολουθούσε µια διαδοχή κρίσεων, χρηµατοοικονοµικών, δηµοσίου χρέους κ.λπ., που τα είχαµε περιγράψει αναλυτικά. Αυτό σήµαινε ότι το επιτόκιο θα ήταν µεγαλύτερο από το δυνητικό ρυθµό ανάπτυξης –άρα δυνατότητα χρεοκοπίας- η ανεργία µεγάλη –άρα αφαιρούµε από το δυνητικό αριθµό των εργαζοµένων- και βεβαίως καταστροφή κοινωνικού πλούτου, διότι έτσι «δουλεύουν» οι µεγάλες κρίσεις.
Τότε, λοιπόν, το 2000 είπα –θα το δείτε σε µια σειρά βιβλία
κ.λπ.- ότι πρέπει να φτιάξουµε ένα έκτακτο αποθεµατικό, το
Εθνικό Κεφάλαια Αλληλεγγύης των Γενεών. Ανέφεραν βεβαίως
από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ ότι δεν έγινε τότε η
µεταρρύθµιση του Γιαννίτση και γι’ αυτό έχουµε αυτά που έχουµε σήµερα.
Οι µεταρρυθµίσεις αυτές, που προωθήθηκαν από καθέδρας,
θα έδιναν µόνο µερικά χρόνια στο σύστηµα, όπως και η µεταρρύθµιση Λοβέρδου. Ποια ήταν η λογική της πρότασής µας τότε;
Το µυστικό του ασφαλιστικού βρίσκεται εκτός του πυρήνα του.
Δηµογραφία και παραγωγικότητα είναι οι ακούραστες µηχανές
της προόδου –παραγωγικότητα της εργασίας, δηλαδή το παραγωγικό µοντέλο κ.λπ.- πολύ περισσότερο που είχαµε µια αντεστραµµένη πυραµίδα µε δανεικά, µε µικρή παραγωγική βάση η
οποία θα κατέρρεε στην πρώτη µεγάλη κρίση.
Έτσι συνέλαβα τότε την ιδέα, πριν από δεκατέσσερα χρόνια,
την οποία ανέπτυξα συστηµατικά, αυτού που λέµε «future fund»,
δηλαδή µελλοντικό, κλειδωµένο ταµείο, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Μπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει δύο επιλογές. Είτε να πάει
σε άµεσες επενδύσεις-συµµετοχές, όπως κάνουν τώρα οι Νορβηγοί, που έχουν κόστος διαχείρισης. Ξέρουµε πώς είναι η διαπλοκή στην Ελλάδα και πού θα πήγαιναν τα λεφτά και το
φοβήθηκα. Είτε µπορείς να το δώσεις µε διαγωνισµό σε διαχειριστές κεφαλαίων µε εγγυηµένη ετησίως απόδοση. Εγώ θέλω
παραδείγµατος χάριν 6% ανά χρόνο, κόψε το κεφάλι σου! Δεν
έχει σηµασία, αυτό είναι κάτι που θα µπορούσαµε να το συζητήσουµε. Οι πόροι ποιοι θα ήταν; Το πετρέλαιο που έχει η Ελλάδα.
Θα ήταν η ακίνητη περιουσία του ελληνικού δηµοσίου. Αυτή ήταν
το σίγουρο «πετρέλαιο». Όχι, όµως, ξεπούληµα! Διότι σηµαίνει
ότι επ’ αυτής βγάζεις χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, δεν σηµαίνει
ότι πουλάς υποχρεωτικά. Το καταλαβαίνετε αυτό, άλλωστε κάτι
είπε ο Τέρενς Κουίκ γι’ αυτό πριν από λίγο, µε άλλον τρόπο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρώτον λοιπόν, η ακίνητη περιουσία του δηµοσίου. Δεύτερον,
όλα τα one off έσοδα του δηµοσίου. Δηλαδή, πουλάγατε άδειες
κινητής τηλεφωνίας; Εκεί θα πήγαιναν τα λεφτά. Πουλάγατε
άδειες τηλεοπτικές που δεν έχουν πουληθεί ποτέ; Εκεί θα πήγαιναν τα λεφτά. Τρίτον, πουλάγατε πλούτο ορυκτό ή ενδεχόµενα
υδρογονανθράκων; Εκεί θα πήγαιναν όλα τα λεφτά. Τέταρτον,
αποκρατικοποιήσεις; Προσέξτε τώρα το σύνδροµο. Δεν λέω τις
σηµερινές. Μπορεί κανείς να σκεφτεί αποκρατικοποιήσεις τότε,
µόνο σε τοµείς που έχεις σίγουρα κέρδη αποδοτικότητας, παραγωγικότητας, τεχνολογίας, εισαγωγής ξένων κεφαλαίων, αύξησης της απασχόλησης, όχι τα σηµερινά. Δηλαδή, δώσαµε την
Εµπορική, τι θα σας πείραζε να πήγαιναν στο Ταµείο Αλληλεγγύης τα λεφτά; Πέµπτον, ο Tobin tax, ο φόρος χρηµοτοοικονοµικών συναλλαγών όταν εφαρµοστεί κ.λπ. και έκτον, ο φόρος επί
του διοξειδίου του άνθρακα που συζητούσε τότε η Ευρωπαϊκή
Ένωση να πήγαινε κι αυτός στο Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης
των Γενεών, το οποίο θα ήταν και Πράσινο Ταµείο στην ουσία.
Τι συνέβη τώρα, κύριοι συνάδελφοι; Θα σας πω ποιες ήταν οι
αντιδράσεις. Μιλάω τώρα για δεκατέσσερα, δέκα χρόνια πριν.
Πρώτον, οι Υπουργοί Οικονοµικών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, µε το γνωστό χαµόγελο της ειρωνείας σε ιδέες που
δεν είναι mainstream –ας πούµε- της Ευρώπης, το απέρριψαν.
Έδειχναν ακριβώς την ίδια συµπεριφορά, ότι «αυτά τα λεφτά των
αποκρατικοποιήσεων κ.λπ. θα τα βάλω στο χρέος και δεν θα
έχουµε πρόβληµα χρέους».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κύριου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ θα ήθελα µερικά λεπτά ακόµα.
Σχετικά µε την Τράπεζα της Ελλάδος, και οι τρεις διοικητές
στους οποίους πήγα, µου είπαν: Τι είναι αυτά που λες; Εδώ θα
έχουµε κόστος διοίκησης, διαχείρισης. Η Τράπεζα της Ελλάδος,
που διαχειρίζεται εν λευκώ τα ελληνικά οµόλογα. Προσέξτε πώς
διαχειρίστηκε η Τράπεζα της Ελλάδος τα ελληνικά οµόλογα. Το
λέω και για την Αριστερά τότε, διότι, όταν έλεγα επενδυτικό κεφάλαιο, µου έλεγαν «µα έχουµε τα ελληνικά οµόλογα»! Επέµενα
ότι τα οµόλογα του δηµοσίου δεν είναι risk free. Ήταν µια άθλια
ψευδαίσθηση αυτή για τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου.
Είναι έτσι, Νότη, που είχες υποστηρίξει αυτό που είχα πει για την
Τράπεζα της Ελλάδος;
Δεν είναι ασφαλή τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου. Μάλιστα, η πρόταση χαρτοφυλακίου που είχα κάνει για το Εθνικό Κεφάλαιο προϋπόθετε 49% οµόλογα του πυρήνα της Ευρωζώνης
ή έβαζε κάποιους περιορισµούς, δηλαδή να µην µπορείς, για παράδειγµα, να βάλεις σε µία επιχείρηση πάνω από 2,5%, όπως θα
ήθελε η διαπλοκή, για να πάνε τα λεφτά εκεί που θέλανε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Ας αναφερθούµε, λοιπόν, στους υπόλοιπους.
Η Αριστερά, παρ’ ό,τι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος παρουσίασε
το βιβλίο µου «Βαµπίρ και κανίβαλοι», δεν έδειξε θέρµη. Η κοινωνική Αριστερά και τα συνδικάτα επαναλάµβαναν ότι ο Ανδρέας
Παπανδρέου τούς είχε πει κάποτε ότι τα ασφαλιστικά ταµεία δεν
χρεωκοπούν ποτέ, γιατί το κράτος δεν χρεωκοπεί ποτέ. Όµως,
αν το είπε ο Ανδρέας τότε, είχαµε δραχµή, δηλαδή κόβεις χρήµα,
και ήταν καλυµµένο το κράτος.
Ερχόµαστε τώρα στα µετέπειτα. Γιατί δεν το έκανε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που είχε απόλυτη πλειοψηφία; Γιατί δεν το
έκανε; Χάθηκαν, λοιπόν, πολύτιµοι χρόνοι.
Το 2008, για να πω την αλήθεια, ο τότε Πρωθυπουργός, ο Καραµανλής, µε φώναξε και µου είπε: «Σκέφτοµαι πολύ αυτήν την
ιδέα που είχες πέντε, έξι χρόνια πριν. Θα σε πάρει η Πετραλιά.».
Με πήρε, πράγµατι, η γυναίκα και µου λέει: «Το copyright µού το
δίνεις, να το εφαρµόσω εγώ;». Λέω: «Παναγία µου! Ο Θεός ξέρει
τώρα τι θα γίνει!». Βγήκε, λοιπόν, αυτό το έκτρωµα, αυτό το κακέκτυπο, αλλά δεν έχει σηµασία. Λυπάµαι, αλλά έτσι βγήκε.
Όµως, ήταν κάτι τέλος πάντων. Η αγαπητή συνάδελφός µας νόµιζε πράγµατι ότι έλυνε το πρόβληµα του ασφαλιστικού!
Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας µιλήσω ωµά. Δυστυχώς, το
πραγµατικό Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενεών έχει πάει
στο ΤΑΙΠΕΔ. Το καταλαβαίνετε αυτό; Αυτή είναι η σκληρή πραγ-
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µατικότητα, κύριοι συνάδελφοι, και ας µην κρυβόµαστε πίσω από
το δάκτυλό µας µε όνειρα.
Όσον αφορά το ότι υπολογίζονται 150 δισεκατοµµύρια τα
έσοδα των υδρογονανθράκων, όπως λέει η πρόταση νόµου του
ΠΑΣΟΚ, τους τα είπα και τότε. Μάλιστα, ο εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας το υπαινίχθηκε αυτό.
Κύριοι συνάδελφοι, είµαστε µηχανικοί κι εγώ και ο Γιάννης. Ξέρουµε τι συµβαίνει ακριβώς. Υπάρχει υψηλός βαθµός αβεβαιότητας σε όλα αυτά. Είδατε απλώς το σχιστολιθικό αέριο των ΗΠΑ
τι ανατροπές έχει φέρει. Κανείς δεν ξέρει µετά από δέκα χρόνια
τι θα γίνει.
Τι θέλω να πω µ’ αυτό; Ναι, θα το ψηφίσουµε. Είναι ένα βήµα.
Όµως, αυτό το χαρτί δεν έχει καµµία χρηµατοοικονοµική θεµελίωση ούτε θεσµική θεµελίωση ούτε νοµική θεµελίωση. Δεν ξέρει
ακριβώς τι θέλει. Γι’ αυτό πρέπει να γίνει µία σοβαρή δουλειά το
αµέσως επόµενο διάστηµα, µε πραγµατικούς επαγγελµατίες. Μη
µου λέτε για θέσεις όπου θα υπάρχουν γραµµατείς και φαρισαίοι
που θα τους δίνετε µισθούς και δεν θα κάνουν τίποτα πάλι. Αυτήν
τη στιγµή δεν έχετε πάρει χαµπάρι ότι είτε µιλάµε για «bad-bang»
είτε για επιχειρήσεις που είναι χρεωκοπηµένες, κ.λπ., τους πληρώνουµε –δείτε τα µισθολόγια που παίρνουν- και δεν κάνουν τίποτα. Κάτι τέτοιο θέλουµε;
Επίσης, µη µου λέτε για Νορβηγία. Δεν έχει σχέση αυτή η πρόταση. Τέλος πάντων, ας µην πούµε άλλα.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να προχωρήσει η Βουλή.
Ήθελα, βέβαια, να πω την πικρή αλήθεια, ότι είχα το κακό προαίσθηµα. Δεν ψηφίστηκε δεκαπέντε χρόνια και ήρθε σήµερα να
ψηφιστεί µία εθνικής σηµασίας πρόταση, όταν αµφίβολο αν
υπάρχει κυβέρνηση, κυβερνητική πλειοψηφία. Γι’ αυτό δεν έβαλα
την υπογραφή µου στο χαρτί, εκφράζοντας έναν πολιτικό θυµό.
Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κύριε Ανδρουλάκη, το ψηφίζετε σήµερα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Το ψηφίζω αναγκαστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ανδρουλάκη.
Να γραφεί στα Πρακτικά ότι το ψηφίζει ο κ. Ανδρουλάκης.
Η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τη θέση µας για την πρόταση νόµου τη δήλωσε ο
συνάδελφος Παύλος Χαϊκάλης ήδη από τη συζήτηση στην επιτροπή. Είναι µία θετική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, αν και παραπέµπει τη στήριξη του ασφαλιστικού µας συστήµατος στο απώτερο µέλλον, όταν δηλαδή υπάρξουν σηµαντικά έσοδα από την
παραγωγή υδρογονανθράκων.
Αναµφισβήτητα, χρηµατοδοτικά µοντέλα όπως αυτό της Νορβηγίας αποδείχθηκαν διεθνώς πολύ χρήσιµα στην προσπάθεια
εξασφάλισης της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των συνταξιοδοτικών σχηµάτων. Όµως, θα έπρεπε πρώτα απ’ όλα να έχουµε
αναρωτηθεί αν το ασφαλιστικό µας σύστηµα είναι βιώσιµο σήµερα που µιλάµε και, βέβαια, αµέσως µετά να προχωρήσουµε σε
πρωτοβουλίες που αφορούν έναν ορίζοντα εικοσαετίας ή και παραπάνω.
Το πρόβληµα, δυστυχώς, έχει καταστεί εδώ και καιρό επείγον,
επιτακτικό και πιεστικό παράλληλα. Λυπάµαι που το λέω, αλλά
το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, που προτείνει το παρόν κείµενο σαν λύση,
είναι εκείνο που προκάλεσε το πρόβληµα. Και δεν µιλώ µόνο για
τη χρόνια κακοδιαχείριση των πόρων της κοινωνικής ασφάλισης,
όταν το ΠΑΣΟΚ σχηµάτιζε µονοκοµµατικές κυβερνήσεις στις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Μιλάω και για πολύ πρόσφατες ευθύνες που βαραίνουν προσωπικά τον κ. Βενιζέλο, ο οποίος οργάνωσε και εφάρµοσε το κούρεµα των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου, το περίφηµο PSI. Αυτή ήταν η τελευταία και πλέον απροκάλυπτη λεηλασία των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων,
για την οποία ευθύνεται το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Βενιζέλος προσωπικά.
Αυτή η λεηλασία του PSI είναι που αφαίρεσε δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ από τα ασφαλιστικά ταµεία και τα οδήγησε στον
Καιάδα. Αυτό το ατόπηµα οφείλετε πριν από όλα να διορθώσετε
άµεσα, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, και µετά να προχωρήσουµε στα υπόλοιπα φιλόδοξα αλλά πολύ µελλοντικά σχέδια.
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Θυµίζω εδώ ότι, όταν ξεκίνησε η διαδικασία του κουρέµατος
των οµολόγων ο κ. Βενιζέλος καλούσε τις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταµείων για να τους ασκήσει πίεση να συµµετάσχουν
σε αυτό. Υποσχόταν, µάλιστα, αναπλήρωση των απωλειών τους,
τάζοντας στην κυριολεξία «λαγούς µε πετραχήλια». Μίλαγε για
αποζηµιώσεις που θα έδινε δήθεν το κράτος στα ταµεία υπό τη
µορφή ακινήτων, ενώ πιο πριν πρόσφερε, µάλιστα, την προσωπική του εγγύηση για ανταλλαγή µε τα ασφαλιστικά ταµεία στο
άρτιο.
Επειδή πολλοί έχουν την τάση να ξεχνούν εύκολα, διαβάζω τη
δήλωση του τότε Υπουργού Οικονοµικών Ευάγγελου Βενιζέλου
στις 22 Ιουλίου του 2011, όπου έλεγε επί λέξει: «Τα οµόλογα που
κατέχουν θα αντικατασταθούν µε άλλα ίσης αξίας οµόλογα στο
άρτιο, στο 100%, τριακονταετούς διάρκειας. Αυτά τα οµόλογα,
όµως, θα µετέχουν στο PSI και άρα έχουν και τις εγγυήσεις του
PSI. Άρα στην πραγµατικότητα θα έχουµε µία κάποια ενίσχυση
και βελτίωση του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών ταµείων».
Την επίπτωση στα οικονοµικά των ασφαλιστικών ταµείων την είδαµε όλοι, όπως είδαµε τελικά και την αναξιοπιστία του Αρχηγού
του ΠΑΣΟΚ µε το τέλος της λεηλασίας του PSI.
Επειδή για το απώτερο µέλλον πολλά ανέξοδα µπορούµε να
πούµε, χωρίς όµως να δεσµευόµαστε, δεν θα ήθελα να επιµείνω
στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την επίλυση του προβλήµατος είκοσι ή και τριάντα χρόνια αργότερα. Θα ήθελα να αναρωτηθώ
γιατί δεν έγινε τίποτε απ’ όλα όσα είχε υποσχεθεί ο κ. Βενιζέλος
µόλις χθες.
Θα ήθελα να µιλήσουµε, όµως, και για το τι κάνει η Νέα Δηµοκρατία σήµερα. Γιατί, κακά τα ψέµατα, η οικονοµική και κοινωνική
πολιτική της συγκυβέρνησης ως καθαρά νεοφιλελεύθερης σύλληψης φέρει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του Πρωθυπουργού κ. Σαµαρά.
Εποµένως οφείλω να ρωτήσω τον αρµόδιο Υπουργό κ. Βρούτση, που είναι και Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, αν έχει να
προτείνει από τη δική του την πλευρά κάποια µέτρα, άµεσα
εφαρµόσιµα όµως. Και δεν µιλώ για τις συνήθεις ψευτολύσεις
των διαδοχικών και άδικων µειώσεων στις συντάξεις εκατοµµυρίων Ελλήνων. Δεν µιλώ για την κατασκευή εκατοντάδων χιλιάδων, δήθεν, «µαϊµού» συνταξιούχων που ανακάλυψε ο κύριος
Υπουργός. Ακόµα περιµένουµε από το Υπουργείο του να τεκµηριώσει τις εξοικονοµήσεις των 400 εκατοµµυρίων το χρόνο, που
ο κύριος Υπουργός ισχυρίστηκε ότι προέρχονται µόνον από παράνοµες συντάξεις.
Κλείνω µε µια αναφορά στη χθεσινή τροπολογία του ΚΚΕ για
την ΕΡΤ. Αυτονόητα είµαστε σύµφωνοι και περιµένουµε από
όλους όσοι ξιφουλκούν από προχθές για τη σωτηρία της δηµόσιας τηλεόρασης να βγουν και να στηρίξουν την τροπολογία
αυτή.
Ελπίζω ειλικρινά ότι θα ακολουθήσει και το ΠΑΣΟΚ, που άλλωστε έφερε και την πρόταση νόµου που συζητούµε σήµερα. Εύχοµαι να µε διαψεύσουν οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αλλά οφείλω
να πω ότι η στάση σας µέχρι σήµερα ήταν επαµφοτερίζουσα.
Έχετε, λοιπόν, σήµερα, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, τη µοναδική ευκαιρία να αποδείξετε ότι κακώς σας καταλογίζουν πολιτική δειλία. Καλές οι προτάσεις νόµου, αλλά σας θυµίζω ότι µε
νόµο δικό σας -και αναφέροµαι στο άρθρο 66 του νόµου 4002το ίδιο το ΠΑΣΟΚ τον Αύγουστο του 2011 είχε προγράψει οριστικά την ΕΡΤ µε τρόπο ρητό, ο οποίος δεν άφηνε καµµία αµφιβολία για τις πραγµατικές προθέσεις σας.
Μετά, βέβαια, και από τη σηµερινή οµιλία του κ. Βενιζέλου, θα
πρέπει εκείνος να πάρει ξεκάθαρη θέση απέναντι στον κ. Σαµαρά
και υπέρ της ελληνικής κοινωνίας. Να µην επιβεβαιώσετε, κύριοι
συνάδελφοι, την αίσθηση πολιτικής αδυναµίας που οδηγεί το
ΠΑΣΟΚ στην οριστική εξαφάνιση.
Θεωρώ ότι έφτασε η στιγµή να ασχοληθούµε τώρα µε το τι
συµβαίνει στην πατρίδα µας σήµερα και όχι να µελλοντολογούµε
για το τι θα συµβεί είκοσι χρόνια µετά. Και αυτό που συµβαίνει,
δυστυχώς, είναι η αποθέωση του κράτους «λάφυρο», µε φεουδάρχη τον κ. Σαµαρά. Σε αυτό είµαστε υποχρεωµένοι όλοι µας
να πάρουµε δηµόσια θέση. Και, πάνω από όλα, οι συνάδελφοι
της συγκυβέρνησης οφείλουν να αποφασίσουν εάν σκοπεύουν
να µείνουν στην ιστορία ως εκείνοι που ανέχθηκαν το κλείσιµο
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της δηµόσιας τηλεόρασης, την ώρα µάλιστα που δωρίζετε πανελλαδική άδεια εκποµπής στον κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη για το
ιδιωτικό του κανάλι.
Η επιλογή είναι δική σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κυρία Χρυσοβελώνη.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ήθελα να κάνω κατ’ αρχάς ένα σχόλιο για τις εξελίξεις σχετικά
µε το κλείσιµο της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, της ΕΡΤ, µε τη
µορφή και τη µέθοδο του «αποφασίζουµε και διατάσσουµε». Και
µάλιστα οι διαδικασίες που έπεσε το σήµα της ραδιοτηλεόρασης
-αυθαίρετες και αυταρχικές διαδικασίες και µε τη βοήθεια των
δυνάµεων καταστολής- εφαρµόζονται µόνο σε περιόδους δικτατοριών ή σε περίοδο που βρέθηκε η Κατοχή στη χώρα µας. Είναι
απαράδεκτες και η κυβερνητική απόφαση και η διαδικασία. Είναι
απαράδεκτο το ότι η Κυβέρνηση κλείνει τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση µε την εικοστή πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την
οποία µας έχει φέρει τους έντεκα τελευταίους µήνες στη Βουλή.
Είναι ζήτηµα και δικαιώµατος των πολιτών για αντικειµενική πληροφόρηση και για παρέµβαση του δηµόσιου τοµέα στο κοινωνικό
αγαθό της ενηµέρωσης και της πληροφόρησης και, πρώτα απ’
όλα, είναι ζήτηµα δηµοκρατίας, εκτός βεβαίως και του γεγονότος
ότι απολύονται σε µια περίοδο κρίσης, αύξησης της ανεργίας σε
ουράνια επίπεδα, δύο χιλιάδες εννιακόσιοι πέντε εργαζόµενοι
από τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση και οδηγούνται στην οικονοµική εξαθλίωση, στην πείνα, στη δυστυχία, στη φτώχεια και στην
ανεργία και αυτοί και τα παιδιά τους.
Εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ, αγωνιζόµαστε µαζί µε τους εργαζόµενους
της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, µαζί µε τα συνδικάτα, µαζί µε
το λαό που έχει κάνει δυναµική την παρουσία του τις τελευταίες
τρεις ηµέρες στο Ραδιοµέγαρο της Αγίας Παρασκευής αλλά και
σε όλους τους χώρους στους οποίους στεγάζεται περιφερειακά
η δηµόσια ραδιοτηλεόραση, και θα συνεχίσουµε να είµαστε µαζί
τους, γιατί πιστεύουµε ότι η ενεργοποίηση του λαού που αγωνίζεται να ακυρωθούν αυτές οι βάρβαρες, απάνθρωπες, αντιδηµοκρατικές, αυταρχικές κυβερνητικές αποφάσεις, µπορεί πραγµατικά να δώσει ελπίδα ότι θα ανατραπούν αυτές οι πολιτικές, ότι
θα ανατραπεί αυτή η Κυβέρνηση και θα ανοίξουν νέοι, ελπιδοφόροι δρόµοι και για το λαό και για την πατρίδα µας.
Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι για την πρόταση
νόµου του ΠΑΣΟΚ, την οποία έχει υιοθετήσει και η Κυβέρνηση
διά του Υπουργού Εργασίας. Βεβαίως και η εισηγήτριά µας, η κ.
Δέσποινα Χαραλαµπίδου, είπε πάρα πολύ τεκµηριωµένα πράγµατα, όπως και η προλαλήσασα οµιλήτρια, η κ. Χαρά Καφαντάρη. Είπαν πάρα πολλά επιχειρήµατα για το συγκεκριµένο θέµα.
Είναι αλήθεια ότι, αν είναι να στηριχθεί το ασφαλιστικό και µε ένα
τµήµα των εσόδων από υδρογονάνθρακες, που ενδεχοµένως να
έχει η χώρα, κανείς από πρώτη σκοπιά δεν θα µπορούσε να αρνηθεί.
Δυστυχώς, όµως, όλο αυτό έρχεται αυτήν τη στιγµή µε τον
τρόπο µε τον οποίο έρχεται και µάλιστα όταν εφαρµόζονται µνηµονιακές πολιτικές, όταν έχουν οδηγήσει σε µειώσεις µισθών, σε
αύξηση της ανεργίας, σε αύξηση των ελαστικών µορφών απασχόλησης αλλά και σε λεηλασία των αποθεµατικών της κοινωνικής ασφάλισης και όταν έχει οδηγηθεί και εξ αυτών των λόγων
σχεδόν σε διάλυση το δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.
Όταν, επίσης, υπάρχει νόµος του 2010, ο δεύτερος από τους
µνηµονιακούς νόµους µετά την υπογραφή του µνηµονίου στις
αρχές Μαΐου 2010, σύµφωνα µε τον οποίο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ασφαλισµένοι και ασφαλισµένες θα παίρνουν σύνταξη
εφόσον συµπληρώσουν αυξηµένες προϋποθέσεις και όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που έβαλε αυτός ο περιβόητος νόµος Λοβέρδου, µε εγγυηµένα από το δηµόσιο και από το κράτος µόνο
360 ευρώ το µήνα ως βασική σύνταξη.
Τη στιγµή, λοιπόν, που έχουν ληφθεί αυτά τα µνηµονιακά
µέτρα που έχουν στερήσει από έσοδα την κοινωνική ασφάλιση,
τη στιγµή που έχει δροµολογηθεί µε όλους τους προηγούµενους
τρόπους αλλά και µε νόµο η µείωση της σύνταξης µε τη λεγό-
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µενη «βασική σύνταξη», που θα είναι εγγυηµένη στα 360 ευρώ,
φαντάζει ως κίνηση υποκρισίας το να έρχεται πρόταση νόµου και
να λέει «ναι, θα διαλυθεί το ασφαλιστικό σύστηµα σε ένα-δύο
χρόνια, θα παίρνουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ασφαλισµένοι
και ασφαλισµένες συντάξεις πείνας στην κυριολεξία από 1-12015, αλλά το 2024 θα βρούµε υδρογονάνθρακες, θα βρούµε τον
κρυµµένο θησαυρό και τότε θα στηρίξουµε το δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα», το οποίο εν τω µεταξύ η σηµερινή Κυβέρνηση
και οι άλλες µνηµονιακές κυβερνήσεις θα έχουν κατεδαφίσει.
Έχουµε και την αρνητική εµπειρία, γιατί είδαµε ότι εντάχθηκε
σαν ειδικός λογαριασµός αυτό το περιβόητο Ταµείο Αλληλεγγύης των Γενεών µέσα στο ΑΚΑΓΕ. Έχουµε και την εµπειρία από
το ΑΚΑΓΕ, που υποτίθεται ότι συγκεντρώνει πόρους για να στηρίζει τις µελλοντικές γενιές. Έχουµε αρνητική εµπειρία µε την
έννοια ότι και πόροι που είχαν προβλεφθεί δεν εισπράχθηκαν,
παρά µόνο από τις εισφορές αλληλεγγύης, το περιβόητο ΛΑΦΚΑ
–ας το ονοµάσουµε έτσι- το νέο ΛΑΦΚΑ που επιβλήθηκε στους
συνταξιούχους. Άλλοι πόροι, είτε από ιδιωτικοποιήσεις, το 10%,
είτε από το ΦΠΑ, το 4%, δεν εισπράχθηκαν.
Το κυριότερο απ’ όλα αυτά είναι ότι παρ’ ότι και για το ΑΚΑΓΕ
που ήταν για την αλληλεγγύη των µελλοντικών –υποτίθεται- γενεών έµπαινε προϋπόθεση µέχρι το 2019 να µην ακουµπήσει
ούτε ευρώ η όποια κυβέρνηση, µέχρι σήµερα τετρακόσια εκατοµµύρια ευρώ έχουν φύγει για άλλους σκοπούς.
Για όλους αυτούς τους λόγους εµείς δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε την πρόταση νόµου, που είναι πια νοµοσχέδιο της
Κυβέρνησης, και διότι δεν πιστεύουµε ότι θα υλοποιηθεί και γιατί
φοβούµαστε πάρα πολύ ότι µε τις µνηµονιακές πολιτικές που
εφαρµόζονται και µε τη συµβιβαστική στάση των µνηµονιακών
κυβερνήσεων και της σηµερινής µπορεί σήµερα να περάσει
αυτό, αλλά σε λίγους µήνες ή σε ένα-δύο χρόνια, κάτω από την
πίεση που έχει δηµιουργήσει η κατάρρευση του ασφαλιστικού
λόγω της εφαρµογής των µνηµονιακών πολιτικών, είναι πάρα
πολύ πιθανό έως σίγουρο ότι θα έλθει κάποιος άλλος νόµος που
θα τον τροποποιήσει και θα τον αναιρέσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σ’ ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Από κει και πέρα, κύριε Υπουργέ, είχαµε καταθέσει ορισµένες
τροπολογίες σ’ αυτό το νοµοσχέδιο και για το ζήτηµα των ΑΜΕΑ
να καταργηθούν ορισµένες περικοπές οι οποίες µπήκαν µε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µετά το µνηµόνιο που αφορούν δώρα Χριστουγέννων, τις συντάξεις τους κ.λπ. και για να
παίρνουν τη σύνταξή τους όχι µόνο για έξι µήνες, αλλά για όσο
εκκρεµεί η αίτηση των ΑΜΕΑ να κριθούν από τα ΚΕΠΑ και ταυτόχρονα να παίρνουν και τα προνοιακά τους επιδόµατα και να
έχουν υγειονοµική περίθαλψη. Είχατε πει και παλιά ότι είναι δίκαιο αυτό, αλλά µέχρι τώρα δεν έχουµε δει νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Έχουµε αναφέρει για τους ανασφάλιστους υπερήλικες και το
πρόβληµα που δηµιουργήθηκε µε το τρίτο µνηµόνιο σχετικά µε
τις προϋποθέσεις για όσους είναι οµογενείς, δηλαδή εξήντα
επτά χρονών, είκοσι χρόνια στην Ελλάδα και να µην παίρνουν
άλλη σύνταξη, τη στιγµή που µπορεί να παίρνουν 30 ή 50 ευρώ
ή από την Αλβανία ή από τη Γεωργία ή από το Αζερµπαϊτζάν.
Αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί. Δεν έχουµε δει απάντηση µέχρι
τώρα. Περιµένουµε το σχολιασµό σας για το αν αποδέχεστε την
τροπολογία.
Είχαµε κάνει τροπολογία για υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι
οποίοι δούλευαν το απόγευµα για να βγάλουν το «δωρόσηµο»
στους οικοδόµους και έπαιρναν υπερωρία. Αναγκάζετε τους οικοδόµους να πηγαίνουν το πρωί και να χάνουν µεροκάµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Έχουµε πει για την τροπολογία για την επιδότηση ανεργίας
των εποχιακά απασχολούµενων, για τις προϋποθέσεις που βάλατε για τετρακόσια πενήντα ένσηµα το 2013 και για τετρακόσιες
µέρες επιδότηση το 2013 και τετρακόσιες πενήντα το 2014 αν
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έχουν πάρει την προηγούµενη τριετία, να µην παίρνουν το επίδοµα ανεργίας. Αυτό για τους εποχιακούς εργαζόµενους σηµαίνει ότι κόβεται το εποχιακό επίδοµα ανεργίας και πρέπει να το
ξαναδείτε αυτό και θέλουµε το σχόλιό σας.
Έχουµε µία πολύ ακραία περίπτωση, οι εργαζόµενες φωτορεπόρτερ µε ανήλικα τέκνα να µην έχουν τις ευνοϊκές ρυθµίσεις
που έχουν όλες οι άλλες ασφαλισµένες.
Υπάρχουν και οι υπόλοιπες τροπολογίες τις οποίες έχουµε καταθέσει όπως είναι, για παράδειγµα, για τους επιτυχόντες του
διαγωνισµού 9Κ, που απολύθηκαν από το ΙΚΑ. Έχουµε πληροφορίες ότι είναι σε εξέλιξη η νοµοθετική ρύθµιση. Θέλουµε το
σχόλιό σας και επί της τροπολογίας µας και να µας πείτε ακριβώς τι θα γίνει.
Όσον αφορά τους κλωστοϋφαντουργούς και τους άλλους που
ήταν στην ειδική επιδότηση ανεργίας που περικόπηκε µε το τρίτο
µνηµόνιο, λύσατε το θέµα για όσους έφευγαν µέχρι τις 31-122012 -θεωρώντας τα χρόνια που έπαιρναν ειδική επιδότηση ως
πραγµατική υπηρεσία- αλλά δεν είναι λυµένο για όσους φεύγουν
µετά την 1-1-2013 και προτείνουµε να κάνετε σχετική ρύθµιση.
Κύριε Υπουργέ, περιµένουµε τα σχόλιά σας για τις συγκεκριµένες τροπολογίες, για τις οποίες επιµένουµε ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτές, µαζί βεβαίως και µε εκείνη που αφορά το Ταµείο
της Αγροτικής Τράπεζας, όπου ναι µεν τους ασφαλισµένους
τούς πήγατε στον ΕΟΠΥΥ και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά το προσωπικό
που υπηρετεί στο ΤΥΠΑΤΕ είναι «στον αέρα». Έχουµε καταθέσει
σχετική τροπολογία. Πρέπει να δοθεί άµεσα λύση στο θέµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς σας
ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε
κάποιες παρατηρήσεις γι’ αυτά που ακούστηκαν για την Κυβέρνηση, για τον Πρωθυπουργό, για το θέµα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας -Τηλεόρασης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι πράξη που προβλέπεται από το Σύνταγµά µας. Γιατί
εποµένως µιλάτε για συνταγµατική εκτροπή; Είναι σύννοµη
πράξη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Για έκτακτες περιπτώσεις, που
στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν υπάρχουν.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα έρθει στη Βουλή για κύρωση και
εκεί κάθε συνάδελφος µετά παρρησίας θα τοποθετηθεί και θα
πάρει θέση υπέρ ή κατά αυτής της πρότασης.
Αν πιστεύετε ότι η Κυβέρνηση έχει χάσει τη δεδηλωµένη, έχετε
όπλα από το Σύνταγµα, όπως την πρόταση µοµφής, που µπορείτε να καταθέσετε και µπορείτε να περιµένετε να δείτε τι θα πράξουν οι συνάδελφοι όταν θα έρθει ο σχετικός νόµος για κύρωση
στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η Κυβέρνηση είναι Κυβέρνηση για τα δύσκολα, δεν είναι για τα εύκολα. Όλοι είµαστε υποχρεωµένοι να αναλάβουµε το µερίδιο της ευθύνης που µας
αναλογεί.
Με αυτήν την έννοια µοιάζουµε περίπου σαν σύζυγοι. Αυτό σηµαίνει ότι είµαστε στον ίδιο ζυγό, δηλαδή να σώσουµε τη χώρα.
Έχουµε αναλάβει αυτήν την υποχρέωση και είµαστε υποχρεωµένοι να φτάσουµε στο τέρµα. Και θα φτάσουµε στο τέρµα, γιατί
πέρα και πάνω από το δικό µας συµφέρον είναι το συµφέρον του
τόπου, είναι το συµφέρον των επόµενων γενεών, είναι το συµφέρον της σωτηρίας της πατρίδος.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης και
ιδιαίτερα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να είστε σίγουροι ότι
ο λαός –όποτε έρθει η ώρα- θα επιβραβεύσει αυτές τις υπεύθυνες πολιτικές και θα αξιολογήσει ανάλογα τις λαϊκίστικες πολιτικές και τις πολιτικές για τα εύκολα, δηλαδή το να λέµε πάντα
«ναι» σε όποιες κοινωνικές οµάδες -δικαίως- θίγονται.
Είπε προηγουµένως ο κ. Κουίκ –ο οποίος δεν είναι τώρα παρών- να κάνουµε στο µέλλον τιτλοποίηση των εσόδων από τους
υδρογονάνθρακες. Η σηµερινή πρόταση νόµου –που είναι µια
σοβαρή πρόταση που έφερε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ- αναφέρει να πάει µέρος των εσόδων στα ασφαλιστικά
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ταµεία.
Η τιτλοποίηση είναι κάτι διαφορετικό. Από ό,τι ξέρετε και ξέρουµε, η Κύπρος, που είναι σε πολύ πιο προχωρηµένο στάδιο
για την εξεύρεση των υδρογονανθράκων και την εκµετάλλευση
των κοιτασµάτων -τα οποία πλέον είναι βεβαιωµένα στην Κύπροδεν µπόρεσε να κάνει µελλοντική τιτλοποίηση των εσόδων και είδατε ότι δεν µπόρεσε το τελευταίο διάστηµα να αποφύγει το µοιραίο, που είναι η προσφυγή της στο µηχανισµό στήριξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αν ήταν δυνατόν να υιοθετηθεί αυτό από την Κυπριακή Δηµοκρατία πιστεύετε ότι δεν θα το έκανε;
Δεν θα αναζητούσε πόρους, έτσι ώστε να µην αναγκαστεί να
υποστεί αυτό το οποίο υπέστη µε τις τραπεζικές καταθέσεις;
Προφανώς, η ελληνική Κυβέρνηση έχει κατά νου να ακολουθήσει
τέτοιες πρακτικές, αρκεί αυτές να είναι ρεαλιστικές, να στηρίζονται σε πραγµατικά ευρήµατα από έρευνες για τους υδρογονάνθρακες. Ας πάµε κι εµείς στο στάδιο που έχει φτάσει η Κυπριακή
Δηµοκρατία και τότε θα µπορούµε να συζητήσουµε -µε τα δεδοµένα που θα έχουµε στη χώρα µας µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα- γι’ αυτό το οποίο εσείς λέτε, για την τιτλοποίηση των
εσόδων.
Το σίγουρο είναι ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει βούληση να προχωρήσει στην εκµετάλλευση των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων που υπάρχουν στο θαλάσσιο και στο χερσαίο χώρο στο
υπέδαφός της. Προχωράει πολύ µελετηµένα, χωρίς κοµπορρηµοσύνη, µε σχέδιο, έτσι ώστε να έχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα, αυτό το οποίο πραγµατικά θα δώσει µία ανάσα στις επόµενες γενεές. Και είναι µία πολύ σοφή και πολύ σωστή κίνηση το
να διαθέσουµε ένα µέρος αυτών των εσόδων για τις επόµενες
γενεές, έτσι ώστε να τις ελαφρύνουµε από τα βάρη που φέρουν
για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας.
Η ανεργία είναι ένας εχθρός του ασφαλιστικού συστήµατος,
γιατί χάνονται πόροι. Η εισφοροδιαφυγή είναι ένας µεγάλος εχθρός του ασφαλιστικού συστήµατος, γιατί χάνονται επιπλέον
πόροι. Το δηµογραφικό είναι ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα -το ότι,
δηλαδή, δεν εισέρχονται νέοι στην αγορά εργασίας- και όλα
αυτά µία κοινωνία πρέπει να τα αντιµετωπίζει µε επιπλέον πόρους, οι οποίοι πόροι µπορούν µετά από λίγα χρόνια να έρθουν
στα ασφαλιστικά ταµεία µέσω της εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων.
Είπε η κ. Χρυσοβελώνη -που δεν είναι τώρα εδώ- ότι έτρεξε
αυτή η Κυβέρνηση να δώσει πανελλαδική άδεια στον κ. Γεώργιο
Καρατζαφέρη. Δεν κατάλαβα, είναι το µοναδικό κανάλι που έχει
πανελλαδική άδεια; Γιατί τόσος πόνος τώρα, επειδή πήρε άδεια
ο κ. Καρατζαφέρης; Γιατί δεν λέτε και για τα άλλα κανάλια πώς
πήραν άδειες, πότε πήραν και µε ποιες διαδικασίες τις πήραν;
Καταλαβαίνουµε τι πονάει. Πονάει µία πιθανή συµπόρευση του
κ. Καρατζαφέρη µε τη Νέα Δηµοκρατία. Αυτό όµως δεν επιτρέπει
σε κανέναν να διαχωρίζουµε τους καναλάρχες ανάλογα µε τη
συµπάθειά µας ή την αντιπάθειά µας προς το πρόσωπο ενός
συγκεκριµένου ιδιοκτήτου ή ενός συγκεκριµένου µετόχου, µέσω
τηλεοπτικής αδείας.
Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι αµφιβάλλει αν υπάρχει κυβερνητική
πλειοψηφία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «ιδού η Ρόδος, ιδού
και το πήδηµα»! Το Κοινοβούλιο είναι ο ναός της δηµοκρατίας,
εδώ κρίνονται οι πλειοψηφίες, εδώ κρίνονται και οι µειοψηφίες.
Αν πραγµατικά υπάρχουν δυνάµεις που πιστεύουν ότι δεν έχουµε
την Πλειοψηφία, ας το θέσουν. Διαφορετικά, ας συνεργαστούν
µαζί µας για να βγάλουµε τη χώρα από τα δύσκολα, γιατί αυτή η
Κυβέρνηση θα πάει µέχρι τέλους. Έδωσε εξετάσεις, θα δώσει
εξετάσεις και, όταν έρθει η ώρα, θα κριθούµε. Να είστε σίγουροι
ότι η κρίση του λαού θα είναι δίκαιη για µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Βλαχογιάννη.
Ο κ. Πάρις Κουκουλόπουλος έχει το λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε κι
εσάς και τον κύριο Υπουργό, που δέχτηκε να µιλήσω, ενώ είχε
προγραµµατιστεί η παρέµβασή του, αλλά, καθώς υπάρχει υποχρέωσή µου στην επιτροπή, παρακάλεσα να µιλήσω πρώτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε πέντε σηµεία θέλω να στα-
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θώ, γιατί η πρόταση νόµου έχει παρουσιαστεί επαρκέστατα από
το συνάδελφο Γιάννη Κουτσούκο, εισηγητή του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξαν και συγκεκριµένες αναφορές από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ,
έγινε βέβαια και η σχετική συζήτηση στην επιτροπή και νοµίζω
ότι έχει αναλυθεί µε επάρκεια η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ.
Σηµείο πρώτο είναι το ζήτηµα των ηµερών. Είµαι υποχρεωµένος να ξεκινήσω από το ζήτηµα της ΕΡΤ και να απαιτήσω από το
Βήµα της Βουλής να ανοίξει τώρα. Όσοι δεν µπορούν να καταλάβουν ελληνικά, ας καταλάβουν ευρωπαϊκά, βλέποντας τις αντιδράσεις στην Ευρώπη. Είναι πολύ δυσάρεστο αυτό που λέω,
αλλά οι αντιδράσεις από την Ευρώπη παίρνουν χαρακτήρα πολύ
µεγαλύτερο απ’ ό,τι θα µπορούσε να υπολογίσει κανείς πριν από
λίγες µέρες.
Ήδη το πρόγραµµα της ΕΡΤ αυτήν τη στιγµή µεταδίδεται από
την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση. Τα µαύρα εξώφυλλα
διαδέχονται το ένα το άλλο και οι δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωµατούχων, µε τελευταία αυτήν της Ιταλίδας Βουλευτού του χριστιανοδηµοκρατικού κόµµατος από το Συµβούλιο της Ευρώπης, είναι
καταλυτικές.
Οι δηλώσεις αυτές υπογραµµίζουν µε µεγάλη σαφήνεια κάτι
πολύ απλό, κύριε Υπουργέ. Υπογραµµίζουν ότι το δηµοκρατικό
κεκτηµένο αποτελεί θεµέλιο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό
υπογραµµίζουν όλες αυτές οι αντιδράσεις.
Δεν µε αφορά η λογική να αλλάξουµε κάτι, γιατί φωνάζουν κάποιοι άλλοι απ’ έξω. Εµείς πρέπει να βλέπουµε τις αναγκαιότητές
µας. Έχει, όµως, τεράστια σηµασία, ακόµα και αν δεν έχουµε την
ικανότητα, τουλάχιστον να προσπαθούµε να δούµε την αλήθεια
και µε τα µάτια των άλλων, πόσω µάλλον όταν αυτοί οι άλλοι είναι
µε συνειδητή, δική µας, επιλογή εταίροι µας.
Το δεύτερο σηµείο στο οποίο θέλω να σταθώ -και σχετίζεται
και µε το ζήτηµα της ΕΡΤ- είναι το εξής: Τι είναι τελικά µεταρρύθµιση και, κυρίως, πώς γίνεται µια µεταρρύθµιση; Εδώ, λοιπόν,
θέλω να υπογραµµίσω, σε συνέχεια αυτών που ακούστηκαν από
τους εισηγητές µας και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ότι όποιος θέλησε να ασχοληθεί και να ενηµερωθεί για την πορεία των θαλάσσιων ερευνών µέχρι τώρα θα έχει διαπιστώσει ότι έχει υπάρξει
µια εξαιρετικά καλή διαβούλευση -γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι υπάρχει στην επόµενη στροφή του δρόµου- µε όλες τις τοπικές κοινωνίες κοντά στις οποίες πρόκειται να υπάρξουν δεύτερα στάδια
ερευνών και µελλοντική εκµετάλλευση.
Έχει τεράστια σηµασία να ετοιµάζουµε µε προσοχή, µε προγραµµατισµό, µε σχέδιο µια µεγάλη αλλαγή, µια επένδυση, µια
µεταρρύθµιση, γιατί εκεί τελικά κρίνεται αυτή. Κάτι τέτοιο στην
ΕΡΤ δεν έγινε. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται επί χρόνια στη διαχείριση
απορριµµάτων, όπου είναι γνωστές οι θλιβερές επιδόσεις της
χώρας µας.
Το τρίτο σηµείο στο οποίο µε υποχρεώνει η πρόταση νόµου
του ΠΑΣΟΚ να αναφερθώ είναι το ζήτηµα των επενδύσεων. Δεν
αναφέροµαι στην κακή εξέλιξη που είχαν τελευταία οι αποκρατικοποιήσεις. Θέλω να πω, όµως, από το Βήµα της Βουλής µια
απλή αλήθεια που όλοι την ξέρουµε, αλλά συνήθως την αγνοούµε. Η πολυπόθητη ανάπτυξη, στην οποία κάνουµε όλοι ανεξαίρετα στη Βουλή εδώ και τρία χρόνια αναφορά ως τη µεγάλη
αναγκαιότητα, τη µεγάλη προτεραιότητα, τη λύση που θα αλλάξει τα δεδοµένα του προβλήµατος της χώρας και θα µας βγάλει
µια ώρα αρχύτερα από την κρίση, είναι µια διαδικασία που δεν
προχωράει ευθύγραµµα και κυρίως δεν δίνει άµεσα αποτελέσµατα.
Ακριβώς γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και τέσσερις µήνες περίπου το ΠΑΣΟΚ έχει αναλώσει µεγάλο µέρος των
δυνάµεών του και των προσπαθειών του για τα προγράµµατα
ανάσχεσης της ανεργίας, που αποτελούν κεντρική πολιτική µας
επιλογή, δεδοµένου ότι από την κρίση του 1929 υπάρχει ένα µεγάλο δίδαγµα: Όταν είµαστε αντιµέτωποι µε τόσο εκτεταµένη
ύφεση σαν αυτή που αντιµετωπίζει η χώρα µας εδώ και πέντε
χρόνια, στο ενδιάµεσο, µέχρι να αποδώσουν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και διαρθρωτικές αλλαγές, πρέπει να υπάρξει η µεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση δηµόσιων πόρων, προκειµένου να
κρατηθεί όρθια η κοινωνική συνοχή.
Αυτή είναι η βαθύτερη πολιτική σηµασία της πρωτοβουλίας
που εκτυλίσσεται µε συνέπεια από την πλευρά της Κοινοβουλευ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ εδώ και τέσσερις µήνες. Και πρέπει
να προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εδώ πρέπει να δείξουµε, όπως είπε και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το πρωί, την αποφασιστικότητά µας.
Το τέταρτο σηµείο στο οποίο θέλω να σταθώ, αφορά τις περιπέτειες του ασφαλιστικού συστήµατος που βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων -και των οδυνηρών αποφάσεων, βέβαιααυτά τα τρία χρόνια. Θα πω κάτι πολύ απλό και συγκεκριµένο.
Δεν θα κάνω εκτενή αναφορά. Έχω µιλήσει πάρα πολλές φορές
για το ότι το ασφαλιστικό θα έπρεπε να είναι ένα σηµείο που µας
ενώνει και όχι που µας χωρίζει στη Βουλή για έναν πάρα πολύ
απλό λόγο. Διότι τα αδιέξοδα του ασφαλιστικού ως ευθύνη τα
φέρει το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων και άλλων θεσµικών
εκφράσεων της κοινωνίας.
Θυµίζω το οµόθυµο «όχι» το 2001 σε µια µεταρρύθµιση ασφαλιστικού, την οποία, αν τότε είχαµε υιοθετήσει, σήµερα δεν θα
µετρούσαµε τέτοια ελλείµµατα.
Δεν είναι, όµως, αυτό στο οποίο θέλω να σταθώ και να τονίσω.
Θέλω, κυρία Πρόεδρε, να πω, πριν ολοκληρώσω, ότι στο πλαίσιο
της κακόπιστης συζήτησης που γίνεται για το ασφαλιστικό -γιατί
µια καλόπιστη συζήτηση θα έπρεπε να έχει αφετηρία αυτό που
ακριβώς είπα προ ολίγου, αλλά δεν γίνεται καλόπιστη συζήτηση
για το ασφαλιστικό εδώ και τρία χρόνια- έχει γίνει δηµοφιλής µία
ανακρίβεια, µία αναλήθεια, για να µην πω από το Βήµα της Βουλής βαρύτερη έκφραση. Αναφέροµαι, βέβαια, στη συνέπεια που
είχε το PSI, το κούρεµα στα οµόλογα των ασφαλιστικών ταµείων.
Το έχω πει και αλλού. Το λέω, όµως, κι εδώ µε τον επισηµότερο τρόπο. Χθες ζήτησα -πριν από τη συζήτησή µας- από το ΙΚΑ
τα επίσηµα στοιχεία. Το ΙΚΑ είχε χαρτοφυλάκιο οµόλογα αξίας
162 εκατοµµυρίων ευρώ την παραµονή του κουρέµατος. Είναι το
µόνο ταµείο που άκουσε την οδηγία-συµβουλή του Υπουργείου
Οικονοµικών και σε συνεργασία µε την ΑΕΔΑΚ, στη διαχείριση
της οποίας είναι αυτά τα οµόλογα, τα αντάλλαξε µε χαρτιά του
EFSF. Σήµερα, που πήρα την επίσηµη ενηµέρωση, το χαρτοφυλάκιο του ΙΚΑ έχει αποκαταστήσει στο 99,99% την αξία των οµολόγων. Μπορούν να µας πουν οι ειδικοί των άλλων ασφαλιστικών
ταµείων, που αρνήθηκαν να ακολουθήσουν την οδηγία και την
προτροπή του Υπουργείου Οικονοµικών, τι έχει γίνει; Για να κάνουµε ένα διάλογο ειλικρινή και επί πραγµατικού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Να κάνουµε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως.
Και ολοκληρώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτό που
προσωπικά πιστεύω ότι είναι και το σηµαντικότερο στοιχείο της
πρότασης νόµου. Πιστεύω ότι ο έντονος συµβολισµός που εκπέµπει µπορεί να τελεί υπό την αίρεση του χρόνου και του µεγέθους των κοιτασµάτων, δίνει όµως ένα ισχυρό µήνυµα στο πιο
κρίσιµο κοµµάτι του ελληνικού πληθυσµού, γιατί αυτό βιώνει χειρότερα από όλους την κρίση. Αναφέροµαι στη νέα γενιά. Δεν
λύνει µεν άµεσα κάποιο πρόβληµα για τον άνεργο νέο, αλλά
απαντά σε ένα κορυφαίο ερώτηµα: «Θα έχουµε εµείς κάποτε
σύνταξη;». Αυτό λένε όλοι οι νέοι. Όλοι οι νέοι λένε σε όλους
εµάς τους µεγαλύτερους: «Η κουβέντα για τα όρια ηλικίας δεν
µας αφορά. Εµείς θα πάρουµε ποτέ σύνταξη;».
Η ελληνική πολιτεία, λοιπόν, µε το νόµο που σήµερα κυρώνει,
απαντά στη νέα γενιά: «Δεν µπορώ µεν να σου δώσω άµεσα λύση
για κάποια προβλήµατα, αλλά αγωνιζόµαστε όλοι µαζί, για να δώσουµε προοπτική και µέλλον στη νέα γενιά.». Αυτό, όµως, το
ερώτηµα δεν µπορεί να µένει αναπάντητο για τη νέα γενιά.
Αυτό το ερώτηµα απαντάµε σήµερα µε την πρωτοβουλία µας.
Γι’ αυτό φυσικά και την υπέγραψα ως Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και
την υπερψηφίζω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είµαι ο τελευταίος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν είστε
ο τελευταίος. Υπάρχουν και άλλοι.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε αιφνιδιάσατε.
Μου είπε ένας συνάδελφος έξω ότι θα είµαι ο τελευταίος της
τρέχουσας Συνόδου, διότι λένε ότι θα υπάρξουν εκλογές.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μπείτε στο
θέµα σας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Να χαιρετίσω κι εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη µεγαλειώδη παρουσία του ελληνικού λαού στο Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ,
απάντηση του ελληνικού λαού στο θεσµικό πραξικόπηµα κατάργησης ενός ιστορικού θεσµού µε διαχρονική συµβολή στην αντικειµενική και έγκαιρη ενηµέρωση του ελληνικού µας λαού.
Εύχοµαι ο λαός να συνειδητοποιήσει ότι η κατάσταση που ζούµε
σήµερα δεν είναι σωτήριο πρόγραµµα, αλλά πρόγραµµα καταστροφής και του ιδίου αλλά και των εποµένων γενεών.
Κατ’ αρχάς, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ που εισηγείστε την
πρόταση, είχαµε ταχθεί και στη Διαρκή Επιτροπή υπέρ. Πράγµατι
υπάρχει µια µέριµνα να αρτιώνονται στο εξής τα ασφαλιστικά ταµεία µε πόρους που θα προκύψουν από τον ορυκτό πλούτο και
όλη την εκµετάλλευση.
Αυτό δεν θα συνέβαινε -το λέω και στον αξιότιµο κύριο Υπουργό- εάν δεν είχαν ψηφιστεί µε νόµους των προηγούµενων κυβερνήσεων ρυθµίσεις που καταργούν τη σύνταξη ως ανταποδοτικό
αποτέλεσµα αυτών που πληρώνει κάποιος καθόλο τον εργασιακό
του βίο και συνεισφέρει επίσης καθόλο τον εργασιακό του βίο.
Εξηγούµαι, αξιότιµε κύριε Υπουργέ. Σύµφωνα µε το πρώτο
µνηµόνιο -ν. 3845- καταργείται η σύνταξη όπως την ήξεραν όλοι
οι λαοί και ο ελληνικός λαός, ως ανταπόδοση του ποσού που
πληρώνει και ορίζεται η σύνταξη ως εξής: ελάχιστη εγγυηµένη
σύνταξη για όλους άνω των εξήντα πέντε ετών, υπολογισµένη µε
βάση τα ελάχιστα απαιτούµενα µέσα διαβίωσης.
Άρα µε το πρώτο µνηµόνιο -ν. 3845/10- η σύνταξη έπαψε να
αποτελεί το αποτέλεσµα των εισφορών όλου του εργασιακού
βίου και ορίζεται ως το ποσό εκείνο που υπάρχει σύµφωνα µε τα
ελάχιστα απαιτούµενα µέσα διαβίωσης.
Για να µπορέσει να καταλάβει ο µνηµονιακός νοµοθέτης ότι
όντως πέρασε το µήνυµα ότι η σύνταξη εφεξής θα είναι το ποσό
για τα ελάχιστα απαιτούµενα µέσα διαβίωσης, ν. 3845, στον ίδιο
νόµο, αµέσως παρακάτω είπε και µε ποια χρήµατα θα εξασφαλίζεται η σύνταξη των στοιχειωδών της ζωής.
Διαβάζουµε όλοι στη σελίδα 699 του ν.3845 τα εξής: «Για να
εξασφαλίσουµε τα παραπάνω, θα περιορίσουµε την προβλεπόµενη αύξηση στη συνταξιοδοτική δαπάνη κάτω των δυόµισι ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ µέχρι το 2060». Υπάρχει νόµος του
ελληνικού κράτους, της κυβέρνησης Παπανδρέου, που βάζει ως
όριο το 2060 για να µετεξελιχθεί η σύνταξη από πλήρης ανταπόδοση των εισφορών του εργασιακού βίου στα στοιχειώδη µέσα
για διαβίωση. Αναφέρει, µάλιστα, ότι τα χρήµατα που θα εξασφαλίζουν αυτήν τη σύνταξη, θα ορίζονται µέχρι το 2060 -το ξαναλέω- όπου από µια δαπάνη 12,5% επί του ΑΕΠ θα περιοριστεί
στις δυόµισι ποσοστιαίες µονάδες επί του ΑΕΠ.
Όχι µόνο κατήργησε την έννοια και το περιεχόµενο της σύνταξης, όπως από την εποχή του Μπίσµαρκ ισχύει µέχρι σήµερα
σε όλα τα πολιτισµένα κράτη, ότι «όποιος βγαίνει ως απόµαχος
της ζωής θα παίρνει αυτό το οποίο συνεισέφερε», αλλά του λέει,
«θα παίρνεις µόνο τα στοιχειώδη για τη ζωή κι εγώ -ο µνηµονιακός νοµοθέτης, µε την πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ- ορίζω ότι
και οι δαπάνες που θα δίνω µέχρι το 2060 θα είναι το 1/5 των σηµερινών δαπανών».
Θα σας διαβάσω τι λέει ο ν. 3863/10 (νόµος Λοβέρδου). Και
χαίροµαι που είναι εδώ και ο κ. Κουτσούκος και η αξιότιµη κ.
Βούλτεψη που µάχονται για κοινωνικά θέµατα. Λέει, λοιπόν, ο
συγκεκριµένος νόµος: «Από 1-1-2015 το κράτος αναλαµβάνει τη
χρηµατοδότηση της βασικής σύνταξης όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης». Ποια είναι η βασική σύνταξη σήµερα; Είναι
360 ευρώ. Ποια η χρεία να ψηφίσουµε τη διάταξή σας, την πρότασή σας, αφού δοµικές ρυθµίσεις του µνηµονίου απαγορεύουν
να υπάρξουν χρηµατοδοτήσεις για τη στήριξη των ασφαλιστικών
ταµείων;
Εκτός αυτού, σύµφωνα µε έναν πίνακα που παρουσίασε ο κυριακάτικος «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» -θα το καταθέσω- το 78% των συντάξεων των Ελλήνων είναι κάτω από 100 ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, στον περσινό προϋπολογισµό µειώσατε την
κρατική επιχορήγηση κατά 9,1% -είναι η σελίδα 66 του περσινού
προϋπολογισµού- επειδή υλοποιείτε τις δρακόντειες µνηµονια-
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κές ρυθµίσεις για τις συντάξεις της πρώτης κυβέρνησης του Παπανδρέου.
Και από τον τρέχοντα προϋπολογισµό –σελίδα 88- τον προϋπολογισµό του 2013, άλλη µία µείωση για τις συντάξεις, δηλαδή
της κρατικής επιχορήγησης κατά 4% περίπου.
Συνεπώς, τι σηµασία έχει εµείς να ψηφίζουµε θεσµούς που
είναι σε θετική κατεύθυνση;
Η κ. Πετραλιά ψήφισε το ΑΚΑΓΕ το 2008. Το στηρίξανε τότε.
Κι εγώ υπερθεµάτισα. Και έγραψα στα βιβλία µου ότι το να στηρίζεις τις συντάξεις των επόµενων γενεών, είναι σηµαντικό. Το
ΑΚΑΓΕ πήρε για δύο-τρία χρόνια και τώρα το λεηλατήσατε. Εσείς
παραδεχθήκατε στη Διαρκή Επιτροπή ότι ενώ η ρύθµιση του άρθρου της κ. Πετραλιά έλεγε ότι «Θα το πειράξουµε από το 2019
και µετά», από το 2019 και µετά τα έχετε πάρει τα χρήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή).
Υπό αυτήν την έννοια –και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- είναι σε
θετική κατεύθυνση πρωτοβουλίες για τέτοιους θεσµούς. Αλλά
το να έχουν ψηφιστεί ρυθµίσεις που καθηλώνουν και εξαθλιώνουν τις συντάξεις, είναι δώρο άδωρο. Γι’ αυτό και η εισηγήτριά
µας, η κ. Χαραλαµπίδου, εισηγήθηκε ότι πέρα απ’ το ότι είναι σε
θετική κατεύθυνση και υπό άλλες συνθήκες θα δεχόµασταν τη
στήριξη τέτοιων θεσµών, δεν µπορούµε να συναινέσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ,
κύριε Μητρόπουλε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, άκουσα µε
προσοχή τον µόλις κατελθόντα από το Βήµα και θα ήθελα να πω
δυο λόγια για το νοµοσχέδιο. Και, βέβαια, νοµίζω ότι χρειάζονται
ορισµένες απαντήσεις -πολύ σύντοµα- σε αυτά που άκουσα από
το πρωί, από αρκετούς εδώ στην Αίθουσα, στη λογική του «ναι
µεν αλλά».
Αυτή η πρόταση ως έχει ή βελτιούµενη, αν υπάρχουν ιδέες για
τη βελτίωσή της, είναι κάτι χρήσιµο που οι σηµερινές γενιές µπορούµε να προγραµµατίσουµε για τις επόµενες γενιές, που όλοι
κοπτόµεθα για το καταστροφικό µέλλον που τις αναµένει. Στην
πράξη, όµως, τι κάνουµε; Νοµίζω ότι αυτό είναι πολύ απλό και
λογικό ερώτηµα.
Ακούω, όµως, ορισµένα πράγµατα τα οποία, κατά τη γνώµη
µου, ακόµα και όταν ανταποκρίνονται στα πράγµατα, δεν αποτελούν ολόκληρες αλήθειες. Και όλοι πια ξέρουµε την κλασική έκφραση, ότι «η µισή αλήθεια είναι χειρότερη από ένα µεγάλο
ψέµα». Διότι το µεγάλο ψέµα απωθεί. Η µισή αλήθεια παγιδεύει.
Και πρέπει –το έχω ξαναπεί σε αυτήν την Αίθουσα, διότι το έχω
ζήσει- να το τονίσω. Διότι πολλοί κόπτονται και πολλοί ψωµίζονται και επαγγελµατικά -όχι µόνο πολιτικά- απ’ τα προβλήµατα της
κοινωνικής ασφάλισης που είναι όντως σηµαντικά, ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια της κρίσης.
Η κρίση που οδηγεί σε ύφεση, σε ανεργία, ξέρουµε όλοι ότι
σηµαίνει περιορισµό των εσόδων των ασφαλιστικών οργανισµών
και φυσικά και έµµεση ενίσχυση και της εισφοροδιαφυγής.
Ακόµα και όσοι ισχυρίζονται ότι είναι µέσα στα σπλάχνα του
λαού, δεν έχω δει µέχρι σήµερα, επί χρόνια –πέραν των λογυδρίων εδώ, σε αυτήν την Αίθουσα- κάτι συγκεκριµένο για µεγάλες υποθέσεις εισφοροδιαφυγής που τις ζούµε.
Εγώ γνωρίζω απ’ το παρελθόν ότι διάφοροι -ας πάρουµε τον
τοµέα των οικοδοµών, των κατασκευών- υπεργολάβοι, φατουρατζήδες -όπως θέλετε πείτε τους- έπαιρναν ταυτόχρονα -τους
βρήκα εγώ το 1981 στον ΟΑΕΔ- από το ταµείο το επίδοµα των
εορτών, των Χριστουγέννων. Επειδή πέφτει η οικοδοµική και κατασκευαστική δραστηριότητα, υπήρχε αυτό το επίδοµα.
Είναι γεγονός ότι οι συντάξεις στη χώρα µας είναι κάτω και
από οποιοδήποτε λογικό και ανθρώπινο, αν θέλετε, όριο.
Πρέπει, όµως, να δούµε -αντί να βλέπουµε αυτό να γίνεται
ακόµα χειρότερο- τι έχει φταίξει µέχρι τώρα και πώς µπορούµε
να το σταµατήσουµε.
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Επίσης, ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Το είπε
πέρυσι ο Πρόεδρος του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Άκουσα τον κ. Μανιάτη που το επανέλαβε. Είναι, όµως, σηµαντικό. Εάν πριν από ένα χρόνο και πλέον αντιλαµβάνεσαι ότι
είναι ανάγκη να υπάρξει µία κίνηση, µία νοµοθεσία για τις γενιές
αυτές που έρχονται και για τις οποίες οφείλουµε, πράγµατι, να
ενδιαφερθούµε -και δεν µπορώ να πω ότι δεν το καταλαβαίνει ο
καθένας αυτό-, γιατί δεν το ψηφίζεις;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Όπως αυτή η ιστορία µε το αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο. Πολλοί
λένε εδώ: Να χτυπήσουµε τα άκρα, τους κυρίους από εδώ. Μα
όταν πέντε κόµµατα, έξι, ο κάθε ένας έχει την άποψή του κ.λπ.,
προφανώς δεν οδηγούµεθα στο αποτέλεσµα. Δηλαδή, λέµε «ναι
αλλά…». Αυτό συµβαίνει και µε τη συζήτηση που κάνουµε.
Γιατί να µην ξέρει ο ελληνικός λαός, κύριε Πρόεδρε, ότι επί
σαράντα και πλέον χρόνια, από το 1950 -ν. 1851 για το ΙΚΑ- τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων, µε πληθωρισµό που
έτρεχε µέχρι και 25%, ήταν δεσµευµένα στην Τράπεζα της Ελλάδος µε επιτόκια αναιµικά, άντε 1%-1,5%; Και από εκεί, οι τσάτσοι και οι µάτσοι και οι ράτσοι -όπως θέλετε πείτε τους- παρέδωσαν στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 1981 µεγάλες µονάδες
καταχρεωµένες, που έπρεπε να τις κλείσει και να κλείσουν και
διακόσιες χιλιάδες µικροεπιχειρήσεις, βιοτεχνίες κλπ., και να
έρθει η περίφηµη «ανατροπή». Τι θα έβγαινε, όµως, απ’ την ανατροπή; Είδαµε τι προέκυψε σε άλλες χώρες που είχε πριν από
πολλά χρόνια πραγµατοποιηθεί αυτή η ανατροπή.
Λοιπόν, εγώ ερωτώ. Γιατί να µην ξέρει ο ελληνικός λαός ότι το
1983 το «επάρατο» ΠΑΣΟΚ -ο µόλις προλαλήσας το γνωρίζει-…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όλοι το γνωρίζουν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: …απελευθέρωσε από την Τράπεζα της Ελλάδος τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων
και µπορούσαν, µε την ευθύνη που όφειλαν να έχουν ή είχαν ή
θα έπρεπε να έχουν, να µην εξανεµίζονται. Διότι σήµερα, προφανώς, δεν θα µιλούσαµε στην Ελλάδα για ασφαλιστικό σύστηµα,
για κοινωνική ασφάλιση.
Γιατί αυτά να µην τα ξέρει ο ελληνικός λαός, κύριε Πρόεδρε;
Γιατί να µην ξέρει ο ελληνικός λαός ότι ο πληθωρισµός που
έφτασε στο 25%, οφειλόταν σε ένα πληθωριστικό χρήµα, που κόβαµε µονέδα στο Νοµισµατοκοπείο, στον Χολαργό; Αυτό ήταν
ό,τι χειρότερο για την ανάπτυξη της χώρας. Και αυτό σταµάτησε
το 1983.
Γιατί να µην τα ξέρει αυτά ο λαός; Διότι αφορούν την ελπίδα
του και την πραγµάτωση, σε ένα µεγάλο ποσοστό, της ελπίδας
του, από ένα κίνηµα που ξεκίνησε στις 3 Σεπτέµβρη 1974 και -θα
το πω για άλλη µια φορά- δεν γεννήθηκε την άνοιξη του 2010.
Την άνοιξη του 2010 υποχρεώθηκε ή να αφήσει να καταρρεύσει
ο τόπος, να αλληλοσφαγούµε.
Διότι κακά τα ψέµατα, όσοι έκαιγαν την Αθήνα, όσοι έδιναν την
εικόνα ότι ένα κοινοβούλιο καταγγέλλεται ότι είναι πορνείο, δεν
ξέρω τι θα έκαναν, εάν ξαφνικά όλα εκείνα τα πλήθη δεν είχαν
ούτε ευρώ. Και µιλάω για το λαό που πραγµατικά υποφέρει, όχι
για εκείνους που µπορεί να λένε ό,τι θέλουν µε τα µέσα που διαθέτουν, να δηµαγωγούν, να χειραγωγούν αλλά τα λεφτά τους
είναι έξω. Και εµείς εδώ µιλάµε ένα χρόνο για την περίφηµη λίστα
Λαγκάρντ, τις καταθέσεις της δεκαετίας του ’90 και του ’80.
Αύριο εγώ περιµένω απάντηση. Θα είναι εδώ ο κ. Στουρνάρας
να µου απαντήσει για ό,τι έχει φύγει από τη χώρα από το 2007
που άρχισε η κρίση της LIEHMAN BROTHERS. Εσείς, κύριε Πρόεδρε, έχετε οικονοµικές γνώσεις, εγώ δεν έχω οικονοµικές γνώσεις, αυτοί, όµως, που ασχολούνται µε τα χρηµατιστήρια το
πήραν το µήνυµα από τότε και έβγαζαν έξω λεφτά. Όχι το 2009,
πιο πριν και φυσικά συνέχισαν και µετά. Γι’ αυτά δεν κάνουµε κανέναν έλεγχο, γιατί µας βολεύει. Και κάποιους που δεν µιλάµε
για θέµατα πάνω σ’ αυτά, προφανώς µας βολεύει να µιλάµε για
τη λίστα Λαγκάρντ, πέραν των σωστών θέσεων. Το κόµµα µου,
πρώτο ζήτησε τον έλεγχο του πρώην Υπουργού και τα στοιχεία
που βγαίνουν προφανώς πρέπει να χρησιµοποιηθούν και να αποφασίσει η Βουλή τα περαιτέρω.
Άρα, κύριε Πρόεδρε, αυτό χρειάζεται η χώρα σήµερα όταν
βλέπουµε πώς αντιλαµβάνονται και δεν θέλω να χαριστώ σε κα-
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νέναν. Μιλάω για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος µε µία µονοκονδυλιά αποφασίζει κάτι το οποίο είναι έξω από κάθε λογική,
αντί να ασχολούνται µε τον Ερντογάν και ό,τι συµβαίνει στις
χώρες αυτές δίπλα, όπου η κατάσταση –την οποία φυσικά δεν
ευχόµαστε- βοηθάει τον τουρισµό µας εν όψει θέρους. Με αυτά
που γίνονται, τι περνάµε στην ξένη κοινότητα και στον κόσµο που
θέλει να κάνει τουρισµό εδώ; Ότι στην Ελλάδα βαίνουν προς
ανωµαλίες. Δεν αποδίδω προθέσεις αλλά µιλώ για αποτελέσµατα
επιπόλαιων, µονόπλευρων και κάθε άλλο, παρά λογικών κινήσεων, διότι η κρίσιµη αυτή ώρα νοµίζω ότι επιβάλλει να συγκλίνουµε όλοι µε καλή πίστη και γνωρίζοντας ότι κάποτε θα κριθούµε. Όχι µε βάση τα πρωτοσέλιδα και τι λένε τα τσοντοκάναλα
κάθε βράδυ µε τη βοήθεια ορισµένων από εµάς αλλά τι θα πει
όποιος ασχοληθεί αύριο να µελετήσει την περίοδο αυτή και δει
καθένας τι έκανε. Όπως η ταινία εκείνη που έλεγε: «Τι έκανες
στον πόλεµο µπαµπά;» Τι κάναµε ο καθένας µας σε αυτήν την
κρίση;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος έχει το λόγο
για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια σε µια ιδιαιτέρως κρίσιµη στιγµή για τη δηµοκρατία µας και την πολιτική κατάσταση στη χώρα ένα
νοµοσχέδιο που καταδεικνύει ότι όταν υπάρχει ειλικρίνεια, πραγµατική βούληση και συγκεκριµένος πολιτικός στόχος, τότε υπάρχει και αποτέλεσµα. Όταν οι δυνατότητες που δίνει η κοινοβουλευτική δηµοκρατία εξαντλούνται, προκειµένου να βρεθεί κοινός
τόπος και να καταδειχθεί ότι το αυτονόητο δεν είναι ουτοπία,
τότε οι µικροπολιτικοί τακτικισµοί υποχωρούν. Δυστυχώς, το
συγκεκριµένο παράδειγµα που έρχεται σήµερα στην Ολοµέλεια
της Βουλής των Ελλήνων, δεν απετέλεσε εκείνο το παράδειγµα
που θα έπρεπε να ακολουθηθεί και στην περίπτωση της ΕΡΤ.
Αντί αυτού, επιλέχθηκε µία πρόσκαιρη επικοινωνιακή πυγµή.
Αντί της λύσης, της προοπτικής, της µεταρρύθµισης, του εξορθολογισµού, της εξυγίανσης, επιλέχθηκε το «µαύρο» στην οθόνη.
Θεωρώ ότι αυτό που διακυβεύεται αυτές τις µέρες είναι ίσως
και το τελευταίο χαρτί το οποίο έχει αποµείνει σε αυτήν τη χώρα,
το οποίο ένα χρόνο οι Υπουργοί αυτής της Κυβέρνησης, οι Βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, καταφέραµε να το
κρατήσουµε ζωντανό.
Διακυβεύεται σήµερα, αυτές τις µέρες, η πολιτική σταθερότητα. Η πολιτική σταθερότητα που αποτελεί τον κύριο ισχυροποιητικό παράγοντα γι’ αυτήν τη χώρα στο δύσκολο αγώνα που
δίνει στα διεθνή φόρα.
Αυτή η πολιτική σταθερότητα τον τελευταίο ένα χρόνο επιτεύχθηκε όχι χωρίς κόπο. Γιατί είναι εύκολο να λες «όχι σε όλα»,
όταν οι λύσεις είναι µετρηµένες και τα προβλήµατα πολλά. Αλλά
είναι πιο δύσκολο να προσπαθείς, όπως έχει γίνει κατ’ επανάληψη και στο συγκεκριµένο Υπουργείο Εργασίας, να καταβάλλεις κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου, κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, να επιτυγχάνεις µέσα από τη διαρκή αναζήτηση τη
συναίνεση και τη µεγαλύτερη δυνατή συµφωνία.
Αυτό, λοιπόν, το χαρτί το οποίο χρησιµοποιούµε στα διεθνή
φόρα, στη διεθνή διαπραγµάτευση, στην αναγκαιότητα για να
βγει η χώρα από την κρίση, δεν πρέπει και δεν µπορεί να καεί
στο βωµό της επικοινωνιακής πυγµής.
Είναι µια σηµαντική νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει σε δύο πράγµατα. Το πρώτο πράγµα είναι η διαγενεακή δικαιοσύνη, έννοια που έχει ξεχαστεί τις τελευταίες δεκαετίες στη
χώρα. Διαγενεακή δικαιοσύνη σηµαίνει ότι όλοι, όλες οι γενιές,
πρέπει να συµβάλλουν ισοµερώς στα βάρη αυτού τόπου, ότι η
γενιά η οποία ακολουθεί, δεν µπορεί να είναι σε χειρότερη θέση
από τη γενιά που προηγείται. Έρχεται, όµως, µαζί η έννοια της
διαγενεακής δικαιοσύνης µε την έννοια της διαγενεακής εµπιστοσύνης, δηλαδή ότι η µία γενιά εµπιστεύεται την άλλη ότι όλοι
µαζί έχουν ένα κοινό στόχο.
Είναι µια νοµοθετική πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Οµά-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Ζ’ - 13 IOYNIΟΥ 2013

δας του ΠΑΣΟΚ που επικεντρώνεται σε πέντε συγκεκριµένα σηµεία. Ξεκινώντας από το πρώτο, θα έπρεπε να πω ότι είναι µία
πρωτοβουλία, η οποία αντί για επιµηθέας, όπως συµβαίνει πολύ
συχνά στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου, γίνεται προµηθέας.
Είναι νοµίζω, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαιτέρως σηµαντικό το νοµοσχέδιο, όπως συµφωνήσατε προηγουµένως και
εποµένως, µπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Δηλαδή να
δοθεί η λύση πριν να µας δηµιουργηθεί και να βρούµε µπροστά
µας το πρόβληµα. Λύση δηλαδή, η οποία θα δώσει την προοπτική
χωρίς να τρέχουµε κατόπιν εορτής. Όταν το πρόβληµα θα δηµιουργηθεί µετά από επτά, οκτώ χρόνια, το σηµερινό νοµοσχέδιο
θα είναι η βάση πάνω στην οποία θα µπορέσουµε να το εξαφανίσουµε. Και όταν λέµε το πρόβληµα, είναι συγκεκριµένο. Το πρόβληµα είναι η γήρανση του πληθυσµού, η αύξηση των συνταξιούχων, η µείωση µεσοπρόθεσµα των εργαζοµένων και εποµένως, η ελάττωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Έχοντας ως εργαλείο και όπλο τα δικά µας συγκριτικά πλεονεκτήµατα, αυτά που µε κόπο και ο κ. Μανιάτης και η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια, αυτός ο τελευταίος χρόνος της κυβέρνησης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, κατάφερε να φθάσει ως
ένα σηµείο, αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που µε κόπο τα
δηµιουργήσαµε, πρέπει να τα αξιοποιήσουµε στην κατεύθυνση
της µακροπρόθεσµης επίλυσης των προβληµάτων. Δηλαδή, να
αντιµετωπίσουµε το έλλειµµα που θα δηµιουργηθεί µετά από αρκετά χρόνια στα ασφαλιστικά µας ταµεία. Λύσεις, δηλαδή, όχι ως
επιµηθείς, αλλά ως προµηθείς.
Η συγκεκριµένη ρύθµιση συµπληρώνει το ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης των γενεών. Το ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης των γενεών είναι µία ρύθµιση επίσης στην ίδια κατεύθυνση.
Τρίτον, η σηµερινή ρύθµιση επιβεβαιώνει τα εθνικά κυριαρχικά
δικαιώµατα της χώρας, την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων. Ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατοχυρώνει στην
πράξη όλα εκείνα για τα οποία αγωνιζόµαστε. όλα εκείνα τα
οποία δικαιούται η χώρα και τα οποία -όπως είπε βεβαίως και ο
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- είναι ζωντανά όσο τα ασκούµε, τα εθνικά
κυριαρχικά µας δικαιώµατα.
Τέταρτον, µε τη σηµερινή συζήτηση, παρ’ ότι διεξάγεται σε
αυτές τις συνθήκες, δίνεται η δυνατότητα να ανοίξει επιτέλους
µια ατζέντα που αφορά στη νέα γενιά της χώρας. Τα ζητήµατα,
τα προβλήµατα που αφορούν στη νέα γενιά της χώρας δεν είναι
µόνο η ανεργία, που µαστίζει σε τεράστια ποσοστά τη νέα γενιά.
Είναι όλα εκείνα τα προβλήµατα της συµµετοχής των νέων, των
πολιτιστικών τους δικαιωµάτων, της δηµιουργίας του πρώτου
νοικοκυριού του νέου. Είναι όλα εκείνα τα δικαιώµατα που σήµερα ο νέος και η νέα της πατρίδας µας αντιµετωπίζουν και αντιλαµβάνονται ως έλλειψη ισότητας στην αρχή της ζωή τους.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουµε,
κύριε Υπουργέ Εργασίας µε την αφορµή ότι είσαστε εσείς εδώ,
κάτι που έχει ανοίξει εδώ και αρκετό καιρό σε επίπεδο Ευρώπης
και λέγεται εγγύηση για τη νέα γενιά. Δηλαδή η δυνατότητα να
µπορεί ο κάθε νέος θεσµικά, µε τη χρηµατοδότηση ευρωπαϊκών
πόρων, να έχει τουλάχιστον ένα έτος πρακτικής δόκιµης εργασίας µε ταυτόχρονη επαγγελµατική κατάρτιση. Κάθε νέος αυτής
της χώρας µέχρι είκοσι πέντε ετών να µπορεί να έχει τη δυνατότητα να µπει για ένα χρόνο στον ιδιωτικό τοµέα, προκειµένου και
να ασκήσει τις δεξιότητές του αλλά και να τις αναβαθµίσει.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι µε τη σηµερινή συζήτηση µπορούµε να καταδείξουµε και στον πολιτικό διάλογο αλλά
κυρίως σε όσους µας ακούν -όταν θα µας ακούσουν µε το πρόβληµα που υπάρχει- ότι η πολιτική ζωή δεν είναι µόνο κορώνες,
δεν είναι µόνο πολεµικές εξαγγελίες. Η πολιτική ζωή µπορεί να
είναι και κατάδειξη λύσεων. Μπορεί να είναι και η δυνατότητα να
λύνουµε τα πρακτικά προβλήµατα. Και για αυτόν το λόγο είναι
πολύ σηµαντική η πρωτοβουλία για την ανάσχεση της ανεργίας
που έχει αναλάβει και έχει προωθήσει το ΠΑΣΟΚ. Και ακόµη σηµαντικότερο θα είναι το να µπορέσουµε να τροχιοδροµήσουµε,
να δώσουµε την κατεύθυνση που χρειάζεται στους ανεκµετάλλευτους πόρους του ΕΣΠΑ, ούτως ώστε να συσσωρεύσουµε πόρους στο µείζον, στο µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει
σήµερα η ελληνική κοινωνία. Το πρόβληµα αυτό δεν είναι άλλο
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από την ανεργία, όχι µόνο των νέων αλλά και των µεγαλύτερων.
Πρέπει να τροχιοδροµηθούν δηλαδή οι πόροι από τα αδιάθετα
κονδύλια του ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση των προγραµµάτων αντιµετώπισης της ανεργίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει η κ. Φούντα για επτά λεπτά.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε
όλους.
Θα ήθελα να πω ότι είµαστε εδώ σήµερα για να δώσουµε επιτέλους φωνή, για να νοµοθετήσουµε για µια κατηγορία πολιτών,
η οποία δυστυχώς δεν εκπροσωπείται επαρκώς -και αυτή είναι
µία πολύ ήπια φράση- στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου. Αυτή
είναι η νέα γενιά και οι νέοι άνθρωποι.
Πρέπει να µιλήσουµε και για ένα διαρρηχθέν διαγενεακό συµβόλαιο. Αυτό είναι το συµβόλαιο που υπάρχει τώρα µεταξύ των
παλαιότερων γενεών και της τωρινής γενιάς. Το ίδιο συµβόλαιο
υπήρχε και στο παρελθόν και θα υπάρχει και στο µέλλον.
Η µεγάλη πρόκληση που συνιστούσε η δηµογραφική γήρανση
για τα ασφαλιστικά ταµεία -και όχι µόνο- αποτελούσε κεντρικό
θέµα συζήτησης ήδη από τις αρχές του 1980. Όλο και µεγαλύτερος αριθµός συνταξιούχων µε όλο και υψηλότερες συντάξεις,
συντηρούνταν από όλο και µικρότερο αριθµό ασφαλισµένων που
κατέβαλλαν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό ως εισφορά.
Το ασφαλιστικό για πολλά χρόνια παρήγαγε ελλείµµατα και
αναπαρήγαγε παθογένειες. Μόλα ταύτα ο επείγον δηµοσιονοµικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού δεν έγινε και η αιτία µιας ολοκληρωµένης µεταρρυθµιστικής πρότασης µε επίκεντρο τους µη
ευνοηµένους.
Έχουµε επίγνωση, βέβαια, ότι κανείς δεν παραιτείται αυτοβούλως από τα δικαιώµατά του. Κάτι τέτοιο άλλωστε θα έπρεπε να
έχει αποτελέσει σηµαντική κοινωνική διεκδίκηση των νεότερων,
κάτι που δυστυχώς δεν συνέβη.
Αν από τη µία πλευρά η κουβέντα για το πόσο δηµοσιονοµικά
ευάλωτο καθίσταται το ασφαλιστικό σύστηµα, διεξαγόταν για
αρκετά χρόνια, από την άλλη πλευρά το ποιες σηµαντικές εσωτερικές ανισότητες αυτό εµπεριείχε, αποτελούσε για πολύ µεγάλο διάστηµα ζήτηµα ταµπού.
Το δικαίωµα των νεότερων γενεών στη σύνταξη υποθηκεύθηκε
όχι µόνο για αντικειµενικούς λόγους αλλά και από συνειδητές
πολιτικές επιλογές, από τη συντήρηση πολλών διαφορετικών ταµείων µε εξαιρετικά διαφορετικό καθεστώς και άνισα δικαιώµατα
και υποχρεώσεις.
Ωστόσο, όταν ήρθε το πλήρωµα του χρόνου να σιγοψιθυρίσουµε όλοι µισόλογα για συντεχνίες, για ευνοηµένους κλάδους
και όλα τα υπόλοιπα, για το πόσο άνισο υπήρξε το σύστηµα και
πόσο λειτουργούσε -και λειτουργεί- εις βάρος των κατ’ εξοχήν
outsiders -δηλαδή των νέων- δεν το συζητήσαµε ποτέ δυστυχώς
επαρκώς.
Το ΠΑΣΟΚ που εισηγείται τη συγκεκριµένη πρόταση, είχε στηρίξει τη νοµοθετική πρωτοβουλία στο ασφαλιστικό το καλοκαίρι
του 2010 µε το σκεπτικό «διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του συστήµατος;».
Όµως, οι όποιες µάχες δόθηκαν τότε µε την τρόικα, µπορούµε
να ισχυριστούµε µε το χέρι στην καρδιά ότι δόθηκαν για ένα δικαιότερο ασφαλιστικό αύριο, για την προστασία των λιγότερο
ευνοηµένων, για τις νεώτερες γενιές;
Το συνταξιοδοτικό παραµένει το ζητούµενο. Παραµένει αναγκαία και εκκρεµής µια συνολική µεταρρύθµιση που θα γίνει µε
επίκεντρο τη νέα γενιά, µε επίγνωση ότι συζητάµε για τους ανθρώπους εκείνους που υφίστανται τη µεγαλύτερη ανασφάλεια
αλλά και επισφάλεια, κάκιστες εργασιακές συνθήκες που υπηρετούν έντονα το υφιστάµενο µοντέλο του αναδιανεµητικού συστήµατος, σύµφωνα µε το οποίο οι επόµενες γενιές πληρώνουν
εισφορές για να καταβληθεί σύνταξη στις προηγούµενες.
Ένας ακόµη παράγοντας που δυναµιτίζει περαιτέρω το ήδη
διαρρηχθέν διαγενεακό συµβόλαιο είναι η ανεργία των νέων, η
οποία αυξήθηκε δραµατικά από το ξεκίνηµα της κρίσης µέχρι σήµερα.
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Δεν χρειάζεται να αναφέρουµε τα πολύ υψηλά ποσοστά, ειδικά
για την οµάδα από δεκαπέντε έως είκοσι τεσσάρων ετών που αγγίζουν πλέον το 64,2%. Πρόκειται για εξακόσιες χιλιάδες άτοµα
που χάνουν την ελπίδα τους, την παραγωγική τους δυνατότητα
και την παραγωγική τους ικανότητα.
Αυτό το ζήτηµα από µόνο του απαιτεί µια άλλη θεώρηση και
για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού, καθώς δεν υπάρχει η απαιτούµενη αιµοδοσία πλέον των ασφαλιστικών ταµείων.
Στην εν λόγω πρόταση νόµου που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, προβλέπεται η συγκρότηση ενός ταµείου κοινωνικής αλληλεγγύης
γενεών, τα έσοδα του οποίου θα προέρχονται από τα έσοδα του
δηµοσίου και τις εταιρείες που θα αναλάβουν την εξόρυξη των
υδρογονανθράκων αλλά και την έρευνα και τη διάθεση των αδειών για αυτές.
Πρόκειται για µια πρόταση που υιοθετεί το παράδειγµα της
Νορβηγίας, η οποία έχει αξιοποιήσει τον ορυκτό της πλούτο, διασφαλίζοντας τη βιωσιµότητα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Οι συγκρίσεις, όµως, δυστυχώς, σταµατούν εδώ. Δεν πρέπει
να µας διαφεύγει ότι η «STATOIL» είναι ο πέµπτος µεγαλύτερος
εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσµίως. Αυτό φυσικά δεν είναι
µοµφή προς αυτήν την πρόταση. Προσπαθούµε απλά να δούµε
αν µπορεί να καλύψει το σύνολο.
Στη χώρα µας, από την άλλη πλευρά, το δίχτυ της κοινωνικής
προστασίας υπήρξε διάτρητο διαχρονικά. Η Δηµοκρατική Αριστερά –και δράττοµαι κι εγώ της ευκαιρίας που είστε εδώ, κύριε
Υπουργέ- έχει καταθέσει πάρα πολλές προτάσεις. Αναµένουµε
να δούµε αν στην πορεία αυτές οι προτάσεις θα γίνουν κατανοητές κι αν θα µπορέσουν να εφαρµοστούν.
Να µην ξεχνάµε ότι είµαστε από τις ελάχιστες χώρες που δεν
έχουν ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, που δεν έχουν δυναµικές
πρωτοβουλίες, όπως η στέγαση και η στεγαστική αυτονοµία των
νέων κ.ο.κ..
Επί της αρχής η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας
µε τη δηµιουργία ενός ταµείου αλληλεγγύης, το οποίο θα στηρίξει σε βάθος δεκαετιών το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας,
είναι µια πολύ θετική πρόταση που δείχνει επιτέλους ενδιαφέρον
προς τη νέα γενιά αλλά δεν λύνει το πρόβληµα.
Άλλωστε, έχει θεσµοθετηθεί κατά το παρελθόν µε το άρθρο
149 του ν.3655/2008 µια αντίστοιχη πρωτοβουλία δηµιουργίας
αποθεµατικού για την αντιµετώπιση µελλοντικών προβληµάτων
του ασφαλιστικού συστήµατος, το ΑΚΑΓΕ, στο οποίο αναφέρθηκαν συνάδελφοι.
Υπάρχουν κάποιες αδυναµίες στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ; Πρόκειται για µια πρόταση που δεν µπορεί να υπολογιστεί και κινείται
σε µικρό βαθµό στη σφαίρα των επιφυλάξεων όσον αφορά τη
δυνατότητα εσόδων από την εκµετάλλευση υδρογονανθράκων,
τον υπολογισµό των ειδικών πόρων αλλά και το χρονικό ορίζοντα
των προσδοκιών.
Μόνο η έρευνα -και όχι η καθαρή εκµετάλλευση- δυστυχώς
δεν µπορεί να µας δώσει µια σαφή εικόνα για χρονοδιάγραµµα
για τα έσοδα και για το πόσα θα είναι αυτά.
Εκτός αυτού, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1
σκοπός του Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών
είναι η δηµιουργία αποθεµατικού για τη χρηµατοδότηση των κλάδων σύνταξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και κυρίως –
και όχι αποκλειστικά, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν αυτό το
«κυρίως» σηµαίνει κάτι- για τη διασφάλιση των συντάξεων των
νέων γενεών.
Θα µπορούσε σαφώς να υπάρξει µια καλύτερη διασφάλιση
του πώς και υπέρ ποιων θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν τα
έσοδα του ταµείου. Να αναφέρω ενδεικτικά τα 30 εκατοµµύρια
από το ΑΚΑΓΕ, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για τη «Βοήθεια στο
σπίτι».
Για να µην υπάρξουν, λοιπόν, κατ’ εξαίρεση χρήσεις και για να
µην καταλήξουν και οι πόροι στα χέρια των ήδη ευνοηµένων κατηγοριών -και λυπάµαι που το λέω αλλά πολλοί από τους νυν
συνταξιούχους αλλά και τους προσφάτως συνταξιοδοτηµένους
είναι απόλυτα ευνοηµένοι σε σχέση µε την υπάρχουσα κατάσταση και µε το τι αντιµετωπίζει η νέα γενιά- θα µπορούσε να
υπάρξει µια σαφέστερη ρύθµιση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να τελειώνω επισηµαίνοντας πως είναι πλέον θετικό ότι υπάρχουν τα άρθρα 5 και 6 σε αυτό το νοµοσχέδιο, στα οποία περιγράφεται η περιοδικότητα του ελέγχου -πάρα πολύ θετικό αυτότου εγχειρήµατος αλλά και του χειρισµού της ηθικής διάστασης.
Είναι πραγµατικά ευχάριστο το ότι υπάρχει ηθική διάσταση στα
πράγµατα αυτήν τη στιγµή.
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, είναι πάρα πολύ θετική. Προφανώς τα δυνητικά έσοδα του δηµοσίου από την εκµετάλλευση
των υδρογονανθράκων είναι πολύ προτιµότερο να πηγαίνουν σε
ένα ταµείο για την αλληλεγγύη των νέων, παρά σε µια «µαύρη
τρύπα». Αυτό δεν σηµαίνει, όµως, ότι οι προσπάθειες για µια µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού, µε ορίζοντες τους πραγµατικούς
outsiders, δηλαδή τη νέα γενιά, δεν πρέπει να τεθεί σοβαρά επί
τάπητος, όχι αύριο, αλλά από χθες και «µεταρρύθµιση» είναι η
λέξη κλειδί. Αυτό χρειάζεται ο τόπος και η νέα γενιά, µια άλλη
πιο νεανική Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας.
Κύριε Υπουργέ, πόσο χρόνο θα χρειαστείτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω το χρόνο που
µου αναλογεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε το λόγο για
δεκαοκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Μπορεί και να µην καλύψω το χρόνο,
µπορεί και να τον καλύψω. Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα τη συζήτηση
από την αρχή µέχρι το τέλος. Επέλεξα να µιλήσω τελευταίος
ακούγοντας και τους εισηγητές. Πιστεύω ότι έγινε µια γόνιµη και
εποικοδοµητική συζήτηση παρ’ ότι όπως συνηθίζεται και είθισται
-έτσι είναι- να ακούγονται και υπερβολές και ανακρίβειες.
Είναι, όµως, µία συζήτηση η οποία έχει µεγάλο ενδιαφέρον.
Και έχει µεγάλο ενδιαφέρον γιατί µιλάµε για ένα κρίσιµο δηµόσιο
αγαθό που λέγεται κοινωνική ασφάλιση. Ειπώθηκε λίγο πριν από
τον κ. Κακλαµάνη κάτι το οποίο συµµερίζοµαι απόλυτα. Όταν κάνεις συζήτηση για το κοινωνικό αγαθό που λέγεται κοινωνική
ασφάλιση, πρέπει να µην κρύβεσαι πίσω από το δάκτυλό σου και
πρέπει στη συζήτηση αυτή να λέµε όλη την αλήθεια και όχι τη
µισή.
Φυσικά το νοµοσχέδιο για το οποίο αυτήν τη στιγµή κουβεντιάζουµε, εξειδικεύει τη συζήτηση σε κάτι, αλλά δράττοµαι της
ευκαιρίας να πω και ορισµένα πράγµατα τα οποία θεωρώ χρήσιµα.
Η συζήτηση η οποία διεξάγεται σήµερα για αυτό το θέµα της
κοινωνικής ασφάλισης και θα συνεχιστεί και αύριο το πρωί µε την
επίκαιρη ερώτηση της κ. Παπαρήγα για το ίδιο θέµα, πιστεύω ότι
µας δίνει την ευκαιρία να πούµε µερικά πράγµατα τα οποία
θεωρώ σηµαντικά να τα επαναλάβουµε για να έχουµε την ολοκληρωµένη εικόνα και όχι τη µισή.
Ποια είναι τα βαθύτερα αίτια του προβλήµατος του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος της χώρας µας; Δεν είναι η γήρανση; Δεν είναι το δηµογραφικό πρόβληµα; Και βεβαίως είναι.
Δεν είναι το ζήτηµα το οποίο λέγεται ύφεση που σήµερα κατατρώει και συρρικνώνει την εθνική µας οικονοµία µε επιπτώσεις
στο ζήτηµα που ειπώθηκε από όλους εδώ που λέγεται ανεργία,
η οποία έρχεται να χτυπήσει το δείκτη της αντιστοιχίας µεταξύ
εργαζόµενου και συνταξιούχου; Βεβαίως και είναι.
Δεν είναι το ζήτηµα της αδήλωτης εργασίας και της φοροδιαφυγής που διαχρονικά παραµένει ένα θέµα για το οποίο όλες οι
κυβερνήσεις θέτουν τα ελεγκτικά τους όργανα στη µάχη εναντίον τους; Βεβαίως και είναι. Δεν είναι το ζήτηµα των διαρροών
του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, δηλαδή οι καταχρηστικές συµπεριφορές και η παραβατικότητα, που για χρόνια πολλά
δηµιουργεί αιµορραγία στο ασφαλιστικό σύστηµα; Βεβαίως και
είναι.
Αλλά ολόκληρη η αλήθεια λέει ότι σαφέστατα το κοινωνικοα-
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σφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας για πολλά χρόνια λειτούργησε και µε έναν τρόπο ιδιαίτερα γαλαντόµο.
Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε τα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι σε πολλές περιπτώσεις δόθηκαν συντάξεις υπό τη
µορφή των πρόωρων συντάξεων, τα οποία δεν αντιστοιχούσαν
και δεν έπρεπε να δοθούν. Και αυτό ήταν ένα από τα αίτια, τα
οποία δηµιούργησαν ελλείµµατα στα ασφαλιστικά ταµεία.
Επίσης, δόθηκαν συντάξεις σε άτοµα, τα οποία δεν είχαν εισφέρει στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα και αυτό ήταν από
τα αίτια που δηµιούργησαν πρόβληµα στο κοινωνικοασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας. Ακόµη, δόθηκαν συντάξεις αφειδώς, χωρίς
να ελέγχεται ποιος τις παίρνει. Είναι η περίπτωση των υπερηλίκων οµογενών, που τέθηκε και από Βήµατος αυτού και µου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι όταν δηµιουργήθηκε ο νόµος, που σωστά δηµιουργήθηκε, δόθηκαν συντάξεις ανεξέλεγκτα. Αυτή είναι
η αλήθεια. Για να απαντήσω, βεβαίως, η Κυβέρνηση εξετάζει
µετά το φθινόπωρο µε νοµοθετική πρωτοβουλία να επανεξετάσει
τα κριτήρια και να δοθούν και πάλι συντάξεις στους οµογενείς
υπερήλικες.
Όλο αυτό το περιβάλλον, δυστυχώς το νοσηρό, είναι η πραγµατικότητα και η αλήθεια. Το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας
µας µε τις εισφορές που έχει σήµερα δεν µπορεί να ανταποκριθεί
στις συντάξεις και το έχω πει πάρα πολλές φορές, το έχουν πει
και άλλοι πριν από εµένα, θα το πουν και άλλοι µετά από εµένα
ότι την εγγύηση και την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων,
που είναι απρόσκοπτη και δεν υπάρχει κίνδυνος για τις συντάξεις, την εγγυάται ο κρατικός προϋπολογισµός, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούµενος.
Επειδή πρέπει να ρίξουµε και κάποιους µύθους, βεβαίως, η
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταµείων
είναι ένα ζητούµενο που δεν έχει γίνει, όπως επίσης και το κόψιµο των αποθεµατικών –που έγινε πρόσφατα- βεβαίως είναι και
αυτό ένα πρόβληµα. Στοίχισε 16 δισεκατοµµύρια στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.
Όµως, από την άλλη µεριά, υπενθυµίζω το νούµερο, γιατί είναι
κρίσιµο µέγεθος, ότι από το 2002 έως και το 2012, έχουν δοθεί
από τον κρατικό προϋπολογισµό για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήµατος 162 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτή είναι όλη η
αλήθεια.
Στο πλαίσιο αυτής της αλήθειας –θα το πω και αύριο- θεωρώ
θετικό, πάρα πολύ θετικό, ότι σήµερα ως Υπουργός Εργασίας
ενώπιον όλων των Βουλευτών των κοµµάτων είµαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι ένα κοµµάτι από αυτά που ανέφερα πριν, ένα
τµήµα που δηµιουργούσε πρόβληµα στο κοινωνικοασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας µας, τη διαρροή λόγω παραβατικότητας,
από την 1η Ιουνίου του 2013 έκλεισε οριστικά.
Αύριο θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής –ήδη είναι στο
διαδίκτυο- το σύστηµα «Ήλιος», µέσα από το οποίο πλέον µπορούµε να είµαστε περήφανοι όλοι οι Έλληνες, γιατί κάναµε το
αυτονόητο, µια µεταρρύθµιση ουσιαστικά του αυτονόητου, που
έπρεπε να έχει γίνει τριάντα χρόνια πριν.
Με το σύστηµα «Ήλιος» είµαστε περήφανοι όλοι οι Έλληνες,
το πολιτικό σύστηµα της χώρας, ότι έχουµε ένα από τα πιο διαφανή και θωρακισµένα ασφαλιστικά συστήµατα στην Ευρώπη.
Γνωρίζουµε κάθε σύνταξη και κάθε συνταξιούχο, κάτι που δεν το
ξέραµε. Παραδείγµατος χάριν, γνωρίζουµε πόσες είναι οι συντάξεις στη χώρα. Όταν έγινα Υπουργός πριν έντεκα µήνες και
ρώτησα, κανένας δεν ήξερε να µου πει. Ρώτησα πόσοι είναι οι
συνταξιούχοι. Κανείς δεν µου είπε, γιατί δικαιολογηµένα δεν ήξεραν. Ρώτησα το αυτονόητο, πόσο πληρώνουµε µηνιαίως για τις
συντάξεις και κανείς δεν ήξερε να µου πει. Ήταν αυτονόητο, γιατί
δεν υπήρχαν ενοποιηµένα συστήµατα. Ρώτησα, επίσης, ποια
είναι η µέση εθνική µηναία σύνταξη της χώρας. Πάλι κανένας δεν
ήξερε.
Σήµερα, λοιπόν, µπορείτε –το γνωρίζετε- από το διαδίκτυο να
πάρετε από το Υπουργείο Εργασίας τα πρώτα στοιχεία, τα οποία
ανακοινώθηκαν από την 1η Ιουνίου του 2013. Πρώτη φορά η Ελλάδα βλέπει αναλυτικά τα στοιχεία του συνταξιοδοτικού συστήµατος. Οι Έλληνες συνταξιούχοι τον µήνα Ιούνιο ήταν δύο
εκατοµµύρια επτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες τριάντα τέσσερις. Οι συντάξεις ήταν τέσσερα εκατοµµύρια τετρακόσιες επτά
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χιλιάδες διακόσιες ογδόντα οχτώ και πληρώσαµε για συντάξεις
στο σύνολο του ασφαλιστικού συστήµατος το µήνα Ιούνιο
2.281.747.514,08 ευρώ. Η λέξη «περίπου», που µέχρι τώρα συνηθιζόταν να λέγεται από τους Υπουργούς, τελείωσε. Έχουµε
πλήρη καταγραφή και είναι ένα θετικό βήµα για την Ελλάδα.
Επίσης, γνωρίζουµε ποια είναι η µέση εθνική µηναία σύνταξη,
το µέσο µηναίο εισόδηµα από τις συντάξεις του Έλληνα. Είναι
907,65 ευρώ. Αυτά τα νούµερα τα αγνοούσαµε, δεν τα ξέραµε.
Δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανείς, διότι είναι µε τη ακρίβεια
των αριθµών πλέον.
Από εκεί και πέρα, εγώ ανήκω στην αισιόδοξη πλευρά του πολιτικού συστήµατος. Κατανοώ ότι η Κυβέρνηση αυτή έχει σαφέστατα πρόβληµα να είναι απόλυτα συντονισµένη, γιατί αυτό το
εγχείρηµα το πολιτικό, που γίνεται στην Ελλάδα, είναι πρωτόγνωρο αλλά στο βαθύ πυρήνα του περιλαµβάνει ένα πολύ θετικό
στοιχείο, το στοιχείο της ωρίµανσης του πολιτικού συστήµατος.
Πράγµατι, υπάρχει ωρίµανση, όπως είναι, παραδείγµατος χάριν, αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία η οποία έρχεται από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, την οποία αποδέχθηκα από
την πρώτη στιγµή που µου ήρθε πριν από επτά, περίπου, µήνες
στο γραφείο µου. Είχα πει ότι στέκοµαι θετικά απέναντι στη νοµοθετική πρωτοβουλία, πέρασε ο χρόνος, το συζητήσαµε στην
επιτροπή και σήµερα ολοκληρώνεται η διαδικασία στην Ολοµέλεια.
Είναι θετικό, γιατί, ουσιαστικά, εκπέµπουµε ένα µήνυµα και ως
πολιτικό σύστηµα ωριµότητας –αυτό που είπα πριν- και κάτι
ακόµα πιο σηµαντικό, ότι το πολιτικό σύστηµα της χώρας µας
µπορεί να σκέφτεται και να σχεδιάζει και για το µέλλον. Αυτό
είναι µία θετική, επίσης, διάσταση. Σχεδιάζουµε για το µέλλον,
κάτι που έλειπε πολλές φορές από εµάς όλους.
Επίσης, είναι δείγµα ωρίµανσης και υγείας –ποιο;- αυτό το
οποίο σήµερα ψηφίζουµε, κύριε Μανιάτη, που ουσιαστικά πρόκειται για έναν κουµπαρά του µέλλοντος, έναν κουµπαρά του
µέλλοντος για να δείξουµε δηµόσια στις γενιές τις σηµερινές και
τις επόµενες ότι υπάρχει δηµόσια κοινωνική ασφάλιση που θα
στηριχθεί στο µέλλον.
Άρα, αυτές οι φωνές ή οι κραυγές που αποτρέπουν την εισαγωγή στο δηµόσιο και λένε για καθολικό χαρακτήρα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος είναι επί µαταίω. Το δηµόσιο και
καθολικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας το στηρίζουµε. Υπάρχει και θα υπάρχει. Τελεία και παύλα!
Όµως, το στοιχείο της ωρίµανσης είναι ότι αυτός είναι ο δεύτερος κουµπαράς. Θυµίζω ότι το 2008 –όχι σε περιβάλλον πολιτικής ωρίµανσης- µία άλλη νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία
είχε έρθει εδώ και δηµιούργησε τον πρώτο κουµπαρά του
ΑΚΑΓΕ, δεν είχε την αποδοχή από όλες τις πολιτικές πλευρές.
Θετικό όµως είναι ότι υπήρξε. Δηµιουργήθηκε τότε ο ΑΚΑΓΕ, ο
οποίος δεν είναι ένας κουµπαράς χωρίς ενδιαφέρον. Σήµερα έχει
1,6 δισεκατοµµύριο ευρώ και είναι για το κοινωνικοασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας µας.
Επίσης και ο νέος κουµπαράς ο οποίος δηµιουργείται µε το
νέο λογαριασµό µέσα στη νοµοθετική πρωτοβουλία που εισάγει
η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ είναι στη σωστή κατεύθυνση, στηρίζεται από την Κυβέρνηση και θα αποτελέσει τη µελλοντική στήριξη του συνταξιοδοτικού συστήµατος της χώρας.
Θέλω να πω όµως ότι, δυστυχώς, στο δηµόσιο διάλογο και στο
διάλογο που διεξάγεται στο Κοινοβούλιο, λογικό είναι να ακουστούν και υπερβολές και ανακρίβειες αλλά είµαι υποχρεωµένος
να σταθώ σε ορισµένα σηµεία, διότι δεν χωρούν ανακρίβειες στα
ζητήµατα τα κρίσιµα, όπως είναι αυτό.
Άκουσα, παραδείγµατος χάριν, την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, τη
συµπαθέστατη κ. Χαραλαµπίδου, να λέει πριν: «Όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα µικρό καλάθι» και να το απευθύνει προς την
Κυβέρνηση. Σε ποια Κυβέρνηση; Σε µία Κυβέρνηση που παίρνει
αποφάσεις ζυγίζοντας και µετρώντας και το 1 ευρώ;
Εγώ το γυρίζω προς τα πίσω. Μάλλον για το κόµµα της το λέει,
το οποίο αφειδώς τάζει τα πάντα στους πάντες. Δεν έχω ακούσει
ούτε ένα «όχι» ή να µπαίνει ένα µέτρο σε κάτι. Αύξηση συντάξεων
ακούω. Αύξηση µισθών ακούω. Κριτική και διαπιστώσεις επίσης
ακούω. Πρόταση υπάρχει; Υπάρχει µία πρόταση να έρθει εδώ να
µας πουν πώς θα αυξηθούν οι συντάξεις ή µόνο διαπίστωση;
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Η ωρίµανση και η εξυγίανση και του πολιτικού συστήµατος εµπεριέχει το στοιχείο του να µην είσαι µόνο διαπιστωτικός και ίσως
και αυτό είναι το στοιχείο το οποίο κρίνει η κοινωνία πλέον. Γι’
αυτό και δεν δίνει και τα ποσοστά εκεί που τάζουν τα πάντα. Το
κρίσιµο µέγεθος είναι να κάνεις τη διαπίστωση και να προτείνεις
λύσεις και όχι να κραδαίνεις τους νόµους των διαπιστώσεων.
Αυτό σηµαίνει προοπτική και ωρίµανση για ένα πολιτικό σύστηµα.
Παραδείγµατος χάριν, άκουσα την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ να
λέει ότι δεν πήραµε 1 ευρώ στο ΑΚΑΓΕ από το ΦΠΑ. Στη συζήτηση στην επιτροπή εξήγησα ενδελεχώς ότι βεβαίως και πήραµε
λεφτά από το ΦΠΑ, 522.000.000 το 2009. 560.000.000 ευρώ το
2010, 571.000.000 το 2011, 473.000.000 το 2012 και το 2013 έχουµε πάρει κάποια εκατοµµύρια. Αυτή είναι η αλήθεια.
Φυσικά δεν δόθηκαν από το ΑΚΑΓΕ 400 εκατοµµύρια. Αυτή
είναι, επίσης, η δεύτερη αλήθεια. Το ταµείο του ΑΚΑΓΕ έχει σήµερα 1,6 εκατοµµύρια ευρώ, το οποίο µήνα µε το µήνα µεγαλώνει, µήνα µε το µήνα πολλαπλασιάζεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαχειρίζοµαι το χαρτοφυλάκιο
ενός πολύ δύσκολου Υπουργείου. Είναι δύσκολο Υπουργείο γιατί
ουσιαστικά αντανακλά το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους κι
αυτό το ξέρουµε όλοι. Μακάρι να είχα τη δύναµη να µπορέσω να
λειτουργήσω γαλαντόµα κι εγώ και να βγω µε υποσχεσιολογία
ότι και οι συντάξεις θα αυξηθούν και οι µισθοί θα ανέβουν.
Όµως, µπορώ να βγω και να κοιτάξω τους πάντες στα µάτια
και να πω ότι τουλάχιστον µπαίνει ένα νοικοκύρεµα το οποίο δεν
υπήρχε µέχρι τώρα. Και τουλάχιστον λέµε ότι από εδώ και πέρα
έχει µπει µία βάση που διασφαλίζει και τις συντάξεις και τις αµοιβές στο συνταξιοδοτικό σύστηµα της χώρας αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα.
Αυτό είναι το θετικό µήνυµα που εκπέµπεται για πρώτη φορά
τους τελευταίους µήνες προς την ελληνική κοινωνία, ότι όλοι
λίγο-πολύ αισθάνονται ότι µπορούµε να δούµε την αφετηρία για
µία θετική προοπτική της Ελλάδας, για τους εργαζόµενους, για
τους ανέργους, που βεβαίως συµφωνώ µε τον κ. Τριανταφύλλου
που λίγο πριν είπε ότι είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα της κρίσης,
δηλαδή η διάσταση που λέγεται ανεργία. Και, βεβαίως, καταβάλλουµε όλοι όλες µας τις δυνάµεις, εξαντλώντας και το τελευταίο
ευρώ στην κατεύθυνση αναχαίτισης της ανεργίας.
Όµως, η ανεργία δεν λύνεται ούτε µε µαγικό ραβδί ούτε µε
εξαγγελίες ούτε µε διαπιστώσεις από του Βήµατος της Βουλής.
Αντιµετωπίζεται πρώτα και κύρια µε ανάπτυξη, για την οποία παλεύει όλη η Κυβέρνηση, τα κόµµατα που τη στηρίζουν. Το καθένα
από αυτά τα κόµµατα εισπράττει και το πολιτικό του κόστος αλλά
ο ιστορικός του µέλλοντος θα ανταµείψει και τη ΔΗΜΑΡ και το
ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία πολύ σύντοµα, για τη γενναία και
θαρραλέα απόφαση να στηρίξουν µία Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας για την πατρίδα µας. Αυτή είναι η λύση και η απάντηση και,
βεβαίως, κάνουµε ό,τι µπορούµε γι’ αυτό αλλά χωρίς ανάπτυξη
και επενδύσεις δεν µπορεί να επέλθει λύση του προβλήµατος
ανεργίας.
Στο κοµµάτι, όµως, που αφορά το Υπουργείο Εργασίας, θέλω
να ξεκαθαρίσω για ακόµη µία φορά ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Το «καλάθι» χρηµατοδότησης, το γνωστό ΕΠΑΝΑΔ, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο του Υπουργείου Εργασίας, διαχειρίζεται 2,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Προηγούµενοι Υπουργοί, πριν
από εµένα, διαχειρίστηκαν τα χρήµατα αυτά στην κατεύθυνση
της αναχαίτισης της ανεργίας. Κληρονόµησα προγράµµατα τα
οποία στήριξα και συνεχίζω. Σήµερα σας λέω ότι το ταµείο αυτό
–και είναι θετικό από µία πλευρά- έχει εξαντλήσει όλους –µα
όλους- τους πόρους.
Η αναχρηµατοδότηση προγραµµάτων ανάσχεσης της ανεργίας είναι ένα θέµα. Έγιναν πολλές συναντήσεις και µε τη
ΔΗΜΑΡ και µε το ΠΑΣΟΚ, στην προσπάθεια ανεύρεσης πόρων.
Έγινε και κυβερνητική σύσκεψη και βρήκαµε τµήµατα, µέσα από
τα οποία θα µπορούσαµε να αντλήσουµε πόρους, που δεν είναι
ανεξάντλητοι.
Έχουµε στείλει εγώ και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Χατζηδάκης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κείµενο, µέσα από το οποίο ζητούµε την έγκριση της χρηµατοδότησης από άλλα προγράµµατα
σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας και αυτό γιατί πολύ
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απλά –επειδή µπαίνει κι ένα τέτοιο ερώτηµα- τα άλλα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας διαµέσου των ΜΚΟ που χρηµατοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, δεν ήθελαν την έγκριση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί πολύ απλά ήταν µέσα από το
πρόγραµµα του ΕΠΑΝΑΔ.
Τη στιγµή, όµως, που χρηµατοδοτείς από άλλα προγράµµατα,
που ξεφεύγουν από τα «γεωγραφικά όρια» του Υπουργείου Εργασίας, θέλεις έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος η χώρα να δεχθεί πρόστιµο, αν δεν είναι επιλέξιµα.
Ως Κυβέρνηση, λοιπόν, κάναµε ακριβώς αυτό που επιβάλλει
και η λογική και η νοµιµότητα, δηλαδή να µη διακινδυνεύσει η
χώρα να φάει πρόστιµο και από την άλλη, να πάρουµε πόρους
από εκεί που πιθανόν υπάρχουν για να τα ρίξουµε στην κατεύθυνση της ανάσχεσης της ανεργίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, από πλευράς Κυβέρνησης, υιοθετείται.
Είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δηµιουργεί την πεποίθηση σε
όλους ότι η Ελλάδα, το κοινωνικοασφαλιστικό µας σύστηµα έχει
παρόν κι έχει και µέλλον.
Σήµερα φτιάχνουµε τον δεύτερο κουµπαρά, έναν δεύτερο
κουµπαρά που θα αγγίξει τις επόµενες γενιές, εάν και εφόσον και εύχοµαι, όπως και όλοι µας ευχόµαστε- δεν χρειαστεί ποτέ
να τον σπάσουµε. Όµως, σε κάθε περίπτωση είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κύριο Υπουργό.
Προχωρούµε στις οµιλίες των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Κύριε Κουρουµπλή, ενδιαφέρεστε να µιλήσετε τώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν θα
µιλήσω τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Βούλτεψη,
µήπως εσείς θέλετε να πάρετε το λόγο τώρα;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θα µιλήσω σε λίγο, κύριε Πρόεδρε. Θα
ήθελα να ακούσω πρώτα τους συναδέλφους µου Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία.
Ορίστε, κύριε Μανιάτη, έχετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για εµένα έχει και µία ιδιαίτερη
συµβολική και συναισθηµατική σηµασία η σηµερινή συνεδρίαση.
Θεωρώ, όµως, πως πρόκειται για µία συνεδρίαση εξαιρετικά σηµαντική κυρίως συµβολικά, αλλά και ουσιαστικά για το εθνικό
Κοινοβούλιο.
Παρακολουθώντας τη συζήτηση όλες αυτές τις ώρες, µου
ήρθε στο µυαλό µία φράση του Γερµανού φιλόσοφου Ιµµάνουελ
Καντ, ο οποίος είπε κάποια στιγµή το εξής: «Ο ένας κοιτάζει το
νερόλακκο και βλέπει µέσα τη λάσπη, ενώ ο άλλος βλέπει τα
άστρα να αντανακλώνται». Νοµίζω ότι αυτή η φράση δείχνει σήµερα την Ελλάδα των δύο διαφορετικών όψεων, την Ελλάδα των
αντιφάσεων, την Ελλάδα της ελπίδας και ταυτόχρονα, την Ελλάδα της µεγάλης κρίσης.
Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εµάς ανήκουµε σε αυτούς
που βλέπουν τα άστρα να αντανακλώνται στο νερόλακκο και γι’
αυτό είµαστε όλοι εδώ σε αυτήν την Αίθουσα, γιατί ο καθένας
από διαφορετική οπτική γωνία, όλοι µαζί όµως, παλεύουµε να
κάνουµε ένα µέλλον καλύτερο γι’ αυτόν τον τόπο.
Υπάρχει ένα µείζον θέµα το οποίο αναδεικνύεται εµµέσως
αλλά ίσως είναι το πιο σηµαντικό από τη συζήτηση της συγκεκριµένης πρότασης νόµου. Είναι το ζήτηµα της διαγενεακής αλληλεγγύης και οφείλω, µιλώντας σε πολύ προσωπικό τόνο, να
πω ότι µου είναι ακατανόητο η γενιά αυτή που είναι σήµερα
µέσα, η γενιά που κυβερνάει τον τόπο την τελευταία δεκαετίαεικοσαετία, για τη σύνταξή της να έχει δανειστεί ήδη από τα παιδιά της και από τα εγγόνια της και να έχει στείλει ήδη το
λογαριασµό στα παιδιά και τα εγγόνια της και να µη δέχεται να
στηρίξει µία πρόταση η οποία λέει «ναι, σας χρεώσαµε αλλά
έναντι αυτού σας δίνουµε µία ελπίδα από κάτι που είναι σί-
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γουρο». Διότι τα έσοδα από υδρογονάνθρακες είναι σίγουρα και
θα σας το αποδείξω αµέσως στη συνέχεια.
Άρα, θεωρώ ότι µερικές φορές αδικούµε τον εαυτό µας, µη
πράττοντας το αυτονόητο, αυτό που είµαι βέβαιος ότι ο καθένας
από εµάς σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελε να πράξει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επίσης η σηµερινή ηµέρα έχει
ένα δικό της συµβολισµό, µια δική της σηµειολογία. Ο Πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βαγγέλης Βενιζέλος, στη χθεσινή οµιλία του
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια, στη συνάντησή του µε το Φώτη Κουβέλη αλλά και σήµερα, µιλώντας
από αυτό εδώ το Βήµα, ανέδειξε το µεγάλο θέµα που έχει τεθεί
µε το ζήτηµα της ΕΡΤ. Διότι όλοι ξέρουµε ότι το ζήτηµα της µαύρης οθόνης δεν είναι ζήτηµα ΕΡΤ ή µόνον ΕΡΤ. Το ζήτηµα της
µαύρης οθόνης έχει έναν πολύ κακό συµβολισµό και αποτελεί
πολιτικό λάθος η ένδειξη αυταρχισµού να εκλαµβάνεται ως αποφασιστικότητα.
Εµείς θέλουµε να είµαστε σαφείς. Υπάρχει ένα θέµα θεσµικής
λειτουργίας σε αυτήν τη χώρα του τρόπου λειτουργίας της Κυβέρνησης, τρόπου λειτουργίας του εθνικού Κοινοβουλίου, τρόπου λειτουργίας των θεσµών που προσδιορίζουν τον τρόπο ζωής
των πολιτών. Είναι ένα ζήτηµα, λοιπόν, θεσµικό και ταυτόχρονα
ένα θέµα που πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εµάς αποδεχόµαστε. Κανείς δεν θέλει να υπάρξει διατάραξη µιας οµαλής πολιτικής ζωής του τόπου, δηλαδή, κανένας δεν θα ήθελε για
κάποιους λόγους να διαταραχθεί η οµαλή πολιτική ζωή και η κυβερνησιµότητα αυτής της χώρας.
Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει πολλές υποχωρήσεις και έχει πληρώσει
πολύ ακριβά το τίµηµα της υπεύθυνης και πατριωτικής του στάσης, αφ’ ότου ξέσπασε η κρίση και µετά. Θέλω να θυµίσω ότι το
2009 η χώρα είχε χρεωκοπήσει. Είχε 25 δισεκατοµµύρια ευρώ
πρωτογενές έλλειµµα.
Είµαστε, λοιπόν, εδώ, γιατί πιστεύουµε βαθιά ότι έχουµε πατριωτικό καθήκον όλοι να ξεχάσουµε το παρελθόν και να δούµε
πώς µπορούµε να λύσουµε τα προβλήµατα του παρόντος και του
µέλλοντος.
Θέλω να καταστήσω σαφές, λοιπόν, το εξής: Το ΠΑΣΟΚ δεν
θέλει εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ, όµως, δεν φοβάται τις εκλογές. Διαπράττει µεγάλο πολιτικό λάθος όποιος θεωρεί ότι αυτή η παράταξη, η µεγάλη δηµοκρατική παράταξη, δεν θα σταθεί όρθια
απέναντι σε οποιαδήποτε πρόκληση. Ερχόµαστε από µακριά και
θα πάµε πολύ πιο µακριά. Οι δηµοκράτες πολίτες απαιτούν σεβασµό στη στοιχειώδη λειτουργία µίας κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Θέλουµε να σεβόµαστε και τους κυβερνητικούς εταίρους µας και το αποδεικνύουµε. Απαιτούµε το σεβασµό και από
την άλλη πλευρά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να περάσω στο σηµερινό
µας νοµοθέτηµα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν διάφορα ερωτήµατα, τα οποία τα είχαµε απαντήσει τον Αύγουστο
του 2011, όταν συζητήθηκε ο ν. 4001/2011 για τον Εθνικό Φορέα
Υδρογονανθράκων. Πολύ συνοπτικά, επειδή τέθηκαν και σήµερα,
θα τα επαναλάβω και θα δώσω σύντοµες απαντήσεις.
Ξέρουµε πόσα είναι τα αποθέµατα εθνικών υδρογονανθράκων;
Η απάντηση είναι ότι καµµία χώρα δεν ξέρει αλλά και όλες οι
χώρες κάνουν εκτιµήσεις. Γι’ αυτό και ο Παγκόσµιος Οργανισµός
Ενέργειας, κάθε χρόνο –µα, κάθε χρόνο- δηµοσιεύει τη µελέτη
του µε την εκτίµηση των παγκόσµιων αποθεµάτων σε πετρέλαιο
και φυσικό αέριο. Τα στοιχεία αυτά τα παίρνει, προφανώς, από
τις αντίστοιχες εθνικές εκτιµήσεις. Ανασφαλείς; Προφανώς ανασφαλείς. Ανακριβείς; Προφανώς ανακριβείς. Πάντα, όµως, γίνονται µε την ίδια µεθοδολογία που ακολουθούν όλες οι χώρες.
Η Ελλάδα, λοιπόν, έχει δώσει κάποιες εκτιµήσεις. Πρέπει να
διευκρινίσω ότι στην πρόταση νόµου υπάρχει και µία εκτίµηση
εσόδων που έχει γίνει µε µία βασική υπόθεση, ότι δηλαδή η τιµή
του βαρελιού του πετρελαίου τα επόµενα χρόνια θα είναι λίγο
πολύ στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, για την ακρίβεια από
90 έως 110 δολάρια. Εάν ανατραπεί αυτή η βασική υπόθεση,
τότε περνάµε σε άλλες εκτιµήσεις.
Τα 150 δισεκατοµµύρια ευρώ, λοιπόν, της επόµενης τριακονταετίας είναι οι συντηρητικοί υπολογισµοί που µας έχουν δώσει
όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται µε το χώρο.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να σας πω το εξής: Το Εθνικό Αρχείο

13205

Υδρογονανθράκων, ανήκε σε ιδιωτική εταιρεία µέχρι τον Οκτώβριο του 2011 που το πήραµε πίσω και το έχει το κράτος. Τότε
αρχίσαµε να κάνουµε κάποιους υπολογισµούς ως ελληνικό δηµόσιο. Τώρα πια ξέρει το ελληνικό δηµόσιο. Έχει όλα τα αρχεία
των ερευνών υδρογονανθράκων. Γι’ αυτό προχωρά και σχεδιάζει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Ένα δεύτερο θέµα είναι το εξής: Υπάρχει κάποια, έστω στοιχειώδης, κατοχύρωση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων µε
το θεσµικό καθεστώς που έχουµε σήµερα; Μιλώ για την ΑΟΖ.
Παρακαλώ πολύ να επαναφέρουµε στη µνήµη µας όλοι το περίφηµο άρθρο 156 του ν. 4001/2011, το οποίο χρησιµοποιήθηκε
µόλις πριν από λίγους µήνες από το σηµερινό Υπουργό Εξωτερικών κ. Αβραµόπουλο στη ρηµατική διακοίνωση που κατέθεσε
στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών έναντι της Τουρκίας, η οποία
νόµιζε ότι µπορεί να κάνει παιχνίδια µε τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα της Ελλάδας.
Άρα, έχουµε κάνει ένα σηµαντικό βήµα –δεν έχουµε λύσει το
θέµα- στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για τα ζητήµατα της
οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης, µε βάση την
αρχή της µέσης γραµµής ίσων αποστάσεων, έτσι όπως επιτάσσει
το διεθνές δίκαιο.
Κύριοι συνάδελφοι, θα κλείσω µε µία απορία. Έχω απορία,
γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ –το λέω πολύ καλοπροαίρετα- δεν υπερψηφίζει
την πρόταση νόµου –κάνοντας έστω κάποιες παρατηρήσεις- µε
δεδοµένο ότι από το Σεπτέµβριο του 2012 ο αξιότιµος Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξήγγειλε –καθυστερηµένα κατά δύο
µήνες αλλά δεν έχει σηµασία- τη δηµιουργία εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ του ταµείου αλληλεγγύης γενεών, όπως ακριβώς…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το προβλέπει το πρόγραµµα
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ακόµα καλύτερα.
Άρα, θα ήταν πολύ πιο θετικό για όλους µας να µπορούσε κανείς να συµβάλλει και τέτοιου είδους θέµατα να έχουν µία µεγαλύτερη συναποδοχή.
Θα σας πω κάτι που συνιστά µια µικρή, προσωπική µου εµπειρία από όλο αυτό το ενδιαφέρον ταξίδι σε µια πορεία της χώρας
µας να αξιοποιήσει τα εθνικά κοιτάσµατα. Υπάρχει πάντα ένα
ερώτηµα. Ακόµα και όταν φτιάχνεις νόµους, είσαι βέβαιος ότι οι
νόµοι αυτοί θα φέρουν καλό στην πατρίδα σου; Είσαι βέβαιος,
κυρίως, ότι ο νόµος θα εφαρµοστεί και πολύ περισσότερο ότι θα
εφαρµοστεί σωστά;
Πρέπει να σας πω ότι µια µικρή οµάδα Ελλήνων επιστηµόνων
–επαναλαµβάνω, µόνο Ελλήνων επιστηµόνων, ακαδηµαϊκών και
στελεχών της Δηµόσιας Διοίκησης, διαµαντιών της Δηµόσιας Διοίκησης- πήραν όλη αυτήν την πρόκληση στην πλάτη τους και
την έφεραν σε πέρας µε µηδέν κόστος για το ελληνικό δηµόσιο.
Μηδέν κόστος! Συνδιαµόρφωσαν ένα επιχειρησιακό σχέδιο
εφαρµογής του νόµου. Και επειδή υπήρχε βούληση εκ µέρους
της Κυβέρνησης να εφαρµοστεί το επιχειρησιακό σχέδιο, ήδη
βλέπουµε ότι ουσιαστικά όλα τα µεγάλα ζητήµατα έχουν δροµολογηθεί. Αναφέροµαι ασφαλώς στο ζήτηµα της διεξαγωγής των
σεισµικών ερευνών, στο ζήτηµα του διαγωνισµού για το open
door, στα ζητήµατα που έτσι και αλλιώς έρχονται για τη στελέχωση του δηµόσιου φορέα, στην υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µε τη Γαλλία, που έχει ένα από τα καλύτερα κρατικά ινστιτούτα πετρελαίου, για τη µεταφορά τεχνογνωσίας σε εµάς.
Τώρα ερχόµαστε να κλείσουµε έναν κύκλο, έναν κύκλο δηµιουργίας και θετικής συνεργασίας µε όλα τα κόµµατα. Και εδώ
θέλω να πω και το εξής, ότι όλα τα κόµµατα έχουν σταθεί µε
υπευθυνότητα σε αυτό το θέµα. Μπορεί να έχουµε µεταξύ µας
διαφωνίες. Οφείλω, όµως, να καταθέσω ότι αυτό το µεγάλο στοίχηµα δεν θα µπορούσαµε να το κερδίσουµε, εάν δεν υπήρχε τουλάχιστον η ανοχή -στη χειρότερη περίπτωση- σε αυτό που έκανε
η πατρίδα. Γιατί αυτά τα ζητήµατα, επειδή ακριβώς διεξάγονται
σε βάθος δεκαετιών, ξεπερνούν τον καθένα από εµάς προσωπικά, ξεπερνούν το κόµµα µας, ξεπερνούν τη σύνθεση της κάθε
φορά τρέχουσας κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας ή Μειοψηφίας.
Είναι πολύ πιο πάνω από εµάς και είναι ένα όµορφο δείγµα ωρι-
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µότητας του ελληνικού πολιτικού συστήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ, δώστε µου ένα λεπτό ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
Θα κλείσω αναφέροντας µερικά ζητήµατα για την ίδια την πρόταση νόµου. Προσπαθήσαµε να µεταφέρουµε την καλύτερη δυνατή διεθνή εµπειρία διαµορφώνοντας τη συγκεκριµένη πρόταση
νόµου. Και η καλύτερη εµπειρία είναι η νορβηγική. Σας θυµίζω
ότι το 20% των εσόδων από τους υδρογονάνθρακες, πηγαίνει
πάντα στο Πράσινο Ταµείο για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής στην οποία διεξάγεται η έρευνα
και γίνεται και η γεώτρηση, κυρίως όταν αυτή είναι θαλάσσια. Το
5% είναι ισχυρά αντισταθµιστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες
κυρίως –και θέλω να το διευκρινίσω αυτό- σε επίπεδο καλλικρατικού δήµου αλλά και περιφέρειας. Το υπόλοιπο εναποµένον 75%
είναι αυτό για το οποίο συζητούµε εδώ, η δηµιουργία του «κουµπαρά», του ταµείου.
Θέλω να σηµειώσω, πως θεωρώ ότι είναι πολύ καλό -και ευχαριστούµε και την Κυβέρνηση, τον αρµόδιο Υπουργό, για την αποδοχή της πρότασης- ότι για πρώτη ίσως φορά σε αυτού του
είδους τα ζητήµατα, στην πολύ σκληρή πετρελαϊκή βιοµηχανία,
στα έσοδα από αυτήν την πολύ σκληρή βιοµηχανία µπαίνει ζήτηµα ηθικής, επιχειρηµατικής ηθικής. Να σας πω εδώ ότι κάποια
στιγµή θα έρθουν τα λεφτά, ότι ήδη το πρώτο ένα εκατοµµύριο
έχει έρθει και φέτος θα έρθουν γύρω στα πέντε εκατοµµύρια µε
την κατακύρωση των τριών διαγωνισµών, την υπογραφή των
συµβάσεων για τα τρία οικόπεδα. Και του χρόνου, όταν θα βγει
ο µεγάλος διαγωνισµός, µετά τη διεξαγωγή των σεισµικών ερευνών, θα αρχίσουµε να εισπράττουµε και µισθώµατα από τις περιοχές που θα δώσουµε σε διαγωνισµούς.
Άρα, σε βάθος έξι-επτά ετών θα έρθουν τα πολλά χρήµατα και
σε βάθος τριακονταετίας θα εξαντληθούν τα κοιτάσµατα. Όµως,
τα πρώτα «µικρά», λίγα χρήµατα έχουν αρχίσει να έρχονται.
Επίσης, όσον αφορά επενδύσεις σε εταιρείες που υποβαθµίζουν το περιβάλλον, που ασχολούνται µε πυρηνικά, µε όπλα διασποράς, µε νάρκες κατά προσωπικού, µε εκµετάλλευση της παιδικής εργασίας, θέλω να πω ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι
εκτός του πεδίου πιθανών επενδύσεων του συγκεκριµένου ταµείου.
Ένα προτελευταίο σχόλιο. Έχει µεγάλη σηµασία, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, να έχουµε στο µυαλό µας κάτι,
γιατί µερικές φορές παρασυρόµαστε. Ουσιαστικά τα επόµενα
χρόνια θα ανοίξει µια µεγάλη αγορά, η αγορά έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στη χώρα µας, µια αγορά που δεν
υπάρχει τώρα. Μιλάµε για µια αγορά, στην οποία θα ασχοληθούν
πολλοί επιστήµονες. Μηχανικοί πετρελαίου, µηχανικοί περιβάλλοντος, οικονοµολόγοι, γεωλόγοι, γεωφυσικοί, µηχανικοί ορυκτών πόρων και βεβαίως, πάρα πολλοί σε τεχνικό επίπεδο. Έχει
κορυφαία σηµασία να συναποφασίσουµε κάτι: Ότι αυτή η δράση,
αυτή η αγορά θα στελεχωθεί κυρίως από Έλληνες, να κάνουµε
αυτό που ονοµάζουµε «ελληνοποίηση» της συγκεκριµένης αγοράς, δηλαδή να φροντίσουµε ώστε να δουλέψουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες επιστήµονες και Έλληνες τεχνικοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Μάλιστα και σας ευχαριστώ για την κατανόηση, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είναι σοβαρά
αυτά που λέτε, αλλά πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Για να το κάνουµε αυτό προσθέσαµε
µια νοµοτεχνική βελτίωση: Τη δυνατότητα που θα έχει ο συγκεκριµένος λογαριασµός, το συγκεκριµένο ταµείο να χρηµατοδοτεί
µεταπτυχιακά προγράµµατα σε επίπεδο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της χώρας,
έτσι σε αυτούς τους λίγους επιστήµονες που έχουµε -δεν είναι
πάνω από δέκα-δεκαπέντε στην Ελλάδα, οι καθηγητές πανεπιστηµίου που έχουµε και οι οποίοι ξέρουν για τα πετρέλαια, που
όµως παλεύουν να στήσουν µεταπτυχιακά και δεν υπάρχει χρηµατοδότηση- να δώσουµε τώρα τη δυνατότητα να το κάνουν.
Αντί, για παράδειγµα, να βάλουν δίδακτρα, να τους δώσουµε µια
µικρή χρηµατοδότηση µερικών χιλιάδων ευρώ, για να στήσουν
αυτές τις πρώτες πρωτοβουλίες. Από µόνη της η αγορά µετά θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τους δώσει τη δυνατότητα αλλά θεωρώ ότι είναι ηθικό µας χρέος
ως Βουλή των Ελλήνων να βοηθήσουµε αυτές τις προσπάθειες
των πολύ αξιόλογων Ελλήνων επιστηµόνων που ασχολούνται µε
το χώρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Έτσι γίνεται και στη Γαλλία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ακριβώς. Είναι κρίµα από τα χρήµατα
αυτά να µην πάει ένα πολύ µικρό ποσοστό σ’ αυτούς που παράγουν τη γνώση και µπορούν και να παράξουν τους µελλοντικούς
επιστήµονες που θα ασχοληθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πιστεύω, πραγµατικά, ότι όταν αυτός ο κουµπαράς, αυτό το ταµείο θα αρχίσει πραγµατικά να έχει και χρηµατική
υπόσταση -και νοµίζω ότι αυτό θα γίνει τα επόµενα τέσσερα µε
πέντε χρόνια- πιθανόν να χρειαστεί…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα έχει λεφτά το ταµείο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Από φέτος θα έρθουν τα πρώτα 5 εκατοµµύρια, ξαναλέω, και τα επόµενα πέντε χρόνια θα έχει περισσότερα λεφτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε τη
σκέψη σας, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα έχει στα πέντε χρόνια;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Σας δίνω προεκτίµηση και αυτό το
κάνω µε πολύ σεβασµό και προς εσάς και προς το ό,τι έχουν πει
όλοι οι ειδικοί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μου φαίνεται περίεργο, γι’ αυτό το
λέω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Σε βάθος –επαναλαµβάνω- τριακονταετίας τα έσοδα θα είναι 150 δισεκατοµµύρια. Πριν περάσουν
όµως έξι- επτά χρόνια δεν θα έρθουν λεφτά. Δεν πρέπει ο κόσµος να πιστέψει ότι θα λύσουµε τα προβλήµατα της Ελλάδας
µε τα πετρέλαια. Είναι αδιανόητο, είναι παράλογο, είναι παραπλανητικό. Είναι για το µέλλον, δεν είναι για το σήµερα, και χαίροµαι που όλοι οι συνάδελφοι το έχουν καταλάβει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μανιάτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, πρέπει
να πω ότι αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό δείγµα ωριµότητας όλου
του πολιτικού συστήµατος το γεγονός, πως ανεξάρτητα από τις
επιµέρους διαφοροποιήσεις µας, όλοι στηρίζουµε αυτήν την
εθνική προσπάθεια. Είµαι βέβαιος ότι και οι επόµενες κυβερνήσεις και οι επόµενες συνθέσεις του εθνικού Κοινοβουλίου θα
βοηθήσουν σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μανιάτη.
Το λόγο έχει ο κ. Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πριν από εµένα θα µιλήσει η
κ. Βούλτεψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι είπατε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να
τηρηθεί η σειρά. Πρώτα θα µιλήσει η κ. Βούλτεψη και µετά θα
µιλήσω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Γιατί εκείνη ζήτησε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ό,τι λέει ο Κανονισµός, όχι
όπως το θέλει ο καθένας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μπορώ να µιλήσω, κυρία Πρόεδρε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εγώ µπορώ να καθίσω εδώ
πέρα µέχρι το βράδυ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Καλά, τώρα θα
µαλώσουµε και για τη σειρά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα µιλήσει πρώτα η κ. Βούλτεψη και µετά εγώ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κυρία
Βούλτεψη, έχετε το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ακούστε, αν πρόκειται για «µπρα-ντεφερ» να µου το πείτε. Εγώ ζήτησα να ακούσω…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν γίνεται «µπρα-ντε-φερ».
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Η σειρά είναι έτσι.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Σας παρακαλώ, κύριε Κουρουµπλή. Ζήτησα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ο Κανονισµός λέει ότι πρέπει
να µιλήσει η κ. Βούλτεψη, εκεί µέσα το γράφει!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Βούλτεψη, οµολογουµένως ο Κανονισµός έχει µια σειρά σχετικά µε
τις τοποθετήσεις.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ο Κανονισµός το λέει αυτό.
Να ακολουθηθεί η σειρά! Η σειρά είναι αυτή, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Από τη στιγµή
που ενίσταται τώρα ο κ. Κουρουµπλής, πείτε µου εγώ τι να κάνω;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα καθίσω εδώ µέχρι το
βράδυ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ δεν θα κάνω «µπραντε-φερ» µε τον κ. Κουρουµπλή. Δεν έχω κανένα πρόβληµα και
δεν θα καθίσω µέχρι το βράδυ. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.
Έτσι κι αλλιώς όµως, ο Κανονισµός λέει ότι αφού µιλάει ο
Υπουργός, δεν µιλάει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. Έτσι δεν είναι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν λέει τίποτα τέτοιο ο Κανονισµός.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μίλησε ο κ. Μανιάτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πού το λέει ο Κανονισµός;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κάνω λάθος;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρία Κόλλια, να µιλήσω εγώ τότε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Παφίλη, ελάτε να µιλήσετε εσείς.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι, πείτε µου, θέλω να ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, τώρα
θα µαλώνουµε;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όχι, πείτε µου κάνω λάθος;
Δεν θα µιλήσω εάν δεν µιλήσει ο κ. Κουρουµπλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Θα γίνουµε τώρα θέµα και γι’ αυτό; Δεν είναι ντροπή µας αυτό;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν θα µου κάνει ο κ. Κουρουµπλής εκβιασµό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εσείς θα µιλήσετε πρώτα.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Γιατί; Φοβάστε την απάντηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν είναι
ντροπή µας να λέµε για το ποιος θα µιλήσει πρώτος;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εσείς φοβάστε και δεν µιλάτε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θέλω να ακούσω και τον κ. Μαριά πρώτα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είναι η σειρά σας να µιλήσετε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Η σειρά µου είναι µετά από εσάς, κύριε.
Είναι Υπουργός της Κυβέρνησης εδώ.
Κυρία Πρόεδρε, να τηρηθεί ο Κανονισµός.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κυρία
Βούλτεψη. Θα δούµε τι λέει ο Κανονισµός και θα σας πω ποιος
θα µιλήσει.
Ο κ. Παφίλης έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μετά από αυτήν τη «µεγάλη» ιδεολογική αντιπαράθεση δυσκολεύοµαι να…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μεγάλη πολιτική ασυµφωνία! Ούτε τα
παιδιά στο σχολείο δεν κάνουν έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτό δεν το κάνουµε όταν έχουµε πάρα πολύ σοβαρά ζητήµατα, τώρα θυµηθήκατε να περιµένει ο ένας τον άλλον;
Κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ντροπή µας αυτό; Τι παραπάνω
θα προσθέσει αν ακούσετε πρώτα ή αν ακουστείτε εσείς πρώτα;
Ορίστε, κύριε Παφίλη, συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Πάντως τον τελευταίο χρόνο πρώτη
φορά βλέπω να δηµιουργείται τέτοιο θέµα. Δεν καταλαβαίνω το
γιατί. Βέβαια υπάρχει η παροιµία που λέει: «Από τη µύγα βγάλε
ξίγκι αν µπορείς», και ισχύει για όλους.
Θα ξεκινήσω από το σοβαρό θέµα, πρωτοφανές και πιθανόν
παγκοσµίως πρωτότυπο, αυτό που συνέβη µε το «κατέβασµα»
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της ελληνικής κρατικής τηλεόρασης, η οποία παρεµπιπτόντως
εκπέµπει µέσω του «902» κανονικό πρόγραµµα αυτήν τη στιγµή.
Δεν ξέρω αν υπάρχει χώρα στον κόσµο που να µην έχει έστω
για δύο- τρεις µέρες κρατικό κανάλι –δεν λέω δηµόσιο-, κρατική
τηλεόραση και κρατική ραδιοφωνία. Κάντε µία έρευνα.
Θεωρούµε απαράδεκτη αυτήν την ενέργεια και όλοι όσοι µιλούν εδώ για το ότι το Σύνταγµα δίνει τη δυνατότητα να συµβεί
αυτό µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, φαντάζοµαι ότι
δεν πρέπει να µας κοροϊδεύουν τουλάχιστον.
Το Σύνταγµα µιλάει για «έκτακτες καταστάσεις». Τι έκτακτη κατάσταση υπήρξε εδώ για να «κατέβει» το σήµα µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και µε έναν τρόπο κυριολεκτικά γκανγκστερικό να κλείσει η Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση; Τι
έκτακτο υπήρξε; Ξαφνικά σε µία µέρα τι συνέβη; Τίποτα!
Το Σύνταγµα, όµως, το ερµηνεύετε όπως θέλετε και έτσι το
έχετε φτιάξει. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους νόµους.
Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να ανοίξει άµεσα η Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση. Για να βοηθήσουµε προς αυτήν την κατεύθυνση και να πάρει ο καθένας τις πολιτικές του ευθύνες,
έχουµε καταθέσει τροπολογία. Και σήµερα είναι κατατεθειµένη
η τροπολογία. Δεν µίλησε κανένας για αυτήν. Είναι εκπρόθεσµη
βέβαια, το ξέρουµε αυτό, και µπορεί η Κυβέρνηση να φέρει
αυτήν την δικαιολογία. Φυσικά δεν ισχύει, γιατί έχουν περάσει
τόσες εκπρόθεσµες τροπολογίες.
Ωστόσο, Κυριακή κοντή γιορτή, την Τρίτη έχει νοµοσχέδιο. Θα
είναι εµπρόθεσµη. Και σας το λέω εκ των προτέρων. Μην τολµήσει Υπουργός ή οποιοσδήποτε και πει ότι δεν έχει σχέση µε το
συζητούµενο νοµοσχέδιο, γιατί αυτό θα ξεπερνάει τα όρια του
θράσους, θα αγγίζει τα όρια της ηλιθιότητας -και το λέω συνειδητά- γιατί έχουν περάσει εδώ πάνω από εκατό-εκατόν πενήντα
τροπολογίες που δεν έχουν καµµία σχέση µε το εκάστοτε συζητούµενο νοµοσχέδιο.
Εποµένως, εµείς καλούµε όλες τις πολιτικές δυνάµεις οι
οποίες θεωρούν ότι πρέπει να ανακληθεί, να καταργηθεί η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου και οι όποιες έννοµες συνέπειες έχουν παραχθεί, την Τρίτη να θέσουν θέµα για να ψηφιστεί η τροπολογία του ΚΚΕ, όπως και εµείς –επαναλαµβάνω- θα ψηφίσουµε οποιαδήποτε ανάλογη τροπολογία ή πρόταση νόµου.
Σε ό,τι αφορά τώρα το νοµοσχέδιο. Η συζήτηση αντικειµενικά
γενικεύεται και αγγίζει συνολικά το θέµα της κοινωνικής ασφάλισης. Εµείς θέλουµε εκ των προτέρων να ξεκαθαρίσουµε κάτι
και στην Αίθουσα αλλά και γενικότερα.
Όταν εµείς λέµε «κοινωνική ασφάλιση» –και αυτό αφορά τον
κόσµο πιο πολύ- δεν εννοούµε µόνο το συνταξιοδοτικό. Γιατί συνηθίζεται –το «-ται» µε έψιλον ή και µε «αι»- να παραπέµπουν το
θέµα της κοινωνικής ασφάλισης στο συνταξιοδοτικό, άρα να λένε
οι νέοι: «µέχρι να φτάσω εγώ στη σύνταξη…Αυτό αφορά τους
ηλικιωµένους».
Για εµάς δεν είναι µόνο ή κυρίως το συνταξιοδοτικό αλλά είναι
συνολικό θέµα. Αφορά τις υπηρεσίες υγείας, αφορά την αποκατάσταση συνολικά, την κοινωνική πρόνοια, αφορά δηλαδή κάθε
άνθρωπο από τη στιγµή που έρχεται στον κόσµο µέχρι που θα
φτάσει στην ηλικία της σύνταξης.
Θα έλεγα πως είναι λίγο προκλητικό αυτό που συµβαίνει σήµερα. Σήµερα που ετοιµάζεται µία νέα επίθεση µε ολέθριες συνέπειες απέναντι στην κοινωνική ασφάλιση, έρχεται µία πρόταση
νόµου του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι µετά από τριάντα χρόνια θα µαζέψει 150 δισεκατοµµύρια στο ταµείο αλληλεγγύης των γενεών.
Γι’ αυτήν τη φρασεολογία θα µιλήσω πιο συγκεκριµένα παρακάτω. Είναι πραγµατικά προκλητικό σήµερα να λέτε, µε δεδοµένη
την αβεβαιότητα που υπάρχει σε όλους τους τοµείς, ότι θα αντιµετωπίσετε το ασφαλιστικό θέµα και µε δεύτερο «κουµπαρά»
όπως είπε – αν δεν κάνω λάθος – ο κύριος Υπουργός ή όπως είπε
η πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ που τη στηρίζουν, βέβαια, και οι
δυνάµεις που στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση. «Ζήσε Μάη µου
να φας τριφύλλι»! Συζητάµε για µετά από τριάντα χρόνια όπου
οι άνθρωποι δεν θα έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα
µε την κατάσταση που υπάρχει. Εµείς πιστεύουµε ότι θα αλλάξει
και θα ανατραπεί αλλά µε την κατάσταση που υπάρχει, εκείνοι
που είναι άνεργοι σήµερα, πότε θα το θεµελιώσουν αφού στα
τριάντα δεν πιάνουν δουλειά ακόµα; Άρα, λέµε ότι όλο αυτό είναι
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αποπροσανατολιστικό και υποκριτικό
Εµείς σ’ αυτό µία φράση θα πούµε. Συναγερµός στους εργαζόµενους, δράση τώρα για τα ασφαλιστικά ταµεία και τις συντάξεις, γιατί έρχεται νέα «θύελλα», νέα επίθεση στα ασφαλιστικά
δικαιώµατα. Με πρόσχηµα τη βιωσιµότητα των ταµείων, παρά τα
όσα διαβεβαιώνουν η Κυβέρνηση και ο Υπουργός, έρχονται νέα
µέτρα που σηµαίνουν µείωση των συντάξεων, αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ανατροπές στην υγεία και στην πρόνοια.
Εµείς ως ΚΚΕ προειδοποιούµε, όχι για να βγούµε µετά και να
πούµε ότι δικαιωθήκαµε, γιατί έχουµε δικαιωθεί απόλυτα και απέναντι σε όλες τις πολιτικές δυνάµεις µέσα στην Αίθουσα. Όταν η
Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδίαζε όλα αυτά τα µέτρα χωρίς µνηµόνια,
κάποιοι ψήφιζαν «λευκό» στην «Πράσινη Βίβλο» στο Ευρωκοινοβούλιο και έγινε αντικείµενο σκληρής αντιπαράθεσης. Κάποιοι
ψήφιζαν υπέρ, όπως το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία, και µιλάω
και για το Συνασπισµό τότε. Όταν σχεδιαζόταν η κατάργηση των
συλλογικών συµβάσεων, όταν το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
στη Βουλή έλεγε ότι θα µας πάνε σε εργασιακό µεσαίωνα, µας
λέγατε γραφικούς. Ποιος είχε δίκιο; Εσείς ή εµείς; Πού φθάσατε
λοιπόν σήµερα;
Λέµε, λοιπόν, στον κόσµο: «Κανένας εφησυχασµός». Ο σχεδιασµός είναι να χειροτερέψει η κατάσταση. Ήδη από το 2015,
η βασική σύνταξη λέει ότι θα είναι 360 ευρώ µε τα σηµερινά δεδοµένα, γιατί µπορεί να πάει και 100 και 150 αν δεν υπάρξει ξεσηκωµός. Λέµε λοιπόν: «Δράση, διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωµάτων». Δεν υπάρχουν «Μεσσίες» σε αυτόν τον τόπο. Ο
ίδιος ο λαός µπορεί να σώσει τον εαυτό του αγωνιζόµενος και
ανατρέποντας αυτό το σύστηµα.
Κάτι ακόµα. Επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτά που έδωσε ο καπιταλισµός, επειδή τα είχε και ο ίδιος ανάγκη και επειδή πιέστηκε
από το εργατικό κίνηµα, από τις σοσιαλιστικές χώρες, δεν πρόκειται να τα ξαναδώσει πίσω. Άλλωστε κανένας δεν τα υπόσχεται
ούτε καν εκείνοι που λένε ότι θα ανατρέψουν τα µνηµόνια.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι ποιος είναι ο ένοχος γι’ αυτήν την
κατάσταση. Εδώ δεν µπορούµε να κάνουµε –για να µιλήσω «ελληνικά»- delete, δηλαδή «ό,τι έγινε έγινε, παιδιά, µετά την αποµάκρυνση από το ταµείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται». Ποιος
φταίει που φτάσαµε έως εδώ; Φταίνε οι εργαζόµενοι; Φταίει η
συνολική πολιτική των κυβερνήσεων που ακολουθήθηκε µέχρι
τώρα και που δεν ήταν ούτε κακοδιαχείριση ούτε λάθος υπολογισµοί ούτε τίποτα. Είχε στρατηγική. Ανάλογα µε τη φάση που
βρισκόταν το καπιταλιστικό σύστηµα, υπονοµευόταν η κοινωνική
ασφάλιση ή δίνονταν κάποιες παροχές, πάντα όµως µ’ ένα
στόχο, µε στόχο την εξυπηρέτηση των συµφερόντων του κεφαλαίου.
Σήµερα και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και όλοι οι υπερασπιστές του συστήµατος κρύβονται πίσω από το δάκτυλό τους
και προσπαθούν να καλύψουν τις βασικές αιτίες. Λένε: «Γήρανση
του πληθυσµού, µεγάλες συντάξεις, συντάξεις-«µαϊµού», κακοδιαχείριση κ.λπ.» και καταλήγουν να κατηγορούν τους ίδιους
τους εργαζόµενους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Δεν κατηγορούµε τους συνταξιούχους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Καταλήγουν να κατηγορούν για τη
δική τους πολιτική, γιατί έδωσαν συντάξεις. Ποιος τις έδωσε, που
κουνάτε το κεφάλι; Ποιος τους έδωσε προνοµιακές συντάξεις;
Στους δικούς σας δώσατε, για να κάνετε συµµαχία. Ποιος έδωσε
σύνταξη στα σαράντα και µία σειρά από άλλα προκλητικά, για
τους υπόλοιπους εργαζόµενους, προνόµια τότε; Το ΚΚΕ τα
έδωσε; Εµείς ήµασταν αντίθετοι και στην επιδοµατική πολιτική
και σε όλα. Γι’ αυτό κι αφανιζόµασταν στο δηµόσιο τοµέα. Εσείς
δεν τα κάνατε; Γιατί τα κάνατε αυτά; Για να χωρίσετε τους εργαζόµενους, για να µπορείτε να τους παίρνετε την ψήφο. Και βγαίνετε κι από πάνω τώρα και κατηγορείτε, λες κι αυτόν εδώ τον
τόπο τον κυβέρνησαν κάποιοι άλλοι, από άλλο πλανήτη και δεν
τον κυβερνάτε εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτές είναι όµως οι αιτίες; Αυτά έφεραν το ασφαλιστικό σύστηµα σε αυτήν την αδιέξοδη κατάσταση; Για να δούµε, λοιπόν,
από το ’50 µέχρι το ’84, ποιος κυβερνούσε την Ελλάδα; Το Κοµµουνιστικό Κόµµα ή εσείς; Πού πήγαν ο ιδρώτας και το αίµα –κυριολεκτικά- των γονιών µας -κι ένα µεγάλο µέρος δικό µας- οι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οποίοι τσακίστηκαν στην οικοδοµή, σε συνθήκες άθλιες, έδωσαν
το αίµα τους το ίδιο -πολλοί δεν γύρισαν πίσω- και πλήρωσαν
τόσα; Πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά; Άτοκα στην Τράπεζα της
Ελλάδας, στους «Τσάτσους», στους «Μποδοσάκηδες», σε όλους
αυτούς που υποτίθεται ότι έχτισαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Εκεί
πήγαν. Θα τα πάρετε πίσω; Σε 68 δισεκατοµµύρια υπολογίζονται
-να σας πω εγώ 50 δισεκατοµµύρια- στο ΙΚΑ µόνο. Θα τα πάρετε;
Τι πάει να πει «ό,τι έγινε, έγινε»;
Από ποιον τα ζητάτε λοιπόν; Από αυτόν που δούλεψε τριάντα
και τριάντα πέντε χρόνια κι έσπασε τα κόκαλά του; Πάτε και του
λέτε: «θα ζήσεις µε 400 ευρώ»; Και λέτε ότι φταίνε οι συντάξεις«µαϊµού» κι όλα τα υπόλοιπα; Αυτά θα τα πάρετε; Πήρατε τίποτα
εσείς του ΠΑΣΟΚ, που έλεγε ο κ. Κακλαµάνης εδώ ότι παρέδωσε
το ’81; Τι τους κάνατε όλους αυτούς; Ζάµπλουτοι είναι όλοι. Είδατε κανέναν από τους «τσάτσους» και όλους αυτούς που είχαν
τις προβληµατικές επιχειρήσεις να έπαθε τίποτα; Τις πήρατε, τις
ξεχρέωσε ο ελληνικός λαός και τις ξαναδώσατε εσείς και η Νέα
Δηµοκρατία τζάµπα. Δώσατε εργοστάσιο µε 1,2 δισεκατοµµύριο
δραχµές stock, το οποίο πουλήθηκε 300 εκατοµµύρια επί κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας! Ποιον κατηγορείτε τώρα και λέτε ότι
κατέρρευσε το ασφαλιστικό σύστηµα;
Πάµε τώρα στις δεκαετίες ’90 και 2000. Όλοι σας, πλην Λακεδαιµονίων, ήσασταν στον τζόγο του Χρηµατιστηρίου. Θυµηθείτε
τι λέγατε τότε. Εδώ µας κάνατε όχι απλώς κριτική και πόλεµο
αλλά µας κοροϊδεύατε γιατί αρνούµασταν να µπουν τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων στον τζόγο του Χρηµατιστηρίου. Τα βάλατε στον τζόγο. Πόσα έχασαν οι εργαζόµενοι;
Δισεκατοµµύρια! Ποιος τα κέρδισε στον τζόγο του Χρηµατιστηρίου; Φυσικά οι κεφαλαιοκράτες, ίσως κι ένα κοµµάτι του υπόλοιπου πληθυσµού που έπαιξε σε αυτόν τον τζόγο.
Τι έγινε, λοιπόν, µε το «κούρεµα»; Εδώ θα πληρώσετε ακριβά
–πολιτικά εννοώ- αργά ή γρήγορα. Να το ξέρετε. Με ποιο δικαίωµα κλέψατε –κυριολεκτικά κλέψατε- τον ιδρώτα γενεών κι
έρχεστε µε θράσος να µιλήσετε για αλληλεγγύη γενεών; Με το
«κούρεµα», τους κλέψατε µέσα σε µία νύχτα, 17 δισεκατοµµύρια
ευρώ που ήταν δικά τους λεφτά -κυρίως δικά τους ή, θα έλεγα,
µόνο δικά τους- δουλεµένα, όλα αυτά τα χρόνια. Και γιατί είναι
µόνο δικά τους; Γιατί είναι µέρος της υπεραξίας που παράγουν.
Γιατί αυτό που βάζει ο εργοδότης είναι ψεύτικο, το αφαιρεί συνολικά από το µισθό. Γιατί αυτό που βάζει το κράτος πάλι του εργαζόµενου είναι.
Αυτά τους τα κλέψατε µέσα σε µία νύχτα κι έρχεστε εδώ µε
µία άθλια προπαγάνδα για την αλληλεγγύη των γενεών. Τι λέτε,
λοιπόν, εσείς; Τι είπατε εδώ; Έφυγε και ο κ. Μανιάτης για να του
τα πω ευθέως. Λέτε, λοιπόν, ότι «η γενιά τούτη ή η προηγούµενη
–δεν έχει σηµασία- έφαγε τα λεφτά των παιδιών της». Αλήθεια,
ο οικοδόµος είκοσι πέντε χρόνια στη σκαλωσιά έφαγε τα λεφτά
του παιδιού του; Αλήθεια, ο ναυτεργάτης στο τρίτο αµπάρι
έφαγε τα λεφτά του παιδιού του, δουλεύοντας είκοσι πέντε και
τριάντα χρόνια; Αλήθεια, οι εργάτριες στην κλωστοϋφαντουργία,
που οι µισές είχαν αναπνευστικά προβλήµατα και καρκίνο πολλές
φορές, έφαγαν τα λεφτά των παιδιών τους; Αλήθεια, όλοι αυτοί
οι οποίοι παράγουν τον κοινωνικό πλούτο και δούλευαν είκοσι
πέντε και τριάντα και τριάντα πέντε χρόνια, δανείστηκαν από το
µέλλον των παιδιών τους;
Δεν ντρέπεστε; Έχετε ξεπεράσει κάθε όριο; Θέλετε να βάλετε
τα παιδιά των εργατών να βρίζουν τους πατεράδες τους που
ακολούθησαν τίµια ζωή και έχτισαν την σύγχρονη Ελλάδα; Εκεί
φτάνετε. Για να υπερασπιστείτε ποιους; Αυτούς που δεν έχουν
κανένα πρόβληµα. Διότι η αλληλεγγύη των γενεών στους καπιταλιστές είναι δεδοµένη. Τα παιδιά της πλουτοκρατίας τα έχουν
όλα έτοιµα. Αυτοί έχουν κλέψει τον ιδρώτα των γενεών ολόκληρων, της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολουµένων, της πλειοψηφίας του λαού.
Και πάτε να ενοχοποιήσετε σήµερα ακόµα και µε τον τίτλο
αυτού του νοµοσχεδίου «Αλληλεγγύη των Γενεών». Ποιων γενεών αλήθεια; Αυτών που δουλεύουν ή αυτών που εκµεταλλεύονται όλους τους υπόλοιπους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα ολοκληρώσω.
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Τέτοια είναι η προπαγάνδα σας. Και πάτε να αποπροσανατολίσετε τον λαό. Και πέρασε σε ένα βαθµό αλλά θα ανατραπεί
αυτή η προπαγάνδα και αυτοί θα κάνουν αυτό που πρέπει. Να
είστε σίγουροι ότι η νέα γενιά θα πάρει την εξουσία στα χέρια
της. Θα το ξεπληρώσει αυτό.
Σε ποιους το λέτε αλήθεια; Έχετε µετρήσει πόσες χιλιάδες
σκοτώθηκαν πάνω στη δουλειά, πόσες χιλιάδες ακρωτηριάστηκαν, πόσες χιλιάδες, δεκάδες και εκατοντάδες έπαθαν επαγγελµατικές ασθένειες εξαιτίας έλλειψης µέτρων προστασίας,
υγιεινής και ασφάλειας; Και µιλάτε για «αλληλεγγύη γενεών»;
Αυτά πρέπει να τα δει η εργατική τάξη κατάµατα και να ξεσηκωθεί.
Και τώρα λέτε όσον αφορά τις συντάξεις -µε ποιο αντίκρισµα
αλήθεια;- ότι ένα εκατοµµύριο τριακόσιες είκοσι επτά κύριες συντάξεις, δηλαδή το 46%, θα είναι κάτω από 500 ευρώ. Ναι ή όχι,
κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Αν είναι από τα στοιχεία που σας έχω
δώσει…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Από αυτά είναι.
Λέτε ότι τετρακόσιες χιλιάδες, το 14%, θα είναι 500 µε 600
ευρώ. Το 78%, δηλαδή, θα είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Αυτή είναι
η αµοιβή του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήµατος σε αυτούς
που έχτισαν την Ελλάδα. Και 6% είναι πάνω από 1.700 ευρώ.
Τόσες είναι οι συντάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Σας παρακαλώ, κύριε Παφίλη, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εµείς λέµε ότι πρέπει να σηµάνει συναγερµός στους εργαζόµενους για αγώνα τώρα για τη διάσωση του θεσµού της κοινωνικής ασφάλισης, τον οποίο θέλετε να τον καταργήσετε. Ήδη, οι
ιδιωτικές εταιρείες ασφαλίσεων ετοιµάζονται να κάνουν πάρτι.
Βέβαια, πάνω σε ερείπια δεν θα κάνουν και πολύ µεγάλο.
Ο εργαζόµενος πρέπει να παλέψει για αποκλειστικό δηµόσιο
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και συνολικά να αντιληφθεί ότι
ο καπιταλισµός πια αυτά που είχε να δώσει, τα έδωσε. Η µεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι δεν υπόσχεται ότι θα ξαναδώσει αυτά
τα λίγα, τα ψίχουλα, που είχε δώσει το προηγούµενο διάστηµα.
Άρα, στην ηµερήσια διάταξη έτσι ή αλλιώς, ό,τι και να πείτε,
µπαίνει το σύστηµα της ανατροπής του, µπαίνει το να πάρουν
αυτοί όλοι τους οποίους θεωρείτε υπεύθυνους τον πλούτο στα
χέρια τους. Γιατί πλούτος υπάρχει άπειρος και υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες στην κοινωνία.
Όσο για τα πετρέλαια τα έχετε δώσει ήδη -ή θα τα δώσετεστις ξένες εταιρείες και στις πολυεθνικές. Κι έχετε φτιάξει και
ένα γραφείο –που πανηγυρίζετε ότι είναι γραφείο- το οποίο τι θα
κάνει; Θα µοιράζει -αυτό θα κάνει- στις εταιρείες τα οικόπεδα και
τα πετρέλαια.
Αυτά ο λαός πρέπει να τα κάνει κοινωνική ιδιοκτησία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε Παφίλη.
Το λόγο έχει ο κ. Επαµεινώνδας Μαριάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, πριν περάσω στο ζήτηµα της πρότασης νόµου, η οποία έχει γίνει δεκτή και από τον Υπουργό -και
κατά την έννοια αυτή έχει αποκτήσει πολύ µεγαλύτερη σηµασία
από ό,τι οι γνωστές προτάσεις νόµου που απλά συζητούνται,
χωρίς να ψηφίζονται- επιτρέψτε µου να αναφερθώ, όπως και αρκετοί άλλοι, στην τελευταία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου η
οποία δεν αφορά µόνο την ΕΡΤ, αφορά πάρα πολλές δηµόσιες
επιχειρήσεις και οργανισµούς.
Με εντυπωσίασαν οι διάφορες παρατηρήσεις που έκανε ο κ.
Βενιζέλος και µερικοί Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που ανακάλυψαν
ότι οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου ενέχουν το στοιχείο
του αυταρχισµού, ενέχουν το στοιχείο της υποβάθµισης της δηµοκρατίας, ενέχουν το στοιχείο της µη ορθής λειτουργίας του
Κοινοβουλίου κ.λπ..
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Θυµάστε ότι από αυτό το Βήµα, είχα πει ότι το µνηµόνιο βλάπτει σοβαρά την οικονοµία, βλάπτει σοβαρά την υγεία, µια και
πλέον έχουν διαλυθεί τα νοσοκοµεία αλλά βλάπτει επίσης σοβαρά και τη δηµοκρατία. Είχαµε εξηγήσει ότι µε τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που έρχονται σωρηδόν εδώ, η Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει σε ισχύ συγκεκριµένες
διατάξεις επί εκατόν τριάντα µέρες τουλάχιστον. Διότι ψηφίζεται
η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, σύµφωνα µε το Σύνταγµα
παράγει αποτελέσµατα, εντός σαράντα ηµερών πρέπει να έρθει
να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο και εντός τριών µηνών να ψηφιστεί. Δηλαδή, επί εκατόν τριάντα ηµέρες θα ισχύσει και θα παράγει έννοµα αποτελέσµατα µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ακόµη και αν η πλειοψηφία της Βουλής δεν την κυρώσει.
Είπαµε ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Είπαµε ότι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που έχετε φέρει και έχετε κυρώσει συνολικά
και το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ και η Νέα Δηµοκρατία -αλλά απευθύνοµαι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί έβαλε αυτές τις αιτιάσεις για τη σηµερινή πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου- είναι επικίνδυνη, διότι
είναι λειτουργία ενός κράτους έκτακτης ανάγκης που καταλύει
τη δηµοκρατία.
Σας είχαµε κάνει και παρατηρήσεις. Προσέξτε. Σας είχαµε πει
ότι δεν συνεδρίασε το Υπουργικό Συµβούλιο. Σας λέγαµε:
«Φέρτε µας απόφαση ότι συνεδρίασε το Υπουργικό Συµβούλιο.»
Δεν σας ένοιαζε. Σας είπαµε να µας φέρετε ποιοι Υπουργοί ψήφισαν «υπέρ» από τα Πρακτικά. Δεν σας ένοιαζε. Σας εξηγήσαµε
ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι επικίνδυνη. Δεν σας ενδιέφερε.
Και τώρα -διότι όταν µπεις σε αυτήν την ατραπό, δεν είναι ότι
θα χτυπήσεις µόνο την αντιµνηµονιακή αντιπολίτευση του δηµοκρατικού τόξου- σε λίγο, είστε και εσείς τα θύµατα. Και τώρα διαµαρτύρεστε. Είχατε δυο Υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και δυο που
υπέδειξε η ΔΗΜΑΡ που δεν υπέγραψαν την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, γιατί δεν υπέγραψαν την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. Και από εκεί και πέρα τώρα διαµαρτύρεστε.
Ορθώς διαµαρτύρεστε, κατά την έννοια ότι έχουµε µια αντιδηµοκρατική διαδικασία, µια εκτροπή. Εσείς, όµως, ανοίξατε το
δρόµο. Ψηφίσατε και εγκρίνατε εδώ τόσες πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου όσες δεν είχαν έρθει από τη Μεταπολίτευση µέχρι
την Κυβέρνηση Παπαδήµου. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Εποµένως, µη λέτε πολλά πράγµατα, διότι έχετε τεράστια ευθύνη.
Η συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αναθέτει το
ξεπούληµα της περιουσίας και τις ρυθµίσεις περί απολύσεων
στον Υπουργό Οικονοµικών και πού αλλού; Προσέξτε: Στον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης. Δηλαδή, εξηγεί ότι θα εφαρµοστεί
αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου µε τα ΜΑΤ. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα. Αυτό λέει η πράξη, αν τη διαβάσετε σωστά.
Και, βεβαίως, οδηγηθήκαµε στο να καταργηθεί η δηµόσια ραδιοτηλεόραση, να έχουµε το µαύρο στις οθόνες. Και αυτήν τη
στιγµή συµβαίνει να µη λειτουργεί και η τηλεόραση της Βουλής.
Από πού και ως πού; Ποιος έχει αρµοδιότητα; Η τηλεόραση της
Βουλής ανήκει ως Οργανισµός στη Βουλή; Με ποιο δικαίωµα µε
αυτήν τη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου η Κυβέρνηση παρεµβαίνει στις λειτουργίες της Βουλής; Είναι παράνοµο αυτό που
κάνετε και δεν επιτρέπεται.
Και είχαµε εξηγήσει ότι η λειτουργία της τηλεόρασης της Βουλής έχει αξία, όχι για τα επιµέρους προγράµµατα που παρουσιάζει, αλλά γιατί δείχνει ζωντανά τις συνεδριάσεις. Και ξέρετε γιατί
το κάνετε; Διότι δεν θέλετε να φαίνονται οι συνεδριάσεις που γίνονται εδώ. Διότι τελικά απεδείχθη ότι είχε µεγάλη θεαµατικότητα, όταν γινόταν η Ολοµέλεια της Βουλής και έβλεπε ο ελληνικός λαός τα αίσχη τα οποία γίνονταν εδώ, τις αντιδηµοκρατικές, αντισυνταγµατικές διαδικασίες. Και τώρα θέλετε να το κλείσετε. Για να περάσετε τι; Να δηµιουργήσετε καταστάσεις όπου
δεν θα υπάρχει δηµοκρατικός διάλογος, δεν θα φαίνεται τίποτα
προς τα έξω.
Επιτίθεστε, λοιπόν, στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα! Αν, µάλιστα, έχετε στο νου να πάτε και σε
εκλογές, προσέξτε: Χωρίς δηµόσια τηλεόραση ποιος θα εµφανιστεί και µε ποιους όρους τηλεοπτικά; Με τους όρους των ιδιωτικών καναλιών; Και ποιος θα παίζει ρόλο από εκεί; Και ποιος θα
κάνει τον προεκλογικό αγώνα;
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Λοιπόν, αυτά τα οποία κάνει αυτή τη στιγµή η Κυβέρνηση
έχουν ξεπεράσει τα όρια. Γι’ αυτό έχετε απέναντί σας και θεσµικούς παράγοντες και στο εξωτερικό όλα τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Και τώρα, αν αληθεύει αυτό, άκουσα ότι ο κ. Στουρνάρας
έστειλε και ένα e-mail που απαγορεύει –λέει- την αναµετάδοση
του ό,τι παράγει η ΕΡΤ από άλλες τηλεοράσεις. Και ρωτάω:
Επειδή γίνεται αναµετάδοση και από την European Broadcasting
Union, την EBU, που δίνει σήµα της ΝΕΤ σε κανάλια βελγικά, γαλλικά και απείλησε ότι όποιοι κάνουν αναµετάδοση θα τους στείλει
στον εισαγγελέα. Θα στείλει και την EBU στον εισαγγελέα, θα
στείλει και την κρατική τηλεόραση της Γαλλίας και του Βελγίου
που µεταδίδει το σήµα;
Έχετε πάει πολύ µακριά και καλό είναι να το δείτε.
Όλα αυτά, βεβαίως, οδήγησαν σε µια τεράστια κινητοποίηση
του ελληνικού λαού, την οποία πριν λίγο καιρό δεν φανταζόσασταν.
Όταν ήρθε εδώ ειρωνευόµενος κάποιος συνάδελφος να µου
πει πριν λίγες ηµέρες: «Τι γίνεται, κύριε Μαριά, µε την πρότασή
σας περί αποχώρησης από τη Βουλή;», του εξήγησα ότι χρειάζονται δύο προϋποθέσεις: Η µία είναι ο ικανός αριθµός Βουλευτών και η άλλη οι µαζικές κινητοποιήσεις.
Του είπα, όµως, ότι η πρόσκληση είναι ανοιχτή και σύντοµα θα
υπάρξουν µεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του λαού, για τις οποίες
θα στενοχωρηθεί. Δεν πέρασαν παρά έξι ηµέρες από τότε που
είχα πει αυτά κι έχουµε τεράστιες κινητοποιήσεις του ελληνικού
λαού, διότι δεν ανέχεται την αντιδηµοκρατική διαδικασία, το «φίµωµα». Έχουµε συγκεντρώσεις και σήµερα και χτες χιλιάδων ανθρώπων, όχι µόνο στο ραδιοµέγαρο, αλλά και στο Ηράκλειο της
Κρήτης, όπου εκεί ο κόσµος αντιστέκεται µε µεγάλες συγκεντρώσεις. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτά, λοιπόν, οδηγούν
σε αστάθεια τον κυβερνητικό συνασπισµό.
Για εµάς, µετά απ’ αυτά που διηµείφθησαν χθες, δεν υφίσταται
η δεδηλωµένη. Είναι δεδοµένο αυτό. Ο κ. Βενιζέλος τα εξήγησε
πριν λίγο, αν κατάλαβα καλά. Έβαλε τα όρια µέχρι τη Δευτέρα
και είπε ότι αν δεν λειτουργήσει η ΝΕΤ, αν δεν ψηφιστεί το νοµοσχέδιο και αν δεν γίνει δεκτό να αποσυρθεί η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, δεν θα προχωρήσει από εκεί και πέρα η κυβερνητική συνεργασία.
Έχει µπει πλέον µια τέτοια διαδικασία που δείχνει την αστάθεια του πολιτικού συστήµατος, του συστήµατος της τρόικα.
Εµείς, βέβαια, κάναµε µια πρόταση, πριν καν υπάρξουν οι τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ που αµφισβητούσαν τη δεδηλωµένη -την
έκανε ο Πάνος Καµµένος- και είπαµε ότι θέλουµε να κάνουµε
πρόταση µοµφής. Δεν διαθέτουµε φυσικά πενήντα Βουλευτές
και απευθυνθήκαµε στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ για να υπάρξει η συγκέντρωση υπογραφών. Δεν έχει γίνει δυνατή µέχρι στιγµής. Από
εκεί και πέρα, η πρόταση έγινε. Η ευθύνη είναι των συναδέλφων,
αν επιθυµούν να τη συνυπογράψουν.
Σε σχέση τώρα µε το ασφαλιστικό: Ακούσαµε µια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του κ. Μίµη Ανδρουλάκη. Και πρέπει να πούµε ότι έθεσε τα θέµατα σε µεγάλο βαθµό, έτσι όπως είχαν υπάρξει και οι διαχρονικές ευθύνες.
Ας µην πάµε στην παρελθοντολογία. Ας πάµε στο µνηµόνιο.
Πρώτον, το µνηµόνιο οδήγησε -και το ξέρετε καλά- στο PSI.
Το PSI, δηλαδή το κούρεµα, ήταν κούρεµα των οµολόγων των
ασφαλιστικών ταµείων. Στην ουσία διέλυσαν την περιουσία. Άρα,
δεν µπορεί να υπάρξει ασφαλιστικό σύστηµα µε αυτές τις προϋποθέσεις.
Δεύτερον, να πάρετε την έκθεση του Ειδικού Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής, που στελεχώνεται από επιστήµονες,
η οποία λέει ότι θα υπάρξει άµεσα πρόβληµα σε πάρα πολλά
ασφαλιστικά ταµεία. Να θυµηθείτε ότι µειώσατε µισθούς και συντάξεις. Να θυµηθείτε ότι φτιάξατε ρυθµίσεις του µνηµονίου για
το ασφαλιστικό µέχρι το 2060, λες και έχετε αρµοδιότητα να
πάτε µέχρι το 2060 ή λες και µπορείτε να προσδιορίσετε τι θα
γίνει µέχρι το 2060.
Και αφού διαλύσατε το ασφαλιστικό, αφού έχετε επιτεθεί στις
συντάξεις, τώρα έρχονται οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ -και συµφωνούν απ’ ό,τι βλέπω κι οι υπόλοιποι της συγκυβέρνησης- και
λένε: «Θα σας λύσουµε το πρόβληµα, γιατί θα φτιάξουµε αυτό
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το Ταµείο».
Εγώ θα σας πω το εξής: Σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα πριν καιρό
µας κάνατε επίθεση, όταν είχαµε πει ότι µπορούν να τιτλοποιηθούν τα µελλοντικά έσοδα από την εξόρυξη φυσικού αερίου και
πετρελαίου. Το θυµάστε; Λέγατε ότι αυτά δεν ισχύουν και ότι
είναι άσχετα. Είχαµε εξηγήσει πώς µπορεί να γίνει τιτλοποίηση
και είχαµε φέρει και µια µελέτη του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης. Κι εσείς ειρωνευόσασταν.
Τώρα, λοιπόν, έρχεται αυτή η πρόταση. Αυτή την πρόταση την
δείξατε στον κ. Στουρνάρα; Και θα σας πω γιατί. Τώρα θα καταλάβετε. Τι λέει, λοιπόν, το µνηµόνιο, για να τα θυµηθούµε; Το
µνηµόνιο λέει ότι η Ελλάδα πρέπει από το 2015 και µετά να έχει
πλεονάσµατα και ότι το πρωτογενές πλεόνασµα πρέπει να είναι
από 4,5% και πάνω, για να γίνει διανοµή ποσών. Δηλαδή, ό,τι θα
υπάρχει µέχρι 4,5% επί του ΑΕΠ, δεν θα εισπράττεται από το ελληνικό δηµόσιο, αλλά θα πηγαίνει στους δανειστές.
Σας υπολογίζω εγώ ένα ΑΕΠ 200 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το
4,5% είναι 9 δισεκατοµµύρια το χρόνο. Το υπόλοιπο -µακάρι να
έχουµε 5%, 6%- θα πηγαίνει 70% για την ανάπτυξη και 30%
στους δανειστές.
Άρα, στην καλύτερη περίπτωση, θα πρέπει 10 δισεκατοµµύρια
τουλάχιστον το χρόνο να πηγαίνουν στους δανειστές. Αυτή είναι
δέσµευση.
Δεύτερη δέσµευση: Το 50% των εσόδων από υδρογονάνθρακες, βάσει του µνηµονίου, είναι εγγύηση για τους δανειστές.
Γι’ αυτό λέω αν τα είπατε στον Στουρνάρα. Έρχεστε εδώ µε
µια ωραία πρόταση. Εγώ θα τη ψηφίσω και θα σας πω γιατί. Διότι
σε δεκαπέντε ηµέρες θα έρθει εδώ και θα αλλάξει ο νόµος.
Άκουσε, Αλέξη, διότι έφερες αντιρρήσεις κι εσύ και ο ΣΥΡΙΖΑ
γι’ αυτό το θέµα. Εγώ θα το πάω ανάποδα. Λέει, λοιπόν, εδώ ότι
στα επόµενα είκοσι πέντε µε τριάντα χρόνια µπορεί τα έσοδα να
είναι 150 δισεκατοµµύρια, εκ των οποίων το 70% θα πηγαίνει σε
αυτό το Ταµείο. Πολύ ωραία. Και θα ψηφιστεί, διότι έχει και τη
σύµφωνη γνώµη του Υπουργού, έχει και έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Πολύ ωραία. Στο άρθρο 2, παράγραφος 2 λέει: «Ποσοστό των εσόδων…» -κ.λπ.- «…θα το ρυθµίζει υπουργική
απόφαση, το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το 70%
των ετησίων εσόδων.» Πολύ ωραία. Το υπολόγισα αυτό και βγαίνει, περίπου, 5 δισεκατοµµύρια. Εµείς θα το ψηφίσουµε.
Μόλις το δει η τρόικα και ο Στουρνάρας, σας διαβεβαιώ εγώ,
ότι σε λίγο καιρό θα φέρετε νέο νόµο. Διότι αυτό που ψηφίζετε
–και καλά κάνετε, εγώ θα το υποστηρίξω, αλλά δεν έχετε καταλάβει τι ψηφίζετε- είναι ενάντια σε συγκεκριµένες δεσµεύσεις
του µνηµονίου. Επειδή, όµως, το µνηµόνιο είναι απλώς νόµος, µε
νέο νόµο αλλάζει.
Λέµε, λοιπόν, εµείς: Πολύ ωραία. Θα ψηφίσουµε αυτό και τα 5
δισεκατοµµύρια το χρόνο, µελλοντικών εσόδων, µε νόµο, θα πηγαίνουν υπέρ του Ταµείου Αλληλεγγύης. Συµφωνούµε. Αν αυτό
το νοµοσχέδιο, αφού πάρει ΦΕΚ, µπορέσει και µείνει σε ισχύ
πάνω από ένα - δυο µήνες απ’ την ώρα που θα το πάρει είδηση
ο κ. Στουρνάρας -διότι φαντάζοµαι δεν το πήρε είδηση- και η
τρόικα, τότε θα δούµε.
Μην έρχεστε, όµως, τότε και λέτε: «Ξέρετε, δεν το γνωρίζαµε.
Να το πάρουµε πίσω». Γιατί; Διότι αυτό το νοµοσχέδιο, επί της
ουσίας, τι κάνει; Είναι µια διγλωσσία. Θέλετε να πείτε ότι θα βοηθήσετε στο ασφαλιστικό, αλλά το έχετε διαλύσει.
Εµείς, λοιπόν, σας λέµε: Πολύ ωραία. Μετά τις παρατηρήσεις
που σας κάναµε, θα το ψηφίσουµε. Θα σας ψηφίσουµε και όλα
τα άρθρα. Και θα επιµείνουµε εµείς µετά να εφαρµοστεί. Την
επόµενη και τη µεθεπόµενη χρονιά, όµως, δεν θα µπορεί να
πάρει τα ποσά να πάνε στο Ειδικό Ταµείο, στο λογαριασµό της
τρόικα. Διότι, όποιος Υπουργός το κάνει, θα παρανοµεί. Θα περιµένουµε, λοιπόν, να δούµε αν θα ισχύσει πολύ αυτός ο νόµος
ή µόλις τον πάρουν είδηση οι δανειστές, θα έρθετε και θα τον
πάρετε πίσω. Εκεί θα φανεί.
Γι’ αυτό λέω ότι δεν το διάβασε ο κ. Στουρνάρας. Δεν το έχει
υπογράψει. Καλό είναι να το δείξετε και στο Υπουργείο Οικονοµικών. Εµείς, όµως, θα το ψηφίσουµε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Να µην συµφωνήσουµε για το χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, αλλά τι να
κάνω;
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ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Να συνεχίσει έτσι; Δεν θα το κάνω και
εγώ µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το κάνουν,
όµως, κυρία Βούλτεψη. Τι να κάνει το Προεδρείο; Είναι να µην
γίνει κακή αρχή.
Συνεχίστε, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεκαεπτά λεπτά µίλησε
ο συνάδελφος, κ. Παφίλης. Εγώ, τελειώνω. Ξέρω, κυρία Βούλτεψη, ότι σας στεναχωρώ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν το λέω για εσάς. Αυτό γίνεται συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεχίστε,
κύριε Μαριά, επί του θέµατος. Μην καθυστερείτε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Επί του θέµατος µιλώ
εγώ. Κατ’ αρχάς, έχω µιλήσει δύο λεπτά περισσότερο από το
χρόνο µου. Σας παρακαλώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύρια Βούλτεψη, αφήστε µε να ολοκληρώσω. Θα τελειώσω.
Αν θέλετε, θα ασκήσω και δικαίωµα δευτερολογίας µετά.
Άρα, για να µην κόβουµε τον ειρµό, τα πράγµατα είναι απλά:
Εµείς, αυτό εδώ θα το ψηφίσουµε. Και θα δούµε αν αυτά τα
άρθρα µεθαύριο, όταν το πάρει είδηση η τρόικα, θα ισχύσουν.
Επίσης, υποστηρίζουµε την τροπολογία του ΚΚΕ, παρ’ ότι είναι
εκπρόθεσµη. Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνει δεκτή, για να
σπάσει η ιστορία αυτή που έχει σχέση µε την ΕΡΤ.
Επίσης, υποστηρίζουµε και διάφορες τροπολογίες τις οποίες
έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είµαστε θετικοί. Να λυθούν πάρα
πολλά ζητήµατα. Να πάρει ΦΕΚ. Να ζητάµε µετά εµείς, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να εφαρµοστεί και να λένε οι άλλοι, «Δεν µπορεί
να εφαρµοστεί, διότι δεν µας αφήνει η τρόικα».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ακούγεται
αστείο, αλλά πάρα πολύ άσχηµο.
Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ.
Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα κι εγώ να αναφερθώ στα όσα είπε ο
κ. Βενιζέλος, ο οποίος εξαγριώθηκε µαζί µε το έτερο µόρφωµα
της ΔΗΜΑΡ για το προσωρινό –εντός ή εκτός εισαγωγικών- κλείσιµο της ΕΡΤ. Και το αναγάγατε σε µείζον ζήτηµα για την κυβερνητική συνοχή.
Έβγαινε στα κανάλια την έσχατη εκείνη νύχτα του κλεισίµατος
της ΕΡΤ η κ. Φώφη Γεννηµατά, έβγαινε ο κ. Μαργαρίτης, κλαίγανε, οδύρονταν, έβριζαν. Το σίγουρο, όµως, είναι ότι δεν θα κάνετε απολύτως τίποτα. Θα κάτσετε στα αυγά σας.
Σας αρέσει το γεγονός ότι συµµετέχετε σε αυτήν την Κυβέρνηση, την οποία τη στηρίζετε και έχετε ψηφίσει όλα τα µέτρα,
ένα εκ των οποίων ήταν και αυτό για την ΕΡΤ, το κλείσιµο και
ίσως το άνοιγµά της µετά από λίγο καιρό µε άλλη µορφή.
Ε, λοιπόν, αφού φωνάζετε και φωνάζετε και φωνάζετε, έχετε
τη δυνατότητα, αν θέλετε, να ρίξετε την Κυβέρνηση και να επαναφέρετε τα πράγµατα στην πρότερη κατάσταση στην οποία βρίσκονταν.
Όσο για τη δηµόσια τηλεόραση, την ελληνική δηµόσια τηλεόραση, έχουµε να πούµε τα εξής κι εµείς: Έχει χρέος να ενηµερώνει το Έθνος, εντός κι εκτός της ελληνικής επικράτειας -γιατί
Έλληνες βρίσκονται σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης- να µορφώνει, να διδάσκει και να προάγει τις αξίες του ελληνισµού και
της ορθοδοξίας, µαζί µε άλλου είδους και τύπου µορφωτικές εκποµπές. Σίγουρα, όµως, όχι να κατασπαταλά τα λεφτά του ελληνικού λαού µέσω των φόρων που πληρώνουµε ή µέσω του
τέλους της ΕΡΤ, που γινόταν µέσω της ΔΕΗ και όπου µέχρι πρότινος όλοι έβριζαν γι’ αυτό το τέλος, ασχέτως αν έβλεπαν ή δεν
έβλεπαν. Και όλα αυτά τα χρήµατα πήγαιναν σε ανούσιες παραγωγές ηµετέρων.
Μπορούµε να απαριθµήσουµε µερικές: Η εκποµπή της κ. Μπίλιως Τσουκαλά, που στοίχιζε µερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ
και δεν την έβλεπε κανένας. Του κ. Βαξεβάνη, όπου οι εκποµπές
του στοίχιζαν κι αυτές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και είχαν πολύ
µικρή τηλεθέαση. Του κ. Κούλογλου, του γνωστού υβριστή, συκοφάντη της Χρυσής Αυγής, ο οποίος και αυτός µε τα λεφτά της
κρατικής ΕΡΤ έκανε τον µάγκα, εις βάρος όχι µόνο της Χρυσής
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Αυγής, αλλά και οτιδήποτε εθνικού. Και εκατοντάδων άλλων
τύπων, οι οποίοι φυσικά είχαν διοριστεί όχι µε αξιοκρατικά µέσα
στην ΕΡΤ και τρώγαν, πίναν και γλεντούσαν εις βάρος του ελληνικού λαού, αλλά κυρίως εις βάρος κάποιων πραγµατικών και σωστών εργαζοµένων της κρατικής τηλεοράσεως, οι οποίοι έβγαζαν τίµια το ψωµί τους, δούλευαν το οκτάωρό τους, το δεκάωρό
τους, έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν, το καθήκον τους.
Η κρατική ΕΡΤ ήταν εδώ και δεκαετίες το φερέφωνο της κάθε
κυβερνήσεως, όπου τους έστελναν το µπιλιετάκι για το τι θα
πουν και τι δεν θα πουν. Κλασικό παράδειγµα η περίπτωση µε τη
Χρυσή Αυγή, όπου µετεκλογικά εµφανίστηκε µόνο για δώδεκα
λεπτά ο συναγωνιστής Ηλίας Κασιδιάρης. Και µετά από αυτό
έγινε γενικό µπάχαλο στην ΕΡΤ, γιατί επέτρεψαν στον Εκπρόσωπο Τύπου ενός κόµµατος που έχει πάρει το 7% και αυτή τη
στιγµή έχει γύρω στο 17%, να βγει στην κρατική τηλεόραση. Και
την ίδια ώρα µας εξύβριζαν όλοι. Και η κ. Στάη µε τον παχυλότατο µισθό της καθυβρίζει συνεχώς τη Χρυσή Αυγή, όπως και
όλοι οι υπόλοιποι.
Όσο για την ΕΣΗΕΑ των διάφορων αναρχοαριστερών, προοδευτικών, κρατικοδίαιτων -οι περισσότεροι- υπαλλήλων, µεγαλοκαναλαρχών µεγαλοεργολάβων, υπερασπιστών των πάσης
φύσεως ανωµάλων, κίναιδων, ανθελλήνων και υβριστών του 7%,
το οποίο έχει γίνει 17%, ας κάνουν -κατά το λαϊκότερο- τουµπεκί
ψιλοκοµµένο, είτε σας αρέσει είτε όχι.
Ξαφνικά ανακαλύψατε ότι στην ΕΡΤ δεν υπάρχει δηµοκρατία,
επειδή σας κατέβασαν µε σταλινικές µεθόδους τους διακόπτες;
Μέχρι προχθές δεν ξέρατε ότι στην ΕΡΤ δεν υπάρχει δηµοκρατία
κι ότι κάνουν ό,τι θέλουν κάποιοι, όπως κι εσείς που διαµαρτύρεστε τώρα;
Επανερχόµαστε τώρα στην αιτιολογική έκθεση του ΠΑΣΟΚ,
σχετικά µε την πρόταση νόµου για την ίδρυση Εθνικού Ταµείου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών. Κι εδώ αρχίζει το γέλιο!
Κατ’ αρχάς, το µεγαλύτερο κοµµάτι της αιτιολογικής έκθεσης
είναι αντιγραφή από το πρόγραµµα της Χρυσής Αυγής. Για όσους δεν γνωρίζουν, µπορείτε να το πάρετε από τα Πρακτικά.
Σας το έχουµε καταθέσει. Κι επειδή πολλοί Βουλευτές της Κυβέρνησης, της συγκυβέρνησης και της Αντιπολίτευσης λένε ότι
δεν έχουµε πρόγραµµα, ας το διαβάσουν να δουν τι θέσεις
έχουµε και για το εν λόγω ζήτηµα.
Διαβάζοντας κανείς την αιτιολογική έκθεση, αν δεν ήξερε ότι
την έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, σίγουρα δεν θα πίστευε ότι αυτό το
προτείνει το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ, που είναι η βασική αιτία που
αυτή η χώρα καταρρέει, που έχει χρεοκοπήσει, όπως λέτε εσείς,
που έχουν διαλυθεί τα πάντα.
Και λέει η πρώτη πρόταση: «Είναι βασική και κύρια υποχρέωση
της πολιτείας να µεριµνά για τη διασφάλιση µιας αξιοπρεπούς
σύνταξης για τους πολίτες που έχουν ολοκληρώσει τον εργασιακό τους βίο». Αξιοπρεπούς σύνταξης! Και που τρία χρόνια
τώρα µε συνεχή µνηµόνια, σχέδια νόµου, πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου και δεν ξέρουµε τι άλλο, έχετε εξευτελίσει τη σύνταξη, όχι του µέσου Έλληνα, αλλά όλων των Ελλήνων, από τη µικρότερη σύνταξη µέχρι τη µεγαλύτερη και που όλα δείχνουν
οσονούπω ότι η σύνταξη θα κυµαίνεται γύρω στα 350 ευρώ και
ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Γιατί; Διότι τόσα χρόνια ήσασταν ανίκανοι να κάνετε το οτιδήποτε. Γιατί; Διότι τόσα χρόνια έπαιρναν
τα λεφτά των ταµείων, διάφοροι τύποι άσχετοι που τους διορίζατε προέδρους στα ταµεία και τα έπαιζαν είτε στα τοξικά οµόλογα είτε στο Χρηµατιστήριο είτε αλλού. Το αποτέλεσµα γνωστό.
Τα έχασαν όλα. Δεν έµεινε τίποτα στα ταµεία και τώρα «ζητάτε
και τα ρέστα». Και κάποιοι από αυτούς, τους άκρως αποτυχηµένους, είναι τώρα σε θέσεις κλειδιά του κρατικού µηχανισµού,
ώστε να αναβαπτίσουν να ξαναγίνει η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Μιλάµε για την κοροϊδία σε όλο της το µεγαλείο.
Λέτε: «Όµως είναι γνωστό ότι τα ασφαλιστικά ταµεία αντιµετωπίζουν σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα, το οποίο µάλιστα αναµένεται να διογκωθεί κατά τα επόµενα έτη είτε λόγω της γήρανσης του πληθυσµού είτε λόγω της µεγάλης αύξησης της
ανεργίας στη χώρα». Ποιος δηµιούργησε τη µεγάλη ανεργία στη
χώρα; Μάλλον εσείς, µε τα εκατοµµύρια των λαθροµεταναστών
που έχετε φέρει και δουλεύουν σαν είλωτες για ένα κοµµάτι ψωµί
και παίρνουν τα µεροκάµατα από τους Έλληνες πολίτες. Φτά-
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σαµε στο σηµείο –το παραδεχθήκατε και εσείς- να έχουµε περισσότερους λαθροµετανάστες από ότι έχουν οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Ποιος ευθύνεται για τη γήρανση του πληθυσµού; Εσείς, µε τα
µέτρα που παίρνατε όλα αυτά τα χρόνια που αποτρέπατε τα νέα
ζευγάρια να παντρευτούν και να κάνουν οικογένειες. Διότι δεν
έβρισκαν πουθενά κάποιο στήριγµα να κάνουν κάποιο νέο ξεκίνηµα. Και φτάσατε τώρα στο σηµείο να φορολογείτε ακόµα και
τους δεκαοκτάχρονους, ασχέτως αν έχουν εργασία ή αν δεν
έχουν τίποτα.
Λέτε: «Υποχρέωσή µας είναι εποµένως να λάβουµε όλα τα αναγκαία µέτρα για την έµπρακτη έκφραση της αλληλεγγύης µας
προς τις ερχόµενες γενιές». Το µόνο που έχουν να κάνουν οι επόµενες γενιές, είναι να σας περάσουν γενιές δεκατέσσερις γι’
αυτά που τους έχετε κάνει, γενιές τώρα. Και να µη µας µιλάτε
για αλληλεγγύη γενεών και για τέτοιες µπούρδες, όταν εσείς το
µόνο που ξέρατε ήταν η αρπαχτή, η λοβιτούρα, η κονόµα, να γεµίζετε τις τσέπες σας και τους προσωπικούς σας λογαριασµούς
και τίποτα άλλο απολύτως. Τρανό παράδειγµα -το έχουµε πει, το
λέµε και θα το ξαναλέµε- τα δεκάδες στελέχη σας, που είναι είτε
φυλακισµένα είτε υπόδικα είτε είναι στον προθάλαµο είτε σύντοµα θα δώσουν λόγο και αυτά και θα ακολουθήσουν την πεπατηµένη.
Λέτε ότι «για το σκοπό αυτό η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση νόµου για τη δηµιουργία αυτού του
Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών». Σιγά τα
αυγά! Ειδικότερα: «Προβλέπεται η µεταφορά πόρων από τα
έσοδα του κράτους, από τα µερίσµατα, τα δικαιώµατα και τη φορολογία των εταιρειών που θα αναλάβουν την έρευνα και εκµετάλλευση των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων από τη διάθεση
αδειών για έρευνες».
Μα, µέχρι πρότινος λέγατε –έτσι έλεγε ο κ. Παπανδρέου- ότι
όλα αυτά είναι µπούρδες, δεν υπάρχει τίποτε, δεν υπάρχουν κοιτάσµατα, δεν υπάρχουν υδρογονάνθρακες, δεν υπάρχουν πετρέλαια. Ξαφνικά ανακαλύψατε ότι υπάρχουν; Όταν το συζητάει
ολόκληρη η υφήλιος, όταν γίνονται τεράστια γεωπολιτικά παιχνίδια στρατηγικής σηµασίας στην περιοχή µας, αποκλειστικά και
µόνο για αυτού του είδους τα κοιτάσµατα, το µόνο που ήξερε να
κάνει ο κ. Παπανδρέου ήταν ποδήλατο και αυτό όχι καλά; Και επίσης, κανό ή καγιάκ, έχοντας από πίσω του τους βατραχανθρώπους να τον µαζεύουν, γιατί κάθε πενήντα µετρά τουµπάριζε το
σκάφος του;
Λέτε ότι υπολογίζουµε πως στα επόµενα είκοσι πέντε µε
τριάντα χρόνια θα γίνει αυτό κ.λπ.. Ευτυχώς, για τα επόµενα είκοσι πέντε µε τριάντα χρόνια ό,τι είναι να γίνει θα γίνει χωρίς
εσάς. Δεν µπαίνετε ούτε καν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας
και όποτε και να γίνουν εκλογές –γι’ αυτό και ο κ. Βενιζέλος να
µη γαυγίζει πολύ, τις εκλογές δεν πρόκειται να τις εκβιάσει- δεν
θα µπείτε ούτε στο Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παναγιώταρε, σας παρακαλώ, προσέχετε λίγο τις εκφράσεις σας.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Μάλιστα.
Πιο κάτω. «Σηµειώνουµε ότι ανάλογη εµπειρία υπάρχει στη
Νορβηγία µε την ίδρυση του government petroleum fund. Ξεχνάτε, όµως, µια µικρή λεπτοµέρεια για τη Νορβηγία. Η Νορβηγία εφάρµοσε το τρίπτυχο που πρέπει να εφαρµόζει οποιοδήποτε κράτος θέλει να θεωρείται ανεξάρτητο, περήφανο, οικονοµικά
εύρωστο και ισχυρό. Δεν µπήκε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
διατήρησε το εθνικό του νόµισµα και έχει έναν τεράστιο στρατό,
για να διαφυλάττει τα κυριαρχικά του δικαιώµατα, κάτι για το
οποίο εσείς δεν κάνετε τίποτα. Ειδικότερα, αυτές τις δύσκολες
στιγµές που περνάει ο ελληνικός λαός είτε στο θέµα του νοµίσµατος, είτε στο θέµα της αξιοποίησης των οποιωνδήποτε κοιτασµάτων είτε στο ζήτηµα του Ελληνικού Στρατού, ο οποίος
αυτήΝ τη στιγµή περνάει πολύ δύσκολες στιγµές.
Μιλάει ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος όντας πολύ οικονόµος ως
Υπουργός Οικονοµικών, προµηθεύτηκε ένα αυτοκίνητο που κόστιζε κάτι περισσότερο από 700.000 ευρώ και δεν ξέρουµε εάν
το χρησιµοποιεί ακόµα.
Βλέπουµε εδώ τις υπογραφές της αιτιολογικής έκθεσης και
οι προτείνοντες Βουλευτές είναι όλη η Κοινοβουλευτική Οµάδα
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του ΠΑΣΟΚ. Μα, ο κ. Βενιζέλος δεν ήταν ο Υπουργός Οικονοµικών που υπέγραψε όλα αυτά για τα οποία βρισκόµαστε εδώ αυτή
τη στιγµή; Ο κ. Φίλιππος Σαχινίδης δεν ήταν Υφυπουργός; Ο κ.
Παπανδρέου δεν ήταν Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ; Δεν ήταν Πρωθυπουργός; Τι ζητάνε τώρα και τα ρέστα; Τι θέλετε; Κοροϊδεύετε
τον κόσµο; Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι; Ούτε καν
αυτό.
Είστε τραγικοί. Τα ψιλά γράµµατα του µνηµονίου εσείς τα ψηφίσατε, ασχέτως εάν κάποιοι από εσάς δεν τα είχατε διαβάσει
ποτέ, όπως είχε παραδεχθεί και ο κ. Χρυσοχοΐδης. Μην µας λέτε
για υπεύθυνη στάση του ΠΑΣΟΚ και για χρεοκοπία το 2009.
Εάν θέλατε να κάνετε κάτι άµεσο ως συγκυβέρνηση, θα κάνατε κάποιες από τις προτάσεις που σας είπαµε, σε ένα νοµοσχέδιο που υπήρχε προχθές σχετικά µε τους δανειολήπτες. Να
εφαρµόσετε το νόµο. Τις δικαστικές αποφάσεις να τις κάνετε νόµους του κράτους για να προστατεύονται οι Έλληνες πολίτες
απέναντι στα κοράκια και στα τρωκτικά, εγχώρια ή εισαγόµενα.
Να κινηθείτε µε άµεσες και τάχιστες διαδικασίες για τη θέσπιση
της ΑΟΖ και να αρχίσουν οι έρευνες για τα επιβεβαιωµένα κοιτάσµατα, που είναι πάρα πολλά εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στα ελληνικά χωρικά µας ύδατα. Να κάνετε ό,τι µπορείτε,
όσο πιο άµεσα, όσο πιο γρήγορα, όσο πιο δυνατά, για την ανάκαµψη του ελληνικού λαού.
Ευτυχώς ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει χωρίς τους περισσότερους
από εσάς. Παρεµπιπτόντως, µου διέφυγε ότι σχεδόν το σύνολο
του συνταγµατικού τόξου έχει παρελάσει, έχει φάει, έχει πιεί και
έχει γλεντήσει στην εκποµπή ενός άλλου αριστερού θολοκουλτουριάρη υβριστή της Χρυσής Αυγής, του κ. Παπαδόπουλου, την
οποία ο ελληνικός λαός την πλήρωνε µε εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ και αυτήν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Παναγιώταρε και εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Βασίλειος Οικονόµου έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
είναι γεγονός -και το έχω αναφέρει ξανά, από το Βήµα- ότι κλείνει
ο πρώτος κύκλος της Κυβέρνησης, ο οποίος µάλιστα µπορούµε
να πούµε ότι είναι µονοετής, δηµιουργεί νέα δεδοµένα. Και αυτό
γιατί στο πρώτο διάστηµα, εκ των πραγµάτων, θα έπρεπε να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της χρηµατοδότησης γεγονός ασφυκτικό, καίριο και πολύ καθοριστικό για τη δηµιουργία αυτής της
Κυβέρνησης.
Η χρηµατοδότηση της χώρας ήταν µια συνθήκη αναγκαία για
να µπορούµε να συζητάµε από εκεί και µετά τι θα κάνουµε. Η
χρηµατοδότηση της χώρας επιτεύχθηκε. Η συµφωνία είναι δεδοµένη. Τα 52 δισεκατοµµύρια είναι πραγµατικά µία επιτυχία που
πιστώνεται στην Κυβέρνηση. Η ανάγκη να υπάρξει αυτή η χρηµατοδότηση, ώστε να µην καταρρεύσει τυπικά η χώρα τον Ιούνιο
του 2012, για να µπορούν να έχουν το δικαίωµα οι διάφοροι
ηρωικοί λεβέντες να περνάνε εδώ από το Βήµα και να λένε τις
ακατάσχετες φλυαρίες και µπούρδες τους, ήταν στο να υπάρξει
αυτή η Κυβέρνηση, παρ’ όλο που πάρα πολλοί απ’ αυτούς που
µε τη συµµετοχή τους και µε την πρωτοβουλία τους να την σχηµατοποίησαν, ήταν και αυτοί τότε αµήχανοι µε το εγχείρηµα.
Είναι λογικό αυτό, όταν τα τελευταία σαράντα χρόνια κυριαρχούσαν οι µονοκοµµατικές κυβερνήσεις, κυριαρχούσαν κόµµατα που
δηµιουργούσαν µόνα τους την κυβέρνηση, δηλαδή είχαν αυτοδυναµία.
Υπήρχε άλλωστε και η αλαζονεία της αυταρέσκειας της µοναδικότητας και της αληθείας που ο καθένας πίστευε πως κατείχε.
Το λέω αυτό, διότι η τότε αµηχανία, πριν από ένα έτος δηλαδή,
έπαιζε το ρόλο της και τη συναντάµε και σήµερα. Δηλαδή, ο τρόπος που σχηµατίστηκε η τότε Κυβέρνηση και το ότι το ΠΑΣΟΚ
και η Δηµοκρατική Αριστερά άφησαν το περιθώριο ή έδωσαν το
δικαίωµα στο πρώτο κόµµα, το οποίο όµως έλαβε µόνο το 29%,
να πιστεύει ότι είναι ουσιαστικά ο µοναδικός εταίρος που παίρνει
πάνω του την υπόθεση της Κυβέρνησης, ήταν µία έστω και εξ αντανακλάσεως λαθεµένη τακτική.
Ερχόµαστε σήµερα και ζούµε τα επιχείρια αυτής της λαθεµένης αντίληψης. Και είναι λογικό αυτό, διότι κυβερνήσεις συνεργασίας -όπως σας είπα και είναι γνωστό- δεν είχαµε τα τελευταία
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σαράντα χρόνια. Δεν ήταν ανεπτυγµένη η συνεργατική κουλτούρα στη χώρα µας και τώρα αυτά τα εισπράττουµε. Πώς το εισπράττουµε; Έρχεται ο Πρωθυπουργός µιας κυβέρνησης συνεργασίας και παίρνει τις πρωτοβουλίες του. Θα µου πείτε «δεν έχει
το δικαίωµα κατά το Σύνταγµα ο Πρωθυπουργός να παίρνει τις
πρωτοβουλίες του;». Σαφέστατα, αλλά όταν ηγείται µίας κυβέρνησης συνεργασίας, το µόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να δικαιολογεί και στην ουσία της τη συνεργασία αυτή. Πρέπει να υπάρχει
δηλαδή συναίνεση, συνεργασία, διαβούλευση, συζήτηση και όλο
αυτό να καταλήγει σε µία πολιτική, η οποία να είναι κοινά συµφωνηµένη.
Ήταν συµφωνηµένη η κοινή προσπάθεια να υπάρξει η χρηµατοδότηση της χώρας για να σταθεί όρθια; Σαφέστατα. Έγιναν οι
κατάλληλες κινήσεις; Θεωρούµε ότι µία στοιχειώδης και σοβαρή
διαπραγµάτευση πρώτη φορά έγινε τα τελευταία τρία χρόνια.
Και αυτό απέφερε όπως είπα προηγουµένως και τα ανάλογα
αποτελέσµατα, δηλαδή το να επιτύχουµε να έχουµε αυτή τη χρηµατοδότηση.
Η Κυβέρνηση ήταν µονοθεµατική; Έπρεπε δηλαδή η Κυβέρνηση να ασχοληθεί µόνο µε τη χρηµατοδότηση της χώρας; Όχι.
Το λέω αυτό, γιατί πολλοί λένε: µα, γιατί ανοίγετε το ένα θέµα,
γιατί ανοίγετε το άλλο θέµα, γιατί ανοίγετε το παράλλο θέµα; Η
Κυβέρνηση πρέπει να τα ανοίξει όλα. Η ατζέντα πρέπει να είναι
ανοιχτή σαν µία βεντάλια, η οποία θα περιλαµβάνει το οτιδήποτε.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Φτάνει µία χρηµατοδότηση 52 δισεκατοµµυρίων ευρώ να κρατήσει τη χώρα όρθια; Κατά την ταπεινή
µου άποψη, όχι βέβαια. Θα δούµε πολύ σύντοµα ότι τα 52 δισεκατοµµύρια ευρώ θα κρατήσουν τυπικά τη χώρα όρθια µέχρι ένα
χρονικό διάστηµα ακόµα.
Άρα, χρειάζονται και άλλες πολιτικές και άλλες δράσεις, για
να µπορέσει να πει µια Κυβέρνηση ότι επέτυχε το στόχο της. Και
ο στόχος είναι να κρατήσει ουσιαστικά τη χώρα όρθια µε µία
προοπτική για το µέλλον και να κρατήσει όρθια και ζωντανή την
κοινωνία. Διότι, όπως έχουµε πει και άλλες φορές, τελικά η χώρα
δεν είναι κάτι απρόσωπο και ουδέτερο. Η χώρα είναι οι πολίτες
της, είναι οι άνθρωποί της, είναι οι ιδέες της. Η χώρα είναι όλο
αυτό το πλέγµα ιδεών, πραγµάτων και καταστάσεων που την εκφράζουν και την εκπροσωπούν.
Η κοινωνία σήµερα δοκιµάζεται πάρα πολύ από πολιτικές, οι
οποίες τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια αποφασίστηκαν και
υλοποιήθηκαν µε τρόπο, όχι σωστό, για να είµαι επιεικής.
Σήµερα όµως είναι αδήριτη και απόλυτη ανάγκη να πούµε ότι
το χαµένο έδαφος αυτού του χρόνου για να υπάρξουν µεταρρυθµίσεις, αλλαγές, και πρωτοβουλίες που να στήσουν πραγµατικά το νέο κράτος, τη νέα αντίληψη και την αρχιτεκτονική για το
πώς πρέπει να προχωρήσουµε, πρέπει να αρχίσουµε να το κερδίζουµε αµέσως. Και τον τελευταίο χρόνο βλέπουµε ότι υπάρχει
µεγάλο έλλειµµα σε αυτή την υπόθεση, κύριε Υπουργέ. Έχουν
υπάρξει µικρές ή λίγες πρωτοβουλίες τέτοιου τύπου. Δεν έχουν
υπάρξει µεγάλες πρωτοβουλίες, δηλαδή να συµµαζευτεί το κράτος, να γίνει ένα σφικτό, δυνατό, παραγωγικό εργαλείο για την
ίδια την πατρίδα και το λαό. Έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες, όχι
όµως του µεγέθους και του µηνύµατος που θα θέλαµε για να
δοθεί η έµφαση ότι κάτι αλλάζει στη χώρα.
Ο κύριος Πρωθυπουργός πήρε µια πρωτοβουλία πριν από
λίγες µέρες. Στα πλαίσια, δηλαδή, αυτών των µεταρρυθµίσεων
κάνει µια µονοµερή κίνηση, κλείνει την ΕΡΤ και δηµιουργεί ένα
δεδοµένο και µια κατάσταση, την οποία εντάσσει υποτίθεται, στο
µεταρρυθµιστικό πλαίσιο αυτής της Κυβέρνησης. Την κίνηση
αυτή την αποφάσισε µαζί µε τους υπόλοιπους Αρχηγούς; Όχι,
απ’ ό,τι φαίνεται. Άρα, έχουµε µια µονοµερή κίνηση, µια µονοµερή δράση.
Αυτές οι δράσεις και αυτού του µεγέθους οι κινήσεις καταλαβαίνετε ότι δεν συνάδουν µε το πνεύµα και µε το όριο µιας συνεργατικής Κυβέρνησης. Είναι µια πράξη, µια λειτουργία, µια
συµπεριφορά ενός Πρωθυπουργού, ο οποίος πρέπει να δίνει
αναφορά στο κόµµα του, στο πρόγραµµά του, στην ιδεολογία
του.
Εδώ, όµως, έχουµε τρία κόµµατα. Αυτό πρέπει να είναι σαφές
και καθαρό σε ζητήµατα που αφορούν τη δηµοκρατία και τη λειτουργία της στη χώρα. Και η δηµόσια τηλεόραση και η ραδιοφω-
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νία είναι ζήτηµα δηµοκρατίας, πρώτα απ’ όλα. Δεν είναι το δηµοσιονοµικό ζήτηµα που ερχόµαστε σήµερα να αντιµετωπίσουµε.
Είναι ο τρόπος, η δυνατότητα και το περιθώριο να υπάρχει µια
φωνή δηµόσια, κατοχυρωµένη στο πως ανταλλάσσονται και διακινούνται οι ιδέες, οι απόψεις και η ενηµέρωση σε αυτή τη χώρα.
Εδώ, λοιπόν, υπάρχει µια µεγάλη ένσταση, η οποία κατατέθηκε. Εµείς λέµε ότι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου δεν µπορεί να είναι εκείνη η κίνηση της Κυβέρνησης, γιατί δεν έχει την
αποδοχή τουλάχιστον των δυο µερών εκ των τριών. Δεν µπορεί
να είναι αυτή η κίνηση.
Άρα, περιµένουµε µια νέα πρωτοβουλία, η οποία θα δίνει λύση
αυτή τη στιγµή στο µπλοκάρισµα όλης αυτής της υπόθεσης.
Έχουµε δεδοµένη την επιλογή να υπάρξει αναδιάρθρωση της
ΕΡΤ.
Καταλαβαίνετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα είναι η
µόνη δηµόσια υπηρεσία που θα υπάρξει αναδιάρθρωση και δεν
πρέπει να είναι και η µόνη.
Η κατάσταση στην ΕΡΤ σαφέστατα είναι προβληµατική στη
λειτουργία της, στη δοµή της. Σαφέστατα, λέµε κι εµείς ότι πρέπει να γίνει µια νέα πορεία στην ΕΡΤ, η οποία θα δηµιουργεί ένα
νέο πρόσωπο µε δηµόσιο πάντα χαρακτήρα και να µπορεί να
συµβαδίζει µε τη νέα αντίληψη για το καινούργιο κράτος που θέλουµε.
Αυτό είναι, όµως, άλλο από το να ρίχνω µαύρο στην οθόνη και
να σταµατάω τη λειτουργία. Αυτή δεν είναι µια λειτουργία και µια
πρωτοβουλία, η οποία είναι ανεκτή τουλάχιστον από τη Δηµοκρατική Αριστερά και από το ΠΑΣΟΚ υποθέτω κατά πως γίνονται
οι δηλώσεις και οι τοποθετήσεις από το έτερο κόµµα της Συγκυβέρνησης.
Αυτό για το οποίο έρχοµαι σήµερα και καλώ ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ξανά εσάς -και µέσω εσάς τον Πρωθυπουργό- είναι να υπάρξει µια καινούρια πρωτοβουλία, η οποία
θα απαντάει στην ουσία του θέµατος. Ναι, θέλουµε την αναδιάρθρωση και της ΕΡΤ. Αυτό, όµως, να γίνει µε όρους και στα πλαίσια µιας ΕΡΤ, η οποία κατά τη λειτουργία της µπορεί να δηµιουργήσει τη νέα της εικόνα, δοµή και λειτουργία.
Αυτή είναι η θέση της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Είναι µια καθαρή θέση. Η Δηµοκρατική Αριστερά δεν θέλει να παίζει µε τις
λέξεις και µε τις έννοιες. Αυτοί είναι οι καθαροί λογαριασµοί που
κάνουν και τους καλούς φίλους, όπως λέει και η παροιµία.
Επανέρχοµαι και θα κλείσω µε τη νοµοθετική πρωτοβουλία
που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ µε την οποία συµφωνούµε. Έχουν
ακουστεί απόψεις, έχουν µιλήσει οι εισηγητές, έχουν µιλήσει και
ο Υπουργός και οι Βουλευτές. Γενικά, υπάρχει συµφωνία σε
αυτήν την προσπάθεια. Χαιρόµαστε που την αποδέχεστε. Αυτό
πραγµατικά δείχνει ένα πνεύµα συνεννόησης.
Αυτή τη στιγµή πρέπει να υπάρχει συνεννόηση στη χώρα.
Εµείς µόνο ένα στοιχείο θα βάζαµε. Καταλαβαίνετε, βέβαια, ότι
αυτό το Ταµείο πρέπει να έχει αποκλειστικά και µόνο αυτό το
ρόλο: Να είναι –να το πούµε έτσι- ο «κουµπαράς» για αυτήν την
ελπίδα που έχουµε όλοι για το µέλλον, ώστε να υπάρξουν οι
επενδύσεις και οι δυνατότητες ανάπτυξης µέσω των υδρογονανθράκων. Να είναι εκεί αυτή η δίοδος, ώστε να γεµίζει ο «κουµπαράς» για να µπορεί να στηρίξει το ασφαλιστικό σύστηµα και να
µη βάζει χέρι κανένας για κανένα άλλο λόγο.
Έχουµε µπροστά µας λογαριασµό του ΑΚΑΓΕ, κύριε Υπουργέ,
για να αντιµετωπιστεί το φλέγον και µέγα ζήτηµα του «Βοήθεια
στο Σπίτι». Ενώ είναι για ασφαλιστικούς λόγους, για τη λεγόµενη
αλληλεγγύη, κλείσαµε µία τρύπα η οποία προέκυψε και είναι το
«Βοήθεια στο Σπίτι».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα αργήσω, κυρία Πρόεδρε.
Είναι µεγάλο θέµα το «Βοήθεια στο Σπίτι», να µην το ανοίξουµε
εδώ. Έπρεπε να κλείσει η υπόθεση του «Βοήθεια στο Σπίτι»,
έστω προσωρινά; Σαφέστατα και έπρεπε, δεν το συζητάµε.
Πάντα θα προκύπτουν τέτοια ζητήµατα.
Αλλά εµείς είµαστε επιφυλακτικοί στο άρθρο 2 και σας κάναµε
τη σηµείωση. Ενώ είναι σηµαντικό να υπάρχουν ερευνητικά προγράµµατα και να υπάρξει ανάπτυξη και των µεταπτυχιακών µέσα
στα πανεπιστήµια, εµείς λέµε: όχι, για κανένα λόγο. Μπορεί να
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φαίνεται και λίγο σκληρό ή λίγο δύσκολο στην κίνησή του το
θέµα, αλλά λέµε «αποκλειστικής χρήσης µόνο για το ασφαλιστικό
σύστηµα». Μπορούµε να βρούµε στο δρόµο πολλούς σπουδαίους λόγους που θα µας βάζουν στον πειρασµό να πάρουµε από
τον κουµπαρά χρήµατα. Όµως, εµείς λέµε εκεί πρέπει να πάνε,
γιατί είναι µεγάλο το πρόβληµα -το ξέρετε καλά και το χειρίζεστε- στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Εγώ, µε έκπληξη άκουσα τα νούµερα που ανακοινώσατε πριν
από λίγο καιρό ως µία απογραφή που έγινε µε χίλια ζόρια το
2013, για το πόσοι είναι οι ασφαλιζόµενοι σε αυτή τη χώρα, πόσα
είναι τα ασφαλιστικά δικαιώµατα σε αυτή τη χώρα. Άκουσα έκπληκτος ότι έχουµε τρία εκατοµµύρια περίπου φυσικά πρόσωπα
για 4.400.000 από ό,τι έµαθα ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Αυτός ο λογαριασµός αναρωτιέµαι πώς θα βγει και µε ενεργό
πληθυσµό και µε την ανεργία να έχει πάει στο ένα εκατοµµύριο
τετρακόσιες χιλιάδες άτοµα, να φτάνει τα τρία εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες άτοµα µε τους αγρότες µέσα, αν κάνω χονδρικά
τους λογαριασµούς. Δηλαδή, σε λίγο θα είναι ένας εργαζόµενος
προς ένα συνταξιούχο. Μόνο απελπισία σε πιάνει αν σκέφτεσαι
ότι αυτός ο λογαριασµός δεν βγαίνει µε τίποτα.
Άρα, αυτή εδώ η πρωτοβουλία που τελικά είναι οικουµενικής
αποδοχής, µπορούµε να πούµε ότι στο µέλλον ίσως είναι µία σανίδα σωτηρίας, να την πιάσει το ασφαλιστικό σύστηµα και η πολιτεία ούτε να µπορεί να κρατηθεί. Νοµίζω ότι δεν θα φτάσει
αυτό. Θα πρέπει να παρθούν και άλλες πρωτοβουλίες, να γίνουν
και άλλες κινήσεις, γενναίες ίσως, για να δούµε πόσο αντέχουµε
όλοι ή τι αντέχουµε. Αλλά δυστυχώς το ένα προς ένα, ένας εργαζόµενος προς ένα συνταξιούχο, εφιαλτικός λογαριασµός µόνο
φαίνεται ότι θα είναι.
Υπό αυτήν την έννοια, εµείς θα στηρίξουµε αυτή τη νοµοθετική
πρωτοβουλία. Θεωρούµε ότι είναι ένα καλό µήνυµα, ότι τέλος
πάντων η ελληνική πολιτεία, η ελληνική Κυβέρνηση και ο πολιτικός κόσµος προσπαθούν να βρουν και να δώσουν λύσεις στο
πρόβληµα. Μένει να δούµε αν η πολιτική τάξη έχει τη γενναιότητα και τη δυνατότητα να δώσει λύσεις πιο άµεσα στα προβλήµατα που θα ανακύψουν ούτως ή άλλως.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Οικονόµου.
Ο κ. Κουρουµπλής έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Το προβλέπει ο Κανονισµός
να µιλήσω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, πρέπει να σας πω ότι η κ. Βούλτεψη συνεννοήθηκε µε
τον προηγούµενο Προεδρεύοντα τον κ. Δραγασάκη, τον οποίο
διαδέχθηκα εγώ, και πήρε την έγκρισή του για να µιλήσει στο
τέλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εγώ είµαι Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κυρία Πρόεδρε. Τον Κανονισµό της Βουλής δεν τον ορίζετε εσείς. Ο Κανονισµός έχει ψηφιστεί από τη
Βουλή. Πείτε µου, λοιπόν, ότι το προβλέπει ο Κανονισµός και θα
το δεχτώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, υπάρχει δευτερολογία και δεν µπορώ να καταλάβω για
ποιο λόγο γίνεται αυτό το θέµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πείτε µου ότι το προβλέπει ο
Κανονισµός, να το δεχτώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ειλικρινά, αν το
καταλάβω, θα σας απαντήσω. Δεν µπορώ να καταλάβω για ποιο
λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχω καλή
γνώση του Κανονισµού της Βουλής. Πείτε µου, λοιπόν, ότι το
προβλέπει ο Κανονισµός. Σας ερωτώ εγώ εσάς, κυρία Πρόεδρε:
Το προβλέπει ο Κανονισµός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ έπρεπε να
συνεννοηθώ µε τον κ. Δραγασάκη και εκτίθεται το Προεδρείο
στην κ. Βούλτεψη, γιατί της έδωσε αυτή την έγκριση, καλώς ή
κακώς, σας λέω κι εγώ πάλι. Δεν θα µας βάλετε µεταξύ µας οι
Προεδρεύοντες τώρα να…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πάντως, να ξέρετε ότι µε τέτοιου είδους τρόπους….

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ! Έχετε και δευτερολογία, µε όλο το σεβασµό και ξέρετε
ότι σας έχω σεβασµό και εκτίµηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Θα πρέπει να µου πείτε ότι
το προβλέπει ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Όλα
εδώ τα κάνουµε όπως τα προβλέπει ο Κανονισµός. Κι αυτό το τελευταίο, αν θα µιλήσετε πρώτος εσείς ή η κ. Βούλτεψη, θα το κάνουµε τώρα θέµα για να εκτεθούµε και άλλο, κύριε Κουρουµπλή;
Φαντάζοµαι ότι έχετε να πείτε τόσο σοβαρά θέµατα, µε όλο το
σεβασµό και την αγάπη που σας έχω, και κάνουµε τέτοια συζήτηση τώρα, όταν ο κύριος Υπουργός είναι από τις εννιά το πρωί
και είµαστε όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν κάποια ζητήµατα που έχουν αξία και δεν µπορεί εδώ ακόµα
και στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου να επιχειρείται να επιβληθεί
η λογική της πυγµής. Αυτό είναι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν είναι θέµα
πυγµής. Είναι θέµα καλής συνεννόησης και θέµα ότι ο κ. Δραγασάκης πριν έδωσε την έγκρισή του στην κ. Βούλτεψη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Αυτό επιχειρείτε και το ανέχεστε, όπως ανέχεστε και το κλείσιµο του καναλιού της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εν πάση περιπτώσει…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Λες και είµαστε εξάρτηµα
της Κυβέρνησης! Καταλύεται η ίδια η Δηµοκρατία αυτήν τη
στιγµή. Αυτό συµβαίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εδώ δεν καταλύεται η δηµοκρατία από αυτό.
Εν πάση περιπτώσει, έχετε τόσο σοβαρά πράγµατα να µας
πείτε. Σας ακούµε και δεν έχει σηµασία η σειρά µε την οποία θα
µιλήσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Όχι, έχει, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει. Έχετε
τη δευτερολογία για να απαντήσετε στην κ. Βούλτεψη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Επιδεικνύετε µια συµπεριφορά, η οποία νοµίζω ότι δεν συνάδει µε τον Κανονισµό και µε
το πνεύµα που πρέπει να λειτουργεί το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουρουµπλή, σας παρακαλώ. Σας ακούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει, κυρία Πρόεδρε. Θα
τα πούµε και άλλη στιγµή.
Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει ένα ζήτηµα δηµοκρατίας -το πρώτοκαι αυτό που επιχειρείται αυτή τη στιγµή να επιβάλλετε, αλλά και
σε ό,τι αφορά το κανάλι της Βουλής. Δεν έχουµε ακούσει µία
κουβέντα από το Προεδρείο της Βουλής. Εάν το Προεδρείο της
Βουλής υποτάσσει τη διαδικασία της Βουλής στην Κυβέρνηση,
να µας το πείτε. Όµως, οφείλετε να πάρετε θέση σ’ αυτό το ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στη Διάσκεψη
των Προέδρων έγινε η τοποθέτηση, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν µπορεί η Κυβέρνηση
αυτήν τη στιγµή να κατεβάζει τους διακόπτες, να βάζει «µαύρο»
στα σήµατα της ΕΡΤ και να κλείνει και το κανάλι της Βουλής!
Ούτε σ’ αυτό το ζήτηµα υπάρχει µία θέση να ξέρουµε τι γίνεται
σ’ αυτόν τον τόπο;
Όµως, έχουµε µία Κυβέρνηση που καταρρέει, µια Κυβέρνηση
που ζει τις στιγµές του σπασµού, µία Κυβέρνηση που ζει υπό αίρεση και προθεσµία –περί αυτού πρόκειται- διότι µε αυτές τις θέσεις που πήρε και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και οι εκπρόσωποι
της ΔΗΜΑΡ δεν υπάρχει Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα.
Συζητούµε, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο σε µία περίοδο κενή άσκησης εξουσίας από µία Κυβέρνηση, η οποία δεν έχει τη δεδηλωµένη! Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Κυρία Πρόεδρε, µε πολεµικούς παιάνες η Κυβέρνηση επιχείρησε να κλείσει έναν δηµόσιο φορέα, που έχει την ευθύνη να µεταφέρει την ελληνική γλώσσα, την ελληνική φωνή απανταχού της
γης. Ελλάδα, κυρία Πρόεδρε, δεν είναι µόνο η Ελλάδα εντός των
συνόρων, είναι και µία Ελλάδα που βρίσκεται στα πέρατα της
γης, ταξιδεύει µε τα ποντοπόρα πλοία και η µόνη της επικοινωνία
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µε την ελληνική γλώσσα, µε την πατρίδα, µε τη µητρόπολη, ήταν
ο δηµόσιος αυτός φορέας. Και έρχεται η Κυβέρνηση να στείλει
µε εντολή της τρόικας, εκτελώντας τις διαταγές της τρόικας,
δυόµισι χιλιάδες ανθρώπους στον αποτεφρωτήρα της απόγνωσης και της εξαθλίωσης. Περί αυτού πρόκειται. Όµως, αυτό είναι
το ένα ζητούµενο που έχει να κάνει µε την κοινωνική διάσταση
του ζητήµατος.
Κυρία Πρόεδρε, το ζήτηµα είναι πολλαπλό. Αποθεσµοποιείται
η δηµοκρατία και εγκαθιδρύεται ένα σύστηµα ολιγαρχικό κάτω
από την ανοχή, δυστυχώς, και κοµµάτων που έχουν µια διαφορετική ιστορία και µία διαφορετική πορεία.
Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει –και θα σας καταθέσω στα Πρακτικάµία διαµαρτυρία, κραυγή αγωνίας δύο Περιφερειαρχών. Δεν ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου, ο κ. Γιακαλής, ούτε –πολύ περισσότερο- ο Περιφερειάρχης της Δυτικής
Μακεδονίας ο κ. Δακής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Διαµαρτύρονται, λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγµή, κυρία Πρόεδρε,
η κατάργηση του σήµατος απελευθερώνει συχνότητες, τις οποίες θα καταλάβουν κανάλια γειτονικών χωρών για ευνόητους
λόγους και είναι δύσκολο µετά, ακόµα και αν επανασυσταθεί η
ΕΡΤ, να εκπορθηθούν από αυτές τις συχνότητες τα κανάλια αυτά. Θα εξασφαλίσουν δυνατότητα παρεµβολής παρασίτων στην
εκποµπή µιας δηµόσιας ραδιοφωνίας και δηµόσιας τηλεόρασης.
Άρα, το ζήτηµα δεν είναι µόνο κοινωνικό, δεν είναι µόνο δηµοκρατικό, είναι και εθνικό σε ό,τι αφορά και τη δυνατότητα των
Ελλήνων σε παραµεθόριες ευαίσθητες περιοχές να δέχονται
αυτό σήµα, αλλά και σε ό,τι αφορά τους Έλληνες απανταχού της
γης και την ελληνική γλώσσα. Δεν θα πω για τον πολιτισµό και
για µία σειρά ζητήµατα, που ανακύπτουν.
Κυρία Πρόεδρε, κανείς δεν αµφισβητεί ότι στην ΕΡΤ υπήρχαν
προβλήµατα. Και σκάνδαλα υπήρξαν και αργοµισθίες πολλές
υπήρξαν. Ποιος φταίει, κυρία Πρόεδρε; Φταίνε οι εργαζόµενοι,
που δουλεύουν µε 1.000 ευρώ, τη στιγµή που η σηµερινή Κυβέρνηση έχει διορίσει εκατοντάδες ανθρώπους ως γραµµατείς µε
2.000 και 3.000 και 5.000 και 15.000 ευρώ;
Θέλετε, κυρία Πρόεδρε, να ακούσετε τι έλεγε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος όταν ο κ. Μόσιαλος επιχείρησε κάποια προσπάθεια
αναδιοργάνωσης της ΕΡΤ; Είχε βγει στα κεραµίδια! Σήµερα, µε
πολεµικούς παιάνες κατεδαφίζει την ίδια τη δηµοκρατία. Περί
αυτού πρόκειται.
Κυρία Πρόεδρε, το πρωθυπουργικό σύστηµα και στο πλαίσιο
των µονοκοµµατικών κυβερνήσεων και των πολυκοµµατικών κυβερνήσεων, όπως είναι η σηµερινή, φαίνεται ότι πλέον έχει εκπνεύσει, διότι το µόνο που µπορεί να προσφέρει σε αυτόν τον
τόπο είναι συµφορές. Άρα χρειάζεται ένας επαναπροσδιορισµός
του πολιτικού συστήµατος και σε αυτό το πεδίο, στο πλαίσιο αλλαγών του Συντάγµατος.
Ακούγοντας τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τους εκπροσώπους
της ΔΗΜΑΡ, θα µπορούσε να πει κανείς ότι τα δύο αυτά κόµµατα
αρχίζουν να βρίσκουν τον εαυτό τους -έστω και αργά- παρ’ ότι
βαρύνονται µε πολύ µεγάλη ευθύνη γιατί βύθισαν τα 3/4 του ελληνικού λαού στην απόγνωση και στην εξαθλίωση. Έστω και
τώρα, ας ελπίσουµε ότι αυτές τις προϋποθέσεις που έβαλαν θα
τις τηρήσουν και δεν θα τις καταπιούν, κάνοντας κωλοτούµπες,
γιατί τότε αντιλαµβάνονται ότι το επιτίµιο από µία τέτοια υπαναχώρηση µπροστά στη λογική της πυγµής, που επιχειρεί να επιβάλει ο σηµερινός Υπουργός και η σηµερινή Κυβέρνηση, η
καταρρέουσα Κυβέρνηση, θα είναι πάρα πολύ µεγάλο.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, διερωτώµαι, κυρία Πρόεδρε, τι
εξήγγειλε προχθές ο Πρωθυπουργός σε ό,τι αφορά την ίδρυση
νέου φορέα υδρογονανθράκων. Ειλικρινά, θα ήθελα να ρωτήσω
τον κ. Μανιάτη, εάν ψηφίστηκε ή δεν ψηφίστηκε ο ν. 4001 που
ιδρύει αυτόν το φορέα, που αδειοδοτεί, παραχωρεί και ελέγχει
τις παραχωρήσεις. Διότι εδώ ακούµε άρρητα ρήµατα, εκτός και
αν τους υπολογίζει τόσο πολύ η Νέα Δηµοκρατία, που θέλει να
αρπάξει και αυτήν την προσπάθεια, που πραγµατικά έκανε ο κ.
Μανιάτης –οφείλει κανείς να το αναγνωρίσει- µαζί µε αξιόλογους
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ανθρώπους στο Υπουργείο του, µεταξύ των οποίων και έναν
πάρα πολύ αξιόλογο επιστήµονα συµπατριώτη µου, τον κ. Αντώνη Αγγελόπουλο.
Σήµερα, λοιπόν, έρχεται η Κυβέρνηση και αγνοώντας αυτήν τη
δουλειά που έχει γίνει, επιχειρεί να αρπάξει –γιατί περί αυτού
πρόκειται, έτσι το αντιλαµβάνοµαι- αυτή τη δουλειά που έχει
κάνει ο κ. Μανιάτης εκείνη την περίοδο που ήταν στο Υπουργείο.
Επίσης, διερωτώµαι, κυρία Πρόεδρε, ως προς το εξής: Στη
Φινλανδία ο κύριος Πρωθυπουργός µίλησε για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Κρήτη. Εκεί δεν έχουν γίνει έρευνες. Είναι
ένα θέµα και αυτό.
Ένα ακόµη κρίσιµο θέµα είναι γιατί από τότε που ψηφίστηκε ο
ν. 4001 µέχρι σήµερα –και στην περίοδο που την ευθύνη είχε το
ΠΑΣΟΚ, αλλά και έναν χρόνο τώρα- σε έναν, υποτίθεται, τόσο
κρίσιµο φορέα σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτηµα στο οποίο επενδύονται πολλές ελπίδες του ελληνικού λαού, δεν έχει τοποθετηθεί Διοικητικό Συµβούλιο, κυρία Πρόεδρε, για να µην πω για
επιτροπές που θα έπρεπε να έχουν συσταθεί –κάτι που δεν έχει
γίνει- σε αυτού του είδους τα ζητήµατα. Αυτά είναι θέµατα στα
οποία δεν παίρνουµε απαντήσεις. Ρωτάµε, αλλά δεν παίρνουµε
απαντήσεις.
Βεβαίως, η συγκεκριµένη πρωτοβουλία είναι µία ευγενική πρωτοβουλία. Κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί ότι πρέπει να συζητούµε
αυτού του είδους τα ζητήµατα, αν και πρέπει να σας πω ότι το
µόνο κόµµα, που στο πρόγραµµά του έχει µε συγκεκριµένο
τρόπο τοποθετηθεί πάνω σε µία τέτοια προοπτική, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρία Πρόεδρε, εγώ σας λέω να ψηφίσουµε όλοι αυτή την
πρωτοβουλία του κ. Μανιάτη και του ΠΑΣΟΚ. Όµως, όταν γνωρίζουµε ότι οι διατάξεις που έχουν ψηφιστεί στο πλαίσιο των µνηµονίων δεν επιτρέπουν να πάνε χρήµατα στο ασφαλιστικό
σύστηµα περισσότερα από αυτά που ορίζονται, για ποιο πράγµα
µιλάµε;
Είναι βέβαιο ότι µόλις θα το δει η τρόικα, θα αποδειχθεί ότι κάνουµε εργασιοθεραπεία στη Βουλή.
Αυτά είναι ζητήµατα στα οποία και το Προεδρείο της Βουλής
έπρεπε προληπτικά να παρέµβει, αν δηλαδή µπορούν να νοµοθετούνται ζητήµατα για τα οποία αύριο θα βγουν και θα µας πουν
«ξέρετε, η τρόικα δεν συµφωνεί». Και ξέρουµε πολύ καλά πόσες
είναι οι αντιστάσεις αυτής της Κυβέρνησης στις επιθυµίες και τις
επιλογές της τρόικας.
Κυρία Πρόεδρε, γιατί να πιστέψει ο ελληνικός λαός τις προθέσεις αυτής της Κυβέρνησης; Άλλωστε µε προθέσεις –λένε πολλοί- δεν πάει κανείς στον παράδεισο. Γιατί να πιστέψει; Τι έχει
κάνει η συγκυβέρνηση και η σηµερινή Κυβέρνηση, κυρία Πρόεδρε, για να περιορίσει το φαινόµενο της ενδηµούσας κοινωνικής
αδικίας και να εµπεδώσει ένα αίσθηµα κοινωνικής δικαιοσύνης
στην ψυχή του ελληνικού λαού, του δοκιµαζόµενου και χειµαζόµενου ελληνικού λαού από αυτές τις περιπέτειες στις οποίες έχει
µπει, ώστε να αισθάνεται ότι, έστω αυτή τη στιγµή, όλοι µε βάση
τις δυνατότητές τους και τις υποχρεώσεις τους σηκώνουν το
βάρος αυτής της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης;
Να µιλήσουµε για τη λίστα Λαγκάρντ, που επί δυόµισι χρόνια
ήταν στα συρτάρια κι επί ένα χρόνο είναι ακόµη κι αν δεν πηγαίναµε εµείς, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στον κ. Πεπόνη ακόµη θα
ήταν στα αζήτητα; Να µιλήσουµε για τις πενήντα έξι χιλιάδες περιπτώσεις πατριωτών και µεγαλοπατριωτών που έβγαλαν στην
κρίσιµη περίοδο τα λεφτά τους στο εξωτερικό κι ακόµα δεν µας
έχει πει κανείς τίποτα για ό,τι έχει γίνει;
Να µιλήσουµε για τη λίστα στο Λουξεµβούργο, για τα ακίνητα
στην Αγγλία, για τα σκάφη στην Ολλανδία; Να µιλήσουµε, κυρία
Πρόεδρε, για την περιπέτεια της περίφηµης λίστας των χιλίων
επτακοσίων φυσικών προσώπων µεγάλης ακίνητης εµπορικής
περιουσίας, που ευρέθη ότι επί δέκα χρόνια δεν έχουν πληρώσει
ούτε ένα ευρώ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για όλα αυτά τα ζητήµατα δεν θα πει κανείς καµµία κουβέντα;
Έχουµε κουραστεί να µιλούµε γι’ αυτές τις λίστες και αυτούς
τους ληστές! Θέλετε να πιστέψουµε ότι αύριο το πρωί θα εφαρµόσει η Κυβέρνηση, ακόµη κι αν δεν την εµποδίσει η τρόικα, έναν
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τέτοιο νόµο; Ας αφήσουµε που δεν θα είναι Κυβέρνηση αύριο,
αλλά ας το υποθέσουµε.
Θα εφαρµόσει έναν τέτοιο νόµο, όταν η ίδια η Κυβέρνηση το
νόµο που έχει ψηφίσει η Βουλή ο οποίος απαγορεύει από τα συγκεκριµένα ταµεία να πάρει χρήµατα µέχρι το 2018 και 2019, τον
έχει παραβιάσει και όταν για τους φόρους, που έχει ψηφιστεί στη
Βουλή ότι θα πρέπει να µπουν, δεν έχουν µπει όλα τα χρήµατα
που θα έπρεπε να έχουν µπει, τα χρήµατα δηλαδή από τις αποκρατικοποιήσεις; Έχει µπει κανένα ευρώ, κύριε Υπουργέ, από τις
αποκρατικοποιήσεις όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που ψηφίστηκε ο ν.3655 της κ. Πετραλιά;
Να κάνω και µία ερώτηση στον αξιότιµο κύριο Υπουργό και
θέλω µία εξήγηση, γιατί έχω ένα ερωτηµατικό. Ο ν.3863 στο
άρθρο 37 λέει ότι το κράτος θα εγγυάται µόνο την κατώτατη σύνταξη των 360 ευρώ µετά το 2015. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω µε
κάθε ειλικρίνεια: Πώς το ερµηνεύετε; Σηµαίνει ότι µετά το 2015
όλες οι συντάξεις, που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα, θα πάνε στα
360 ευρώ;
Είναι ένα θέµα που το θέτω ειλικρινά µε ηρεµία και θέλω µία
εξήγηση να καταγραφεί στα Πρακτικά. Νοµίζω ότι είναι κρίσιµο
ζήτηµα, αλλά δεν έχει απαντηθεί. Μπαίνουν κάπου-κάπου ορισµένα ερωτήµατα, κυρία Πρόεδρε, αλλά δεν έχει δοθεί µία συγκεκριµένη απάντηση σε αυτό το κρίσιµο θέµα.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι η πρωτοβουλία που πάρθηκε στο συγκεκριµένο θέµα δεν µπορεί να αµφισβητήσει κανένας ότι έχει ένα θετικό πρόσηµο. Όµως, σε αυτή τη συγκυρία,
κάτω από αυτό το πλέγµα των πρωτοβουλιών της σηµερινής Κυβέρνησης, η οποία µε έναν πολεµικό τρόπο επιχειρεί να κατεδαφίσει και τη δηµοκρατία και την ίδια την κοινωνία, δεν µπορεί
κανείς να δώσει ψήφο εµπιστοσύνης σε µια τέτοια κυβέρνηση,
σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστώ
και για την κατανόηση, κύριε Κουρουµπλή.
Το λόγο έχει η κ. Σοφία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Καµµία πυγµή. Ζήτησα εγκαίρως από την αρχή της συνεδρίασης, επειδή είδα το θέµα το οποίο είχε τεθεί απ’ όλους, να έχω
την ευκαιρία να µιλήσω στο τέλος, αφού ακούσω όλους τους συναδέλφους, ώστε να µπορέσω να απαντήσω, αλλά και να πω κάποια επιχειρήµατα σε κάποιους συναδέλφους, που καλόπιστα
ασκούν κριτική και όχι να απαντήσω, βέβαια, ούτε σε δηµαγωγούς ούτε σε νεοφασίστες. Όµως, καλόπιστα πολλοί συνάδελφοι
απ’ όλο το φάσµα –και συνάδελφοι που ανήκουν στα άλλα δύο
κόµµατα της συγκυβέρνησης- έχουν θέσει το θέµα της ΕΡΤ.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει κανείς µέσα σ’ αυτή
την Αίθουσα που να είναι πιο ευαίσθητος στα θέµατα της ενηµέρωσης, πολύ περισσότερο όταν η ενηµέρωση δεν είναι ένα οποιοδήποτε προϊόν. Είναι µέγεθος κρίσιµο για τη δηµοκρατία. Άρα,
λοιπόν, δεν υπάρχει κανείς του οποίου να µη σφίχτηκε η καρδιά
–λυπάµαι, δεν θέλω να χρησιµοποιώ µελοδραµατικές εκφράσειςόταν είδε το µαύρο της ΕΡΤ.
Όµως, κύριοι συνάδελφοι, ποιος ευθύνεται γι’ αυτή την κατάσταση στην οποία φτάσαµε και γιατί φτάσαµε ως εδώ; Περιµένω
σιωπηλή δύο µέρες, παρακολουθώ βουβή τα περί την ΕΡΤ τεκταινόµενα. Περιµένω να δω πόσο ακόµη θα κρατήσει η υποκρισία, πόσα ακόµα κροκοδείλια δάκρυα θα χυθούν από διάφορους,
οι οποίοι δεν είχαν ποτέ κανένα πρόβληµα για απολυµένους,
πόσοι ακόµη θα παρελάσουν, πόσα ακόµη ραδιόφωνα κλειστά
από lockout θα µεταδίδουν εκποµπές µέσα από την ΕΡΤ. Πόσο
ακόµη θα συνεχισθεί αυτό;
Οφείλουν όλοι οι συνάδελφοι, αλλά και οι Αρχηγοί των άλλων
κοµµάτων –και µιλάω µετά λόγου γνώσεως, γιατί σήµερα έχουµε
έρθει εδώ για να µιλήσουµε για το µέλλον και µιλήσαµε πάλι για
τις παθογένειες του παρελθόντος- να γνωρίζουν ότι αν διακυβεύεται κάτι, αυτό είναι πράγµατι το µέλλον της Ελλάδας. Δεν
µπορούµε να µιλάµε εδώ για το πού θα πάνε τα πετρέλαια της
χώρας, οι υδρογονάνθρακες και να συζητούµε αυτονόητα και να
µη λέµε ποτέ όλη την αλήθεια.
Έπεσε «µαύρο», λοιπόν, στην ΕΡΤ, ναι, αλλά ποιος δεν θυµάται, αγαπητοί συνάδελφοι, τη 19η Φεβρουαρίου, τότε που την Ελ-
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λάδα επισκέφθηκε ο Πρόεδρος Ολάντ για να συζητήσει τα πάντα, από επενδύσεις έως την ΑΟΖ και τότε, ακριβώς εκείνη την
ηµέρα κηρύχθηκε απεργία από τις δύο συνδικαλιστικές µας ενώσεις; Δεν είχε γίνει ποτέ αυτό από καµµία παράταξη, διότι πάντοτε στις συνδικαλιστικές ενώσεις των δηµοσιογράφων, όταν
επισκεπτόταν τη χώρα ξένος ηγέτης, η απεργία µετετίθετο αυτόµατα. Έµπαινε τυπικά στο Διοικητικό Συµβούλιο και µετετίθετο
αυτόµατα για άλλη µέρα.
Τι είδαµε τότε; Είδαµε ένα βουβό πλάνο και το Γάλλο Πρόεδρο
πάνω στο κόκκινο χαλί να πηγαίνει, να έρχεται και να ξανάρχεται.
Τι σηµαίνει αυτό; Το κόκκινο χαλί δεν ήταν «µαύρο» στην ενηµέρωση; Αυτό, πολύ περισσότερο όταν σας λέω ότι υπάρχει πρακτική και δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ξένος ηγέτης και να
συµβεί αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση να συµβεί έκτακτο γεγονός και να µην ανασταλεί η απεργία. Σας το λέω µετά λόγου
γνώσεως, διότι έχω θητεύσει σ’ αυτά τα συµβούλια. Ποτέ στο
παρελθόν δεν έγιναν αυτά τα οποία συµβαίνουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ΕΡΤ βρίσκεται σε διαρκές καθεστώς απεργιακών κινητοποιήσεων, µε αποκορύφωµα τις έντεκα συνεχόµενες εβδοµάδες κατά τις οποίες το ενηµερωτικό
πρόγραµµα της ΕΡΤ αναστελλόταν κάθε Σαββατοκύριακο.
Το διήµερο 2–3 Μαρτίου ήταν η τελευταία φορά που η ΕΡΤ
εξέπεµψε Σαββατοκυριακάτικο πρόγραµµα. Οι απεργίες του
Σαββατοκύριακου –για να θυµηθούµε τις περίφηµες «θερινές
ασθένειες» της Ολυµπιακής- ξεκίνησαν στις 9 Μαρτίου και τελείωσαν στις 25 Μαΐου. Γιατί; Μόνο για την καταβολή των υπερωριών; Όχι, κύριοι συνάδελφοι. Το αίτηµα έλεγε σαφώς: «Αποκατάσταση όλων όσων αδικήθηκαν διαχρονικά και διατηρούν
αναφαίρετο δικαίωµα για εργασία στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση»! Διαχρονικά! Αυτό ήταν το αίτηµα, βάσει του οποίου έµενε
κάθε Σαββατοκύριακο κλειστεί η ΕΡΤ και αγκοµαχούσαν οι συνάδελφοι δηµοσιογράφοι από τη Δευτέρα και µετά να ξαναπιάσουν τα νούµερα.
Ποιος εργοδότης ανέχεται να του κλείνουν την επιχείρηση δύο
µέρες την εβδοµάδα συνεχώς; Ποιος το αντέχει; Για πείτε µου,
σας παρακαλώ. Δεν µίλησε κανείς γι’ αυτό. Πώς γίνεται αυτό;
Δηλαδή, όποιος περνούσε απ’ έξω έχει διαχρονικά το δικαίωµα
να προσληφθεί στην Ελλάδα της πτώχευσης! Και σε οποιαδήποτε Ελλάδα.
Χθες άκουσα τον Πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ στην εκποµπή του
κ. Χαρδαβέλλα στο «ZOOM» να επαίρεται ότι στο τέλος της προηγούµενης χρονιάς η ΕΡΤ έκανε σαράντα δύο ηµέρες απεργία!
Ποιος εργοδότης ανέχεται σαράντα δύο συνεχόµενες ηµέρες
απεργίας; Όµως, όταν ο εργοδότης είναι ο ελληνικός λαός, δεν
υπάρχει πρόβληµα! Μπορεί να τα πληρώνει όλα αυτά! Να τα πληρώνει όλα αυτά και να πληρώνει και τις απεργίες πληρωµένες!
Ας µην επεκταθώ τώρα σε αυτό το θέµα. Απίθανα πράγµατα!
Όµως, υπάρχει ένα ζήτηµα: Έκανε κάποιο λάθος η Κυβέρνηση; Προφανώς! Διότι αυτό το οποίο είδαµε χθες και που συνδέθηκε µοιραία µε το θέµα της τρόικας έπρεπε να είχε γίνει στις
σαράντα συνεχόµενες ηµέρες απεργίας στο όνοµα του ελληνικού λαού, ο οποίος πληρώνει. Πληρώνει σε αυτή την κατάσταση
που βρίσκεται! Έπρεπε να γίνει τη δέκατη εβδοµάδα που δεν µετέδιδε ενηµερωτικό πρόγραµµα η ΕΡΤ, για έντεκα συνεχόµενες
εβδοµάδες! Από τις 2 Μαρτίου εµφανίστηκαν µπροστά µας ξανά
στις 25 Μαΐου.
Τροχονόµοι των απεργιών, αυτό έγινε. Η πλειοψηφία των διοικητικών συµβουλίων των ενώσεών µας, δεν έκαναν τίποτα άλλο,
ενώ όλοι ξέρουµε ότι η απεργία είναι το έσχατο όπλο του συνδικαλιστή και πρέπει να εξαντληθούν όλα τα άλλα.
Στο µεταξύ, από απεργία σε απεργία έκλεισαν καµµιά δεκαριά
µέσα ενηµέρωσης, αλλά δεν έκλαψε κανείς γι’ αυτά. Σε δύο χρόνια, αυτά τα δύο χρόνια αυτών των διοικήσεων, έκλεισε ο «Flash»,
ο οποίος δεν φτάνει που έκλεισε και δεν έχουν τηλέφωνα και δεν
έχουν internet, έχει πάει και κάνει εκποµπή, αντί να κοιτάξει τα
βασανιστήρια τα οποία υπέστησαν οι συνάδελφοι που δεν έχουν
πληρωθεί επί µήνες. Όµως, ο «Flash» µπορούσε να κάνει lockout
και να τους πετάξει έξω. Έτσι δεν είναι; Και δεν τρέχει τίποτα γι’
αυτούς! Αντιθέτως είναι τόσο µαζοχιστές και πηγαίνουν να υπερασπιστούν αυτά που δεν µπόρεσαν να υπερασπιστούν για τον
εαυτό τους.
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Έκλεισε ο «Alter». Γιατί δεν έκλεισε εν λειτουργία ο «Alter»;
Γιατί; Για πείτε µου; Μα, από απεργία σε απεργία. Έκλεισε ο «Ξένιος» -σπουδαίο πράγµα!- ένας ραδιοφωνικός σταθµός που τον
άκουγε κόσµος, µε ελάχιστο προσωπικό! Και όµως κατάφεραν
µε τις απεργίες να τον κλείσουν. Δηµοτικός σταθµός ήταν.
Έκλεισε η «Ελευθεροτυπία», ο «Αδέσµευτος Τύπος», ο «Αυριανή», ο «Φίλαθλος», η «Εξέδρα». Η ΕΡΤ είναι το τελευταίο διαµάντι, το πετράδι του στέµµατος αυτής της άφρονος συνδικαλιστικής ηγεσίας. Για να δούµε, λοιπόν. Μια συνδικαλιστική ηγεσία η οποία έχει την απεργία για ψωµοτύρι και κλείνει το ένα
µέσο µετά το άλλο και βουλιάζουν τα ταµεία των δηµοσιογράφων.
Εν πάση περιπτώσει, τι ισχύει απ’ όλα, κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ; Ο κ. Τσίπρας στις 24 Απριλίου, όπου µάλιστα αυτοί οι
οποίοι λένε ότι ήταν εκβιαζόµενοι από την Κυβέρνηση και φοβόντουσαν µήπως χάσουν τη δουλειά τους, έδωσαν συνέντευξη
Τύπου µε τον κ. Κατρούγκαλο, Σύµβουλο του κ. Τσίπρα. Τόσο
πολύ φοβόντουσαν που έδωσαν συνέντευξη Τύπου και µιλούσαν
για φαινόµενα λογοκρισίας; Έχετε ξανακούσει κανένα να φοβάται και να δίνει συνέντευξη Τύπου µε όλα τα κανάλια και να καταγγέλλει αυτά και να του επιτρέπεται, να είναι λογοκριµένος,
αλλά παρ’ όλα αυτά να δίνει συνέντευξη Τύπου και να το παίζουν
όλοι στα κανάλια;
Όµως, θέλω να µας πείτε: Ήταν ή όχι η ΕΡΤ εργαλείο προπαγάνδας της µνηµονιακής Κυβέρνησης, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας στις 18 Μαΐου; Ήταν ή όχι η ΕΡΤ παλαιάς κοπής; Προς τι
τα δάκρυά σας τώρα; Θα φτιαχτεί καλύτερη! Αν είναι έτσι, δεν
πρέπει να έχετε πρόβληµα.
Γιατί εµάς τα δάκρυά µας είναι πραγµατικά, γιατί ενδιαφερόµαστε για την ενηµέρωση. Και πράγµατι, πρέπει να είµαστε οι
µόνοι που στενοχωρηθήκαµε όταν έπεσε αυτό το µαύρο. Όµως
ελάτε στη θέση του ίδιου του λαού που πληρώνει! Να λυθεί γρήγορα το θέµα, να ανοίξει η ΕΡΤ, να µπει αρχειακό υλικό, να γίνουν όλα αυτά. Όµως γι’ αυτό το θέµα θα κινδυνεύσει η
Κυβέρνηση, επειδή κανείς δεν ενηµερώνει; Περιµένω όλη την
ηµέρα και σήµερα -τρεις µέρες- να σας πω ότι δεν γίνονται ανεκτές σαράντα τέσσερις ηµέρες απεργίας και έντεκα εβδοµάδες
απεργίας συνεχόµενες.
Τι ισχύει; Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας στις
29 Μαΐου ο κ. Τσίπρας µίλησε για καθεστώς ασφυξίας στην ΕΡΤ,
για «παπαγάλους». Είναι εξωνηµένοι ή όχι οι δηµοσιογράφοι
αυτοί που τώρα τους υπερασπίζεστε; Διότι τότε λέγατε ότι είναι
εξωνηµένοι και εκβιαζόµενοι από τη µνηµονιακή Κυβέρνηση. Κάνατε ολόκληρη διηµερίδα στις 27 και στις 28 Μαΐου, κοµµατική
εκδήλωση για τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και πάλι λέγατε ότι
έχει γίνει ΥΕΝΕΔ και τι είναι όλοι αυτοί εκεί πέρα και τι µεταδίδουν. Αυτά λέγατε.
Ξαφνικά τι έγινε; Δεν λέγατε για τα «golden boys» και τα
«golden girls», που είναι τηλεπερσόνες και παίρνουν πολλά λεφτά; Τώρα πώς τους συµπαραστέκεστε; Επειδή απολύθηκαν; Ή
µήπως επειδή έχει εκλογές η ΕΣΗΕΑ τη Δευτέρα και την Τρίτη
και κάποιοι τρέχετε για τα ψηφαλάκια και κάποιοι άλλοι δεν το
έχετε πάρει χαµπάρι και κάνετε φασαρία γι’ αυτό;
Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, κύριε συνάδελφε του ΠΑΣΟΚ. Προκαλείτε τώρα συνάντηση των πολιτικών Αρχηγών, ενώ το θέµα
είναι ένα: Δικαιούται ή όχι να κάνει τόσο καιρό απεργία η ΕΡΤ; Ο
ελληνικός λαός τι είναι και πληρώνει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω µε αυτό, γιατί δεν θέλω να καταχρώµαι και το χρόνο.
Κύριε συνάδελφε του ΚΚΕ, θα θυµάστε ότι όταν η Έλενα Παπαρίζου κέρδισε στη Γιουροβίζιον το Μάιο του 2005, αλλά την
ίδια ηµέρα είχε την ατυχία να πεθάνει ο αείµνηστος Χαρίλαος
Φλωράκης, «έπαιξε» πρώτη είδηση η Παπαρίζου. Αν υπήρχε εποπτικό συµβούλιο στην ΕΡΤ, όπως λέµε ότι πρέπει κάποτε να γίνει
και να µας αφήσουν όλοι αυτοί εκεί, τότε θα «έπαιζε» πρώτη είδηση ο Χαρίλαος Φλωράκης. Και µάλιστα, πολύ βιαστικά είχε
«παίξει» πρώτη είδηση ο Χαρίλαος Φλωράκης, γιατί αµέσως µετά
ξανάβαλαν το «Νumber Οne». Αµέσως! Είπαν το αγγελτήριο θανάτου του και µετά έπαιξε κατευθείαν το «Νumber Οne», λες και
ήταν νεκρώσιµος ακολουθία το «Νumber Οne»! Θα το επέτρεπε
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αυτό το εποπτικό συµβούλιο; Πώς τα ανέχεστε, λοιπόν, όλα αυτά
πια; Δεν χρειάζεται να γίνει όπως γίνεται στο εξωτερικό; Δεν το
καταλαβαίνω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω µε τούτο, κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά αυτό που
µας είπατε, ότι η «Liberation» έβαλε «µαύρο», ποια είναι η «Liberation»; Την αγόρασε ο Ρότσιλντ και το πρώτο πράγµα που έκανε
ήταν να απολύσει τον ιστορικό συνιδρυτή µε τον Σαρτρ, τον Ζιλί.
Ποια είναι, λοιπόν, που θα µας δώσει µαθήµατα δηµοκρατίας;
Ας συνέλθουµε πια, ας προχωρήσουµε γρήγορα. Σε κανέναν
δεν αρέσουν αυτά. Να λέµε όλες τις αλήθειες, όχι µισές αλήθειας και πλερέζες και δάκρυα εκ των υστέρων. Εκ των υστέρων,
όλοι ξέρουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μπαίνουµε
στις δευτερολογίες, αφού συνεννοηθήκατε µεταξύ σας οι κύριοι
ειδικοί αγορητές και οι εισηγητές.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
Από τη θέση σας προφανώς, για δύο λεπτά, κύριε συνάδελφε.
Σας παρακαλούµε να είστε σύντοµος, γιατί και ο κύριος Υπουργός θα έπρεπε από ώρα να είχε φύγει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Και εγώ τους παρακαλώ όλους να
είµαστε σύντοµοι.
Κυρία Πρόεδρε, για το θέµα της επικαιρότητας δεν θα µιλούσα, διότι ο κ. Βενιζέλος νοµίζω ότι έκανε µια καταλυτική παρέµβαση.
Με έφερε όµως η τύχη µου να µιλώ µετά την αγαπητή συναδέλφισσα, την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βούλτεψη, η οποία µου απηύθυνε και το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πού διαφωνείτε; Πείτε µας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν θέλω να τα σχολιάσω όλα
αυτά, γιατί σε πολλά θα µπορούσα να συµφωνήσω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Τι δεν είναι αλήθεια; Να µας το πείτε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Όµως -προσέξτε- υπάρχει Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, αρµόδιος Υπουργός και Διοικητικό Συµβούλιο στην ΕΡΤ. Υπάρχει ένα ερώτηµα: Τι έκαναν για όλα αυτά
ένα χρόνο; Δεν θα πουν µια κουβέντα αυτοκριτικής; Δεν θα αναγνωρίσουν τις ευθύνες τους; Και επειδή υπάρχει ένα πρόβληµα,
πρέπει να το λύσουµε µε αυτόν τον αυταρχικό και αντιδηµοκρατικό τρόπο; Αυτή είναι η διαφωνία µας και θα επιµείνουµε σε
αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ό,τι αφορά τώρα το νοµοσχέδιο, εάν δεν υπήρχε αυτή η
όξυνση της συγκυρίας, νοµίζω ότι θα είχαµε κάνει µια πολύ καλή
συζήτηση για τα προβλήµατα του ασφαλιστικού συστήµατος.
Κυρία Πρόεδρε, επιµένω να ισχυρίζοµαι ότι παρά τις διαφορετικές πολιτικοϊδεολογικές απόψεις, όλοι µας έχουµε δικαίωµα και
υποχρέωση να κουβεντιάζουµε για το µέλλον.
Αγαπητέ συνάδελφε κύριε Κατσώτη, δεν περιµένουµε να πέσει
ο καπιταλισµός για να οικοδοµήσουµε το ασφαλιστικό σύστηµα,
ούτε, αγαπητή συναδέλφισσα του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή υπάρχει κερδοφορία των επιχειρήσεων που θα αναλάβουν την εκµετάλλευση
των υδρογονανθράκων, είναι λόγος αυτός να τον χρησιµοποιείτε,
για να µην ψηφίσετε κάτι το οποίο στην αρχή είχατε αντιµετωπίσει θετικά. Αν δω τις προτάσεις του κόµµατός σας –αναφέροµαι
στις δώδεκα προτάσεις του κ. Τσίπρα- από επιχειρήσεις που θα
έχουν κερδοφορία θα εισπράξετε, εκτός και αν, όταν αναλάβετε
εσείς, ανατραπεί η παραδοσιακή σχέση παραγωγής και εκµετάλλευσης, δηλαδή ο καπιταλισµός. Άρα νοµίζω ότι τα επιχειρήµατα
είναι άλλοθι. Δεν χρειάζεται να αντιδικούµε γι’ αυτό. Ο καθένας
θα απολογηθεί για τις πράξεις του, όπως εγώ απολογούµαι τώρα
για τις περικοπές.
Είµαι υποχρεωµένος σ’ αυτή τη σύντοµη δευτερολογία µου,
µε οικονοµία χρόνου, να πω ότι ο προβληµατισµός που αναπτύχθηκε για την εξεύρεση νέων πόρων για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήµατος είναι σε θετική κατεύθυνση. Η παραδοσιακή
λογική της τριµερούς έχει ξεπεραστεί από την κρίση. Βάζει πολύ
περισσότερα σήµερα το κράτος. Άρα, όχι µόνο επειδή καταθέ-
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σαµε την πρόταση, αλλά επειδή και από άλλες πολιτικές δυνάµεις έχουν ακουστεί σκέψεις για καινούργιους πόρους, θεωρώ
ότι το θετικό είναι πως ψηφίζουµε και ξεκινάµε µία τέτοια διαδικασία και ανοίγουµε µια συζήτηση για να βρούµε και άλλες λύσεις που θα ενισχύσουν γιατί, όπως είπαµε νωρίτερα, δεν αρκούν
από µόνοι τους αυτοί οι πόροι στο βάθος του χρόνου.
Κλείνω µ’ αυτά, ευχαριστώντας και τον Υπουργό που συνέβαλε
σ’ αυτή τη συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κ. Κουτσούκο.
Ο κ. Καράµπελας έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρία και κύριοι Βουλευτές, άκουσα προσεκτικά τους περισσότερους οµιλητές και έχω να πω ότι το επίπεδο
της συζήτησης ήταν πολύ υψηλό, µε εξαιρέσεις φυσικά από µερικούς που άγγιξαν τα όρια του παραληρήµατος.
Έχω να επισηµάνω ότι προσωπικά συµφωνώ µε τα περισσότερα από τα αίτια που σηµειώθηκαν απ’ όλους τους οµιλητές
όσον αφορά το λόγο για τον οποίο οδηγήθηκαν εδώ τα ασφαλιστικά ταµεία. Άλλωστε κι εγώ τα ανέφερα στην πρωτολογία µου.
Όλα αυτά όµως τα αίτια δεν µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε
ως δικαιολογία για να µην ψηφίσουµε όλες οι πτέρυγες την πρόταση νόµου, γιατί τουλάχιστον ως προς το σκοπό της συµφωνούµε όλοι.
Η σηµερινή πρόταση νόµου έχει έντονο σηµειολογικό χαρακτήρα. Σήµερα νοµοθετούµε για ενδεχόµενα έσοδα που θα θέλαµε στο µέλλον και οι προβλέψεις είναι ενθαρρυντικές. Θα
πρέπει όµως να ξεκαθαρίσουµε ότι δεν πρόκειται από τη µία
µέρα στην άλλη η Ελλάδα να γίνει Σαουδική Αραβία.
Ένα δεύτερο σηµείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι το Ταµείο θα έχει ως πρότυπο το αντίστοιχο νορβηγικό. Έχουµε φτάσει ως κράτος στο σηµείο όπου δεν µπορούµε να δεχθούµε να
πηγαίνουν χαµένες οι ευκαιρίες και δεν ντρεπόµαστε να αντιγράφουµε αξιόπιστα µοντέλα διοίκησης. Βάζουµε τους κανόνες και
τις προϋποθέσεις, ώστε τα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες
να πάνε στους ίδιους τους Έλληνες και κυρίως στους Έλληνες
των επόµενων γενεών, αφού λίγο-πολύ έχουµε υποθηκεύσει το
µέλλον τους.
Ο Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε πολλές
φορές στο σηµερινό νοµοσχέδιο και είπε ότι είναι πρόταση του
ΠΑΣΟΚ και σηµειώνω το ότι αναφέρθηκε πολλές φορές σ’ αυτό.
Διερωτώµαι: Αυτή δεν είναι η δουλειά των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων; Ο κύριος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το υπενθύµιζε, σαν να
πρόκειται για κάτι πέρα από τα καθήκοντα που έχουµε.
Εµείς, ως Νέα Δηµοκρατία, τη συγκεκριµένη πρόταση νόµου,
αλλά και κάθε νοµοσχέδιο, απ’ όπου και να προέρχεται, εάν είναι
αναγκαίο και κινείται στη σωστή κατεύθυνση, θα το συζητάµε,
θα µπορούµε να γνωµοδοτούµε, θα µπορούµε να το βελτιώνουµε
και στο τέλος θα το ψηφίζουµε.
Κλείνοντας, θα ξαναπώ ότι πριν από ένα χρόνο ακριβώς συζητούσαµε πώς θα αποφύγουµε τη χρεοκοπία και την έξοδό µας
από το ευρώ και αυτό το ξεπεράσαµε χάρη στην υπεύθυνη
στάση των τριών κοµµάτων της Κυβέρνησης. Δεν θα φοβηθώ να
πω πως το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ έκαναν πολιτική υπέρβαση.
Σήµερα, όµως, πρέπει να προχωρήσουµε στο σωστό δρόµο,
µε τα µεγάλα που µας ενώνουν και να παραµερίσουµε τα µικρά
που µας χωρίζουν, ιδιαίτερα όταν αυτά τα µικρά που µας χωρίζουν είναι µόνο ως προς το χειρισµό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε και εµείς.
Το λόγο έχει η κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα πολύ
σύντοµα να πω τέσσερα πράγµατα.
Πρώτον, δεν θα παρακολουθήσω και δεν θα σχολιάσω καθόλου τον ιστορικό παραλογισµό που ανέπτυξε η κ. Βούλτεψη η
οποία αναφέρθηκε στις απεργίες και στις κινητοποιήσεις όλων
των εργαζοµένων µε πολύ άσχηµο τρόπο.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την κριτική που δεχθήκαµε µόλις
τώρα, αλλά και προηγουµένως από το ΠΑΣΟΚ: Η δικιά µας πρόταση –η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ- αναφέρεται σε έναν συνολικό σχε-
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διασµό αξιοποίησης του φυσικού και του ορυκτού πλούτου της
χώρας µας, µε δηµόσιο έλεγχο, µε όρους δηµόσιου συµφέροντος, µε την ενίσχυση του ρόλου του δηµόσιου και στα Ελληνικά
Πετρέλαια και στη ΔΕΠΑ, µε αναβάθµιση του ρόλου του ΙΓΜΕ
και όλων των οργανισµών και των επιχειρήσεων. Όµως, όλους
αυτούς, η σηµερινή τρικοµµατική µνηµονιακή Κυβέρνηση δυστυχώς και τους ξεπουλάει και τους απαξιώνει.
Εµείς, όσον αφορά όλα τα δικαιώµατα και στο φυσικό και στον
ορυκτό πλούτο της χώρας, µαζί µε τους υδρογονάνθρακες, εφόσον αποδειχθούν ότι οικονοµικά είναι εκµεταλλεύσιµοι, προτείνουµε να µεταφέρονται σε ένα ειδικό, αποκλειστικά δηµόσιο
ταµείο, που θα δηµιουργηθεί για το σκοπό αυτό, µε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνικής ασφάλισης.
Αυτό, όµως, να γίνει επικουρικά. Κύρια για την κοινωνική ασφάλιση συνεχίζουµε και επιµένουµε ότι πρέπει να είναι η τριµερής
χρηµατοδότηση.
Τρίτον, υποστηρίζουµε –επειδή δεν αναφερθήκαµε αρχικά- την
νοµοθετική πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά την κατάθεση της τροπολογίας του ΚΚΕ για την ΕΡΤ.
Και τέταρτον, κύριε Υπουργέ, -πολύ επιγραµµατικά- εκτός από
τις τροπολογίες στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Στρατούλης,
έχουµε και άλλες τροπολογίες. Συνολικά έχουµε καταθέσει δεκατέσσερις τροπολογίες σήµερα και θέλουµε να ξέρουµε εάν κάποια από τις δεκαπέντε, µαζί µε αυτή του ΚΚΕ, θα τις υιοθετήσετε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είναι σχετικές
µε το νοµοσχέδιο;
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Βεβαίως, όλες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία, δηλώστε το αυτό και προς το Προεδρείο και προς την Κυβέρνηση.
Το λόγο έχει ο κ. Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Δεν µπορώ παρά να κάνω µία επισήµανση, ότι ο Υπουργός Εργασίας χειροκρότησε το παραλήρηµα
της κ. Βούλτεψη ενάντια στις απεργίες, ενάντια στο δικαίωµα των
εργαζοµένων να αγωνίζονται. Άρα, δικαίως ο τίτλος: «Υπουργός
της εργοδοσίας»! Να τον χαίρεστε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας! Χειροκρότησε το παραλήρηµα ενάντια στην απεργία!
Ας βγάλουν τα συµπεράσµατα τους γι’ αυτήν την κίνηση οι εργαζόµενοι, όπως οι εργαζόµενοι στη Χαλυβουργία, που τότε η
Κυβέρνηση µπήκε µπροστά, µαζί µε το Μάνεση, για να χτυπήσει
τους απεργούς, µε το επιχείρηµα «ανοιχτό το εργοστάσιο». Ποτέ,
όµως, δεν µας είπε γιατί το εργοστάσιο ήταν κλειστό και γιατί οι
εργαζόµενοι δεν δούλευαν. Πρωτοστάτησε, λοιπόν, στην επιστράτευση των ναυτεργατών, όπως και στην επιστράτευση των
εργαζοµένων στον ΟΣΕ.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η γραµµή σας: Με αυταρχισµό
και καταστολή να βρίσκεστε απέναντι στους αγώνες των εργαζοµένων, για να µπορέσετε να περάσετε όλη αυτή τη γραµµή,
όλη αυτήν την πολιτική που στηρίζει το κεφάλαιο και τις ανάγκες
του. Και αυτό το σχέδιο νόµου σήµερα είναι σε µία τέτοια κατεύθυνση: Η καπιταλιστική ανάπτυξη να λύσει το πρόβληµα της
ίδιας της κοινωνικής ασφάλισης!
Έθεσε όµως και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ
–ενός µέλους της Κυβέρνησης- τα εξής θέµατα: «Πολλοί είναι οι
συνταξιούχοι, λίγοι είναι οι οικονοµικά ενεργοί. Η ανεργία είναι
µεγάλη. Δεν βγαίνει ο λογαριασµός της κοινωνικής ασφάλισης».
Ποια είναι, λοιπόν, η λύση που προτείνουν; Δεν µπορεί να τη
δώσει τη λύση, λοιπόν, το σύστηµα. Τι λένε; Σύνταξη στα 360
ευρώ από του χρόνου, ίσως στα 260 ευρώ από τον επόµενο
χρόνο, γιατί: «τόσα αντέχει ο κρατικός προϋπολογισµός, τόσα
θα εγγυάται το κράτος». Μπορεί κανείς εδώ να πει ότι το κράτος
θα εγγυάται παραπάνω; Δεν µπορεί να το πει ούτε ο Υπουργός
σήµερα, ούτε ο Υπουργός αύριο. Μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι
τα µονοπώλια που θα ελέγχουν τους υδρογονάνθρακες µεθαύριο, στο Αιγαίο και αλλού, θα συµβάλλουν ή ότι το κράτος θα
µπορεί να παίρνει από αυτούς για την κοινωνική ασφάλιση; Μα,
σήµερα δεν είναι υποχρεωτική η κοινωνική ασφάλιση; Ποιοι και
πόσοι είναι αυτοί που είναι ανασφάλιστοι; Πόση είναι η εισφοροαποφυγή και η εισφοροαπαλλαγή των εργοδοτών;
Σήµερα είναι υποχρεωτική η κοινωνική ασφάλιση. Τι κάνει, λοι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]Ζ’ - 13 IOYNIΟΥ 2013

πόν, σήµερα το κράτος, που υποτίθεται ότι υπάρχει νοµοθεσία
για το ότι θα πρέπει να καταβάλλουν τις εισφορές οι εργοδότες;
Τι κάνει; Τους απαλλάσσει, τους κάνει ρυθµίσεις, τους µειώνει
τις εισφορές, µε κύριο στόχο, βέβαια, να απαλλάξει οριστικά την
εργοδοσία από τις εισφορές. Αυτή είναι η γραµµή της Κυβέρνησης σήµερα.
Ο Υπουργός Εργασίας, οι διοικητές των Οργανισµών, τι κάνουν; Πηγαίνουν εκεί στα fora των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και τι τους λένε; «Προχωρήστε». Εκθειάζουν το ιδιωτικό
ασφαλιστικό σύστηµα, εκθειάζουν αυτόν τον πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης, λένε ότι µπορεί να στηρίξει τις συντάξεις. Ποιων;
Των εργαζοµένων που τους έχετε καταδικάσει µε 500 ευρώ το
µήνα και µε 250 ευρώ τους νέους και τις νέες, όπως διαχωρίσατε
το σύστηµα εσείς σε νέους και παλιούς, σε εργαζόµενους µετά
το ’93 και πριν από το ’93;
Έρχεστε σήµερα και κόπτεστε για τη νέα γενιά και λέτε ότι
δήθεν η γενιά αυτή των συνταξιούχων τούς πήρε την κοινωνική
ασφάλιση. Εσείς, µε την επιλογή σας οδηγήσατε το ασφαλιστικό
σύστηµα σε αυτήν την κατάσταση. Δεν µπορείτε να το λύσετε.
Η µόνη λύση είναι ο εργαζόµενος λαός, η εργατική τάξη να ανατρέψει την πολιτική σας και να οικοδοµήσει µία άλλη κοινωνία,
όπου θα είναι δικαίωµα η εργασία, η κοινωνική ασφάλιση, η δηµόσια δωρεάν υγεία και παιδεία, ο πολιτισµός, οι διακοπές. Όλα
αυτά θα είναι η ζωή του ίδιου του λαού. Θα ζει ο λαός τη ζωή
που δικαιούται και όχι βέβαια µε στερήσεις για τα κέρδη των πολυεθνικών και των επιχειρηµατιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Κατσώτη.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου της πρότασης
νόµου Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αρµοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η πρόταση νόµου επί της
αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η
πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών» έγινε δεκτή επί της
αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στη ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 4 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς η πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Ίδρυση Εθνικού
Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών» έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Δέχεστε, κύριοι συνάδελφοι, να ψηφίσουµε την πρόταση
νόµου και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ερωτάται το
Σώµα: Γίνεται δεκτή η πρόταση νόµου και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Η πρόταση
νόµου έγινε δεκτή και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς η πρόταση νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:«Ίδρυση Εθνικού
Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών» έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ίδρυση Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών
Άρθρο 1
Ίδρυση - Σκοπός
1. Ιδρύεται εντός του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών «AΚΑΓΕ», ειδικός λογαριασµός µε την ονοµασία «Εθνικός
Λογαριασµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών» (ΕΛΚΑΓ), ο
οποίος εποπτεύεται από τα Υπουργεία Οικονοµικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Ο ΕΛΚΑΓ τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος.
2. Σκοπός του ΕΛΚΑΓ είναι η δηµιουργία αποθεµατικού για τη
χρηµατοδότηση των κλάδων σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΦΚΑ) και κυρίως για τη διασφάλιση των συντάξεων
των νέων γενιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθορίζεται ο χρόνος
έναρξης καταβολής των ποσών που προβλέπονται ως πόροι του
ΕΛΚΑΓ από το άρθρο 2, καθώς και ο χρόνος διάθεσης των πόρων
του ΕΛΚΑΓ προς τους ΦΚΑ.
3. Από τον ΕΛΚΑΓ µπορούν να χρηµατοδοτούνται µεταπτυχιακά προγράµµατα ή ερευνητικά έργα που αφορούν στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και κυρίως των
υδρογονανθράκων και εκπονούνται από εργαστήρια ή τµήµατα
ή σχολές ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών, προβλέπεται
η διαδικασία χρηµατοδότησης από τον ΕΛΚΑΓ των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
κατά τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
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Άρθρο 2
Πόροι
1. Πόροι του ΕΛΚΑΓ είναι: Ποσοστό από τα έσοδα του Δηµοσίου (µερίσµατα, δικαιώµατα, φορολογία) από τις εταιρείες που
αναλαµβάνουν την έρευνα και εκµετάλλευση των κοιτασµάτων
υδρογονανθράκων και από τη διάθεση αδειών για έρευνες. Εξαιρούνται ο περιφερειακός φόρος 5% που προβλέπεται στο άρθρο
161 παρ. 1 του ν. 4001/2011, καθώς και το ποσοστό 20% των µισθωµάτων ή µεριδίων παραγωγής που κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασµό του Πράσινου Ταµείου, που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 164
παρ. 6 του ν. 4001/2011.
2. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται κατ’ έτος µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί όµως να είναι κατώτερο του
70% των ετήσιων εσόδων από τις ως άνω πηγές.
Άρθρο 3
Οικονοµική διαχείριση
1. Η αξιοποίηση των κεφαλαίων του ΕΛΚΑΓ γίνεται σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις για την περιουσία των Ασφαλιστικών
Ταµείων. Λαµβάνονται υπόψη και οι γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου Ηθικής που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος.
2. Η διαχείριση του ΕΛΚΑΓ ασκείται από Επιτροπή Διαχείρισης,
η οποία αποτελείται από πέντε (5) τακτικά µέλη και ισάριθµα αναπληρωµατικά. Τα µέλη της Επιτροπής προτείνονται ως εξής:
α) ένα (1) µέλος, ως Πρόεδρος, µε τον αναπληρωτή του, από
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
β) ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωποι του
Υπουργείου Οικονοµικών, από τον Υπουργό Οικονοµικών,
γ) ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωποι του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
δ) δύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, ως εκπρόσωποι
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων), από τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο Γραµµατέας της Επιτροπής, µε
τους αναπληρωτές τους είναι άµισθοι και διορίζονται, για τριετή
θητεία, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 4
Λειτουργικά θέµατα
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του ΕΛΚΑΓ, ο τρόπος απόδοσης των πόρων του, η διαδικασία χρηµατοδότησης των φορέων και των κλάδων σύνταξης,
η οικονοµική οργάνωση και λογιστική λειτουργία του και η λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 5
Διαφάνεια - Έλεγχος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Η Επιτροπή Διαχείρισης εκδίδει σε εξαµηνιαία βάση εκθέσεις µε τα οικονοµικά µεγέθη του Λογαριασµού. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής.
2. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας της λειτουργίας του
ΕΛΚΑΓ, το Υπουργείο Οικονοµικών επιλέγει µε διαγωνιστική διαδικασία Ανεξάρτητο Φορέα Ελέγχου εγνωσµένου κύρους, η έκθεση του οποίου επίσης δηµοσιεύεται.
Άρθρο 6
Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Ηθικής
Συστήνεται Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Ηθικής, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και πέντε (5) µέλη, οι οποίοι διορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής. Εντός έξι (6) µηνών από το διορισµό των
µελών του, το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Ηθικής θεσπίζει Κώδικα
Δεοντολογίας βάσει του οποίου γίνονται οι επενδύσεις του Εθνικού Λογαριασµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών (ΕΛΚΑΓ). Ειδικότερα, µε τον Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίζονται κριτήρια που
αφορούν στην εταιρική, κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη
των εταιρειών, στις οποίες επενδύει ο Εθνικός Λογαριασµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών (ΕΛΚΑΓ) (παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, περιβαλλοντική υποβάθµιση κ.ά.).
Άρθρο 7
'Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο της παραπάνω πρότασης νόµου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τετάρτης 17ης Απριλίου 2013, της Πέµπτης 18ης Απριλίου 2013, της
Δευτέρας 22ας Απριλίου 2013, της Τρίτης 23ης Απριλίου 2013, της
Τετάρτης 24ης Απριλίου 2013, της Παρασκευής 26ης Απριλίου
2013 και της Κυριακής 28ης Απριλίου 2013 και ερωτάται το Σώµα
αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Συνεπώς τα
Πρακτικά της Τετάρτης 17ης Απριλίου 2013, της Πέµπτης 18ης
Απριλίου 2013, της Δευτέρας 22ας Απριλίου 2013, της Τρίτης 23ης
Απριλίου 2013, της Τετάρτης 24ης Απριλίου 2013, της Παρασκευής 26ης Απριλίου 2013 και της Κυριακής 28ης Απριλίου 2013
επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.41’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

