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Αθήνα, σήµερα στις 29 Ιουνίου 2015, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
17.00’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 379/23-6-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαυρουδή Βορίδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
µείωση της εγκληµατικότητας στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Ιωάννης Πανούσης.
Κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ενδεχοµένως η µέρα έχει τελείως διαφορετικές προτεραιότητες. Η αλήθεια, όµως, είναι ότι την εποχή που
έγινε η επίκαιρη ερώτηση, δεν είχαµε τα ζητήµατα τα οποία αντιµετωπίζουµε. Παρά ταύτα, νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να συζητηθεί το συγκεκριµένο θέµα.
Η περιοχή του Ασπροπύργου είναι µία περιοχή που σε συγκεκριµένες εστίες αντιµετωπίζει οξύ πρόβληµα εγκληµατικότητας.
Είναι τα Νεόκτιστα, η Νέα Ζωή, το Σοφό. Εκεί, αυτή η εγκληµατικότητα πολύ συχνά αποκτά το χαρακτήρα µε εγκληµατικότητα
που συνδέεται µε συγκεκριµένη µειονοτική οµάδα, µε τους Ροµά.
Εν προκειµένω, φέρνω και θέλω να συζητηθεί αυτό το θέµα
και θέλω τη θέση της Κυβέρνησης γι’ αυτό, διότι αρχίζει και
υπάρχει µία σειρά κλιµακουµένων επεισοδίων. Αυτά ξεκίνησαν
στις 10/5. Έγινε ένα επεισόδιο, όπου µετά το πέρας εκδηλώσεως
που είχε οργανώσει τοπικός σύλλογος στην πλατεία Ανεξαρτησίας στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου για την ηµέρα της µητέρας
και µετά την αποχώρηση της Αστυνοµίας, η οποία ήταν παρούσα
κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως, µέλη του συλλόγου, κυρίες,
µάζευαν τα υλικά της εκδηλώσεως, τότε οµάδα νεαρών Ροµά
επιτέθηκε φραστικά µε βρισιές και απειλές σε ανήλικα κορίτσια
που ήταν εκεί. Μετά δε την παρέµβαση των γονέων τους που
τους ζήτησαν να αποµακρυνθούν, επιτέθηκαν µε χρήση βίας σ’
αυτούς µε αποτέλεσµα το σοβαρό τραυµατισµό µίας µητέρας.
Σας είχα κάνει µία ερώτηση και είχα επισηµάνει ότι εάν δεν
υπάρξουν κάποια µέτρα αστυνοµεύσεως της περιοχής, αυξηµένα λόγω της ιδιαιτερότητας του χαρακτήρα της, υπάρχει ο κίνδυνος να γενικευτεί αυτό και να οξυνθεί το πρόβληµα.

Δυστυχώς, κι ενώ λόγω κωλύµατός σας δεν είχαµε τη δυνατότητα να συζητήσουµε πάνω στο θέµα αυτό, στις 16/5 γύρω στο
µεσηµέρι, η ίδια κυρία η οποία είχε τραυµατιστεί, δέχτηκε απειλές έξω από το σπίτι της από την οικογένεια που την είχε χτυπήσει και η οποία µένει απέναντί της. Το λέω αυτό, γιατί έχει µία
σηµασία, γιατί εκεί έχουµε µία συνύπαρξη ανθρώπων κι εποµένως πρέπει κάπως αυτά τα ζητήµατα να λυθούν και να αντιµετωπιστούν.
Επειδή οι απειλές είχαν ξεκινήσει ήδη, κάλεσε γνωστούς της
για βοήθεια. Φτάσανε εκεί δικοί της φίλοι. Εν τω µεταξύ είχαν µαζευτεί εκεί πενήντα Ροµά. Γενικευόταν πια η σύγκρουση, είχαµε
καδρόνια, είχαµε στειλιάρια, είχαµε µαδέρια και είχαµε εξυβρίσεις. Τελικώς έγινε µία σύλληψη και οι υπόλοιποι έφυγαν. Η παθούσα σε κατάσταση σοκ µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο, ενώ
αφού επέστρεψε στο σπίτι της παρακολουθείται ιδιωτικά από ψυχολόγο.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Αντιλαµβάνοµαι ότι το θέµα της εγκληµατικότητας όταν συνδέεται µε µειονοτικές οµάδες, προφανώς θέλει σύνθετες δράσεις και οι σύνθετες δράσεις µπορεί να
ενέχουν µηχανισµούς κοινωνικής ένταξης και εν πάση περιπτώσει διατηρήσεως κι ενισχύσεως της κοινωνικής συνοχής. Αυτές
τις σύνθετες δράσεις τις έχουµε συζητήσει. Εγώ ξέρετε ότι το
θέµα το παρακολουθώ µια επταετία, επειδή είµαι Βουλευτής της
περιοχής.
Όλο συζητάµε, κυρία Πρόεδρε, για σύνθετες δράσεις κι όλο
σύνθετες δράσεις δεν γίνονται και η κατάσταση παραµένει.
Στο παρελθόν, όµως, µε µέτρα αυξήσεως της αστυνοµεύσεως
και µάλιστα µε συγκριµένα, κυρίως δε, µε την επιβολή αστυνοµικών ελέγχων στα σηµεία προσεγγίσεως της περιοχής, κυρίως
στην είσοδο των Νεοκτίστων από τα Διυλιστήρια ΕΛΠΕ, στην κεντρική είσοδο Ασπροπύργου από την Εθνική Οδό κάτω από τη γέφυρα, στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ στο ύψος της χωµατερής, στη
λεωφόρο ΝΑΤΟ στο ύψος του αεροδροµίου, είχε επιτευχθεί να
περιοριστεί η εγκληµατικότητα στην περιοχή.
Και το δεύτερο, ενδεχοµένως σε τέτοιες περιοχές κι αυτό είναι
ίσως το πιο µεγάλο κι ενδιαφέρον κοµµάτι, γιατί αφορά την εγκληµατική πολιτική, θα έπρεπε κατ’ αρχάς να εφαρµοστεί η λεγόµενη πολιτική της µηδενικής ανοχής στην εγκληµατικότητα κι
αυτό περιλαµβάνει και την παραβατικότητα.
Όταν έχουµε περιοχές οι οποίες πια καταλήγουν να είναι
εστίες εγκληµατικότητας, το έχουµε και σε άλλες περιοχές αυτό,
ειδικά στη δυτική Αττική -το έχουµε στις Αχαρνές, το ξέρω γιατί
το έχετε δει και το έχετε αντιµετωπίσει, το έχουµε στο Ζεφύριδιαµορφώνονται πια ολόκληρες περιοχές οι οποίες είναι εγκληµατογόνες.
Εκεί ο τρόπος για να το αντιµετωπίσεις, δεν είναι να κάνεις µία
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έφοδο µία στιγµή για να κάνεις δυο-τρεις συλλήψεις αλλά είναι
να υπάρχει ενισχυµένη αστυνοµική παρουσία, η οποία να απαιτήσει την πλήρη συµµόρφωση σε µία σειρά από ποινικούς και διοικητικούς κανόνες.
Αυτό δηµιουργεί την αίσθηση της αποτελεσµατικής παρουσίας
και νοµίζω ότι συµβάλλει ιδιαίτερα στο να διαµορφώνεται η πεποίθηση ότι υφίσταται κράτος και ότι, εποµένως, αυτό το κράτος
απαιτεί και επιβάλλει τη νοµιµότητα και δηµιουργεί και συνθήκες
εντάξεως σ’ αυτήν τη νοµιµότητα σε όσους επιλέγουν να ζήσουν
εκεί.
Προσοχή δε, αυτό αφορά όλους τους πολίτες. Δεν αφορά µία
οµάδα. Η πολιτική της µηδενικής ανοχής στην εγκληµατικότητα,
αφορά το σύνολο των κατοίκων. Άρα, αφορά όλους και περιλαµβάνει και µικρά περιστατικά παραβατικότητας, όπως οδήγηση
αυτοκινήτων από ανηλίκους χωρίς διπλώµατα κ.λπ.. Όλο αυτό
πιέζεται, προκειµένου να εµπεδωθεί, ειδικά σ’ αυτές τις περιοχές
που είναι τόσο βαριά εγκληµατογόνες, η αίσθηση της νοµιµότητας.
Ήθελα, λοιπόν, και στο επιµέρους, που είναι το συγκεκριµένο,
ο έλεγχος της περιοχής αποτελεσµατικότερα αλλά και στο γενικότερο, να ακούσω ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Πανούση, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Δοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Βουλευτή, θα ξεκινήσω από το γενικό. Εµείς δεν είµαστε ένα υπουργείο γραφείων, είµαστε ένα υπουργείο ανοιχτών οριζόντων.
Γιατί το λέω; Κάναµε ένα ειδικό πρόγραµµα ανά περιοχή και,
κυρίως, για τη δυτική Αττική. Πήγαµε στο Μενίδι, πήγαµε στη
Μάνδρα, έχουµε αυτήν τη στιγµή µε το Κορωπί, τη Ραφήνα, το
Πέραµα -δεν είναι µία περιοχή, αυτό θέλω να σας πω- επαφές µε
τι; Πάµε βλέπουµε τα αστυνοµικά τµήµατα, βλέπουµε τους δηµάρχους, βλέπουµε τους φορείς, συζητάµε µε όλους τους φορείς και περπατάµε και λίγο στην πόλη και εφαρµόζουµε ένα
πρόγραµµα. Όταν λέµε «πάµε», εννοώ ότι πάµε µαζί µε δύο
στρατηγούς, µε τους γενικούς γραµµατείς, µε όλο το επιτελείο.
Απ’ ότι φαίνεται, στο Μενίδι έπιασε. Αυτή η εµφανής αστυνόµευση και αυτή η συνεχής παρουσία, έχει δηµιουργήσει ένα αίσθηµα ασφάλειας. Θέλω, λοιπόν, και στον Ασπρόπυργο µε την
ευκαιρία της ερώτησής σας, να κάνω µία συζήτηση µε τον δήµαρχο πότε θα πάµε να τους δούµε. Έχει σηµασία να πηγαίνει
το κράτος εκεί και όχι να φωνάζεις τον δήµαρχο να σου λέει τα
παράπονά του κ.λπ..
Άρα, νοµίζω ότι έχετε δίκιο στο επιχειρησιακό. Τουλάχιστον
στο Μενίδι κάναµε ζώνες αποτροπής για να µην έρχονται, αν έρχονται, που θα κατευθύνονται και που θα πηγαίνουν για να µην
παίρνουν τις δόσεις τους κ.λπ..
Το δεύτερο ζήτηµα που θίξατε, είναι ένα ζήτηµα που πρέπει
να λύσει η Ελλάδα, δηλαδή, πως έχει µετατραπεί -και χωρίς να
µπαίνουµε σε ρατσιστικές και άλλες σκέψεις αλλά καθαρά σε εγκληµατογόνα φαινόµενα- η δραστηριότητα των Ροµά ή πολλών
Ροµά σε καθαρή δραστηριότητα εγκληµατικών δράσεων, εγκληµατικού περιεχοµένου.
Όλοι, από τη Λακωνία µέχρι το Κορωπί και από τη Μάνδρα
µέχρι οπουδήποτε, έχουν το ίδιο πρόβληµα. Τι συνέβη και το µικροεµπόριο που γινόταν, αντικαταστάθηκε από το εµπόριο το
συγκεκριµένο σε συνεργασία µε αλλοδαπούς; Όπως είπατε, κάνουµε εφόδους, πιάνουµε δέκα και εµφανίζονται είκοσι και δεν
λύνεται το ζήτηµα.
Άρα, εδώ πρέπει να το συζητήσουµε πραγµατικά σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα έλθω στην ουσία της ερώτησής σας για αριθµούς κ.λπ.. Όµως, θέλει αλλαγή της ποιότητας ζωής, θέλει
αλλαγή του περιβάλλοντος, του πολεοδοµικού, του αρχιτεκτονικού κάθε πόλης και θέλει και συγκεκριµένο πρόγραµµα. Δεν µπορείς να κάνεις το ίδιο στην Ηλιούπολη και τα ίδιο στον Ασπρόπυργο. Έχουν άλλη δοµή, άλλα δηµογραφικά, άλλα ιστορικά
στοιχεία.
Όσον αφορά τα ζητήµατα που θίξατε στο επιχειρησιακό, αν
και µπορώ να τα πω, θα πω µόνο το ζήτηµα της 10/5 στα Νεόκτιστα. Σχηµατίστηκε δικογραφία για παράβαση των άρθρων 309,
333, 361 του Ποινικού Κώδικα σε βάρος έξι Ροµά και ύστερα από
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επιστάµενες αναζητήσεις, εντοπίστηκαν και συνελήφθη εντός
των ορίων του αυτοφώρου ένας εκ των δραστών, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης.
Θα έλθω στο πως ακριβώς έχει σχεδιαστεί και δρα η όλη αστυνόµευση στην περιοχή στη δευτεροµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Κύριε Βορίδη,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας για τρία λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εξαιτίας της επιστηµονικής σας ενασχολήσεως, δεν έχω καµµία αµφιβολία ότι αντιλαµβάνεστε το ζήτηµα
της εγκληµατικότητας και τις πολύπλοκες και σύνθετες πλευρές
του. Εδώ τώρα, όµως, χρειάζεται δράση. Άρα, χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις και χρειάζεται να γίνουν ενέργειες.
Καλωσορίζω, λοιπόν, πρώτον την πρόθεσή σας να κάνετε την
επίσκεψη στην περιοχή, προκειµένου να δείτε επιτοπίως την κατάσταση. Θα σας έλεγα στην επίσκεψή σας αυτή να επισκεφτείτε
όλον τον Ασπρόπυργο, δηλαδή κυρίως αυτές τις βασικές εστίες,
γιατί είναι σε διαφορετικά σηµεία του Ασπροπύργου. Να επισκεφτείτε και τη Νέα Ζωή και τα Νεόκτιστα, προκειµένου να δείτε in
situ εκεί την κατάσταση.
Δεύτερον, επίσης καλωσορίζω από ό,τι καταλαβαίνω την πρόθεσή σας, εάν τη διέκρινα καλά, να επανέλθουν οι έλεγχοι αυτοί
στις οδεύσεις. Έχουµε πάρα πολύ θετική εµπειρία από αυτό.
Είχε λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Διότι εκεί, αυτοί οι έλεγχοι
δεν επιτρέπουν να έρχονται παραβατικά στοιχεία -έρχονται µόνο
κάτοικοι- δεν επιτρέπουν τη διακίνηση παρανόµων ουσιών και
όπλων και εποµένως περιορίζουν, καθαρίζουν θα έλεγα, την περιοχή από τα πιο δύσκολα στοιχεία.
Σε ό,τι αφορά στο τρίτο σηµείο, το οποίο αφορά τις σύνθετες
δράσεις, θεωρώ ότι είναι ζητήµατα τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν. Είναι ζητήµατα πολεοδοµικά και χρήσεων γης, τα οποία
δηµιουργούνται. Είναι ζητήµατα υγιεινής, τα οποία υπάρχουν.
Θα προσθέσω εκεί ότι υπάρχουν ζητήµατα εκπαίδευσης και κανείς θα έπρεπε να πιέσει και το κοµµάτι αυτό της εκπαίδευσης.
Διότι, ενώ παρέχεται αυτή η δυνατότητα, τότε πολλά παιδιά για
οποιουσδήποτε λόγους δεν παρακολουθούν τα σχολεία. Υπάρχει
δηλαδή πληµµελές ενδιαφέρον από την πλευρά των γονέων,
προκειµένου να µπουν τα παιδιά σε µια εκπαιδευτική διαδικασία.
Θεωρώ ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει ένα συνολικό ενδιαφέρον από την πλευρά του κράτους, που να αγγίζει όλες αυτές τις
πτυχές. Και εκεί που πραγµατικά το κράτος πρέπει να παρέµβει
θετικά, στην εκπαίδευση, τη στέγαση κ.λπ., να το κάνει. Αλλά και
εκεί που πρέπει να παρέµβει κατασταλτικά και εκεί να το κάνει.
Εδώ, λοιπόν, οι κάτοικοι σας κοιτούν και θέλω να σας µεταφέρω µια αγωνία. Θα σας πω τι είναι εκείνο, το οποίο εκκίνησε
το ενδιαφέρον. Κυρία Πρόεδρε, πριν από περίπου τρία µε τέσσερα χρόνια είχε γίνει µια ηµερίδα, την οποία είχε διοργανώσει
ο Δήµος Ασπροπύργου, πάλι µε το θέµα αυτό. Πήγα σε αυτήν
την ηµερίδα, µαζεύτηκαν οι κάτοικοι και συζήτησαν γι’ αυτά τα
θέµατα. Ήταν θυµωµένοι οι κάτοικοι τότε, γιατί υπήρχε µια πολύ
άσχηµη κατάσταση και ειπώθηκαν αυτά που ειπώθηκαν.
Μετά από τέσσερα χρόνια ξαναέγινε η ηµερίδα, ειπώθηκαν
ξανά τα ίδια πράγµατα. Απλώς εκεί, υπήρχαν άνθρωποι τραυµατισµένοι, µε σπασµένα τα χέρια, µε τα σπίτια τους να έχουν κλαπεί ή ληστευτεί. Δηλαδή, η κατάσταση είχε επιδεινωθεί.
Αισθάνθηκα, κυρία Πρόεδρε, πάρα πολύ άσχηµα, ως Βουλευτής της περιφέρειας, γιατί τέσσερα χρόνια δεν είχα καταφέρει
να κάνω τίποτα. Η κριτική που κάνω είναι αυτοκριτική. Είναι κριτική σε κυβέρνηση στην οποία έχω συµµετάσχει αλλά είναι και
κριτική προς τη σηµερινή Κυβέρνηση, καλώντας την να δράσει.
Κλείνω µε ένα ερώτηµα, το οποίο είναι σχετικώς επίκαιρο, εάν
µου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε: Σε αυτές τις κρίσιµες στιγµές
που ζούµε, κύριε Υπουργέ, σε αυτό που έχουµε να αντιµετωπίσουµε µπροστά µας, σε αυτό το δηµοψήφισµα, εσείς τι θα ψηφίσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα ξεκινήσω από τα αυστηρώς εγκληµατολογικά.
Θα σας πω κάποιους αριθµούς, οι οποίοι δεν έχουν ενδιαφέ-
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ρον γενικά στις αναλύσεις αλλά καλό είναι να υπάρχουν. Στους
πέντε µήνες που είµαι στο Υπουργείο, διενεργήθησαν δεκαέξι
εξορµήσεις, ελέγχθησαν χίλια εκατόν εβδοµήντα τρία οχήµατα,
χίλια διακόσια πενήντα άτοµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στην περιοχή;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ναι, στην περιοχή.
Επίσης, προσήχθησαν οκτακόσια σαράντα τρία άτοµα συνελήφθησαν είκοσι έξι, είκοσι ένα για κλοπή, ένα για παράβαση του
Τελωνειακού Κώδικα και τέσσερα για καταδικαστικές αποφάσεις.
Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληµατικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών και µία που είχε να κάνει µε ζητήµατα ληστειών και κλοπές, πάντα στην περιοχή του Ασπροπύργου, παρ’ όλο που µου
είπαν ότι στη Μάνδρα οι κλοπές που γίνονται πάλι από Ροµά είναι
από τον Ασπρόπυργο που πάνε στη Μάνδρα, δεν είναι ντόπιοι.
Τέλος, το 2014 υπήρξε µείωση των κλοπών τροχοφόρων και
αύξηση των ληστειών.
Έχουµε, λοιπόν, διάφορα τέτοια χαρακτηριστικά, εάν δει κανείς τους αριθµούς. Ας δούµε τώρα τι µπορούµε να κάνουµε.
Εγώ είµαι υπέρ της εµφανούς αστυνόµευσης. Και θεωρώ ότι µια
βεβαρηµένη περιοχή από άποψη εγκληµατικότητας –και είναι τέτοια ο Ασπρόπυργος και το ήξερα ως επιστήµονας- θέλει πέντε
µε δέκα χρόνια να εξυγιανθεί.
Άρα, η πρόληψη είναι πολύ ενδιαφέρουσα ως σκέψη αλλά δεν
είναι η στιγµή της πρόληψης. Εδώ είναι η στιγµή να κλείσεις τους
«δρόµους», δηλαδή εκεί που περνάει το έγκληµα.
Εφαρµόζω τις ευέλικτες οµάδες είκοσι τεσσάρων αστυνοµικών. Είκοσι τέσσερις οµάδες όλο το εικοσιτετράωρο γυρνούν
γύρω από µια περιοχή, υπάρχουν πεζές περιπολίες.
Σε αυτές τις περιοχές έχουµε και µεγάλο πρόβληµα ηχορύπανσης. Πρέπει να αλλάξουµε τον νόµο, δηλαδή πταίσµα, τελειώσαµε, δεν γίνεται τίποτα. Τα ξέρετε τώρα αυτά.
Θέσατε ζητήµατα ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής. Ξέρετε ότι
τα κοινωνικά επιδόµατα δεν πρέπει να δίνονται στην αρχή, πρέπει
να δίνονται αφού εφαρµοστεί το σύστηµα για το οποίο δόθηκαν.
Έτσι δεν είναι;
Έχω και µία επιφύλαξη για την έννοια της κοινωνικής ένταξης.
Δεν νοµίζω ότι θέλουν να ενταχθούν κοινωνικά. Δεν το νοµίζω.
Δεν είναι κακό από µόνο του αυτό. Το ζήτηµα είναι όχι να απορροφηθούν, να ενταχθούν, να ζήσουν όπως ζουν, αλλά ειρηνικά
και εντός του νόµου και εντός του Συντάγµατος. Η διαφορετικότητα, δεν επιτρέπει και την εγκληµατικότητα ως στοιχείο της διαφορετικότητας. Θα µπερδευτούµε άσχηµα.
Έτσι, λοιπόν, θα πάρουµε ό,τι αστυνοµικό µέτρο χρειαστεί και
θα υπάρχει και η παρουσία µας εκεί –και το υπόσχοµαι ότι θα
πάµε- για να αισθανθούν ότι είµαστε εκεί. Μου είπαν ότι στο Μενίδι τον τελευταίο καιρό κρύφτηκαν λιγάκι. Εγώ όταν περπατούσα σε δρόµο του Μενιδίου, φοβόµουν ότι θα έχω διάφορα
χάπενινγκς, όµως, είχα αντίθετη εµπειρία, ήταν όλα καθαρά.
Άρα, έχει τρόπο η πολιτεία να εφαρµόζει το κράτος δικαίου,
να αποδεικνύει ότι υπάρχει και να δίνει αίσθηµα ασφάλειας στη
συνύπαρξη διαφορετικών οµάδων που πρέπει να είναι πραγµατικά ειρηνική και θετική αλλά σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί
να είναι η µία εναντίον της άλλης µε βάση κουλτούρες και υποκουλτούρες.
Όσον αφορά το δηµοψήφισµα, κοιτάξτε κάτι, η επιλογή του
Πρωθυπουργού είναι επιλογή του Πρωθυπουργού. Ανήκω σε µία
Κυβέρνηση και προφανώς ακολουθώ την επιλογή του Πρωθυπουργού. Αυτά τα ζητήµατα θα λυθούν από τον ελληνικό λαό.
Δεν έχει σηµασία τι θα κάνει καθένας µας. Σηµασία έχει πως βλέπει ο ελληνικός λαός και πως θα δει ο ιστορικός του µέλλοντος
όλη αυτήν την πορεία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Δέσποινα Χαραλαµπίδου): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Η πρώτη µε αριθµό 377/23-6-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Πετράκου προς τον Υπουργό
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε την
πορεία εξέλιξης σηµαντικών έργων υποδοµών στη Μεσσηνία
όπως τα έργα Καλό Νερό-Τσακώνα και ο περιµετρικός της Κα-
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λαµάτας Καλαµάτα-Ριζόµυλος δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού.
Η τρίτη µε αριθµό 370/19-6-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Αντωνίου Γρέγου προς τους Υπουργούς Εθνικής
Άµυνας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε το συνέδριο που διοργανώνει στη Φλώρινα η αυτοαποκαλούµενη «Αυστραλοµακεδονική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων» σε συνεργασία µε το «Ουράνιο Τόξο», σκοπός του οποίου είναι «να ξαναγράψουν την ιστορία της Μακεδονίας» δεν
συζητείται λόγω αναρµοδιότητας.
Η τέταρτη µε αριθµό 363/16-6-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Ποταµιού κ. Νικολάου
Ορφανού προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ανεργίας στη
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάµατος, δεν θα συζητηθεί
µετά από συνεννόηση του ερωτώντος Βουλευτή µε τον αρµόδιο
Υπουργό.
Η τέταρτη µε αριθµό 356/16-6-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Πετράκου προς τον Υπουργό
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε την
υποχρεωτική αναγραφή στα τιµολόγια των εκπτώσεων και άλλων
πιθανών παροχών των προµηθευτών προς τα σουπερµάρκετ, δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Η πέµπτη µε αριθµό 219/14-5-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την προκλητική ενέργεια Σκοπιανών στη Φλώρινα, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Επίσης, η έκτη µε αριθµό 234/18-5-2015 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου
– Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
σχετικά µε τις διµερείς σχέσεις µε τις όµορες χώρες και την ανακήρυξη της ελληνικής αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Η πρώτη µε αριθµό 376/23-6-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου της Βουλευτού Επικρατείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αγλαΐας Κυρίτση προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τα µέτρα αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από τις αυξηµένες προσφυγικές ροές στα νησιά του βορειοανατολικού
Αιγαίου, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος της κυρίας Βουλευτού.
Η δεύτερη µε αριθµό 380/23-6-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Κορινθίας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Χρίστου Δήµα προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ετοιµότητα και την ενίσχυση
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιπυρική περίοδο, δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του Βουλευτή.
Η έβδοµη µε αριθµό 168/28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Επικρατείας, σχετικά µε την «εκχώρηση του ονόµατος της Μακεδονίας µας στους Σκοπιανούς», δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του Υπουργού.
Η όγδοη µε αριθµό 361/16-6-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου του Βουλευτή Λέσβου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Σταύρου Τάσσου προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την αποκατάσταση της ενδοκυκλαδικής ακτοπλοϊκής επικοινωνίας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού.
3.- Η τρίτη µε αριθµό 365/18-6-2015 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Γεωργίου
Αµυρά προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης λύσης στα ενδοκυκλαδικά ακτοπλοϊκά δροµολόγια εν µέσω τουριστικής περιόδου,
δεν θα συζητηθεί µετά από συνεννόηση του ερωτώντος Βουλευτή µε τον αρµόδιο Υπουργό.
Η πρώτη µε αριθµό 1116/24-3-2015 ερώτηση του Βουλευτή Β’
Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε πρωτοσέλιδο
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της τουρκικής εφηµερίδας ‘AYDINLIK’ ότι «η Τουρκία προχώρησε
σε σύσταση επιτροπής για τη διεκδίκηση δεκαέξι ελληνικών νησιών», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Θα διακόψουµε έως τις 18.00’ το απόγευµα, όπου θα επαναληφθεί η συνεδρίαση µε τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου
νόµου: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑΜΕΑ, την απλοποίηση
της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α)
και την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα».
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
(Κατά τη διάρκεια της διακοπής την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Να σας ανακοινώσω κατ’ αρχάς ότι η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου:
«Μέτρα για την ανακούφιση των ΑΜΕΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την
καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά
ζητήµατα».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πριν ξεκινήσουµε, κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο επί της διαδικασίας ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Θα τα πούµε όλα. Εννοείται.
Διακόπτουµε τη συνεδρίαση για πέντε λεπτά.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(Κατά τη διάρκεια της διακοπής την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Πρόεδρος της Βουλής κ. ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, περιµένουµε κάτι;
Κυρία Πρόεδρε, µας αγνοείτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµένουµε να συµπληρωθεί η απαρτία, για να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Οπότε παρακαλούνται οι συνάδελφοι που
βρίσκονται εκτός Αιθούσης να µπουν στην Αίθουσα, για να ξεκινήσει η συνεδρίαση.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Στις 18.00’ είχε απαρτία. Τότε λείπατε
εσείς. Εκατόν εξήντα δύο Βουλευτές έχετε! Πού είναι;
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Κανονισµού της
Βουλής, θα ήθελα να προβώ σε ορισµένες ανακοινώσεις.
Στις 28 Ιουνίου 2015, µετά τη λήψη απόφασης της Ολοµέλειας
της Βουλής για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος και την αποδοχή
της πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, εκδόθηκε το υπ’ αριθµόν 62 Φύλλο Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως, στο οποίο δηµοσιεύεται η απόφασή µου ως
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, για τη δηµοσίευση της απόφασης της Ολοµέλειας.
Αυτή η απόφαση παραδόθηκε, ανακοινώθηκε στον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας αυθηµερόν, λίγες ώρες µετά τη λήψη της και
στις 28 Ιουνίου 2015, εκδόθηκε το υπ’ αριθµόν 38 προεδρικό διάταγµα µε τίτλο: «Προκήρυξη δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό
θέµα», µε το οποίο ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, έχοντας υπ’
όψιν τις διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος 2 εδάφιο α’ του
Συντάγµατος, του ν. 4023/2011, την πρόταση της Κυβέρνησης
ως προς τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα,
όπως διατυπώθηκε στην από 26 Ιουνίου του 2015 απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου και την από 27-6-2015 απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων ως προς τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα, σύµφωνα µε το άρθρο
44 παράγραφος 2 εδάφιο α’ του Συντάγµατος, αποφασίζει και
προκηρύσσει δηµοψήφισµα για την 5η Ιουλίου 2015, ηµέρα Κυριακή, προκειµένου ο ελληνικός λαός να αποφανθεί διά της άµε-
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σης και ελεύθερης έκφρασης της βούλησής του, επί του ακόλουθου ερωτήµατος: ««Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συµφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στο
Eurogroup της 25ης Ιουνίου 2015 και αποτελείται από δύο µέρη
τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους; Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current
Program and beyond», δηλαδή «Μεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράµµατος και πέραν αυτού» και το
δεύτερο «Preliminary Debt Sustainability Analysis», δηλαδή «προκαταρκτική ανάλυση βιωσιµότητας χρέους»». Αυτό είναι το ερώτηµα.
Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση
των τριών θεσµών, όπως αποτυπώνεται στα δύο αυτά έγγραφα,
ψηφίζουν «Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ».
Όσοι από τους πολίτες της χώρας συµφωνούν µε την πρόταση
των τριών θεσµών, όπως αποτυπώνεται στο περιεχόµενό της,
ψηφίζουν «Εγκρίνεται/ΝΑΙ».
Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
ανατίθεται η δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος, το οποίο έχει δηµοσιευθεί στο υπ’ αριθµόν 63 Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, το οποίο επίσης σας ανακοινώνω.
Αµφότερα έγγραφα θα καταχωριστούν στα Πρακτικά της αποψινής συνεδριάσεως.
Επίσης, σας ανακοινώνω την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που εκδόθηκε και περιέχεται στο υπ’ αριθµόν 64 Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως από 28 Ιουνίου του 2015, µε τίτλο:
«Κατεπείγουσα ρύθµιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015».
«Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας, έχοντας υπ’ όψιν:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να ρυθµιστεί η διαδικασία διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος στις 5 Ιουλίου 2015 σε ιδιαίτερα σύντοµες χρονικές
προθεσµίες, ώστε να τοποθετηθεί ο ελληνικός λαός επί του εθνικού θέµατος χωρίς να παρατείνεται η πολιτική αβεβαιότητα προς
βλάβη της εθνικής οικονοµίας.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1.
Ρυθµίσεις της διαδικασίας δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου
2015.
Κατά το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015, η διαδικασία
πραγµατοποιείται αυτοδικαίως στα ίδια εκλογικά τµήµατα, µε
εξαίρεση τα ειδικά εκλογικά τµήµατα ετεροδηµοτών και κατά παρέκκλιση της διάταξης του εδαφίου τρίτου της παραγράφου 1
του άρθρου 55 του π.δ. 26/2012, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και µε αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και αναπληρωτές αυτών που διεξήχθησαν και οι εθνικές εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου 2015.
Οι ετεροδηµότες εκλογείς ψηφίζουν στα κοινά εκλογικά τµήµατα. Για τον διορισµό και την ενηµέρωση των διοριζόµενων στις
εφορευτικές επιτροπές, δεν απαιτείται εκ νέου έκδοση ή επίδοση
απόφασης.
2. Ειδικά για το δηµοψήφισµα αυτό:
α) οι προβλεπόµενες στην κείµενη νοµοθεσία προθεσµίες συντέµνονται ως ακολούθως». Αναφέρονται όλες οι προθεσµίες οι
οποίες συντέµνονται, προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία
του δηµοψηφίσµατος.
«β) αα) Οι δαπάνες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και των
ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, για προµήθειες και υπηρεσίες που απαιτούνται για την οµαλή διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος λογίζονται ως εκλογικές και εκτελούνται κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων. ββ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του ν. 4270/2014, επιτρέπεται η έκδοση
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την αντιµετώπιση των
εξόδων αποζηµίωσης, καθώς και οδοιπορικών εξόδων των διοριζοµένων εφόρων αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των
αναπληρωτών τους, των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής
και των αναπληρωτών αυτών, στις περιπτώσεις που η αποζη-
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µίωση προκαταβάλλεται κ.λπ..
γ) αα) Χρηµατοδοτήσεις Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) για την καταβολή εκλογικής αποζηµίωσης σε υπαλλήλους
τους δεν συµψηφίζονται µε οφειλές των φορέων αυτών προς το
δηµόσιο».
Ακολουθούν ρυθµίσεις σχετικά µε την καταβολή εκλογικών
αποζηµιώσεων, καθώς επίσης προστίθεται στο ν. 4023/2011 περί
διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος και ειδικά στο άρθρο 10 παράγραφος 4 αυτού, η φράση: «Εκτός από τις «επιτροπές υποστήριξης»
και τα πολιτικά κόµµατα έχουν δικαίωµα να ορίζουν έναν εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τµήµα». β)
Ειδικά για το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015, οι επιτροπές
υποστήριξης, συγκροτούνται την εποµένη της δηµοσίευσης του
προεδρικού διατάγµατος προκήρυξής του, µετά από σχετική δήλωση των νοµίµων εκπροσώπων των ενδιαφεροµένων φορέων
του άρθρου 5 του ν. 4023/2011 στον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εάν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση µιας µόνο επιτροπής υποστήριξης για το «ναι» ή το «όχι»,
λόγω ιδεολογικών ή πολιτικών ή άλλων διαφωνιών, αυτό ανακοινώνεται εντός της ίδιας ως άνω προθεσµίας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τον εκπρόσωπο
του πρώτου σε κοινοβουλευτική δύναµη κόµµατος, µεταξύ
αυτών που υποστηρίζουν κάθε επιλογή. Στην περίπτωση αυτή, ο
χρόνος που διατίθεται για τη δηµόσια υποστήριξη του «ναι» και
του «όχι» µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του ν.
4023/2011 για την προβολή µηνυµάτων και την παρουσίαση της
δραστηριότητας, καθώς επίσης οι χώροι υπαίθριας προβολής
της παραγράφου 5 του άρθρου 9 αυτού κατανέµονται ως εξής:
αα) κατά τα 2/3 µεταξύ των κοµµάτων, ανάλογα µε την κοινοβουλευτική τους δύναµη. ββ) κατά το 1/3, ισοµερώς για το «ναι» ή
το «όχι» µεταξύ των ενώσεων προσώπων, των επιστηµονικών,
επαγγελµατικών ή συνδικαλιστικών οργανώσεων και κάθε άλλης
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οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών. Ο εσωτερικός καταµερισµός του χρόνου µεταξύ τους γίνεται µε τρόπο που θα αποφασίσουν οι ίδιες. γ) Η µη συγκρότηση επιτροπών υποστήριξης σε
καµµία περίπτωση δεν επιδρά στο κύρος του δηµοψηφίσµατος».
Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά σε θέµατα δηµοσκοπήσεων.
«ε. Μία (1) ηµέρα πριν από τη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος
και έως τη 19η ώρα της ηµέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται
η δηµοσιοποίηση δηµοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των
εκλογέων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετάδοση αποτελεσµάτων των δηµοσκοπήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο
µετάδοση και αναµετάδοσή τους από τα µέσα ενηµέρωσης, µε
οποιοδήποτε τρόπο και αν διανέµονται ή εκπέµπουν.
στ. Με την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, µία (1)
ηµέρα πριν από τη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος και µέχρι τη
19η ώρα της ηµέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται στους δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης, στους φορείς παροχής συνδροµητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφηµερίδα και περιοδικό, καθώς και στα πολιτικά κόµµατα και στους
µετέχοντες στις επιτροπές υποστήριξης του ν. 4023/2011 (Α’
220), η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δηµοσιοποίηση ή µετάδοση ή
αναµετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώµης, µε οποιονδήποτε
τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά µε τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιµήσεις της κοινής γνώµης, για πολιτικά κόµµατα,
πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονοµικά και κοινωνικά
ζητήµατα.».
Αυτό το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης που περιέχει τη
δηµοσιευθείσα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τη ρύθµιση
και οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δηµοψηφίσµατος
της 5ης Ιουλίου του 2015, θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.
(Tα προαναφερθέντα έγγραφα έχουν ως εξής:

3982

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΣΤ’ - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3983

3984

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΣΤ’ - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3985

3986

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΣΤ’ - 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3987

3988

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχοντας πει αυτά,
είναι σαφές και ανακοινώνεται στο Σώµα ότι δροµολογήθηκαν
εµπροθέσµως, σύµφωνα µε την απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, όλες οι διαδικασίες προκειµένου να διεξαχθεί οµαλά και
δηµοκρατικά το δηµοψήφισµα, µε το οποίο ο ελληνικός λαός καλείται να τοποθετηθεί επί του τελεσιγράφου που απευθύνθηκε
στην ελληνική Κυβέρνηση στις 25 Ιουνίου 2015, τελεσιγράφου
το οποίο περιέχεται στα δύο έγγραφα τα οποία αναφέρονται στο
ερώτηµα και έχουν κατατεθεί στα Πρακτικά και διανεµηθεί στη
Βουλή. Είναι αναρτηµένα και στην ιστοσελίδα της Βουλής ως έγγραφα τα οποία σχετίζονται µε το δηµοψήφισµα και έχει από
πλευράς των εµπλεκοµένων πολιτειακών παραγόντων, δηλαδή
του Προέδρου της Δηµοκρατίας, του Προέδρου της Κυβέρνησης
και της Προέδρου της Βουλής, διενεργηθεί η απαραίτητη προδικασία για τη διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος.
Το ερώτηµα το οποίο απευθύνεται στους πολίτες είναι αυτό
το οποίο αποφάσισε η Βουλή, κατά συντριπτική πλειοψηφία.
Είναι αυτό που αποτυπώνεται και δηµοσιοποιήθηκε. Αφορά το
«ναι» ή «όχι» στο τελεσίγραφο και οποιαδήποτε απόπειρα αλλοίωσης του ερωτήµατος ή παραπληροφόρησης εν σχέσει µε το
ερώτηµα…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι είναι αυτά, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …οποιαδήποτε απόπειρα παρέµβασης σε µία δηµοκρατική διαδικασία, η οποία δροµολογήθηκε από το όργανο της λαϊκής κυριαρχίας που είναι η
Βουλή αποτελεί αντιδηµοκρατική παρέµβαση σε µία δηµοκρατική διαδικασία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αυτό ως Πρόεδρος της Βουλής το απευθύνω ιδίως σε εκείνους τους εκπροσώπους των λεγοµένων θεσµών, ξεκινώντας
από τον κ. Γιουνκέρ, ο οποίος ως Πρόεδρος της Επιτροπής αποφάσισε να παρέµβει σε µία διαδικασία ελεύθερης έκφρασης…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ό,τι θέλουµε θα κάνουµε, όπως το θέλουµε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …και να συµβουλέψει
σε σχέση µε το πώς θα τοποθετηθούν δηµοκρατικά οι πολίτες.
Το απευθύνω σε όλους όσοι προσπαθούν να αλλοιώσουν το
δίληµµα και να δηµιουργήσουν δίληµµα σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση µε το νόµισµα το οποίο υπάρχει στην
Ευρωζώνη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εκείνοι οι οποίοι θέτουν το δίληµµα κατ’ αυτόν τον τρόπο, τον άκρως αντιδηµοκρατικό, είναι εκείνοι οι οποίοι αποστασιοποιούνται και…
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ό,τι θέλουµε θα κάνουµε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τον συλλάβουν!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα προσαχθεί!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: «Ευρώπη ή τίποτα»!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εκείνοι οι οποίοι θέτουν το δίληµµα αυτό µε αυτόν τον τρόπο «Ευρώπη ή όχι» είναι
εκείνοι που λένε «όχι» στην Ευρώπη, διότι η Ευρώπη…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Καλύτερα είναι: «ευρώ ή δραχµή»!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): ...ουδέποτε είχε ως
αρχή τις παρεµβάσεις στη δηµοκρατία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το ερώτηµα θα το λέµε εµείς «Ευρώπη ή
τίποτα».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η Ευρώπη ουδέποτε
είχε ως αρχή την παρέµβαση στη λαϊκή κυριαρχία.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν µπορείτε να το κάνετε αυτό, κυρία
Πρόεδρε. Αυτά είναι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η Ευρώπη στηρίζεται
στο σεβασµό της λαϊκής κυριαρχίας και της λαϊκής έκφρασης.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το θέτουµε εµείς!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ–ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Σας παρακαλώ
επιτέλους!
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ελλάδα!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θα καλοπεράσετε. Εσείς λέτε «όχι» στην
Ευρώπη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Λέγοντας αυτά, τώρα
θα µπούµε στην ηµερήσια διάταξη,…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: …και δεν δικαιούστε να παρεµβαίνετε,
είστε Πρόεδρος της Βουλής. Δεν δικαιούστε να το κάνετε αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν πρόκειται να σας κάνουµε τη χάρη!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …αφού προηγουµένως καλέσω στην τάξη την κ. Βούλτεψη, κατά το άρθρο 77 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μη µε ανακαλείτε στην τάξη εµένα! Εγώ
σας ανακαλώ στην τάξη! Να γίνετε Πρόεδρος επιτέλους! Δεν θα
παίρνετε θέση…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να πω κάτι
επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εισερχόµαστε στην
ηµερήσια διάταξη…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν δέχοµαι να µε ανακαλείτε εσείς στην
τάξη! Δεν αξίζετε εσείς να µε ανακαλείτε στην τάξη!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ο Δαβάκης είµαι.
Μπορώ να πω κάτι επί της διαδικασίας;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου µε τίτλο: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑMEA, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα».
Η Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία συνεδρίασε στις 25 Ιουνίου 2015 αποφάσισε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Η αρµόδια Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε την έκθεσή της, η οποία έχει αναρτηθεί από
τις 26 Ιουνίου 2015, και στη σηµερινή συνεδρίαση, σύµφωνα µε
την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Αύριο θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
των άρθρων.
Υπενθυµίζω στο Σώµα ότι η επί της αρχής συζήτηση των νοµοσχεδίων αναφέρεται αποκλειστικά στον σκοπό και το περιεχόµενό τους, σύµφωνα µε το άρθρο 95 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής.
Η κατ’ αρχήν συζήτηση του νοµοσχεδίου αρχίζει µε την προφορική ανάπτυξή του από τον αρµόδιο Υπουργό. Στη συνέχεια
µιλούν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές και τέλος οι Βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο, ο οποίος υπενθυµίζω
ότι ανοίγει κατά την έναρξη της συζήτησης και κλείνει κατά το
τέλος της οµιλίας του δεύτερου εισηγητή.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δικαίωµα δευτερολογίας έχουν οι εγγεγραµµένοι οµιλητές και εφόσον το ζητήσουν
έως το τέλος της κατ’ αρχήν συζήτησης.
Οι αγορεύσεις στην κατ’ αρχήν συζήτηση του νοµοσχεδίου
διέπονται κατ’ ανάλογη εφαρµογή από τα άρθρα 64, 97 και 98
του Κανονισµού της Βουλής.
Καλώ στο Βήµα τον αρµόδιο Υπουργό κ. Στρατούλη, προκειµένου να εισηγηθεί επί της αρχής του νοµοσχεδίου.
Κύριε Στρατούλη, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν βλέπετε ότι
έχω ζητήσει τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχω ζητήσει τον λόγο
επί της διαδικασίας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όσοι θέλουν τον λόγο
επί της διαδικασίας, θα το δηλώσουν κατά τον Κανονισµό και θα
σας δοθεί ο λόγος αµέσως µετά την οµιλία του Υπουργού.
Κύριε Υπουργέ, ελάτε στο Βήµα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, το έχω δηλώσει!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν βλέπετε ότι
σας ζητά τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ενός κόµµατος επί της διαδικασίας που εισαγάγατε στη συζήτηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριοι όποιος θέλει
τον λόγο, θα το δηλώσει διαρκούσης της οµιλίας του Υπουργού
και θα σας δοθεί ο λόγος αµέσως µετά.
Κύριε Στρατούλη, ελάτε στο Βήµα.
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ: ….(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Κοψαχείλη, σας
ανακαλώ στην τάξη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε. Τώρα! Τι είναι
αυτό, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βρούτση, επίσης, διαταράσσετε τη συζήτηση.
Έχει τον λόγο ο κύριος Υπουργός.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν ντρέπεστε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Υπουργέ, δέχεσαι τον λόγο; Μετατρέψατε τη Βουλή σε αυταρχικό όργανο! Και είστε υπεύθυνοι! Χτυπάτε τη δηµοκρατία! Η δηµοκρατία κινδυνεύει!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Φύγαµε εµείς!
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Κύριε Στρατούλη, καθίστε κάτω!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ντροπή σου, Υπουργέ! Ντροπή σου!
Έπρεπε να κατέβεις κάτω και να σεβαστείς τη διαδικασία! Ζητάω
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τον λόγο!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Είναι απαράδεκτο αυτό! Διαγγέλµατα δεν λέγονται εδώ πέρα!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τι
λέτε τώρα; Τι ζητάτε από εµένα; Σας παρακαλώ! Στο Προεδρείο
απευθύνεστε, όχι σε εµένα. Ήρεµα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να µην την ακούσεις! Κάνετε µεγάλο
λάθος! Δεν είναι Προεδρείο! Είναι µια αυταρχική Πρόεδρος!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Είστε απαράδεκτος!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έχω ζητήσει τον λόγο!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Από εµένα ζητάτε τον λόγο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ήρθε, έκανε διάγγελµα και έφυγε!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κατέβα! Κατέβα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
(Θόρυβος και διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Υπενθυµίζω το άρθρο 77 παράγραφος 4 που περιγράφει τι συνιστά ανάρµοστη συµπεριφορά εντός του Βουλευτηρίου.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Να µας βγάλετε έξω!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να µας φέρετε τον Κοσµήτορα να µας συλλάβετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βρούτση, κύριε
Παναγιωτόπουλε, κυρία Βούλτεψη, κύριε Γρηγοράκο και κύριε
Κουτσούκο, υποπίπτετε σε ανάρµοστη συµπεριφορά. Σας ανακαλώ στην τάξη!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Στη Βενεζουέλα, ναι, ναι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Όποιος θέλει να µιλήσει, υπάρχει κοινοβουλευτικός τρόπος να ζητήσει τον λόγο.
Θα σας δοθεί ο λόγος αµέσως µετά τον Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ζητάει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
τον λόγο…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ζητώ τον λόγο επί της διαδικασίας!
Κύριε Στρατούλη, είστε Υπουργός. Πριν ήσασταν Βουλευτής!
Γνωρίζετε τη διαδικασία. Παραβιάζετε θεµελιακούς κανόνες της
δηµοκρατίας. Αυτή είναι η Αριστερά; Ολοκληρωτικό καθεστώς
έχετε γίνει; Πότε ξανάγινε αυτό; Πότε; Ντροπή να ζητάει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τον λόγο και να µην τον παίρνει;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Αυτά είναι…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι, είναι λάθος! Έχω ζητήσει επί της
διαδικασίας…
Ολοκληρωτισµός!
(Θόρυβος και διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Γιατί διχάζετε τη Βουλή και τον
λαό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει ρητή µνεία
στο άρθρο 77 του Κανονισµού της Βουλής ότι ανάρµοστη συµπεριφορά συνιστά η παρεµπόδιση της οµαλής διεξαγωγής των
συνεδριάσεων ή των συζητήσεων και η διατάραξη της τάξης σε
αυτές είτε µε πρόκληση θορύβου ή αταξίας είτε µε οποιονδήποτε
άλλο τρόπο.
(Θόρυβος και διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Επίσης, η διακοπή των οµιλητών χωρίς τη συγκατάθεσή τους
και την άδεια του Προέδρου ή η αποδοκιµασία µε λόγια και έργα,
η οµιλία χωρίς την προηγούµενη άδεια του Προέδρου, η απρεπής συµπεριφορά µε λόγια ή έργα, η έλλειψη του οφειλουµένου
σεβασµού προς το Προεδρείο…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Φωνάξτε τον Κοσµήτορα.
Δεν χρειάζεται να το αναγνώσετε όλο. Δεν χρειάζεται, εντάξει.
Διαβάσατε πολλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …τη σοβαρότητα του
έργου και την αποστολή της Βουλής, η µη συµµόρφωση στις
υποδείξεις του Προέδρου…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος είναι ο Κοσµήτορας,
παιδιά; Να ‘ρθει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …η χρησιµοποίηση
προσβλητικών εκφράσεων κατά της τιµής και της υπόληψης του
Προέδρου της Δηµοκρατίας…
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος είναι ο Κοσµήτορας
να αναγνώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): …των µελών της Βουλής, του Προεδρείου της και των µελών της Κυβέρνησης, η καταφρόνηση του Συντάγµατος και των πολιτειακών θεσµών µε
λόγια ή έργα.
Σας έχω ανακαλέσει στην τάξη διότι έχετε υποπέσει σε ανάρµοστη συµπεριφορά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπήρχε νοµοσχέδιο
πριν µιλήσει ο Λαφαζάνης επί της διαδικασίας. Εµείς δεν έχουµε
αυτό το δικαίωµα! Εντάξει!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μην παρεµποδίζετε
άλλο τη συζήτηση. Όποιος θέλει τον λόγο, θα το δηλώσει στις
κυρίες της υπηρεσίας και θα σας δοθεί ο λόγος αµέσως µετά την
οµιλία του κυρίου Υπουργού.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κανονικά όλα! Όλα κανονικά!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έχω ήδη ζητήσει τον λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κυρία Πρόεδρε, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή απευθύνθηκαν πολλοί
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και σε µένα και µάλιστα αναφώνησε ο κ. Βρούτσης: «Αυτή είναι η Αριστερά, που δεν σέβεται τη
δηµοκρατία;»
Νοµίζω, κύριε Βρούτση, ότι δεν πρέπει να µιλάτε για σκοινί στο
σπίτι του κρεµασµένου…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Α, θέλετε τώρα να προσέχουµε. Μπράβο,
µπράβο!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): …
όταν το κόµµα σας έχει αµφισβητήσει το κυρίαρχο δικαίωµα…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Στη Βενεζουέλα… (δεν ακούστηκε).
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αν δεν είχαµε δηµοκρατία…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): …
του ελληνικού λαού να πει τη γνώµη του για την πρόταση των πιστωτών της χώρας…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι σχέση έχει αυτό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): …
για τις θρασύτατες απαιτήσεις τους να τον οδηγήσουν στην απόλυτη φτώχεια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Θόρυβος και διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι είναι αυτά που λέτε; Ζήτησε τον λόγο
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Δεν έχετε το δικαίωµα να µιλάτε για δηµοκρατία, όταν αµφισβητείτε την κορυφαία αυτή δηµοκρατική διαδικασία που προβλέπει
το Σύνταγµά µας και η δηµοκρατία µας.
Δεύτερον, πάει πολύ να µιλάτε για δηµοκρατία…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ωραία!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): …
και να καταγγέλλετε την Κυβέρνηση για ζητήµατα τήρησης της
δηµοκρατίας, όταν µεγάλα τµήµατα του ελληνικού λαού που κατέβαιναν επί πέντε χρόνια στους δρόµους να διαµαρτυρηθούν
για πολιτικές που οδηγούσαν στην εξόντωση του ίδιου και των
παιδιών του, τον αντιµετωπίζατε µε τα χηµικά και τα ΜΑΤ και µετατρέπατε σε κλειστό θάλαµο αερίων το Σύνταγµα, ακριβώς έξω
από το ναό της δηµοκρατίας, δηλαδή από τη Βουλή των Ελλήνων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τώρα, επειδή σήµερα γίνονται πάρα πολλές παρεµβάσεις από
κορυφαίους παράγοντες της Ευρωζώνης, αυτό που έχουµε να
πούµε είναι ότι δεν είναι καθόλου σωστό, είναι εντελώς αντιδηµοκρατικό, είναι προσβλητικό και εξευτελιστικό για τον λαό και
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την πατρίδα µας και είναι ταπεινωτικό σε βάρος της Ελλάδας,
µιας ανεξάρτητης, κυρίαρχης χώρας, που παρά τις πενταετείς
πολιτικές της λιτότητας και των µνηµονίων, δεν κατάφεραν
ακόµα να την µετατρέψουν σε προτεκτοράτο και αποικία τους.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Για το νοµοσχέδιο… (δεν ακούστηκε).
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Είναι εντελώς προσβλητικό και ταπεινωτικό να παρεµβαίνουν σε
µία εσωτερική δηµοκρατική διαδικασία και να προσπαθούν να
επιβάλουν στον ελληνικό λαό το τι θα ψηφίσει ή δεν θα ψηφίσει
στο δηµοψήφισµα. Ο ελληνικός λαός …
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσείς προσπαθείτε να το υποβάλετε.
Εσείς το κάνετε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κυρία Βούλτεψη, θα πω και για σας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εσείς το κάνετε αυτό!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Έχω ράµµατα για τη γούνα σας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν θα προλάβετε, γιατί θα φύγουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Περιµένετε ένα λεπτό και έχω ράµµατα και για τη δικιά σας
γούνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Βούλτεψη, θα
σας ανακαλέσω στην τάξη για τρίτη φορά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Θα πρέπει να ντρέπεστε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ελάτε, κύριε Στρατούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Οι
παρεµβάσεις που έγιναν σήµερα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ντροπή σας! Και στην κυρία Πρόεδρο
και στον Υπουργό!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ντροπή σε σας, στο κόµµα σας…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ντροπή σας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βρούτση, σας
ανακαλώ στην τάξη. Σας ανακαλώ στην τάξη!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έλα να µε συλλάβεις! Ντροπή σου!
Μετέτρεψες τη Βουλή και το δηµοκρατικό πολίτευµα…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τα ψέµατα που έλεγες στα χωριά, στην
Τρίπολη, στον αγρότη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παραβιάζετε τον Κανονισµό! Αριστεροί! Αριστεροί του γλυκού νερού! Προσβάλετε τη δηµοκρατία!
Ντροπή σας!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τα ψέµατα που τους έλεγες!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Εσάς ντροπή σας!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αποχωρούµε! Αποχωρούµε! Ντροπή
σας!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπήρχε νοµοσχέδιο
πριν που µιλούσε ο Λαφαζάνης για τη διαδικασία!
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το βιντεάκι σου το είδες; Ψεύτη, που έλεγες ψέµατα! Στον αγρότη έλεγες ψέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρεµποδίζετε την
οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης!
(Θόρυβος και διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: (δεν ακούστηκε)…την Βουλή και παραβιάζετε τον Κανονισµό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ντροπή σας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Βρούτση, κυρία
Βούλτεψη!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Να δείξει την εικόνα αυτήν η κάµερα!
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: …επειδή έχουµε δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρία Χαραλαµπίδου,
κυρία Αντιπρόεδρε της Βουλής, τα Πρακτικά και αυτής της συνεδρίασης και της συνεδρίασης του Σαββάτου, επειδή περιέχουν
ακραίες κοινοβουλευτικές εκφράσεις, θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Μάλιστα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κυρία Πρόεδρε, έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Φωτήλα, καθίστε στη θέση σας και σταµατήστε να απευθύνεστε προς συναδέλφους άλλης Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Μα, κυρία Πρόεδρε, δεν έχω ανοίξει το
στόµα µου!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Στρατούλη,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Τι είναι εδώ; Δεν είστε δασκάλα στο νηπιαγωγείο! Είναι νηπιαγωγείο εδώ; Η Πρόεδρος της
Βουλής είστε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κύριος που οµιλεί
και δεν γνωρίζω το όνοµά του, ανακαλείται στην τάξη! Σας ανακαλώ στην τάξη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Σε ποιον απευθύνεστε; Σε
ποιον απευθύνεστε, κυρία µου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ανακαλώ στην
τάξη!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ανακαλέστε µε όπου θέλετε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ανακαλώ στην
τάξη. Ακούστε τον κ. Λυκούδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Δεν ακούω κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ακούστε τον Αντιπρόεδρο της Βουλής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Δεν έχετε κανένα δικαίωµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υποπίπτετε σε αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Εσείς υποπίπτετε κάθε µέρα!
Κάθε µέρα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ε, όχι και κάθε µέρα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Στρατούλη, µηδενίζω τον χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Απλά, για να ολοκληρώσω αυτήν τη σκέψη µου, είναι σαφές
ότι µε παρεµβάσεις…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ακούτε, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Αµυρά, ακούστε
τον κ. Λυκούδη!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εσείς, όµως, ακούτε τι γίνεται;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ακούστε τον κ. Λυκούδη! Παρακαλώ, να σταµατήσετε να εµποδίζετε τη διεξαγωγή
της συζήτησης.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Για να ολοκληρώσω τη σκέψη µου, όλα αυτοί οι οποίοι παρέµβηκαν σήµερα, κορυφαίοι παράγοντες, κυρίαρχοι κύκλοι της Ευρωζώνης, µ’ αυτόν τον τρόπο θέλουν να ακυρώσουν τη δηµοκρατία στη χώρα µας, να πνίξουν την οικονοµία µε όσα έκαναν
τις προηγούµενες µέρες, που δεν έδωσαν ούτε λίγες µέρες παράταση µε απόφαση του Eurogroup, µε αποτέλεσµα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να στερήσει τη ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες και να αναγκάσει στην ουσία την Κυβέρνηση
να επιβάλει αυτά τα µέτρα ελέγχου των τραπεζών. Θέλουν, λοιπόν, να πνίξουν την οικονοµία και να οδηγήσουν σε πτώση την
Κυβέρνηση µε κορµό την Αριστερά, που στηρίζεται από την Αρι-

3991

στερά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζεται από τους ΑΝΕΛ, και κόντρα στη θέληση του ελληνικού λαού.
Ένα έχουµε να πούµε –και να το κλείσω αυτό το θέµα-, ότι ο
ελληνικός λαός αυτήν την ιστορική ώρα και παρά τις δυσκολίες
και παρά τις παρεµβάσεις και παρά τις απειλές και παρά τους
εκβιασµούς, δεν πρόκειται να υποκύψει! Ο λαός µας θα δείξει
αντοχή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ο λαός µας θα δείξει ευθύνη! Ο λαός µας θα δείξει δύναµη,
βγαλµένη από τη µεγάλη ιστορική του παράδοση, των αγώνων
και των θυσιών του! Και µε αγωνιστικό πνεύµα ο λαός µας θα
προσπαθήσει να κερδίσει την αξιοπρέπειά του µε ένα µεγάλο,
πάνδηµο, συντριπτικά πλειοψηφικό «όχι» στο δηµοψήφισµα της
επόµενης Κυριακής, που είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν όσοι
προσπαθούν να εκβιάσουν από το εξωτερικό και όσοι λειτουργούν σαν Πέµπτη Φάλαγγα στην Ελλάδα, θα γίνει και θα είναι
ντάλα µεσηµέρι και θα είναι ολόκληρη µέρα που θα γίνει αυτό το
δηµοψήφισµα!
Δεύτερον, κοιτάξτε να δείτε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
η Νέα Δηµοκρατία εδώ έπαιξε ένα καλοστηµένο θέατρο. Γνωρίζετε καλά και από διαρροές που έχουν γίνει σε δηµοσιογράφους
του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ, όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και εισηγητές των κοµµάτων, ότι ήταν προσχεδιασµένο να κάνει φασαρία επί διαδικαστικού ζητήµατος για να
αποχωρήσει από τη Βουλή.
Κι ο λόγος που ήθελε να αποχωρήσει από τη Βουλή δεν είναι
το διαδικαστικό πρόβληµα γιατί δεν έδωσε τον λόγο η κυρία
Πρόεδρος στον κ. Βρούτση. Το ξέρετε όλοι καλά. Είναι γιατί διαφωνεί επί της ουσίας του νοµοσχεδίου που προτείνεται σήµερα,
γιατί από το νοµοσχέδιο προτείνεται η κατάργηση µνηµονιακών
διατάξεων, µε τις οποίες σφαγιάστηκαν ασφαλιστικά δικαιώµατα
των εργαζοµένων.
Το γεγονός ότι πάλι έφυγε και φυγοδίκησε η Νέα Δηµοκρατία
δείχνει ότι δεν θέλει να ψηφίσει διατάξεις του νοµοσχεδίου µε
τις οποίες ανακουφίζονται τα άτοµα µε αναπηρία, διευκολύνεται
το έργο των επιτροπών αξιολόγησης της αναπηρίας, ξαναδίνονται συντάξεις στους ηλικιωµένους υπερήλικες, οι οποίες κόπηκαν
από την κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου.
Διευκολύνονται οι αυτοαπασχολούµενοι, οι οποίοι είναι πλησίον της σύνταξης. Επίσης, διευκολύνονται οι ασφαλισµένοι στο
Ταµείο του ΕΤAΑ, των αυτοαπασχολουµένων επιστηµόνων. Παίρνονται µέτρα αντιµετώπισης της εισφοροδιαφυγής.
Το γεγονός ότι έφυγαν δείχνει ότι δεν θέλουν να περάσουν
αυτά τα θετικά µέτρα για τα ΑΜΕΑ, αυτά τα θετικά µέτρα για την
πάταξη της εισφοροδιαφυγής, αυτά τα θετικά µέτρα για την αποκατάσταση θεµελιωδών ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων και των αυτοαπασχολουµένων.
Και δυστυχώς µε τη στάση τους, λειτουργούν ως Πέµπτη Φάλαγγα και αναπαράγουν τα επιχειρήµατα της τρόικας για τον χαρακτήρα που έχει το δηµοψήφισµα µε βάση τον χαρακτήρα τον
οποίο δίνει η τρόικα και ορισµένοι παράγοντες από τις κυρίαρχες
οικονοµικές και πολιτικές ελίτ της Ευρωζώνης. Το αναπαράγουν
µε τον ίδιο τρόπο, λες και έκαναν φροντιστήρια στις Βρυξέλλες,
όπως έκαναν παλιότερα φροντιστήρια αντικοµουνισµού και αντισοβιετισµού αντίστοιχα στελέχη της Δεξιάς, σε παλιότερες,
ανώµαλές εποχές για την πατρίδα µας.
Επί της ουσίας, µας ασκείτε κριτική γιατί πάµε σε δηµοψήφισµα και δεν κάνουµε συµφωνία µε τους δανειστές. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες Βουλευτές, ξέρετε τι µας ζητάνε οι
δανειστές για το ασφαλιστικό; Και µπορούσαµε να το δεχτούµε;
Οι δανειστές λειτουργώντας σαν αυτό που είναι –σαν αµείλικτοι δανειστές– ζητάν µια άνευ προηγουµένου νέα λαίλαπα περικοπών στους συνταξιούχους και κυρίως σε χαµηλοσυνταξιούχους που λαµβάνουν την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ ή παίρνουν το ΕΚΑΣ ή παίρνουν την κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ.
Επιδιώκουν ουσιαστικά την πλήρη οικονοµική εξαθλίωσή τους
και την κατεδάφιση της δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης στην
Ελλάδα. Οι προτάσεις τους επίσης πλήττουν όλους τους αυτοαπασχολούµενος, που αν συµφωνούσαµε µαζί τους να αυξήσουµε
τις εισφορές για αυτοαπασχολούµενους και αγρότες µε τον
τρόπο που µας ζητάνε, το εισόδηµά τους θα µειώνονταν κατά
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40% από τις αυξήσεις αυτές των ασφαλιστικών εισφορών για να
εναρµονιστούν µε τις ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ.
Και εν πάση περιπτώσει, όχι µόνο από την Κυβέρνησή µας
αλλά και παλιότερα από άλλες κυβερνήσεις ακολουθήθηκαν κάποιες πολιτικές για να έχει η Ελλάδα µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
για να έχει η Ελλάδα αυτοαπασχολούµενους, για να έχει η Ελλάδα αγρότες, για να έχει η Ελλάδα διατροφική επάρκεια.
Δεν µπορούµε εµείς µε µια µονοκονδυλιά να επιβαρύνουµε τα
εισοδήµατα των αυτοαπασχολούµενων και των αγροτών και ταυτόχρονα να δώσουµε ένα νέο πλήγµα στην παραγωγική βάση της
χώρας µας.
Μας ζητάνε στην ουσία την κατάργηση του ΕΚΑΣ από τριακόσιες χιλιάδες άτοµα, που είναι οι πιο φτωχοί συνταξιούχοι. Μας
ζητάνε επίσης, να καταργήσουµε το προνοιακό µέρος της κατώτατης σύνταξης και οι κατώτατες συντάξεις από 486 ευρώ να
πάνε στα 300 ευρώ για πεντακόσιες µία χιλιάδες ασφαλισµένους,
που παίρνουν την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ.
Καταλαβαίνετε ότι κυρίως µε αυτά τα µέτρα χτυπιούνται οι χαµηλοσυνταξιούχοι, δηλαδή οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ µε τα 360
ευρώ µηνιαία, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ µε τα 486 ευρώ τον µήνα
και αυτοί που παίρνουν το ΕΚΑΣ από 30 ευρώ µέχρι 230 ευρώ,
οι οποίοι βρίσκονται σε µεγάλο κίνδυνο φτώχειας ήδη µε τις συντάξεις που παίρνουν.
Και η εκτίµηση, η οποία έχει γίνει και τη διαβάσατε τις τελευταίες µέρες είναι ότι, εάν δεχόµασταν τις προτάσεις τους για τις
κατώτατες συντάξεις του ΙΚΑ και του ΟΓΑ και για την κατάργηση
του ΕΚΑΣ, θα µειωνόνταν το εισόδηµα αυτών των χαµηλοσυνταξιούχων από συντάξεις κατά 40%.
Με βάση τα δεδοµένα αυτά και τις συντάξεις τις οποίες µας
ζητάνε να µειώσουµε, θα οδηγούνταν σε συνθήκες φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισµού από το 45% των συνταξιούχων, που
είναι σήµερα, στο 64% και µάλιστα το 30% των συνταξιούχων σε
συνθήκες απόλυτης στέρησης υλικών αγαθών, να µην έχουν
ούτε να φάνε.
Εποµένως, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή από την Κυβέρνησή
µας µια τέτοια πρόταση, ένα τέτοιο πακέτο σφαγιαστικών µειώσεων στις συντάξεις. Και είναι πολύ σωστό που η αριστερή, αντιµνηµονιακή Κυβέρνηση καλεί τον λαό να πάρει την κατάσταση
στα χέρια του και να πει µε τη συµµετοχή του στο δηµοψήφισµα
τη δική του γνώµη.
Αυτά οι δανειστές της χώρας δεν τα ζητάνε εν κενώ. Τα ζητάνε
σε µια Ελλάδα και σε βάρος των συνταξιούχων, όπου επί πέντε
χρόνια έχουν γίνει έξι φορές µειώσεις των κύριων συντάξεων,
πέντε φορές µειώσεις των επικουρικών συντάξεων µε αποτέλεσµα οι κύριες και επικουρικές συντάξεις να έχουν µετατραπεί σε
επιδόµατα στην κυριολεξία.
Για να µη λέτε ότι λέµε πράγµατα έτσι στον αέρα, θα διαβάσατε όλοι τα στοιχεία του πληροφοριακού προγράµµατος
«ΗΛΙΟΣ», που δόθηκαν στην δηµοσιότητα πριν από τρεις µέρες,
µε βάση τα οποία επιβεβαιώνονται οι εκτιµήσεις του Υπουργείου
Εργασίας ότι µε τις διαδοχικές µειώσεις η µέση µηνιαία κύρια
σύνταξη πλέον στη χώρα µας είναι 665 ευρώ και η µέση µηνιαία
επικουρική σύνταξη είναι 168 ευρώ. Πόσο άλλο να κόψουµε;
Έχουµε περιθώρια; Δεν έχουµε, γιατί δεν µπορούν να επιβιώσουν οι συνταξιούχοι. Εποµένως, η απάντηση ήταν περήφανη,
ήταν αγωνιστική, ήταν αξιοπρεπής. Μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ!
Όσον αφορά στο νοµοσχέδιο, για τα ΚΕΠΑ, γνωρίζετε ότι έχει
τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι για τα άτοµα µε αναπηρία και τα ΚΕΠΑ, το δεύτερο κεφάλαιο είναι για µέτρα αντιµετώπισης της εισφοροδιαφυγής και το τρίτο κεφάλαιο είναι για την
άρση αδικιών που έγιναν την περίοδο των µνηµονίων και για κατάργηση των µνηµονιακών διατάξεων µε τις οποίες κόπηκαν
ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Τα βασικά στοιχεία –σε τρία λεπτά θα τα έχω τελειώσει– είναι
ότι πλέον, στο πρώτο κεφάλαιο, οι αποφάσεις των ΚΕΠΑ θα
ισχύουν για κάθε χρήση. Να µην ταλαιπωρούνται να περνάνε διαδοχικά από συνεδριάσεις των ΚΕΠΑ για να βγάλουν για την ίδια
αναπηρία πολλαπλές αποφάσεις. Απλοποιείται όχι µόνο η λειτουργία των ΚΕΠΑ, αλλά και ο τρόπος απόδοσης των προνοιακών επιδοµάτων µε ένα νέο σύστηµα από τις υπηρεσίες πρόνοιας των δήµων, που παίζουν ένα προκαταρκτικό ρόλο, µέχρι
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του πως θα παρθεί πιο γρήγορα η απόφαση.
Επίσης, ικανοποιείται ένα διαχρονικό αίτηµα των ατόµων µε
αναπηρία από το 2011 που θεσπίστηκαν τα ΚΕΠΑ. Καταργείται
η καταβολή του παραβόλου των 46,10 ευρώ, που δίνεται για να
περάσουν και να αξιολογηθεί η αναπηρία τους από τα ΚΕΠΑ.
Ήταν πολύ επιβαρυντικό κυρίως για άτοµα µε αναπηρία. Ήταν
δύο µεροκάµατα ουσιαστικά του ανειδίκευτου εργάτη και σε εποχές που δεν µπορούν και να το καταβάλουν. Εποµένως, γι’ αυτούς που θα περνάνε για συνταξιοδοτικούς λόγους και για
προνοιακά επιδόµατα και τους ασφαλισµένους, που θα τα καταβάλει το ταµείο τους στο ΙΚΑ, και τους ανασφάλιστους, που θα
τα καταβάλει το Υπουργείο Εργασίας, καταργείται η υποχρέωσή
τους να καταβάλουν αυτό το παράβολο.
Επίσης, συγκροτείται ειδική επιστηµονική επιτροπή κατά συντριπτική πλειοψηφία από επιστήµονες καθηγητές πανεπιστηµίου,
της Ιατρικής, ή από το ειδικό σώµα των γιατρών που συµµετέχουν στα ΚΕΠΑ ή γιατρών από δοµές που στηρίζουν τα άτοµα
µε αναπηρία. Συγκροτείται αυτή η επιτροπή µε δύο στόχους. Ο
πρώτος είναι να αναπροσαρµόσει τον ενιαίο πίνακα προσδιορισµού ποσοστών αναπηρίας µε βάση τα νέα δεδοµένα. Έχουν
γίνει πολλές αδικίες. Το ξέρετε και πρέπει να διορθωθούν.
Ο δεύτερος ρόλος της επιτροπής είναι να επανεξετάσει τον
κατάλογο των σαράντα τριών µη αναστρέψιµων παθήσεων στην
κατεύθυνση της διεύρυνσής του. Έχουν κάνει προτάσεις πάρα
πολλοί Βουλευτές όλων των κοµµάτων στη συζήτηση στις επιτροπές. Πιστεύω, θεωρώ και είναι και πολιτική κατεύθυνση η ειδική επιστηµονική επιτροπή µε βάση στοιχεία της επιστήµης να
πάρει υπ’ όψιν αυτές τις παρατηρήσεις τους.
Επίσης, λύνεται ένα θέµα που χρόνια ταλαιπωρεί άτοµα µε
αναπηρία που είναι ασφαλισµένοι σε άλλα ταµεία εκτός του ΙΚΑ.
Τα άλλα ταµεία δεν προέβλεπαν διαδικασίες οριστικοποίησης
της παροχής της αναπηρικής σύνταξής τους και ταλαιπωρούνταν να περνάνε πολλές φορές από επιτροπές. Εξοµοιώνονται οι
διατάξεις που ίσχυαν σ’ αυτά τα ταµεία µε τις διατάξεις που
ισχύουν στο ΙΚΑ, για να µπορέσουν να οριστικοποιηθούν αυτές
οι συντάξεις.
Επίσης, καταργείται µια πάρα πολύ αντικοινωνική, απάνθρωπη, ανθρωποκτόνα υπουργική απόφαση, την οποία είχε
πάρει ο κ. Βρούτσης, για να βγάλει από τη µύγα ξύγκι, σε βάρος
των πιο αδύναµων ατόµων µε αναπηρία. Είχε πάρει µια υπουργική απόφαση –ακούστε την- για να κόβεται το εξωιδρυµατικό
επίδοµα, που παίρνουν οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί µε τις
πιο βαριές αναπηρίες για ολόκληρο το µήνα, αν µπουν για δυο ή
τρεις µέρες στο νοσοκοµείο. Μα, είναι δυνατόν να το κρατούσαµε αυτό το πράγµα; Το καταργούµε πάραυτα. Καταργούµε
πάραυτα αυτή την υπουργική απόφαση.
Τώρα, επίσης, όσον αφορά τα ΑΜΕΑ, υπάρχει το εξής θέµα:
Γνωρίζετε ότι πολλές φορές τα ΚΕΠΑ καθυστερούν να βγάλουν
τις αποφάσεις, µε αποτέλεσµα αυτό το διάστηµα να χάνουν τη
σύνταξή τους, να χάνουν το προνοιακό τους επίδοµα και να χάνουν την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη τα άτοµα µε αναπηρία,
που κατ’ εξοχήν θα πρέπει να παίρνουν τα δύο πρώτα και έχουν
ανάγκη όσο κανείς άλλος υγειονοµικής, νοσοκοµειακής και φαρµακευτικής περίθαλψης.
Το αντιµετωπίζουµε αυτό το θέµα δίνοντας τη δυνατότητα, αν
καθυστερούν τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας να βγάλουν
απόφαση χωρίς υπαιτιότητα των ΑΜΕΑ, να εξακολουθούν να χορηγούνται και η αναπηρική σύνταξη και το προνοιακό επίδοµα
και η υγειονοµική περίθαλψη.
Επίσης, θεσπίζεται στο Διοικητικό Συµβούλιο του ΙΚΑ η συµµετοχή της ΕΣΑΜΕΑ. Θα ήταν παράλογο να µη συµµετέχουν στη
διοίκηση του ΙΚΑ, όταν στο ΙΚΑ έχουν κρεµαστεί -στη Διεύθυνση
Αναπηρίας του ΙΚΑ- τα ΚΕΠΑ κι έχει την ευθύνη της λειτουργίας
τους.
Και προχωράµε. Για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής
συγκροτούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ειδικά κλιµάκια ελέγχου, που θα
ξεκινήσουν ελέγχους άµεσα, την επόµενη βδοµάδα -µόλις πάρω
ΦΕΚ µεθαύριο, παραµεθαύριο, θα βγάλω και την υπουργική απόφαση- για να ελέγξουν την εισφοροδιαφυγή. Γνωρίζουµε καλά
ότι σε συγκεκριµένες περιόδους, κυρίως του καλοκαιριού, σε
συγκεκριµένους κλάδους αυτή η εισφοροδιαφυγή καλπάζει, υπο-
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νοµεύοντας τα θεµέλια του ασφαλιστικού συστήµατος.
Το τονίζω γιατί γίνεται αυτό: Είναι µια τριπλή προστασία, χρησιµοποιούµε ένα τρίτο όπλο για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής της «µαύρης» και ανασφάλιστης εργασίας. Το πρώτο
είναι το ΣΕΠΕ. Γνωρίζει ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Σκουρλέτης,
ότι υπάρχει σχέδιο δράσης του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας
για το επόµενο εξάµηνο, ένα όπλο είναι αυτό.
Το δεύτερο όπλο είναι η ΕΥΠΕΑ, ο ελεγκτικός µηχανισµός του
ΙΚΑ, όπου αποτρέπουµε -απ’ ό,τι είδατε µε το νοµοσχέδιο- τη µετάθεση έντεκα από δεκαοκτώ επιθεωρητών που απέµειναν.
Έχουν µείνει δεκαοκτώ σε όλη την Ελλάδα και έπαιρναν µετάθεση άλλοι έντεκα, που παρατείνουµε τη θητεία τους µέχρι τέλος
του χρόνου. Και η δέσµευσή µας είναι, µε τις τετρακόσιες προσλήψεις που θα γίνουν στα ασφαλιστικά ταµεία µονίµων και θα
προκηρυχθούν τις επόµενες µέρες, ένας αριθµός θα πάει για
τους µηχανισµούς ελέγχου εισφοροδιαφυγής του ΙΚΑ, ώστε να
διπλασιαστεί και να τριπλασιαστεί το προσωπικό τους και να
απλωθεί σε όλη την Ελλάδα και να τηρηθεί ο νόµος του 1998,
που έλεγε για δεκατρία περιφερειακά κέντρα ελέγχου -µέσα στο
ΙΚΑ- της εισφοροδιαφυγής.
Και το τρίτο είναι αυτό που θεσπίζουµε τώρα. Δίνουµε τη δυνατότητα στο ΙΚΑ να βγάλει µέσα στο επόµενο εξάµηνο, διακόσιους, τριακόσιους, τετρακόσιους υπαλλήλους, των εσόδων
κατά κύριο λόγο, που έχουν εµπειρία, επιπλέον από το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας, επιπλέον από το µόνιµο ελεγκτικό του ΙΚΑ,
για να ελέγξει αυτό το φαινόµενο, για να έχουµε περισσότερα
έσοδα στα ασφαλιστικά ταµεία και για να µην κλέβονται οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων από κακόπιστους και κακόβουλους εργοδότες.
Επιπλέον, καταργούµε ορισµένες χαριστικές διατάξεις που
υπήρχαν από προηγούµενες κυβερνήσεις -κυρίως µνηµονιακέςγια τους µεγαλοοφειλέτες στα ασφαλιστικά ταµεία.
Επίσης, µε αυτό το νοµοσχέδιο, δίνουµε παράταση στα ταµεία
των ενστόλων αλλά και σε άλλα ταµεία επικουρικά που είχαν…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, κύριε Θεοχάρη, εγώ πάντα σας ακούω µε
πάρα πολλή προσοχή.
Δίνεται µια παράταση µέχρι τέλος Δεκέµβρη σε διάφορα ταµεία ενστόλων, αλλά και άλλα ταµεία, γιατί τους είχε µπει το αµείλικτο δίληµµα ή να µπουν στο ΕΤΕΑ ή να επιλέξουν να γίνουν
ιδιωτικό ταµείο, επαγγελµατικό ταµείο. Τους δίνεται, λοιπόν, µια
παράταση, για να κάνουµε έναν πιο ουσιαστικό διάλογο µαζί
τους.
Επίσης, λύνουµε ένα θέµα µεγάλης κοινωνικής αδικίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του
κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Δύο λεπτά, παρακαλώ, µόνο να
έχω.
Ξέρετε για τους αντιρρησίες συνείδησης ότι τα προηγούµενα
χρόνια που
δεν είχε αναγνωριστεί η εναλλακτική θητεία τους, έµπαιναν για
πολύ µεγάλο διάστηµα, ακόµα και φυλακή. Αυτό που κάνουµε
είναι το εξής: οι αντιρρησίες συνείδησης για το διάστηµα που
φυλακίστηκαν να µπορούν να αναγνωρίσουν –αφού πληρώσουν,
βέβαια,- αυτά τα χρόνια ως χρόνια συντάξιµα. Νοµίζουµε ότι
είναι µια πολύ δίκαιη λύση που δίνουµε…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Στους φαντάρους θα αναγνωριστούν
ως συντάξιµα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Παναγιώταρε,
µην διακόπτετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Λέω ότι µπορούν και αυτοί µε ορισµένες προϋποθέσεις σε πολλά
ταµεία να αναγνωρίζουν. Μπορούν κι αυτοί και το ξέρετε. Μπορούν και οι υπόλοιποι να αναγνωρίζουν και το ξέρετε.
Τώρα, επίσης, εφαρµόζεται η απλή αναλογική στις οργανώσεις των συνταξιούχων. Είναι ένα πάνδηµο αίτηµα των οργανώσεων των συνταξιούχων και του συνταξιουχικού κινήµατος από
το 1982 που ψηφίστηκε ο ν. 1264 για τους συλλόγους των εργαζοµένων. Είχαν αίτηµα και το κίνηµά τους και στους συνταξιού-
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χους να υπάρχει η πιο δηµοκρατική διαδικασία της απλής αναλογικής για τις εκλογές των σωµατείων τους.
Μετά από τόσα χρόνια, αυτό το διαχρονικό αίτηµα ικανοποιείται.
Τώρα, επίσης, αίρουµε µια πολύ µεγάλη αδικία, ένα σφαγιαστικό µέτρο που πάρθηκε από την κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου που έκοψαν τη σύνταξη των ανασφάλιστων υπερήλικων
πάνω από εξήντα επτά χρονών, που δεν είναι σε κανένα ταµείο
ασφαλισµένοι και δεν µπορούν να πάρουν από πουθενά σύνταξη,
είτε είναι Έλληνες είτε οµογενείς. Ήταν ένα πολύ άδικο µέτρο.
Γνωρίζετε όλοι οι Βουλευτές, όλων των κοµµάτων -αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και σας λένε το πρόβληµά τους ότι δεν έχουν
ούτε να φάνε, δεν έχουν κανέναν άλλο πόρο ζωής- ότι ήταν ένα
πολύ άδικο µέτρο. Ψάχνοντας για να το αποκαταστήσουµε και
να δούµε πόσο κοστίζει -όχι για να µετρήσουµε το πόσο κοστίζει
να ικανοποιήσουµε αυτό το αίτηµα, αλλά για να ξέρουµε τι µας
γίνεται και για να γίνει έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους- διαπιστώσαµε ότι από σαράντα δύο χιλιάδες που ήταν,
όταν αυτή η σύνταξη τώρα τους κόπηκε εν ζωή είναι λιγότεροι
από τριάντα χιλιάδες όπως προκύπτει από τα στοιχεία που µας
έδωσε ο ΟΓΑ. Ήταν ένα άδικο, πραγµατικά ανθρωποκτόνο
µέτρο. Επανέρχεται, επιτέλους, αυτή η σύνταξη των υπερήλικων
ανασφάλιστων. Έτσι εκπληρώνουµε µια βασική προεκλογική
αλλά και προγραµµατική δέσµευση της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ,
ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία.
Προτελευταίο, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι µε ειδική διάταξη στο
νοµοσχέδιο για όσους χρωστάνε στα ταµεία των αυτοαπασχολουµένων είτε στον ΟΑΕΕ είτε στο ΕΤΑΑ και χρωστάνε πάνω από
το όριο που υπάρχει στα ασφαλιστικά τους ταµεία, δηλαδή πάνω
από 15.000 ευρώ στο ΕΤΑΑ, πάνω από 20.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ
και έχουν την ηλικία συνταξιοδότησης, κάνουν την αίτησή τους
και δεν µπορούν να βγουν στη σύνταξη, ούτε να συµψηφίσουν
µε τις συντάξεις τους τις οφειλές τους, γιατί χρωστάνε πάνω από
αυτά τα όρια, παίρνουµε δύο µέτρα προστασίας τους και δυνατότητάς τους να απεγκλωβιστούν και να πάρουν τη σύνταξή
τους. Θεσπίζουµε µια πάγια διάταξη και ανεβάζουµε το όριο των
οφειλών τους από 15.000 ευρώ και 20.000 ευρώ αντίστοιχα σε
25.000 ευρώ και στα δύο ταµεία και ισχύει για πάντα.
Δεύτερον, επειδή έχουµε χιλιάδες εγκλωβισµένους στα πέντε
χρόνια των µνηµονίων και της λιτότητας, οι οποίοι χρωστάνε
πάνω από 25.000 ευρώ και µέχρι 50.000 ευρώ, τους δίνουµε τη
δυνατότητα, ανεξάρτητα από την πάγια ρύθµιση, να έρθουν
µέσα στο επόµενο τρίµηνο από την ισχύ του νόµου και να προβούν σε µια ιδιαίτερη ρύθµιση γι’ αυτούς και µε βάση αυτή τη
ρύθµιση να µπορέσουν να συµψηφίσουν τις οφειλές τους από
25.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ µε τις συντάξεις τους. Μάλιστα,
επειδή χρωστάνε πολλά, για να µην έχουµε το φαινόµενο να µην
παίρνουν τίποτα, τους δίνουµε τη δυνατότητα από την πρώτη
στιγµή -όσα και να χρωστάνε πάνω από τις 25.000 ευρώ- να παίρνουν 360 ευρώ, για λόγους ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για ανθρωπιστικούς λόγους.
Η τελευταία διάταξη είναι για το ΕΤΑΑ, όπου γνωρίζετε καλά
ότι είχαµε υπέρµετρες, δυσβάσταχτες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των µηχανικών, των γιατρών και των δικηγόρων
το Ιούλιο του 2011. Ήταν ιδιαίτερα δυσβάστακτες για τους
ασφαλισµένους µετά την 1-1-1993, δηλαδή για τους νέους επιστήµονες, αυτοαπασχολούµενους. Για να είµαι ειλικρινής, το
µέτρο αυτό χτύπησε κυρίως τους µηχανικούς, γιατί ασφαλίζονται
για την ιδιότητα και όχι για την εργασία και στα χρόνια των µνηµονίων µε τη διάλυση, µε την εξαέρωση των επενδύσεων και των
έργων, δηµόσιων και ιδιωτικών, καταστράφηκε κυριολεκτικά το
επάγγελµά τους. Δίνουµε, λοιπόν, τη δυνατότητα στους νέους,
σε αυτούς που µπήκαν µετά την 1-1-1993, να βυθιστούν προς τα
κάτω µέχρι τρεις ασφαλιστικές κλάσεις µέχρι τα τέλη του 2016,
για να υπάρξει µια ανακούφιση. Δίνουµε και τη δυνατότητα
στους παλαιότερους, στους πριν την 1-1-1993, από 1-1-2015
µέχρι 31-12-2016 να ισχύουν οι παλιές µειωµένες εισφορές, ώστε
και αυτοί να ανακουφιστούν, να µπορέσουν να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους στο ασφαλιστικό τους ταµείο και να µπορέσει
και το ασφαλιστικό τους ταµείο να αυξήσει την ασφαλιστική του
βάση και να έχει περισσότερα έσοδα.
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Έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες Βουλευτών. Θα προχωρήσουµε και σε ακόµα καλύτερες βελτιώσεις βάσει αυτών. Πιστεύω ότι γύρω στις δέκα το βράδυ να είµαι έτοιµος, επειδή µου
το ζήτησαν οι υπηρεσίες της Βουλής, να πω ποιες τροπολογίες
Βουλευτών θα γίνουν δεκτές. Έχουν κατατεθεί πολλές. Σας λέω
ότι η διάθεσή µας είναι να κάνουµε πολλές αποδεκτές.
Γύρω δέκα το βράδυ θα κάνω την πρώτη ανακοίνωση, για να
διευκολυνθείτε και τα πολιτικά κόµµατα, ώστε να ξέρετε την
άποψή µας επ’ αυτών από σήµερα, αλλά και οι υπηρεσίες της
Βουλής.
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώντας τις πολιτικές δυνάµεις, που δεν ακολούθησαν το δρόµο της Νέας Δηµοκρατίας.
Διότι οφείλω να πω -και θέλω να είµαι ειλικρινής πολιτικά, γιατί
αυτό επιβάλλει ο πολιτικός πολιτισµός- ότι κάναµε σπουδαία συζήτηση στις τέσσερις συνεδριάσεις των επιτροπών, υψηλού επιπέδου συζήτηση, απούσας της Νέας Δηµοκρατίας, που ήρθε δύο
φορές µόνο να κάνει φασαρία στις επιτροπές και να αποχωρήσει.
Πολλές προτάσεις συναδέλφων -όχι µόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ και
τους ΑΝΕΛ, αλλά και από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάµεις- τις
έχουµε πάρει υπ’ όψιν σε βελτιώσεις νοµοτεχνικές, τις οποίες θα
καταθέσουµε. Θα τις καταθέσω αµέσως τώρα.
Έχουµε πάρει υπ’ όψιν, κυρία Πρόεδρε, όλες τις παρατηρήσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής κι έχουµε κάνει
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, γιατί πρέπει να τις παίρνουµε ως Κυβέρνηση υπ’ όψιν, ενώ άλλοι την αγνοούσαν. Θα καταθέσω τις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις και µέχρι τις δέκα το βράδυ θα είµαι
έτοιµος να πω και ποιες βουλευτικές και υπουργικές τροπολογίες θα κάνουµε αποδεκτές.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Υπουργέ, πριν
αποχωρήσετε, αν θέλετε εν συντοµία να αναφερθείτε στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, για να γνωρίζει και το Σώµα τις βασικές ρυθµίσεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Στον τίτλο του νοµοσχεδίου είχε το «ΑΜΕΑ». Η συνοµοσπονδία
τους ζητάει να µπαίνει ολόκληρος ο τίτλος, οπότε γίνεται «Άτοµα
µε Αναπηρία» και στον τίτλο του νοµοσχεδίου.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 λύνεται ένα ζήτηµα που µπήκε από Βουλευτές για την ΑΣΥΕ, την ΑΝΥΕ και την ΑΑΥΕ.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 γίνεται µία αναρίθµηση στα
εδάφια που αφορούν στα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής.
Προστίθεται δέκατο πέµπτο (ιε) εδάφιο, όπως µας προτάθηκε
από Βουλευτές, που αφορά τη συµµετοχή ενός παιδονευρολόγου, ως µέλος, µε αναπληρωτή του παιδίατρο. Ήταν πρόταση
Βουλευτών όλων των κοµµάτων.
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι ο εκπρόσωπος µιας επιστηµονικής
εταιρείας γιατρών θα είναι ψυχίατρος, γιατί ζητήθηκε από Βουλευτές απ’ όλες τις πολιτικές δυνάµεις, που συµµετείχαν στη συζήτηση. Εποµένως, διευκρινίζονται αυτά τα ζητήµατα και ποιες
επιστηµονικές ιδιότητες έχουν, όσοι γιατροί συµµετέχουν σ’
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αυτήν την επιτροπή.
Επίσης, γίνεται µία νοµοτεχνική βελτίωση, που τη ζητήσατε απ’
όλα τα κόµµατα και αφορά την παράταση που δίνεται για τα ταµεία ενστόλων και άλλα επικουρικά ταµεία για την ένταξή τους
στο ΕΤΕΑ ή τη µετατροπή τους σε επαγγελµατικά ιδιωτικά, που
αναφέρονταν στο νοµοσχέδιο 31-10-2015. Πάνε µέχρι το Δεκέµβρη του 2015. Δίνουµε δηλαδή παράταση αντί για τέσσερις
µήνες, έξι µήνες.
Διευκρινίζεται το εξής για τα µέτρα που παίρνουµε, κυρία Πρόεδρε, σε βάρος κακόπιστων οφειλετών των ασφαλιστικών ταµείων, οι οποίοι προβαίνουν σε ρύθµιση µε τις εκατό δόσεις,
πληρώνουν την πρώτη δόση, παίρνουν ασφαλιστική ενηµερότητα
και αξιοποιούν την ασφαλιστική ενηµερότητα για να ξεπουλήσουν την ακίνητη περιουσία τους και µετά φεύγουν από τη ρύθµιση, για να µην έχει τίποτα να πάρει το ασφαλιστικό ταµείο. Λέµε
ότι πρέπει να εγγράφεται σ’ αυτούς υποθήκη, ακόµα κι αν έκαναν
ρύθµιση, και να παίρνονται ορισµένα µέτρα και προσδιορίζουµε
ότι αυτό αφορά µεγαλοοφειλέτες. Ακούσατε την ΕΣΕΕ και τη
ΓΣΕΒΕΕ στη συζήτηση. Βάλαµε ένα όριο 200.000 ευρώ. Και σαράντα χρόνια να χρωστά ένας αυτοαπασχολούµενος, µέχρι
150.000 θα φτάσει. Το πήγαµε 200.000, ώστε πραγµατικά να
αφορά τους µεγαλοοφειλέτες και να µην γίνεται σπέκουλα, -όχι
µέσα στη Βουλή από Βουλευτές, αλλά έξω από τη Βουλή έγινε
από ορισµένα δηµοσιεύµατα- ότι µπορεί να βάλουµε υποθήκη
στα σπιτάκια του λαού. Αφορά µεγαλοοφειλέτες. Διευκρινίζεται
αυτό, κυρία Πρόεδρε.
Επίσης, το όριο που είχε ζητηθεί από Βουλευτές της Αντιπολίτευσης για την επαναφορά των συντάξεων υπερηλίκων που
έλεγε αν η διαφορά είναι τα 50 ευρώ να µην καταβάλλεται. Το
βάλαµε να υπερβαίνει τα 30 ευρώ, όπως ήταν η πρόταση, µε νοµοτεχνική διάταξη.
Επίσης, είναι και µία νοµοτεχνική βελτίωση που µας έδωσε η
κ. Φωτίου για τον «Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό», για να µπορέσει ο
«Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» να έχει ασφαλιστική ενηµερότητα
και να συµµετάσχει στα προγράµµατα αλληλεγγύης, τα οποία το
Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε επικεφαλής την κ. Φωτίου, προωθεί αυτήν την περίοδο.
Υπάρχουν και µια σειρά άλλες νοµοτεχνικές, φραστικές διατάξεις, που ήταν, κυρία Πρόεδρε, µε βάση παρατηρήσεις είτε
της Επιστηµονικής Επιτροπής είτε Βουλευτών.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ: Να µας πείτε για τις συντάξεις
ΤΑΠ-ΟΤΕ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Για τις βουλευτικές τροπολογίες θα πω γύρω στις 21:30 µε 22:00.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δηµήτριος
Στρατούλης, καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε µου, διερµηνεύοντας τα αισθήµατα
του Σώµατος, όπως προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής, να σας
συγχαρώ για το γεγονός ότι λάβατε υπ’ όψιν και τις παρατηρήσεις τη Βουλής, όπως πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση, και τις παρατηρήσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας, προς την κατεύθυνση
ακριβώς της µεγαλύτερης προστασίας αυτών των κοινωνικών δικαιωµάτων, τα οποία προστατεύει αυτό το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η Υπουργός, κ. Φωτίου, έχει ζητήσει τον λόγο.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Όπως έχω ανακοινώσει στην επιτροπή, είναι έτοιµες οι πέντε
τροπολογίες, τις οποίες έχουν ήδη οι υπηρεσίες της Βουλής, και
θα σας διανεµηθούν. Απλώς τις ανακοινώνω, εµπρόθεσµα.
Η πρώτη τροπολογία αφορά την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Προεδρικού Διατάγµατος του 2003,
ΦΕΚ 204, όπου αποσαφηνίζεται ο τρόπος σύστασης Διαρκούς
Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
κ.λπ.. Ενεργοποιείται η ως άνω επιτροπή, η οποία, αν δεν ενεργοποιηθεί, δεν µπορεί να δουλέψει το υφιστάµενο νοµοθετικό
πλαίσιο. Δεν προβλέπεται ο ορισµός γραµµατέα και αναπληρωτή
του και κατά συνέπεια, δεν µπορεί να λειτουργήσει η επιτροπή
µε τρόπο σύννοµο. Άρα, αυτό τροποποιείται.
Αντικείµενο της επιτροπής είναι η υποστήριξη και ενίσχυση θυµάτων εγκληµάτων κατά της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας. Αν θυµάστε, σας το είχα ανακοινώσει. Είναι αυτά που
αφορούν σωµατεµπορία, µαστροπεία κ.λπ..
Η δεύτερη τροπολογία αφορά απάλειψη παρωχηµένων όρων
-το είχαµε συζητήσει και αυτό- των αναχρονιστικών όρων «εξώγαµα» και «έκθετα» και αντικατάστασή τους µε σύγχρονη ορολογία, µε σαφές περιεχόµενο κ.λπ., στο πλαίσιο ενίσχυσης
απροστάτευτων παιδιών.
Η τρίτη τροπολογία αφορά µεταφορά πιστώσεων. Είναι η εξοικονόµηση πιστώσεων, ολοκληρωµένη εποπτεία δαπανών µισθοδοσίας και η συµµόρφωση διατάξεων του δηµόσιου λογιστικού,
ως προς το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ),
όπου η νοµοθεσία για καταβολή µισθοδοσίας πρέπει να ακολουθεί τη νοµοθεσία που ισχύει για όλα τα εποπτευόµενα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ενώ µέχρι σήµερα την υπέγραφε ο
Πρόεδρος του ΕΚΚΑ. Και αυτό το ίδιο αφορά και το Εθνικό
Ίδρυµα Κωφών.
Η τέταρτη τροπολογία αφορά τον νόµο εξυγίανσης προνοιακών φορέων, όπου αποσαφηνίζονται τα κριτήρια για την εξυγίανση, τα οποία δεν υπήρχαν στον προηγούµενο νόµο, και
αυστηροποιείται η όλη διαδικασία. Θα τη δείτε.
Τέλος, η πέµπτη τροπολογία αφορά διόρθωση στη διοίκηση
και επιχορήγηση του «Σικιαρίδειου Ιδρύµατος» -τροπολογία που,
όπως θυµάστε, είχαµε ψηφίσει στον νόµο για την ανθρωπιστική
κρίση, οµόφωνα- για την ακώλυτη συγκρότηση και λειτουργία
του διοικητικού συµβουλίου. Διότι η ισχύουσα ρύθµιση δεν είναι
δυνατόν να ενεργοποιηθεί λόγω νοµοτεχνικών ατελειών.
Θυµάστε ότι ήταν η περιβόητη ιστορία για το διοικητικό συµβούλιο, το οποίο θα ήταν προσωρινής περιόδου. Αυτό ακριβώς
εξειδικεύεται εδώ, γιατί ο τρόπος µε τον οποίο το είχαµε ψηφίσει
δεν άφηνε την ενεργοποίηση αυτού του διοικητικού συµβουλίου,
δηλαδή είχε γίνει λάθος.
Εποµένως, αυτές είναι οι τροπολογίες. Θα σας διανεµηθούν.
Έχουν ήδη υπογραφεί από τους Υπουργούς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε την κυρία Υπουργό.
Ποιος ήθελε επί διαδικαστικού ζητήµατος τον λόγο; Ο κ. Παναγιώταρος, ο κ. Κουτσούκος. Υπάρχει άλλος; Ο κ. Θεοχάρης
και ο κ. Νικολόπουλος.
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Θα πάµε µε τη σειρά των κοµµάτων, ο κ. Παναγιώταρος, ο κ.
Θεοχάρης, ο κ. Νικολόπουλος, ο κ. Κουτσούκος.
Ορίστε, κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θεωρώ ότι µετά την απόφαση για δηµοψήφισµα που έλαβε η
Βουλή των Ελλήνων το προηγούµενο Σάββατο θα έπρεπε να έχει
γίνει Διάσκεψη των Προέδρων και να έχει αλλάξει το πρόγραµµα
της Βουλής. Εξ όσων γνωρίζουµε, ο Κανονισµός της Βουλής δεν
προβλέπει διακοπή των εργασιών, αλλά είναι στη διακριτική σας
ευχέρεια για ολιγοήµερη διακοπή, εάν και εφόσον κρίνεται σκόπιµο.
Θεωρούµε ότι κρίνεται σκόπιµο. Ούτως ή άλλως, το δηµοψήφισµα γίνεται σε έξι µέρες από τώρα. Είναι πολύ µικρό χρονικό
διάστηµα και θα πρέπει όλοι και οι µεν και οι δε, υποστηρικτές
είτε του «ναι» είτε του «όχι», να τρέξουν να υπερασπιστούν την
άποψή τους, να ενηµερωθεί ο κόσµος.
Δεν είναι δυνατόν να έχουµε την Τρίτη, την Τετάρτη, ακόµα και
τη Πέµπτη συνεδριάσεις. Υπάρχουν και επιτροπές, οι οποίες θα
παρεµποδίσουν το έργο των Βουλευτών, την προσπάθεια των
Βουλευτών να πείσουν και να ενηµερώσουν τον κόσµο, γιατί βλέπουµε ότι µέχρι στιγµής η ενηµέρωση γίνεται µόνο από τα κανάλια και από κανέναν άλλο.
Αυτό είναι κάτι που το θέτουµε εδώ προς συζήτηση και προς
τα υπόλοιπα κόµµατα και δεν έχουµε κάτι άλλο να προσθέσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Παναγιώταρο.
Δίνω σε όλους δύο λεπτά. Ο κ. Παναγιώταρος χρησιµοποίησε
ένα λεπτό. Δίνω, λοιπόν, σε όλους δύο λεπτά. Σας ενηµερώνω
ότι δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία από τον Κανονισµό, αλλά
φαντάζοµαι ότι δεν θα έχετε πρόβληµα να τον παραβιάσουµε.
Ορίστε, κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, για ποιον
λόγο ζητάτε απαρτία κάθε φορά πριν ξεκινήσει η διαδικασία,
όταν η απαρτία χρειάζεται µόνο για ψήφιση; Η µόνη διαδικασία,
λοιπόν, που µπορεί να δικαιολογήσει την απαρτία -γιατί δεν χρειάζεται απαρτία για συζήτηση, χρειάζεται µόνο για ψήφιση- είναι
εφόσον της συζητήσεως προηγείται συζήτηση για διαδικαστικά
θέµατα και ενδεχόµενη ψήφιση από το Σώµα για κάποιο διαδικαστικό θέµα.
Δεν έχετε, λοιπόν, κανέναν άλλο λόγο να ζητάτε την παρουσία
εβδοµήντα τεσσάρων στην αρχή κάθε συνεδρίασης, αν δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό διαδικασία µε την οποία θα συζητήσουµε θέµατα διαδικαστικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εβδοµήντα πέντε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ναι.
Συνεπώς, αποφασίστε, τι από τα δύο ισχύει και όχι τη µία µέρα
να έρχεστε να µας λέτε κάτι άλλο και την επόµενη κάτι δεύτερο.
Η Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τη διαδικασία του δηµοψηφίσµατος,
µια διαδικασία που δεν τη σκέφτηκε, δεν κατάφερε να την υλοποιήσει σωστά και γι’ αυτό αναγκάστηκε να φέρει πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Δεν αφήνει καθόλου χρόνο, αντισυνταγµατικά, στον κόσµο να
σκεφτεί και να διαβουλευτεί και να ενηµερωθεί, ώστε να µπορέσει, µετά λόγου γνώσεως, να κρίνει και να ψηφίσει και παράλληλα δεν αφήνει τους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου να
µπορέσουν να ενηµερώσουν τον κόσµο και να βγουν έξω είτε
στις περιφέρειές τους είτε στην Αθήνα, εάν είναι από εδώ.
Νοµίζουµε ότι θα έπρεπε να γίνει µια αλλαγή της ηµερήσιας
διάταξης αυτή την εβδοµάδα, εφόσον δεν άφησε κανένα περιθώριο η Κυβέρνηση για να µπορέσει να ενηµερωθεί ο κόσµος.
Έστω, ας µείνει το κοινοβουλευτικό έργο, ο κοινοβουλευτικός
έλεγχος, αλλά το νοµοθετικό έργο το οποίο είναι σοβαρό και το
οποίο θα πρέπει οι Βουλευτές να µελετήσουν για να µπορέσουν
να εισηγηθούν, είτε είναι εισηγητές είτε ειδικοί αγορητές, δεν
µπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια µιας εβδοµάδας.
Θα πρέπει να γίνει µια αλλαγή, έστω από τις επόµενες µέρες,
στην ηµερήσια διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εποµένως, συντάσσεστε µε την πρόταση που έγινε από τον κ. Παναγιώταρο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρ-
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τήτων Ελλήνων κ. Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κατ’ αρχήν θέλουµε, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες να µεταφέρουµε την οργή των
Ελληνίδων και των Ελλήνων για την απειλή που δέχονται εκ του
εσωτερικού και εκ του εξωτερικού, από την πρώτη µέρα που
προκηρύχθηκε το δηµοψήφισµα.
Είναι πρωτοφανής, πράγµατι, η ατµόσφαιρα που έχει διαµορφωθεί. Μου λένε ότι αναγκάστηκε το ΕΣΡ να βγάλει «νότα» προς
τα κανάλια, γιατί εκείνοι που έλεγαν ότι «δεν έχει ενηµερωθεί ο
λαός και πώς θα ενηµερωθεί;» βλέπουµε ότι είναι εκείνοι που
νύχτα-µέρα ξηµεροβραδιάζονται εκεί, προνοµιακά, στα στασίδια
των καναλαρχών της διαπλοκής, που βρίσκονται µε περιοριστικούς όρους ελεύθεροι, προφασιζόµενοι λόγους υγείας, και που
αυτοί έχουν αναλάβει το έργο που τους έχει αναθέσει, απ’ ό,τι
όλοι καταλάβαµε, η κ. Μέρκελ και όλα τα «καλά παιδιά» του εξωτερικού.
Και, βεβαίως, είναι και η δεύτερη, η απειλή εκ του εξωτερικού,
την οποία τονίσατε και εσείς. Είναι πρωτοφανές και νιώθουµε την
ανάγκη, ως ένα δηµοκρατικό κόµµα και ως εκπρόσωποι του
λαού, να πούµε ότι δεν δεχόµαστε υποδείξεις από εκείνους που
καλά κάνουν και εξυπηρετούν τα δικά τους τα συµφέροντα. Αλλά
τα συµφέροντα του ελληνικού λαού; Φαντάζοµαι ότι θα έπρεπε
να νιώθει άσχηµα και ο κ. Σαµαράς και όλοι οι άλλοι που το ανέχονται. Γιατί ανέλαβαν τη δουλειά του κ. Σαµαρά και των υπολοίπων, που θέλουν να πουν «ναι», οι ξένοι, οι δανειστές, και δεν
ντρέπονται και το ανέχονται.
Όσον αφορά τώρα το θέµα, συζητάµε πράγµατι ένα νοµοσχέδιο που ανακουφίζει, χωρίς καµµιά αµφιβολία, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Πριν από λίγες ηµέρες, σε µια ηµερίδα στην Πάτρα
-ήταν και ο Υπουργός εκεί- συµµετείχαν όλοι οι φορείς των
ΑΜΕΑ, οι οποίοι χαιρέτησαν αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Είναι κρίµα, όµως, που πνίγεται µέσα στη σοβαρή πολιτική επικαιρότητα που διατρέχουµε.
Θα ήθελα να παρακαλέσω, κυρία Πρόεδρε, να το ξαναδούµε
για τα επόµενα αυτής της εβδοµάδας. Γιατί κοιτάξτε: Εµάς, για
άλλη µία φορά, πιστεύω και εσάς, όσοι ανήκετε στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα όπλο µας µένει: Το όπλο της επικοινωνίας µας µε το λαό και διά της περιπατητικής. Γιατί βλέπετε
όλα τα κανάλια, το βλέπετε, ξεδιάντροπα από το πρωί µέχρι το
βράδυ και από το βράδυ µέχρι το πρωί έχουν αναλάβει, ποιος
ξέρει έναντι ποίου τιµήµατος, να διαστρεβλώσουν ακόµα και το
περιεχόµενο της ψήφου. Έγιναν αυτοί ευρωπαϊστές και δεν είµαστε εµείς! «Ψηφίζουµε» λέει «για τη δραχµή ή το ευρώ». Η κ.
Στάη τώρα βρίζει τον Πρωθυπουργό. Εχθές έκανε το δελτίο ειδήσεων στο «MEGA» ο κ. Βενιζέλος, αντικατέστησε τον κ. Πρετεντέρη. Ε, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, να το ξανασκεφτούµε.
Αύριο εγώ πρέπει να είµαι στην Τρίπολη, πρέπει να είµαι και
αλλού. Να µας δοθεί η δυνατότητα να ενηµερώσουµε τον κόσµο.
Να συζητήσουµε, βεβαίως, αυτό το νοµοσχέδιο, να το υπερψηφίσουµε, αλλά για τα επόµενα η Διάσκεψη των Προέδρων να το
ξαναδεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Νικολόπουλο.
Κατ’ αρχάς, σε σχέση µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε τώρα,
θέλω να ενηµερώσω το Σώµα για κάτι που είναι γνωστό. Το είπατε και εσείς, κύριε Νικολόπουλε, νοµίζω ότι θα το επιβεβαιώσει
και ο κύριος Υπουργός, ότι την 30η Ιουνίου λήγει η µετενέργεια.
Εποµένως, είναι απαραίτητη η ψήφιση του νοµοσχεδίου, προκειµένου να προστατευτούν οι εργαζόµενοι ακριβώς, οι οποίοι απολαµβάνουν αυτό το εργασιακό δικαίωµα, που είναι και από τα
θεµελιώδη του κοινωνικού κράτους δικαίου.
Αντιλαµβάνοµαι ότι το ζήτηµα τίθεται όσον αφορά την Ηµερήσια Διάταξη από την Τετάρτη και µετά. Δηλαδή να ολοκληρώσει
η Βουλή τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου. Θα παρακαλούσα, επειδή όλα τα κόµµατα βεβαίως εκπροσωπούνται στη
Διάσκεψη των Προέδρων, να υπάρξει µία επίσηµη τοποθέτηση
των κοµµάτων για το ζήτηµα αυτό και να αποφασίσει η Διάσκεψη
σε σχέση µε την ηµερήσια διάταξη της Ολοµέλειας.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Την Πέµπτη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μπορούµε να εξετά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σουµε ενδεχοµένως και τη δυνατότητα να αποφασίσει η Ολοµέλεια.
Σε κάθε, όµως, περίπτωση, παρακαλώ -ήδη καταγράφηκαν οι
εισηγήσεις των τριών κοµµάτων, θα δώσω τον λόγο στον κ. Κουτσούκο, εν συνεχεία ζήτησαν ο κ. Παφίλης κι ο κ. Πετράκοςµέχρι να ολοκληρωθεί η συζήτηση, να καταχωρισθούν όλες οι
απόψεις και να υπάρχει και µία έγγραφη αποτύπωση.
Το ίδιο θα παρακαλέσω να γίνει και από την Κυβέρνηση και
από τους αρµόδιους Υπουργούς για τα νοµοσχέδια που είναι
προγραµµατισµένα είτε στην Ολοµέλεια είτε στις επιτροπές.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν ζητάµε χάρη,
όταν θέλουµε να θέσουµε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και
δεν ανεχόµαστε να µας φιµώνετε.
Και απευθύνθηκα στον κ. Στρατούλη, ο οποίος ευρίσκετο ήδη
στο Βήµα, επικαλούµενος την δηµοκρατική του ευαισθησία, αλλά
και την εµπειρία του τόσα χρόνια, που έκανε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, για να σας πει πώς τίθενται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης πριν καν ξεκινήσει η συζήτηση. Διότι, όπως
αποδείχθηκε µε αυτά που είπατε προ ολίγου, υπάρχει θέµα για
την ηµερήσια διάταξη.
Αλλά, κυρία Πρόεδρε, τόση ώρα που περίµενα να τελειώσει ο
κ. Στρατούλης, σκεφτόµουν πού µπορεί να φτάσει ο αντιδηµοκρατικός κατήφορος µιας Προέδρου και πόσες προσβολές πρέπει να δεχθεί από τον Πρωθυπουργό, από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των κοµµάτων, του ΣΥΡΙΖΑ, από τον λαό,
από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ώστε να καταλάβει ότι βρίσκεται σε διαρκή παρεκτροπή!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Τώρα είναι θέµα αυτό; Μα, είναι
δυνατόν;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Επειδή, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, το
θέµα το οποίο ζήτησα να θέσω και µου στερήσατε τον λόγο ήδη
έχει τεθεί, θέλω να επιχειρηµατολογήσω. Γι’ αυτό ζήτησα τον
λόγο.
Κυρία Πρόεδρε, την Παρασκευή, όταν συζητήθηκε η ηµερήσια
διάταξη στη Διάσκεψη των Προέδρων, δεν ήταν γνωστή η µεθόδευση της Κυβέρνησης για την προκήρυξη αυτού του δηµοψηφίσµατος µε τον τρόπο που έγινε και µε σύσσωµη την πλειοψηφία των Κοινοβουλευτικών Οµάδων των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και της
Χρυσής Αυγής. Στην πορεία, η απόφαση αυτή έχει δηµιουργήσει
διάφορα πολύ σηµαντικά προβλήµατα στη λειτουργία του δηµοσίου βίου και της οικονοµίας.
Το πιο σπουδαίο, κύριε Υπουργέ, που µας είπατε είναι ότι µε
το νοµοσχέδιο λύνετε προβλήµατα, που εµείς τα στηρίζουµε. Θα
τα εξηγήσει ο κ. Κεγκέρογλου. Την ώρα που λύνετε προβλήµατα,
δεν πληρώνετε συντάξεις. Σήµερα δύο ταµεία δεν πληρώνουν
συντάξεις, γιατί δεν υπάρχουν χρήµατα. Αυτό, λοιπόν, δεν είχατε
την ευαισθησία…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, µισό λεπτό, για να το διευκρινίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Στρατούλη, θα
σας δώσω τον λόγο αµέσως µετά. Αφήστε να ολοκληρώσει ο κ.
Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Λέω, λοιπόν, ότι έχουν δηµιουργηθεί τεράστια προβλήµατα. Και επειδή η κ. Γεννηµατά, η Πρόεδρός µας, έκανε έκκληση για ψυχραιµία και οµαλότητα, απευθυνόµενη και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και δεν θέλουµε
να γινόµαστε µάρτυρες τεχνητών πολώσεων για να κρυφτούν τα
αδιέξοδα, θα σας παρακαλούσαµε και εσάς και τους εκπροσώπους των υπολοίπων κοµµάτων να σκεφτείτε πολύ σοβαρά ότι
αυτή τη βδοµάδα η Βουλή δεν πρέπει να λειτουργήσει για νοµοθετικό έργο.
Εξάλλου, το Υπουργικό Συµβούλιο έχει µεταβληθεί σε εκδότη
βιοµηχανίας πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου. Η χώρα κυβερνιέται µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου!
Η πρώτη πράξη άλλαξε τους κανόνες της διαδικασίας των
εκλογών για το δηµοψήφισµα. Τους άλλαξε µονοµερώς και δικαιώνει την εκτίµησή µας ότι πρόκειται περί πραξικοπήµατος. Η
δεύτερη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου έκλεισε τις τράπεζες
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και δεν ξέρω τι θα γίνει µέχρι την Παρασκευή, µέχρι το Σάββατο,
µέχρι την Κυριακή.
Σας παρακαλούµε, λοιπόν, να σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά
αυτή την πρόταση και να µην τη δεχτείτε à la carte, όπως σας
προτείνει ο κυβερνητικός σας εταίρος, οι ΑΝΕΛ, γιατί φοβάται
τη συζήτηση του νοµοσχεδίου για την ιθαγένεια, που είναι προγραµµατισµένη για την Τετάρτη, και για το οποίο έχει διαφωνήσει
και υπάρχει σαφέστατο ρήγµα αυτής της ετερόκλητης κυβερνητικής συµµαχίας.
Αυτή είναι η πρότασή µου και θέλω, σας παρακαλώ πολύ,
απάντηση και να τη συζητήσουµε µε όποιον τρόπο θέλετε. Όµως, δεν µπορεί να αποφευχθεί αυτή η συζήτηση στο όνοµα της
φίµωσης της αντιπολίτευσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Στο όνοµα της ελευθερίας του λόγου όλων των Βουλευτών, κύριε Κουτσούκο, µιλήσατε τέσσερα λεπτά και δεκαεννέα δευτερόλεπτα από τα δυο
λεπτά που σας παραχώρησα κατά παραβίαση του Κανονισµού,
την οποία φαντάζοµαι ότι ανέχεστε.
Σε σχέση µε το αίτηµα και µε αυτά τα οποία ειπώθηκαν, για να
είναι σαφές, η Βουλή αποφάσισε ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει σε σχέση µε το µνηµονιακό τελεσίγραφο που απευθύνθηκε στην Κυβέρνηση την προηγούµενη Πέµπτη. Και η Κυβέρνηση, βέβαια, δεν έγινε εκδότρια µνηµονίων σε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Το ότι η Κυβέρνηση αναγκάζεται να αµύνεται
απέναντι σε εκβιασµούς, όπως η απόφαση να µη διευκολυνθεί
µε ρευστότητα η χώρα µας, αποτελεί δηµοκρατική πράξη. Αντίθετα, είναι αντιδηµοκρατική παρέµβαση αυτή η απόπειρα ασφυξίας προς τον λαό. Ο ελληνικός λαός έχει παράδοση αντίστασης
και ξέρει να στέκεται αγέρωχος και απέναντι στα τελεσίγραφα
και απέναντι στους εκβιασµούς και απέναντι στην ασφυξία.
Κύριε Στρατούλη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κυρία Πρόεδρε, να διευκρινίσω δυο πράγµατα προς τους κυρίους και τις κυρίες συναδέλφους.
Πρώτον, είχα παρακαλέσει την κυρία Πρόεδρο της Βουλής να
εισηγηθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων -όπως και έκανε και την
ευχαριστώ- να συζητηθεί σήµερα και αύριο το νοµοσχέδιο -αύριο
είναι 30 του µήνα-, γιατί υπάρχουν δυο αποκλειστικές προθεσµίες.
Η µία είναι για τα ταµεία των ενστόλων, που βάλατε θέµα ότι
στις 30 του Ιουνίου ήταν η προθεσµία για να επιλέξουν αν θα γίνουν ιδιωτικά επαγγελµατικά ή αν θα πάνε υποχρεωτικά και βίαια
στο ΕΤΕΑ και θέλαµε να την παρατείνουµε κατά ένα εξάµηνο.
Το δεύτερο ήταν µε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, που πρέπει να παραταθεί η µετενέργειά της, ώστε να
µπορέσουν να πάρουν κανονικά τους µισθούς τους οι πεντακόσιες χιλιάδες που αµείβονται µε τον κατώτατο µισθό, αλλά και
όλες οι κλαδικές, όπως γνωρίζετε, που µε τον έναν ή τον άλλον
τρόπο οι κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας επηρεάζονται
από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Η Πρόεδρος πραγµατικά αυτό που της ζήτησα το συζήτησε
µε τη Διάσκεψη των Προέδρων και πάρθηκε αυτή η απόφαση.
Εποµένως, κυρία Πρόεδρε, επιµένω ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουµε κυρίως γι’ αυτούς τους δυο λόγους, πέρα απ’ αυτά που
είπε ο κ. Νικολόπουλος, όπως το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου
κ.λπ. Λέω ότι υπάρχουν και αυτοί οι δυο λόγοι.
Επίσης, ήθελα να πω το εξής στον κ. Κουτσούκο για τις συντάξεις. Όντως, κύριε Κουτσούκο, υπήρξε ένα πρόβληµα. Είχε να
κάνει µε το διατραπεζικό «ΔΙΑΣ». Τα χρήµατα προσπαθούσε να
τα βάλει το ΙΚΑ από σήµερα το πρωί για τους ασφαλισµένους
του ΤΑΠ-ΟΤΕ. Με ειδοποίησαν ότι πριν από δυο ώρες λύθηκε το
τεχνικό πρόβληµα του «ΔΙΑΣ». Τα χρήµατα µπήκαν και θα είναι
σε µια ή δυο ώρες στα ΑΤΜ και µάλιστα νωρίτερα απ’ ό,τι έπρεπε
να την πάρουν, γιατί αύριο έπρεπε να πληρωθούν οι ασφαλισµένοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ. Αύριο, στις 30 του µήνα. Ο κ. Κεγκέρογλου τις
θυµάται και τις ξέρει τις ηµεροµηνίες.
Δεύτερον, όσον αφορά τη ΔΕΗ, που ήταν το δεύτερο ταµείο
που είπατε, γίνονται προσπάθειες συνεχώς να αντιµετωπιστούν
τα τεχνικά προβλήµατα του διατραπεζικού συστήµατος, που
προσπαθεί και αυτό.
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(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μη γελάτε, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του Ποταµιού!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μα, κύριε Υπουργέ, τεχνικά µέτρα του «ΔΙΑΣ»;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Μη γελάτε καθόλου! Τα θέµατα των συντάξεων δεν είναι για
γέλια.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Είµαστε µωρά; Φταίει το
«ΔΙΑΣ»;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Στον κ. Κουτσούκο που το έθεσε -και ξέρω από ποια σκοπιά το
έβαλε, της κοινωνικής ευαισθησίας- θέλω να πω ότι, κύριε Κουτσούκο, γίνεται προσπάθεια να λυθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Θεοχάρη, σας
παρακαλώ!
Κύριε Υπουργέ, µισό λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
Γίνεται προσπάθεια να λυθεί και το πρόβληµα µε το διατραπεζικό «ΔΙΑΣ», για να µπορέσει το ΙΚΑ να βάλει τα χρήµατα τα οποία
έχει και για τους συνταξιούχους του και πιστεύω ότι µέσα στις
επόµενες ώρες θα αντιµετωπιστεί και αυτό το ζήτηµα. Δεν ήταν
ότι το ΙΚΑ δεν είχε λεφτά να βάλει. Ήταν ένα τεχνικό πρόβληµα
του διατραπεζικού συστήµατος «ΔΙΑΣ».
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστώ τον κύριο
Υπουργό.
Κύριε Θεοχάρη, κύριε Ορφανέ, να µην ξαναδιακόψετε. Υπάρχει τρόπος για να ζητάτε τον λόγο.
Κύριε Θεοχάρη, εσείς µιλήσατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Θέλω τον λόγο επί προσωπικού, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα µιλήσω, κατ’ αρχάς, για το διαδικαστικό. Πραγµατικά ήταν σωστό να µη λειτουργεί η Βουλή, για
να µπορέσουν οι Βουλευτές απελευθερωµένοι να απευθυνθούν
στον λαό και να παρουσιάσουν τις θέσεις του κάθε κόµµατος στο
δηµοψήφισµα της Κυριακής.
Ταυτόχρονα, όµως, εµείς αντιλαµβανόµαστε ότι υπάρχουν ορισµένα θέµατα τα οποία είναι ασφυκτικά –τα είπε ο κ. Στρατούλης
πριν- σε ό,τι αφορά τη µετενέργεια και ορισµένα άλλα ζητήµατα.
Εποµένως συµφωνούµε να συζητηθεί αυτό το νοµοσχέδιο και να
σταµατήσει.
Γι’ αυτό, κυρία Πρόεδρε, δεν νοµίζω ότι χρειάζεται Διάσκεψη
των Προέδρων. Εάν συµφωνούν όλα τα κόµµατα εδώ –όλοι ίσα
κόµµατα είµαστε, δηλαδή τι έχουµε, δύο ιδιότητες;-, µπορεί να
λυθεί σήµερα. Δηλαδή, να αποφασιστεί να ψηφιστεί αυτό το νοµοσχέδιο και να δοθεί αυτή η δυνατότητα. Πρώτον αυτό.
Δεύτερον, εγώ θα µιλούσα αργότερα, αλλά για ένα λεπτό
µπορώ να µιλήσω, ξεκινώντας µε το ότι οι δηλώσεις των ηγετών
της µεγάλης Ευρώπης -της «δηµοκρατικής», της αλληλεγγύης,
της φιλίας- Γιούνκερ, Μέρκελ, Ολάντ κ.λπ., αποτελούν έναν ωµό,
κυνικό εκβιασµό απέναντι στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υποστηρίζετε µε χέρια και µε πόδια και
οι δυνάµεις του «ναι» και οι υπόλοιποι και η Κυβέρνηση.
Και έχετε τεράστιες ευθύνες και οι µεν και οι δε για το ότι
ακόµη και τώρα δεν τολµάτε να πείτε «όχι» στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Έχετε ευθύνες, διότι ακόµη και τώρα, κύριε Υπουργέ και
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σπέρνετε νέες αυταπάτες στον λαό, ότι µπορείτε µε αυτούς να κάνετε µία συµφωνία φιλολαϊκή. Είναι τεράστια ευθύνη.
Και το ίδιο, βέβαια, «βιολί» -για να το πω έτσι- έχει και η Νέα
Δηµοκρατία. Άλλαξε τώρα. Ό,τι ακούγαµε προεκλογικά από τον
ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα κάνει καλύτερη διαπραγµάτευση και θα πετύχει
καλύτερη φιλολαϊκή συµφωνία, τώρα βγαίνει και η Νέα Δηµοκρατία -που τα έκανε ρηµαδιό το προηγούµενο διάστηµα- και λέει
ότι θα πετύχει καλύτερη συµφωνία.
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Δεν υπάρχει φιλολαϊκός δρόµος µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση! Κραυγάζει η πραγµατικότητα και όσο τρόµο και να σπέρνουν
και ανεξάρτητα από το τι θα φέρουν, ο λαός ήδη αντιλαµβάνεται
και κάποτε θα το εκφράσει.
Επειδή, λοιπόν, αποκαλύπτεται το φρικαλέο πρόσωπο µε
όλους τους τρόπους –όχι µόνο τώρα, αλλά όλα τα προηγούµενα
χρόνια-, γι’ αυτό τον καλούµε να κάνει αυτό που εσείς δεν δεχθήκατε να το βάλετε σε ψηφοφορία.
Και όταν λέω «να το βάλετε», δεν εννοώ µέσα στη Βουλή,
εννοώ στο ψηφοδέλτιο. Να πει «όχι» στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
«όχι» σε αυτές τις συµφωνίες που καταθέσατε εσείς και αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λαός στην εξουσία να
κάνει κουµάντο στον τόπο του, όταν πάρει πραγµατικά την εξουσία, όχι όταν την έχει το κεφάλαιο στον τόπο µας και όταν την
έχουν εκχωρήσει στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Να δώσει τέτοια απάντηση. Αυτή είναι η πραγµατική απάντηση
απέναντι στους εκβιασµούς και την τροµοκρατία. Να µην υποκύψει. Να σηκώσει ψηλά το κεφάλι και αυτό θα είναι το θανατερό
βόλι αντικειµενικά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν βγει
ένα µεγάλο «όχι» στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα µεγάλο
«ναι» σε αποδέσµευση, «ναι» µε τον λαό στην εξουσία. Αυτή είναι
η πρόταση του ΚΚΕ.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Παφίλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Πετράκος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κατ’ αρχάς επί της
διαδικασίας που έχει τεθεί, θέλουµε να συµφωνήσουµε µε το
θέµα έτσι όπως το έθεσε και ο κ. Παφίλης. Πρέπει να ολοκληρωθεί το νοµοσχέδιο αύριο. Από εκεί και πέρα, θεωρούµε ότι δεν
πρέπει να έχουµε άλλη κοινοβουλευτική ή νοµοθετική εργασία,
για να µπορέσουµε και εµείς οι Βουλευτές να απευθυνθούµε
στον ελληνικό λαό και να καλέσουµε τον ελληνικό λαό να αντιµετωπίσει µε ψυχραιµία και αποφασιστικότητα τα ιταµά τελεσίγραφα που θέτουν οι δανειστές.
Βρισκόµαστε µπροστά σε µία µεγάλη σύγκρουση. Ο ελληνικός
λαός, παρά τα σενάρια που απεργάζονται -και τα είδαµε και µέσα
στη Βουλή πριν από λίγο, µε κλίµα πόλωσης-, πρέπει να φτάσει
µε οµαλότητα την Κυριακή στο δηµοψήφισµα, προκειµένου να
τονίσει µε ελεύθερη βούληση και να δώσει µία συντριπτική απάντηση: «όχι» στους εκβιασµούς και στα τελεσίγραφα. «όχι» στην
κατάλυση της δηµοκρατίας και της ανεξαρτησίας του τόπου.
«όχι» στη δυνατότητά του να επιλέγει το µέλλον του. Να πει ένα
µεγάλο «ναι» στη δηµοκρατία, ένα µεγάλο «ναι» στο δικαίωµά του
να επιλέγει µε την ψήφο του τις πολιτικές που θα ασκούνται στη
χώρα.
Με αυτήν την έννοια, θεωρούµε ότι θα πρέπει η Βουλή να τελειώσει αύριο το νοµοσχέδιο και ότι θα πρέπει ο ελληνικός λαός,
µέσα σε πνεύµα ενότητας και ανάτασης απέναντι και στις πραξικοπηµατικές ενέργειες που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και έκοψαν τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήµατος
της χώρας µας, απέναντι σε αυτούς που του λένε ότι όποιο ερώτηµα και να σου τεθεί πρέπει να πεις «ναι», να απαντήσει µε την
ψήφο του.
Εµείς καλούµε τον ελληνικό λαό απέναντι στο αµείλικτο ερώτηµα που έχει τεθεί αν θα συνεχίζει να βαδίζει η πατρίδα µας
στον δρόµο της µνηµονιακής καταστροφής ή αν θα προχωρήσει
σε µία προοδευτική ανασυγκρότηση για το παρόν και το µέλλον
της ελληνικής νεολαίας να πει ένα µεγάλο «όχι». «Όχι» σε αυτούς
που απεργάζονται νέα µνηµόνια, «όχι» σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να διαλύσουν τη χώρα και τη δηµοκρατία στη χώρα!
Γι’ αυτό, λοιπόν, θεωρούµε ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους Βουλευτές να ασκήσουν τις δυνατότητες που τους
παρέχει το Σύνταγµα και να απευθυνθούµε στον ελληνικό λαό,
για να µπορέσει απερίσπαστος -παρά τα τελεσίγραφα που υπάρχουν, παρά τους εκβιασµούς, παρά τα πραξικοπήµατα που γίνονται- να πει ελεύθερα τη βούλησή του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Πετράκο. Ξέρει ο ελληνικός λαός να λέει το «όχι».
Θέλω να κάνω την εξής πρόταση στο Σώµα: Προτείνω η Διά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σκεψη των Προέδρων να συνέλθει αύριο αµέσως µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί των άρθρων, προκειµένου να αντιµετωπίσει όλα τα ζητήµατα που τέθηκαν ή αυτά τα οποία έχουν
ανακύψει και θα τεθούν στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Συµφωνεί το Σώµα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Να πάρουµε απόφαση σήµερα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Γιατί δεν αποφασίζουµε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Γιατί υπάρχουν πολλά
ζητήµατα τα οποία πρέπει να αντιµετωπίσει η Διάσκεψη.
Έχετε κάποια αντίρρηση να αποφασίσει για την ηµερήσια διάταξη µε αυτή τη διαδικασία; Υπάρχει κάποια αντίρρηση σε αυτό;
Δεν θέλετε να συνεκτιµήσουµε συνολικά; Υπάρχουν επιτροπές
και υπάρχουν µια σειρά από εκκρεµότητες. Δεν θέλετε όλα να
τα δούµε νηφάλια και οργανωµένα; Αυτή είναι η πρόταση που
κάνω.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Συµφωνούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ο χρόνος είναι πολύτιµος. Αυτό είναι
το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι πολύτιµος ο
χρόνος και τον κατατρώµε αυτή τη στιγµή, λέγοντας πράγµατα
χωρίς τη δέουσα προετοιµασία.
Η πρόταση είναι αυτή: Η Ολοµέλεια να εξουσιοδοτήσει και τη
Διάσκεψη να αποφασίσει και για αλλαγή της ηµερήσιας διάταξης
που έχει ανακοινωθεί την προηγούµενη εβδοµάδα και για την αντιµετώπιση όλων των άλλων ζητηµάτων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αµέσως µετά τη συνεδρίαση µπορούµε µα αποφασίσουµε και εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Παφίλη και κύριοι, υπάρχουν και ζητήµατα που δεν αναφέρατε, τα οποία έχουν
προκύψει εν τω µεταξύ. Δεν θα τα λύσουµε εδώ, εκτός ηµερησίας διατάξεως.
Εποµένως συµφωνεί το Σώµα µε την πρότασή µου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Κουτσούκος διαφωνεί. Άρα το Σώµα συµφωνεί κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε τώρα στις τοποθετήσεις των εισηγητών των
κοµµάτων. Τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ και Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου.
Επίσης, παρακαλώ τον ΣΤ’ Αντιπρόεδρο να έρθει να προεδρεύσει.
Κυρία Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής
των Ελλήνων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από την πρώτη ηµέρα που εισήχθη για συζήτηση
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο στις επιτροπές, η Νέα Δηµοκρατία,
όπως και σήµερα, αντέδρασε µε θόρυβο. Θεώρησε ότι δεν µπορούµε να καταθέτουµε τέτοιου είδους νοµοθετήµατα, φιλολαϊκά
και σε αντιµνηµονιακή κατεύθυνση, την ίδια ώρα που, όπως
έλεγε, υπογράφουµε µια συµφωνία µε τους δανειστές σε αντίθετη κατεύθυνση, µια συµφωνία που περιελάµβανε, κατά τη
γνώµη τους, σκληρά αντιλαϊκά µέτρα.
Σαφές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µα να που ήρθε η απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου και το διάγγελµα του Πρωθυπουργού της χώρας να σας διαψεύσει, να γυρίσει την κατάσταση
και την επιστρέψει στην οµαλότητα της λαϊκής εντολής.
Από σήµερα ο ελληνικός λαός, κάθε περήφανος άνθρωπος
αυτής της χώρας µαζί µε τα συνδικάτα και τα σωµατεία, µαζί µε
τους συλλόγους και µε τις κινήσεις πολιτών, διαδηλώνει στις
πλατείες αυτής της χώρας, στις πλατείες της αντίστασης, της
δηµιουργίας, υπέρ ενός περήφανου «όχι», κόντρα στον τρόµο
που σπέρνετε εσείς, κόντρα σε ένα διεστραµµένο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, που βάζει τις ανάγκες των ανθρώπων πάνω από
τα κέρδη, τα επιτόκια πάνω από τις αυτοκτονίες, τα χρέη πάνω
από τη ζωή, τους αριθµούς πάνω από την ίδια την ανθρώπινη
υπόσταση, µε κύριο στόχο να φτιάξει ανθρώπους-σκιές, χωρίς
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δικαιώµατα στην εργασία και τη ζωή, τους σύγχρονους σκλάβους του 21ου αιώνα στην καρδιά του πολιτισµού, στην Ευρώπη
των είκοσι οκτώ κρατών-µελών, αλλά στην Ευρώπη που έχει χαράξει έναν άλλο δρόµο τα τελευταία χρόνια, µια Ευρώπη της λιτότητας, της καταπίεσης και της ανεργίας.
Καταλαβαίνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τους προβληµατισµούς σχετικά µε το τι µπορούµε να συζητήσουµε σήµερα, σχετικά µε το αν είναι δόκιµο να συζητάµε ένα νοµοσχέδιο για την
ανακούφιση συµπολιτών µας αλλά και συνταξιοδοτικά ζητήµατα,
ανεξάρτητα από την ποιότητα της δουλειάς που έχει γίνει από
το Υπουργείο.
Ίσως ακούγεται άκαιρο σήµερα, έξι µέρες πριν από το ιστορικό δηµοψήφισµα του ελληνικού λαού -το πρώτο θυµίζω από το
1974, µετά τη χούντα, δηλαδή- έστω και τώρα, που µετά από
πέντε χρόνια οικονοµικής, µνηµονιακής χούντας και λεηλασίας,
η πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου απευθύνεται ξανά στον λαό.
Αναρωτιούνται αν είναι τόσο σηµαντικό αυτό το νοµοσχέδιο,
που πρέπει να συζητηθεί σήµερα µε κλειστό Χρηµατιστήριο και
τράπεζες, µέσα σε έναν ασύµµετρο οικονοµικό πόλεµο, που η
ευρωπαϊκή ολιγαρχία, τρώγοντας τις σάρκες και τις αξίες της
Ευρώπης µε εσάς, συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
αλλά και των άλλων µνηµονιακών κοµµάτων -να µην το ξεχνάµε, έχει εξαπολύσει πόλεµο απέναντι στην ίδια τη δηµοκρατία.
Εµείς σε αυτά τα ερωτήµατα και σε αυτούς τους προβληµατισµούς απαντάµε ξεκάθαρα «ναι», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Μπορεί τα χρονικά περιθώρια να είναι στενά, πράγµα που µας
αναγκάζει να είµαστε και βιαστικοί πολλές φορές. Μπορεί οι
στιγµές που ζούµε να έχουν βαριά πολιτική σηµασία. Όµως, η
λαϊκή εντολή είναι σαφής και µας πιέζει αφόρητα, συνάδελφοι
και συναδέλφισσες. Και η εντολή είναι µία: Υλοποιείστε το
πρόγραµµά σας! Μην καθυστερείτε! Ξηλώστε τα µνηµόνια που
µας τρώνε τη ζωή! Αυτά µάς λένε.
Και αυτό ερχόµαστε να κάνουµε σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο. Γιατί για εµάς κοινωνική δικαιοσύνη είναι η πάταξη της
φοροδιαφυγής, είναι να δηµιουργήσουµε κλιµάκια ελέγχου του
ΙΚΑ για την αντιµετώπιση της ανασφάλιστης εργασίας. Κοινωνική
δικαιοσύνη είναι να σεβόµαστε τα άτοµα µε αναπηρία, να
σεβόµαστε τα δικαιώµατά τους, που πετάξατε εσείς, τα κόµµατα
των µνηµονίων, στον σύγχρονο Καιάδα.
Κοινωνική δικαιοσύνη είναι να κάνουµε εξορθολογισµό στη λειτουργία των ΚΕΠΑ. Κοινωνική δικαιοσύνη είναι να επαναφέρουµε
το ελάχιστο επίδοµα στους υπερήλικες συµπολίτες µας, τους
οποίους χωρίς ντροπή, για να υλοποιήσετε µνηµονιακές δεσµεύσεις, τους αφήσατε χωρίς να έχουν ένα κοµµάτι ψωµί.
Για εµάς, κοινωνική δικαιοσύνη είναι η παράταση της δυνατότητας διακανονισµού για τα χρέη προς το δηµόσιο και προς τα
ασφαλιστικά ταµεία, µία ιδιαίτερα επιτυχηµένη ρύθµιση, που
έφερε έσοδα και στον κρατικό προϋπολογισµό αλλά και στα
ασφαλιστικά ταµεία και έδωσε µαζί µε αυτό τη δυνατότητα σε
εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελµατοβιοτέχνες να συνεχίζουν να
εργάζονται. Αυτό είναι ένα δικαίωµα που ανάλγητα τους το είχατε στερήσει.
Κοινωνική δικαιοσύνη για εµάς είναι να ξεµπλοκαριστούν οι
οφειλέτες του ΟΑΕΕ, που, ενώ είχαν κατοχυρώσει πλήρως ασφαλιστικό δικαίωµα για να βγουν στη σύνταξη, δεν τους επιτρεπόταν γιατί είχαν παράλληλες οφειλές.
Όλες αυτές τις στρεβλώσεις, όλες αυτές τις κατάφωρες αδικίες, δεν τις βλέπατε, κύριοι πολιτευτές των µνηµονίων. Για εσάς,
ήταν απλώς παράπλευρες απώλειες σε µία ευρωπαϊκή –κατά τα
άλλα- πορεία, που όµως κατέβαζε µεγάλες οµάδες και µεγάλες
κατηγορίες των πολιτών της χώρας µας να ζουν και να διαβιούν
σε επίπεδο χωρών τρίτου κόσµου µε την καθοδήγηση, βεβαίως,
µίας τρόικας που, εάν δεν υπήρχε, κατά δική σας δήλωση, θα
έπρεπε να την έχουµε εφεύρει.
Εµείς, λοιπόν, κόντρα σε όλα αυτά, προχωράµε σταθερά στην
υλοποίηση των δεσµεύσεών µας προς τον ελληνικό λαό, µακριά
από πιέσεις και εκβιασµούς, ζητώντας και απαιτώντας παράλληλα την Κυριακή τη διεύρυνση της λαϊκής εντολής του ελληνικού λαού, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουµε απρόσκοπτα τα συµφέροντά του.
Δεν θα µπορούσαµε να κάνουµε διαφορετικά, άλλωστε, όταν
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βλέπουµε ότι ο λαός αυτής της χώρας είναι αποφασισµένος να
υπερασπιστεί την περήφανη επιλογή που έκανε στις 25 Ιανουαρίου, απαιτώντας από την Κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και ΑΝΕΛ να µην κάνουµε ούτε ένα βήµα πίσω.
Το σχέδιο νόµου: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑΜΕΑ, την
απλοποίηση λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή
ασφαλιστικά ζητήµατα» εξυπηρετεί ακριβώς αυτόν τον στόχο. Το
σχέδιο νόµου επιχειρεί να κάνει µία ουσιαστική παρέµβαση σε
στρεβλώσεις, αστοχίες και αδικίες του ασφαλιστικού συστήµατος. Οι παρεµβάσεις αυτές γίνονται προφανώς, όχι µε γνώµονα
την περιστολή του κοινωνικού κράτους, όχι µε γνώµονα το βάθεµα της λιτότητας και την αποδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών του κράτους, όπως σχετικά µνηµονιακά νοµοθετήµατα
συνυπογράψατε και φέρατε στη Βουλή και τα στηρίξατε τα τρία
πρώτα και δύο µετά κόµµατα των µνηµονίων, αλλά τη στήριξη
του συστήµατος της κοινωνικής ασφάλισης και τη στήριξη των
εργαζόµενων στις νέες συνθήκες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα άτοµα µε αναπηρία είναι µία
τέτοια κατηγορία, για την οποία υπάρχει ιδιαίτερη µέριµνα σε
αυτό το νοµοσχέδιο, έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν αδικίες της
προηγούµενης περιόδου µε στόχο και να απλοποιηθούν παράλληλα οι συναλλαγές των πολιτών µε τα ΚΕΠΑ. Δεν θα αναφέρω
τις διαδικασίες που λύνονται µε αυτό το νοµοσχέδιο. Και τεχνικής
φύσης ζητήµατα λύνονται πάρα πολλά.
Δεν είναι µόνο ζητήµατα τεχνικής φύσης, τα οποία ταλαιπώρησαν τους πολίτες µε αναπηρία το προηγούµενο διάστηµα. Να
το πούµε απλά και ξεκάθαρα, γιατί πολλά άτοµα µε αναπηρία
αλλά και οι συγγενείς τους ρωτούν.
Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο τα άτοµα µε αναπηρία ή όσοι
προσφεύγουν στα ΚΕΠΑ για την πιστοποίηση της αναπηρίας
απαλλάσσονται οριστικά από το παράβολο των 46 και κάτι ευρώ
για τη χρήση των υπηρεσιών του ΚΕΠΑ. Επίσης, επαναφέρεται
η καταβολή του επιδόµατος παραπληγίας-τετραπληγίας κατά τη
νοσηλεία των δικαιούχων και κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις.
Αυτές οι ρυθµίσεις, αλλά και πολλές άλλες ρυθµίσεις του πρώτου κεφαλαίου, µας δίνουν τη δυνατότητα να κοιτάµε τα άτοµα
µε αναπηρία στα µάτια. Είναι ρυθµίσεις που εξασφαλίζουν πιο
ποιοτικές συνθήκες ζωής γι’ αυτή την ευπαθή οµάδα πολιτών, η
οποία χτυπήθηκε αλύπητα από τις βάρβαρες εισπρακτικές λογικές των µνηµονίων, ενώ υφίσταται αδικίες και διακρίσεις εδώ και
χρόνια και πριν από τα µνηµόνια.
Το δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου έχει τίτλο: «Μέτρα αντιµετώπισης της εισφοροδιαφυγής» και σ’ αυτό το σηµείο νοµίζω
ότι θα ήταν χρήσιµο να σταθώ λίγο στον ρόλο που έχουν παίξει
οι προηγούµενες κυβερνήσεις για τη διόγκωση του προβλήµατος. Εκµεταλλευόµενοι την ανάγκη του κόσµου για να δουλέψει,
έστω και για ένα κοµµάτι ψωµί, πολλοί εργοδότες εξωθούσαν εργαζόµενους και ειδικότερα κάποιες ειδικές κατηγορίες από αυτούς, όπως τους µετανάστες, φοιτητές, νέους και νέες και
ανήλικους στην αδήλωτη εργασία για να µην καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές.
Αυτή η κατάσταση, εκτός από το γεγονός ότι δηµιουργεί έναν
εργασιακό µεσαίωνα στη χώρα µας, υπονοµεύει την επιβίωση
του ασφαλιστικού συστήµατος, καθώς το αποστερεί από εισφορές χιλιάδων εργαζόµενων. Αυτή ήταν η κατάσταση κι αυτή παραµένει να υπάρχει στην αγορά εργασίας και κυρίως γι’ αυτή την
Κυβέρνηση είναι αξιακό ζήτηµα να αναµετρηθεί σθεναρά µε αυτή
την εκµετάλλευση, να περιορίσει την ανασφάλιστη εργασία, γιατί
αυτό κυριαρχεί και υπάρχει τεράστια ασυδοσία από τη µεριά των
εργοδοτών.
Στο τρίτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου ρυθµίζονται θέµατα διαφορετικής φύσης µεταξύ τους, τα οποία, όµως, καταδεικνύουν
τη λογική των παράπλευρων απωλειών, την αδιαφορία αλλά και
την προχειρότητα µε την οποία αντιµετωπίζουν το ασφαλιστικό
σύστηµα. Πολλές διατάξεις, οι οποίες καταργούνται, δηµιουργούσαν τεράστια προβλήµατα, χωρίς να επιλύουν κανένα, πολλές φορές µόνο και µόνο λόγω ασαφειών και παραλείψεων.
Με τις διατάξεις του τρίτου κεφαλαίου οµαλοποιούνται διακρίσεις εντός των ταµείων, παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη σε οµάδες επαγγελµατιών, οι οποίοι παρέµεναν σε ένα ασαφές και θολό
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πλαίσιο σε ό,τι αφορά την ασφαλιστική τους κάλυψη. Σ’ αυτό το
κεφάλαιο, στο τρίτο κεφάλαιο, καθιερώνεται η απλή αναλογική
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των συνταξιούχων και ανοίγει
ο δρόµος για την επέκταση της εφαρµογής της απλής αναλογικής σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Θέλω να τονίσω τρία σηµεία του νοµοσχεδίου, τα οποία έχουν
τη δική τους ξεχωριστή αξία κατά τη γνώµη µου. Το πρώτο ζήτηµα είναι ο εξορθολογισµός των κριτηρίων για τη χορήγηση της
σύνταξης των ανασφάλιστων υπερηλίκων, µιας συγκεκριµένης
κατηγορίας ανθρώπων που ζει στη συντριπτική της πλειοψηφία
κάτω από τα όρια της φτώχειας και παρ’ όλα αυτά µε το µεσοπρόθεσµο του 2012 υπήρχε τέτοια αυστηροποίηση των κριτηρίων, ώστε πρακτικά πέταξε έξω από το δικαίωµα τη µεγάλη
πλειοψηφία των δικαιούχων.
Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες ψήφισαν το µεσοπρόθεσµο του 2012 χρωστούν µια µεγάλη συγγνώµη και στους ανασφάλιστους υπερήλικες, πέρα από όλα τα άλλα. Γιατί γνωρίζετε
πολύ καλά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, ότι
πρόκειται για παλλινοστούντες συµπατριώτες µας, οµογενείς
από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Αλβανία,
τους οποίους τολµήσατε να καταστήσετε πολίτες τρίτης κατηγορίας, αφήνοντάς τους χωρίς την ελάχιστη σύνταξη. Πρόκειται
για παππούδες και γιαγιάδες πάνω από ογδόντα χρόνων οι περισσότεροι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Γ’ Αντιπροέδρου)
Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα για ένα-δύο λεπτά την ανοχή σας.
Σήµερα µε αυτήν τη διάταξη, κατά τη γνώµη µας, δεν µιλάµε
για αποκατάσταση µνηµονιακής αδικίας. Μιλάµε παράλληλα και
για ένα ξέπλυµα της ντροπής, του ελληνικού κράτους, της ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι σ’ αυτούς τους ανθρώπους.
Το δεύτερο θέµα -αναφέρθηκα αναλυτικά- είναι η ρύθµιση που
αφορά τους αντιρρησίες συνείδησης και το τρίτο σηµείο είναι η
διευκόλυνση που παρέχεται στους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ και
του ΕΤΑΑ, ώστε να µπορούν να λαµβάνουν τη σύνταξή τους και
αναπροσαρµόζονται τα κριτήρια και τα ποσά. Το ανέφερε και ο
κύριος Υπουργός πολύ αναλυτικά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ και κυρία Υπουργέ, η ιστορικότητα των ηµερών είναι δεδοµένη. Μπροστά σε
αυτήν την ιστορικότητα των ηµερών οι ρυθµίσεις που προωθούνται µε το παρόν νοµοσχέδιο µπορεί να µοιάζουν λίγες. Είναι,
όµως, ένα νοµοσχέδιο που δείχνει µε σαφή και καθαρό τρόπο
την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουµε, για να διορθώσουµε προβλήµατα ετών και για να επαναφέρουµε το κοινωνικό
κράτος τουλάχιστον στα πριν από την κρίση επίπεδα.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είµαι χαρούµενη που αυτό το
νοµοσχέδιο συζητιέται σήµερα µε τον κόσµο να κατακλύζει τις
πλατείες αυτής της χώρας, όχι απέναντι στα πεπραγµένα της
Βουλής, αλλά µαζί µε την Κυβέρνηση και την πλειοψηφία, µια
πλειοψηφία της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η Κυβέρνηση αυτή σχηµατίστηκε για να σταµατήσει τα µνηµόνια και τη λιτότητα, που κατασπάραζαν το ανθρώπινο δυναµικό
αυτής της χώρας. Η λαϊκή εντολή είναι βέβαιο ότι θα διευρυνθεί
µε ένα ηχηρό «όχι» του ελληνικού λαού την επόµενη Κυριακή.
Κοµµάτι αυτής της υλοποίησης και αυτής της εντολής είναι αυτό
το νοµοσχέδιο. Σιγά, σιγά τα κοµµάτια του παζλ θα συµπληρωθούν όλα, µε τον λαό συµµέτοχο και συµπαραστάτη αυτής της
πορείας, πρωταγωνιστή και κύριο των εξελίξεων.
Με συγχωρείτε που έκανα υπέρβαση του χρόνου. Αν θα µου
επιτρέψει ο κύριος Πρόεδρος, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά
στα αριστερά έδρανα της Βουλής, στους συναδέλφους και τις
συναδέλφισσες του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας.
Κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ο κόσµος, και ιδιαίτερα
ο κόσµος της δουλειάς, γνωρίζει πολύ καλά τους αγώνες που
έχει δώσει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας στους τόπους δουλειάς αλλά και µέσα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα. Οι κοµµουνιστές
δεν έλειψαν ποτέ από τους αγώνες της εποχής τους, από τις µεγάλες µάχες του ελληνικού λαού. Αυτήν την παράδοση περιµένουµε να τιµήσετε και την ερχόµενη Κυριακή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αντώνιος Γρέγος, ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή έγινε πολύς λόγος και πάλι για φιµώσεις και παραβιάσεις Συντάγµατος, ας ρωτήσουν εµάς, τη Χρυσή Αυγή, τι σηµαίνει φίµωση και παραβίαση του Συντάγµατος. Το έχουµε βιώσει
πάρα πολύ καλά.
Φυσικά, λόγω της επικαιρότητας, δεν ασχολείται κανένας µε
τα συνεχιζόµενα προβλήµατα, όπως είναι η εισβολή των παράνοµων µεταναστών, οι προκλήσεις των Τούρκων και των Αλβανών
µε το συνέδριο που διοργανώνουν κάποιοι Σκοπιανοί πράκτορες
στη Φλώρινα, µε καλεσµένους, µάλιστα, και κάποιους Ευρωβουλευτές. Δεν ξέρουµε ποιους και από ποιον χώρο.
Δεν ασχολούµαστε µε την αύξηση της εγκληµατικότητας, µε
την αύξηση της ανεργίας, µε την απελευθέρωση καταδικασµένων για βαριά εγκλήµατα και άλλα πολλά. Διαβάζω σε µία εφηµερίδα εδώ ότι άφησαν πενήντα πέντε βιαστές και παιδεραστές
ελεύθερους.
Θα θέλαµε εµείς να ξέρουµε και τις θέσεις των Ευρωπαίων
ηγετών, γιατί δεν έχουν εκφραστεί µέχρι τώρα, σχετικά µε το
Σκοπιανό, σχετικά µε τις παραβιάσεις που γίνονται εδώ και χρόνια και συνεχίζονται από τους Τούρκους, για τις παραβιάσεις του
Συντάγµατος και της µη εφαρµογής των διεθνών συµβάσεων.
Από Βήµατος της Βουλής θα ήθελα να κάνω και πάλι µια καταγγελία, επειδή αυτή τη στιγµή γίνονται κάποιες εκδηλώσεις
έξω στην πλατεία Συντάγµατος. Είναι κάτι που είχε γίνει και την
προηγούµενη εβδοµάδα και ενδεχοµένως να συνεχιστεί. Πρέπει
επιτέλους να σταµατήσουν κάποιοι άνθρωποι, όπου και να ανήκουν, να αµαυρώνουν το Μνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη!
Αυτό απαγορεύεται. Είναι προσβολή στην πατρίδα και τους νεκρούς.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε –και θα ήθελα να το µεταφέρετε στην
κυρία Πρόεδρο-, απαγορεύεται να κρεµάνε οποιουδήποτε είδους σύµβολα έξω από τη Βουλή, στο σηµείο που είναι οι προβολείς. Το επισηµαίνω για ακόµη µια φορά. Γιατί µερικοί δηλώνουν ευαισθησία για κάποια πράγµατα και για κάποια άλλα δεν
είναι καθόλου ευαίσθητοι.
Είδαµε τι έγινε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά µε
το δηµοψήφισµα. Εικόνες απείρου κάλλους! Αλλά, ενώ τα µέσα
έλεγαν ότι είναι προκλητικοί οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής,
δεν βγήκε κανένας δηµοσιογράφος στα µέσα ενηµέρωσης -της
παραπληροφόρησης, λέω εγώ- να µιλήσει για προκλητικούς Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας, του Ποταµιού κ.λπ..
Η Χρυσή Αυγή φταίει για όλα!
Σχετικά µε το νοµοσχέδιο. Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να πούµε ότι
από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει µια οµοφωνία να σταµατήσει το
νοµοθετικό έργο µετά από αυτό το νοµοσχέδιο. Κάτι είναι και
αυτό τέλος πάντων.
Η Χρυσή Αυγή βρίσκεται στο πλευρό των ΑΜΕΑ και στηρίζει
κάθε προσπάθεια που θα βοηθήσει στην αντιµετώπιση των τεράστιων προβληµάτων τους. Όπως είπαµε και στην επιτροπή,
όντας θύµατα µνηµονιακών και µεταµνηµονιακών πολιτικών, βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση από όλους τους άλλους. Έχουν
προβλήµατα που όλοι γνωρίζουµε, αλλά που δυστυχώς το επίσηµο κράτος έχει δώσει µέχρι στιγµής προσωρινές και ανεπαρκείς λύσεις.
Συγκεκριµένα αντιµετωπίζουν προβλήµατα σε θέµατα υγείας,
εκπαίδευσης, απασχόλησης, ασφάλειας, ακόµα και προσβασιµότητας. Τα τελευταία τείνουν να λυθούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Λείπει ο Υπουργός.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Θα περιµένω τον κύριο Υπουργό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Έφυγαν όλοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ να συνεχίσετε, γιατί ο χρόνος σας µετράει. Δεν µπορεί
το Προεδρείο να περιµένει. Έχετε δίκιο να θέλετε να είναι ο κύριος Υπουργός παρών, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο Προεδρεύων
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δεν µπορεί να ρυθµίσει τον δικό σας χρόνο, ανάλογα µε τα ζητήµατα που θέτετε. Τι να κάνουµε τώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Στον Υπουργό υποτίθεται ότι απευθύνεται
ο Βουλευτής, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, το
είπα πριν. Ας µείνουµε όµως σε µια διαδικασία εύρυθµη.
Κύριε Γρέγο, συνεχίστε και σας διαβεβαιώνω ότι θα έχετε την
άνεση για περισσότερο χρόνο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ας συνεχίσουµε έτσι. Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Υπάρχουν ανακοινώσεις των «Ελλήνων Γιατρών», που είναι
ένας φορέας της Χρυσής Αυγής. Θα τον δείτε στο διαδίκτυο, εάν
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής. Σε αυτόν µετέχουν κορυφαίοι επιστήµονες όλων των ειδικοτήτων, που έχουν
ασχοληθεί µε τα προβλήµατα των ΑΜΕΑ, έχουν κάνει καταγγελίες, έχουν προτείνει λύσεις και η Χρυσή Αυγή έχει ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Επίσης, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής
έχουν καταθέσει πλήθος ερωτήσεων, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ενδεικτικά, αναφέρω τις εξής: «Κλείνει το Σικιαρίδειο Ίδρυµα, το µεγαλύτερο πρότυπο κέντρο στήριξης
παιδιών µε αναπηρία». Την ερώτηση κατέθεσε ο συναγωνιστής
Γεώργιος Γερµενής.
Ο Βουλευτής Επικρατείας Χρήστος Παππάς έθεσε το κρίσιµο
ζήτηµα της προστασίας των άπορων συµπολιτών µας, που τυγχάνει να είναι ΑΜΕΑ και πλήττονται από τα µνηµονιακά µέτρα µε
κατασχέσεις των συντάξεων και των κατοικιών τους. Αυτό το
ερώτηµα τέθηκε πρόσφατα προς τον Υπουργό Οικονοµίας.
Επίσης, ο Ευρωβουλευτής Λάµπρος Φουντούλης κατέθεσε
ερώτηση σχετικά µε την απαράδεκτη και πολύ δύσκολη θέση
στην οποία βρίσκονται τα παιδιά µε αναπηρία στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο Ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής ανέφερε: «Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, στην Ελλάδα από τα διακόσιες χιλιάδες
παιδιά µε αναπηρίες µόνο τα τριάντα ένα χιλιάδες επτακόσια
εξήντα ένα πηγαίνουν στο σχολείο. Το υπόλοιπο 85% ζουν αποµονωµένα από την εκπαιδευτική κοινότητα. Βιώνουν έναν παράλογο και απαράδεκτο αποκλεισµό ακόµη και από τη στοιχειώδη
εκπαίδευση, γεγονός που τα καθιστά αόρατα στην κοινωνία. Και
όλα αυτά σε µια χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή και της
οποίας το Σύνταγµα κατοχυρώνει το δικαίωµα στην εκπαίδευση
για όλα τα παιδιά που διαµένουν στη χώρα. Θα πρέπει να υπογραµµιστεί το γεγονός ότι στη χώρα δεν υπάρχει καν εθνικό µητρώο καταγραφής των παιδιών µε αναπηρία, γεγονός που οδηγεί
αναπόφευκτα στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποκλεισµό
τους.»
Σύµφωνα, µάλιστα, µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, το ποσοστό των ΑΜΕΑ στη χώρα µας είναι 15%,
ενώ το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει µόνο το 9,8%.».
Επίσης, ο κ. Φουντούλης έκανε παρέµβαση στην Επιτροπή
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων –µιλάω πάντα για την
Ευρωβουλή- σχετικά µε το δικαίωµα στην εργασία των ΑΜΕΑ.
Επεσήµανε πως είναι ανήθικο να συζητάµε για το εάν είναι συµφέρον κάτι τέτοιο από οικονοµικής πλευράς, καθώς είναι κοινωνικό χρέος όλων µας να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να
προσφέρουµε στα άτοµα αυτά τη µέγιστη δυνατή κοινωνική ενσωµάτωση. Έχουν γίνει και άλλες φορές παρεµβάσεις της Χρυσής Αυγής και κάποιες ενέργειες έµπρακτης στήριξης, οι οποίες
δεν είδαν ποτέ το φως της δηµοσιότητας.
Είναι απαράδεκτο να παρατηρούνται καθυστερήσεις και τόση
ταλαιπωρία από τις αρµόδιες επιτροπές στους ανθρώπους µε
αναπηρία, να τους ζητούν επανεξέταση, ενώ είναι εµφανές ότι
δεν είναι αρτιµελείς ή πάσχουν από βαριές και ανίατες ασθένειες, όπως είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας.
Είναι απαράδεκτο να µην απολαµβάνουν τα στοιχειώδη, όπως
είναι η πρόσβαση στους δηµόσιους χώρους, όπως είπα πριν, η
σωστή αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών, να µην έχουν
απογραφεί, όπως είπαµε πριν, γιατί πραγµατικά δεν ξέρουµε
πόσοι είναι.
Είχαν δοθεί κάποια στιγµή και κάποια κονδύλια, αλλά δεν ξέρουµε τι απέγιναν. Αυτό είναι ένα άλλο θέµα, αλλά θα το δούµε
στην πορεία. Έχουν δοθεί κονδύλια σχετικά µε αυτό. Νοµίζω ότι
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ήταν η κυβέρνηση Σηµίτη που τα είχε δώσει. Μπορούµε να το
δούµε, όµως.
Είναι απαράδεκτο Υπηρεσίες να µετακυλίουν τις ευθύνες και
να µην αντιµετωπίζουν αυτούς τους πολίτες µε την πρέπουσα
υπευθυνότητα.
Δεν ξέρουµε αν οι δήµοι θα καταφέρουν να υποστηρίξουν την
προσπάθεια που ευαγγελίζεται αυτό το νοµοσχέδιο. Θα πρέπει,
όµως, να βοηθήσουν και οι περιφέρειες. Θα πρέπει να συνεχιστεί
η καταβολή των επιδοµάτων µέχρι την ανακοίνωση της απόφασης της επιτροπής, η οποία στην επαρχία, όπως είπαµε στην επιτροπή, µπορεί να πάρει και ένα έτος.
Παρά το γεγονός ότι καταργείται το παράβολο για τους ανασφάλιστους και τους άπορους πολίτες, θα πρέπει να διευκρινίζεται η περίπτωση των άνεργων συµπολιτών µας.
Θετική είναι η επανακαταβολή του επιδόµατος σε βαριά ανάπηρους. Ωστόσο, νοµίζω ότι δεν γίνεται αναφορά στους συνταξιούχους µε παιδιά ΑΜΕΑ, που είναι ανίκανα για εργασία, καθώς
επίσης και στους αναπήρους σε ιδιωτικά γηροκοµεία.
Τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, λόγω κυρίως του µειωµένου προσωπικού, αναγκάζουν τα ΑΜΕΑ να περιµένουν µήνες
µέχρι να λάβουν την πιστοποίηση. Αυτό το γνωρίζουµε όλοι. Οι
«ευαίσθητες» κυβερνήσεις περιέκοψαν τις αναπηρικές συντάξεις
και τα επιδόµατα µε τρόπο ανάλγητο και προκλητικό.
Θα πρέπει, επίσης, να υπάρχει το ακατάσχετο του προνοιακού
επιδόµατος και της πρώτης κατοικίας, να δοθεί βαρύτητα στα
προγράµµατα επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ.
Θα ήθελα να τονίσω για µια ακόµα φορά ότι υπάρχει στην ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής –και καλούµε τους Έλληνες πολίτες
να ενηµερώνονται από εκεί, από την ιστοσελίδα της Χρυσής
Αυγής- το ότι η Χρυσή Αυγή σέβεται και τιµά τα ΑΜΕΑ και µάλιστα πλαισιώνει τα ψηφοδέλτιά της µε αυτά. Ευτυχώς, πολλά από
αυτά τα άτοµα εκλέγονται στις θέσεις περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων.
Είπαµε και στην αρµόδια επιτροπή ότι τα βάρη και τα προβλήµατα πέφτουν στις οικογένειες των ανθρώπων µε αναπηρία, δηλαδή το πρόβληµα που αντιµετωπίζει αυτός ο άνθρωπος το
αντιµετωπίζει και η οικογένειά του.
Όσον αφορά την εισφοροδιαφυγή, σε µεγάλο µέρος αυτή
οφείλεται στον ελλιπή έλεγχο και στην πληθώρα παρανόµων µεταναστών, που προσφέρουν φθηνά εργατικά χέρια χωρίς ασφαλιστικές εισφορές, οπότε στην τελική ανάλυση το κράτος είναι
αυτό που βγαίνει ζηµιωµένο.
Ακόµα, καλό θα ήταν να ληφθούν µέτρα που θα παρακινούν
τους επιχειρηµατίες να προσλαµβάνουν Έλληνες εργαζόµενους,
αντί των ξένων, όπως επίσης και να προβλέπονται αυστηρές ποινές σε όσους προσλαµβάνουν παράνοµα εισελθόντες αλλοδαπούς και εποµένως φοροδιαφεύγουν.
Πολλά άρθρα του νοµοσχεδίου, ειδικά του πρώτου κεφαλαίου,
είναι θετικά. Σε κάποια άλλα έχουµε επιφύλαξη και σε κάποια
άλλα έχουµε αντιρρήσεις, όπως, για παράδειγµα, σε αυτό που
αφορά τους αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι έχουν πρόβληµα
µε τη συνείδησή τους να υπερασπιστούν την πατρίδα. Έχω ακούσει για µερικούς που δεν είχαν πρόβληµα µε τη συνείδησή τους
να διοριστούν στο δηµόσιο.
Μιλήσαµε, επίσης, στην επιτροπή για µαύρη εργασία και σας
είπαµε, κύριε Υπουργέ, ότι το πρόβληµα µε τη µαύρη εργασία,
που πρέπει να καταπολεµηθεί, δεν είναι στον σερβιτόρο που θα
δουλέψει για ένα µεροκάµατο των 5 και των 6 ευρώ–είναι και
αυτό βέβαια πρόβληµα-, αλλά κυρίως ξέρετε ότι η εισφοροδιαφυγή βρίσκεται αλλού, στα µέσα ενηµέρωσης. Πρέπει να δούµε
και να ελέγξουµε εξονυχιστικά αν έχουν ασφαλιστική ενηµερότητα, εργοδοτική ενηµερότητα και πώς λειτουργούν.
Είχατε πει ότι θα καταπολεµήσετε τη διαφθορά, αλλά δεν το
κάνατε. Λέτε ότι θα καταπολεµήσετε την εισφοροδιαφυγή, αλλά
δεν νοµίζω ότι θα τα καταφέρετε. Αντιθέτως, µε το νοµοσχέδιο
για την ιθαγένεια το παραεµπόριο θα ανθίσει και τα ασφαλιστικά
ταµεία θα διαλυθούν, όπως και η ανεργία θα εκτοξευθεί στα ύψη.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η Χρυσή Αυγή θα είναι στο πλευρό
των Ελλήνων, γιατί εµείς πιστεύουµε στην Ελλάδα και στους Έλληνες.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
κάνω µια πρόταση. Μου επιτρέπετε να την κάνω;
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Προτείνω και λόγω της µικρής
συµµετοχής στην Ολοµέλεια, στις 21.00’ να διακοπούν οι εργασίες της Βουλής και το κανάλι της Βουλής να συνδεθεί µε τον
τηλεοπτικό σταθµό που δίνει τη συνέντευξή της η κυρία Πρόεδρος, για να την παρακολουθήσουµε και εµείς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, ευχαριστούµε για την πρόταση. Να συνεχίσουµε τη διαδικασία.
Κύριε Μπαργιώτα, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα έκανα και εγώ µια πρόταση, να µαγνητοσκοπηθεί εν
ανάγκη και να µεταδοθεί η συνέντευξη της κυρίας Προέδρου,
αλλά είµαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν
θα την κάνω. Έχει γίνει πάγια τακτική του καναλιού της Βουλής
να µεταδίδει ανάλογα θεάµατα, οπότε νοµίζω ότι αρκεί.
Κύριε Υπουργέ, κάναµε όντως, όπως είπατε, µια συναινετική
διαδικασία πολύ ουσιαστική στη συζήτηση του νοµοσχεδίου για
τα ΑΜΕΑ. Υπήρξαν προτάσεις και έγινε µεγάλη και παραγωγική
κουβέντα για την ανακούφιση των ΑΜΕΑ, των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες.
Νοµίζω, όµως, ότι η επιλογή να συζητηθεί σήµερα το νοµοσχέδιο αυτό, κάτω από το βάρος της επικαιρότητας, κάτω από το
βάρος της επιλογής του δηµοψηφίσµατος, µε τους όρους µε
τους οποίους αυτό γίνεται και µε τις επιδιώξεις που αυτό έχει,
αδικεί και το νοµοσχέδιο για τα ΑΜΕΑ και την εργασία που έχει
γίνει στις Κοινοβουλευτικές Οµάδες και το αποτέλεσµα που θα
µπορούσε να παραγάγει.
Είχαµε συζητήσει και πριν, σε ένα άλλο πλαίσιο, ότι ένα µεγάλο
ερώτηµα είναι τα προνοιακά επιδόµατα και οι παροχές στο πλαίσιο της διαφαινόµενης τότε συµφωνίας µας µε τους εταίρους.
Σήµερα τα πράγµατα είναι ακόµα χειρότερα.
Για ποια προνοιακά επιδόµατα µιλάµε και σε ποιο νόµισµα;
Από ποιες τράπεζες; Τι ακριβώς συζητάµε σήµερα; Σε τι ισοδύναµο θα δοθούν στους υπερήλικες οι συντάξεις τον πρώτο µήνα,
που πολύ κακώς κόπηκαν από τους προηγούµενους; Πόσα εκατοµµύρια ραλλικά –για όσους δεν ξέρουν, τα ραλλικά είναι τα πατσαβούρια που κυκλοφορούσαν στη δεκαετία του 50 µε πολλά,
πολλά µηδενικά από πίσω- θα είναι οι συντάξεις τον δεύτερο
µήνα, µε τις τράπεζες κλειστές ή όταν θα περάσουµε στη
δραχµή; Σε τι πλαίσιο συζητάµε, µε τις τράπεζες κλειστές, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι; Για τι συζητάµε; Ποιο είναι το αντικείµενο
ενός νοµοσχεδίου, όταν δεν ξέρουµε αν υπάρχουν τράπεζες, αν
θα λειτουργήσουν, σε ποιο νόµισµα θα ανοίξουν, όταν και αν
ανοίξουν; Τι ακριβώς συζητάµε σήµερα; Γιατί δεν περιµένουµε
να ανοίξουν; Γιατί δεν περιµένουµε, τουλάχιστον, να γίνει το δηµοψήφισµα, να έχουµε µια εικόνα;
Κύριε Στρατούλη, αν δεν κάνω λάθος, για το θέµα που επικαλείσθε, έχετε αλλάξει τη διατύπωση του νοµοσχεδίου για να το
καλύψετε από την ηµέρα της λήξης. Και εν πάση περιπτώσει –
θα µου επιτρέψετε- ας κάνατε µια απλή ΠΝΠ για το συγκεκριµένο. Τώρα που πήρατε το «κολλάει» ως κόµµα και ανακαλύψατε
και τις πραξικοπηµατικές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου,
όπως θα δούµε στη συνέχεια, µε µια απλή, «αθώα» ΠΝΠ δεν θα
χάλαγε ο κόσµος.
Κρατάτε τη Βουλή ανοικτή γιατί; Ως επίφαση τίνος; Κυριολεκτικά καίγεται το σπίτι µας. Έκλεισαν οι τράπεζες. Πρωτοφανές!
Έχουν να κλείσουν από την Κατοχή. Δεν έχουν ξανακλείσει στην
Ελλάδα -αν δεν κάνω λάθος- ούτε στην επιστράτευση του 1974.
Διορθώστε µε γιατί είστε µεγαλύτερος και το θυµάστε. Και εµείς
τι κάνουµε; Συζητάµε για τι; Αφήνουµε το θέµα που απασχολεί
όλους µας, τους συµπολίτες µας, που είναι στην πραγµατικότητα
το πού βαδίζει η χώρα, τι θα γίνει την άλλη εβδοµάδα, για να συζητήσουµε τι;
Την Παρασκευή νοµίζω -θα µου επιτρέψετε να µην µιλήσω για
τα ΑΜΕΑ, γιατί νοµίζω ότι και τους συµπολίτες µας µε ειδικές, κινητικές ανάγκες και όλους τους άλλους τους απασχολεί πολύ
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περισσότερο το θέµα που ανέφερα- ότι αποκαλύφθηκε το περίφηµο plan Β της Κυβέρνησης. Και το plan Β της Κυβέρνησης κατήντησε να είναι η µετάβαση στη δραχµή εξ ανάγκης ή εξ
επιλογής. Έτσι νοµίζω.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι στην Κυβέρνηση αποφάσισαν ότι µε Ευρώπη ή χωρίς, µε ευρώ ή µε δραχµή, το σηµαντικό είναι να κοιµούνται κάποιοι στην πορφύρα. Το ότι κάποιοι την αυτοκρατορική πορφύρα την κουνάνε ως bandiera rossa, ως επανάσταση,
είναι ένα άλλο θέµα.
Στην πραγµατικότητα, όµως, αυτό που γίνεται είναι ένα πάντρεµα µε την εξουσία, µια προσπάθεια να διατηρηθούν στην
εξουσία πάση θυσία.
Έτσι, λοιπόν, αριστεροί ευρωπαϊστές, νεοκοµµουνιστές νοσταλγοί των σοβιέτ, χρήσιµοι, ροµαντικοί, άνθρωποι µε καλές
προθέσεις και ακροδεξιοί συνωµοσιολόγοι συναντήθηκαν και
επενδύουν στη χρεοκοπία. Το δηµοψήφισµα επενδύει στη χρεοκοπία!
Γίνεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση σήµερα προφυλακή της διαπλοκής που διαγούµισε τη χώρα, έβγαλε τα λεφτά στο εξωτερικό και
περιµένει να επιστρέψει δόξη και τιµή. Το λόµπι της δραχµής τρίβει τα χέρια του σήµερα!
Το όραµα της διαχείρισης της εξουσίας τώρα που πιάσαµε
ρόγα από το γκουβέρνο, που έλεγε ο Μακρυγιάννης, έγινε το µεγαλύτερο, το άγιο δισκοπότηρο της Κυβέρνησης, πέρα από ευφυολογίες πολιτικές και επιδιώξεις. Αρκεί να µείνουµε στην
Κυβέρνηση, αρκεί να µείνουµε on board! Όλα τα άλλα θα µπορέσουµε να τα συζητήσουµε µετά και δεν βαριέσαι!
Έξι µήνες τώρα παρακολουθούµε µία δήθεν διακυβέρνηση.
Μέχρι πριν από µία εβδοµάδα το µείζον του κυβερνητικού έργου,
από κυβερνητικά χείλη, ήταν οι εκατό δόσεις. Αυτό ήταν το µεγαλύτερο έργο µιας κυβέρνησης µέσα σε έξι µήνες. Σηµαντικό,
δεν λέω. Μία περαίωση από τις χιλιάδες που έχουν γίνει στο παρελθόν, µε την κοινωνία στο µεταξύ σε µία ιδιότυπη οµηρία, µε
την οικονοµία να στραγγίζει µέρα µε τη µέρα, παρακολουθώντας
τι; Μια δήθεν διαπραγµάτευση, η οποία πού κατέληξε; Κατέληξε
στο, «αµάν, παιδιά, δεν µπορώ, πείτε εσείς τι να κάνουµε».
Μόνο που τα πράγµατα, δυστυχώς, δεν είναι τόσο αθώα, δεν
είναι λευκή πετσέτα στο ταµπλό το δηµοψήφισµα. Δεν είναι παραδοχή αποτυχίας. Είναι κάτι συγκεκριµένο.
Η Ευρώπη στο µεταξύ προοδεύει. Η τεχνολογία τρέχει. Όλες
οι χώρες περνούν σε ανάπτυξη. Το τείχος έπεσε. Δεν ξέρω αν το
ξέρετε όλοι, δεν είµαι σίγουρος. Πάντως, έχει πέσει. Πήγα πρόσφατα στο Βερολίνο. Δεν υπάρχει. Η Πύλη του Βραδεµβούργου
είναι µια χαρά στη θέση της. Η Κίνα άλλαξε. Ποιος Μάο; Καµµία
σχέση. Και εµείς συζητάµε εδώ σε όρους της δεκαετίας του ’70.
«Κρατικοποιήστε τις τράπεζες», λέει ένα πανό απ’ έξω. Κρατικοποίηση των τραπεζών ζητάει η αριστερή πρωτοβουλία εδώ και
πολύ καιρό. Και πολύ φοβάµαι ότι φυσική απόρροια του κλεισίµατος των τραπεζών, σε περίπτωση που επικρατήσει το «όχι»,
είναι η κρατικοποίηση των τραπεζών, αν έχουν µείνει τράπεζες ή
η δηµιουργία καινούργιων κρατικών στα ερείπια των παλαιών.
Τα δάνεια και οι οφειλές δεν χάνονται. Ας µην ξεχνιούνται κάποιοι που νοµίζουν ότι χρεοκοπώντας, σβήνουµε τα στεγαστικά
και το διαχέουν κιόλας. Δεν χάνεται τίποτα. Πληρώνονται όλα σε
σκληρό συνάλλαγµα, µε τη δραχµούλα να καταρρέει. Αν δεν
υπήρχαν οι ΑΝΕΛ, οι οποίοι έχουν µία σχετική αλλεργία µε αυτά,
ίσως να µιλάγαµε ανοικτά και για µετάβαση στο σοσιαλισµό. Δεν
το βγάζουν αυτό προς το παρόν.
Το δηµοψήφισµα «ναι» ή «όχι» στις προτάσεις των κακών δανειστών κ.λπ., είναι ψευδεπίγραφο. Είναι µία στηµένη συνωµοσία
στην πραγµατικότητα, η οποία οδηγεί αφεύκτως και αναποφεύκτως στη δραχµή. Στη χρεοκοπία πρώτα και στη δραχµή µετά.
Πολλά ωραία παλικαρίσια ακούσαµε για περηφάνεια, για πατρίδες από οπαδούς του επιστηµονικού διαλεκτικού µαρξισµού
κατά τα άλλα. Δεν ακούσαµε τίποτα για την ταµπακιέρα. Δεν
ακούσαµε τίποτα για το µετά.
Ακούσαµε τον κ. Φίλη να λέει: «Πού θα βρούµε τα λεφτά; Θα
τα βρούµε». Εξαιρετική ανάλυση για το µετά του «όχι». Θα τα
βρούµε, µωρέ αδερφέ. Πού; Πώς; Σε τι µορφή; Τι χρώµα θα
έχουν; Πόσα µηδενικά θα έχει από πίσω η µονάδα; Με ποιο
ρυθµό θα αυξάνονται τα µηδενικά µέρα µε τη µέρα; Με τι ρυθµό
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πληθωρισµού θα τρέχουµε;
Είναι ένα δηµοψήφισµα, το οποίο οργανώθηκε για υφαρπαγή
ψήφου. Ακούω πολλά για δηµοκρατία. Σε ποια δηµοκρατία έγινε
δηµοψήφισµα σε έξι µέρες από την ηµέρα της προκήρυξής του
χωρίς κουβέντα, χωρίς διαφώτιση του λαού, χωρίς ανοικτή συζήτηση; Σε ποια δηµοκρατία άλλαξε ο Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου τέσσερις µέρες πριν το δηµοψήφισµα, νύκτα, διά περιφοράς του διατάγµατος; Εδώ προχθές άλλαξε ο Πρόεδρος του
Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι!
Σε ποια δηµοκρατία εισήχθη µετά τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου η πράξη µε ένα «π» ακόµα, η ΠΠΝΠ, πραξικοπηµατικές πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που αλλάζουν τους
όρους του παιχνιδιού τέσσερις µέρες πριν το δηµοψήφισµα, που
αλλάζουν τον νόµο;
Άλλαξε ο νόµος τέσσερις µέρες πριν το δηµοψήφισµα. Και άλλαξε χωρίς συζήτηση µε αυταρχικό τρόπο, µε τον τρόπο που
εσείς, κύριοι συνάδελφοι, καταγγέλλατε χρόνια τώρα ως αυταρχικό. Εσείς καταγγέλλατε την κατάλυση της δηµοκρατίας για
πολύ λιγότερο, όχι για µεθόδευση δηµοψηφίσµατος, παραµονή
του δηµοψηφίσµατος. Ακόµα και το ψηφοδέλτιο είναι παρελκυστικό.
Το ερώτηµα µε το «όχι» µπροστά και το «ναι» πίσω γίνεται για
πρώτη φορά στα χρονικά. Πρώτη φορά η άρνηση προηγείται της
κατάφασης. Και το ερώτηµα, όπως είναι διατυπωµένο, προκαλεί
την απάντηση. Πρωτοφανές! Ακόµη και σε αυτό έχει ρυθµιστεί
το θέµα.
Είναι γνωστό ότι υπάρχει µια ισχυρή µειοψηφία η οποία, ενδεχοµένως - κύριε Στρατούλη, θέλω να µου πείτε, γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα- έχει γίνει πλειοψηφία, η οποία είναι εκπεφρασµένη και υπέρ της δραχµής και υπέρ της µετάβασης. Δεν το
κρύβουν οι άνθρωποι. Το ακούµε στο κυλικείο. Το ακούµε κάθε
ηµέρα. Δηµοκρατία έχουµε. Κανένα πρόβληµα. Έτσι είναι. Καλά
κάνουν και πιστεύουν τα πράγµατα που πιστεύουν, καλά κάνουν
και παλεύουν για τα πράγµατα που πιστεύουν.
Δεν είναι, όµως, καθόλου δηµοκρατικό να υφαρπάζεται η
ψήφος µε ψευδές δίληµµα. Δεν είναι καθόλου δηµοκρατικό να
στήνεται ένα δηµοψήφισµα µε τέτοιο τρόπο που ο λαός να απαντήσει για κάτι και να βρεθεί µε κάτι άλλο, να απαντήσει αν θέλει
να πληρώσει –δεν θέλει να πληρώσει, ούτε εγώ θέλω να πληρώσω, κανένας δεν θέλει να πληρώσει και πολύ καλά κάνει, µετά
από την ταλαιπωρία των πέντε χρόνων- για να βρεθεί µε κάτι
άλλο, να πληρώσει εκατό φορές παραπάνω. Μόνο που δεν το
λέµε τώρα. Τώρα λέµε, «θα τα βρούµε τα λεφτά, µωρέ αδελφέ».
Δεν υπάρχει «ναι» ή «όχι» στην πρόταση άλλωστε. Το έχουµε
συζητήσει, έχει ειπωθεί, έχει ευτελιστεί. Δεν υπάρχει πρόταση.
Έχει αποσυρθεί. Τι θα κάνουµε; Θα παίζουµε τις κουµπάρες;
Ας προσχωρήσουµε λίγο στο σενάριο ότι υπάρχει η πρόταση
και ότι τη συζητάµε και ότι ψηφίζει όλος ο κόσµος «όχι» και αύριο
λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα πάει µε το «όχι» ως θώρακα να κατανικήσει τους κακούς ξένους κι ας υποθέσουµε ότι οι ξένοι τού
δίνουν µία καινούργια πρόταση, τι θα κάνουµε; Αντί για µπάνια
του λαού, θα έχουµε τις κάλπες του λαού; Κάθε δεκαπέντε ηµέρες δηµοψήφισµα; Κάθε πρόταση που θα έρχεται από το εξωτερικό και άλλο δηµοψήφισµα; «Κουµπάρες» το λένε αυτό το
παιχνίδι και δεν είναι πολύ πρακτικό.
Σε αυτήν την περίπτωση κοστίζει όχι τα 110 εκατοµµύρια που
άκουσα ότι κοστίζει το δηµοψήφισµα, αλλά µερικά δισεκατοµµύρια την εβδοµάδα, έτσι όπως τρέχει η οικονοµία µε ταχύτητα
προς τον όλεθρο, έχοντας πάρει την κατηφόρα εδώ και µήνες
και έχοντας επιταχυνθεί µε το κλείσιµο των τραπεζών και το στέγνωµα της πραγµατικής οικονοµίας στο µηδέν.
Σήµερα ακούω ότι υπάρχουν ελλείψεις στα φάρµακα, όχι γιατί
υπάρχουν ελλείψεις στα φάρµακα, αλλά γιατί πολύ λογικά οι
φαρµακαποθήκες ζητούν cash για δύο Ponstan. Δύο Ponstan δόθηκαν στο φαρµακείο του Mall, γιατί η φαρµακαποθήκη θέλει µετρητά. Εκεί είµαστε! Και µπορούµε να συζητάµε για δηµοψήφισµα, στο οποίο «θα τα βρούµε τα λεφτά µετά, µωρέ αδερφέ,
τι έγινε;».
Μας αρέσει, δεν µας αρέσει, χωρίς να κάνω δικαστήριο προθέσεων, χωρίς να λέω ότι έτσι ήταν σχεδιασµένο -που κατά την
άποψή µου κατά µεγάλο µέρος ήταν- η υπερψήφιση του «όχι»
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οδηγεί πλήρως σε αδιέξοδο µε τους εταίρους µας. Οδηγεί σε µη
αντιστρεπτό αδιέξοδο! Ανοίγει την πόρτα του τρελοκοµείου και
οδηγεί στην πλήρη χρεοκοπία της Ελλάδος.
Καµµιά τράπεζα δεν θα ανοίξει την Τρίτη 7 του Ιούλη µετά από
το «όχι», όχι αυτού του Ιούλη, ενδεχοµένως ούτε το επόµενου.
Τουλάχιστον όχι µε τη µορφή που έχουν σήµερα. Δεν είναι δυνατόν να ανοίξουν οι τράπεζες ούτε µε το «ναι» στις 7 Ιουλίου.
Μπορεί να ανοίξουν στις 9, όµως. Με το «όχι» δεν θα ανοίξουν
ποτέ, για τους γνωστούς λόγους: Γιατί κανείς δεν θα δώσει ρευστότητα και κανείς δεν θα δώσει παράταση. Την αρνήθηκαν και
θα την ξαναρνηθούν, κακώς αν µε ρωτάτε. Την αρνήθηκαν όµως
και είµαστε εκεί.
Ποιο είναι το επόµενο σενάριο; Βρισκόµαστε σε πλήρη χρεοκοπία. Το ΔΝΤ θα αρχίσει, κατά δήλωσή του, τη διαδικασία πριν
το δηµοψήφισµα, δηλαδή µεθαύριο, µόλις δεν θα πληρωθεί, που
δεν θα πληρωθεί. Και τι θα κάνουµε; Είναι εκπεφρασµένο και το
είπαµε προηγουµένως. Το σενάριο είναι γνωστό και έχει αναφερθεί: Κρατικοποίηση των τραπεζών, δελτίο στα τρόφιµα και δελτίο
στα καύσιµα, λέει ο κ. Λαπαβίτσας. Για πόσο; Για τρεις µήνες λέει
ο κ. Στρατούλης. Για τρία χρόνια λέω εγώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Δεν είπα αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Έτσι είπατε κάποια στιγµή,
ότι µετά από τρεις µήνες θα είµαστε µια χαρά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Εγώ είπα για δελτίο τροφίµων;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Όχι, προς Θεού. Αν µπούµε
στη δραχµή είπατε ότι για τρεις µήνες θα δυσκολευτούµε. Το είπατε ή δεν το είπατε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Δεν είπα αυτό. Είπα λίγους µήνες και δεν είπα δραχµή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Το παίρνω πίσω, γιατί µετά
θα µου λέτε για τον χρόνο.
Μέχρι κάποια Τρίτη µετά από πολλά χρόνια αυτοί οι περιορισµοί θα ισχύουν. Τα capital controls στην Ισλανδία, που µερικοί
σπεύδουν να πουν, «τι ωραία έκανε η Ισλανδία» κ.λπ., ισχύουν
ακόµη. Επτά χρόνια µετά την κρίση υπάρχουν περιορισµοί κεφαλαίων στην Ισλανδία. Εξακολουθεί να είναι σε capital controls.
Δεν είναι καθόλου απλή η διαδικασία αυτή που άνοιξε ούτε θα
διορθωθεί στις 7 Ιουλίου, ακόµη και µε «ναι», ακόµη και µε συµφωνία. Το κλείσιµο των τραπεζών και το capital control δεν είναι
κάτι που θα λυθεί συντόµως. Θα πάρει χρόνια στην καλύτερη περίπτωση, µε το καλύτερο σενάριο. Κι αυτό είναι ευθύνη της Κυβέρνησης του τελευταίου εξαµήνου. Βαριά ευθύνη της Κυβέρνησης!
Κάποιοι νοµίζουν ότι είναι οι µικροί Λένιν και ψάχνουν τον Κερένσκι τους. Δικαίωµά τους. Όµως, δεν µπορούµε να λέµε ψέµατα και µισές αλήθειες. Δεν µπορούµε να θέτουµε ψευδή
διλήµµατα στον ελληνικό λαό, «ναι» ή «όχι» στις προτάσεις. Ποιες
προτάσεις;
Αν υπάρξει «ναι» στην Ευρώπη αύριο -για να απαντήσω σε αυτούς που λένε, «δεν ψηφίζω αυτά τα µέτρα»- είναι ένας δύσκολος
δρόµος, πολύ δύσκολος δρόµος, µε σκληρότατες περικοπές,
αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης µε «περηφάνεια και αξιοπρέπεια»! Είναι γύρω στο 10% οι περικοπές στο λαϊκό εισόδηµα –τεράστιες!- επάνω στις άλλες των προηγουµένων, χωρίς αποτέλεσµα. Τεράστιες! Σηµαντικότατες! Είναι αποτέλεσµα, επαναλαµβάνω, µιας άθλιας διαπραγµάτευσης, την οποία παρακολουθούµε λες και είναι θέαµα, χωρίς να κάνουµε τίποτε έξι µήνες,
περιµένοντας να γίνει το Άγιο Δισκοπότηρο, να λυθεί αυτό και να
κυβερνήσουµε. Πώς; Με τι;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή είναι η πρόταση που έφερε η Κυβέρνηση, η πρόταση του
5% µε 12%. Είναι οι σαράντα επτά σελίδες, αυτό που κατέθεσε
η Κυβέρνηση. Είναι 5% µε 12%.
Το σχέδιο, όµως, που µας βγάζει από την Ευρώπη -όχι από το
ευρώ, αλλά από την Ευρώπη- σηµαίνει 60% υποτίµηση της δραχ-
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µής την πρώτη ηµέρα, σύµφωνα µε αυτούς τους µετριοπαθέστατους. Και δεν έχει διαψευσθεί. Σηµαίνει πληθωρισµό που τρέχει
τρελά για το πρώτο τρίµηνο. Και δεν έχει διαψευσθεί.
Και όσοι είµαστε παραπάνω από εικοσιπέντε, θυµόµαστε τις
τιµές στο σουπερµάρκετ µε 16% πληθωρισµό, να µην τις θυµόµαστε από βδοµάδα σε βδοµάδα, να αλλάζουν διαρκώς, ξέρουµε
καλά ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο αντιλαϊκό, τίποτε που να τσακίζει
µε µεγαλύτερη ταχύτητα το λαϊκό εισόδηµα από τον ανεξέλεγκτο
πληθωρισµό. Έτσι χρεοκόπησε η Αργεντινή, µε 1500% τον µήνα,
µε τον µισθό του δηµοσίου υπαλλήλου που µεγάλωνε σε µηδενικά να αγοράζει ένα κιλό κρέας την ηµέρα που έγινε το «ντου»
στα σουπερµάρκετ. Γι’ αυτό έγινε το «ντου» στα σουπερµάρκετ.
Έπαιρναν µισθούς µε αυξήσεις στην Αργεντινή, όπως παίρναµε
και εδώ στη δεκαετία του 1980. Αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή, µείωση της πραγµατικής αγοραστικής ικανότητας.
Αυτό θα πει δραχµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Σε ένα λεπτό τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Επίσης, θα πει αποµόνωση η δραχµή, θα πει γεωπολιτικό πρόγραµµα σε µία πολύ επικίνδυνη γειτονιά της Μεσογείου. Θα γίνουµε η «Κούβα της Μεσογείου» χωρίς τους ρωσικούς πυραύλους. Θα µείνουµε µόνοι µας σε µία περιοχή, η οποία αρχίζει να
βράζει και να βγάζει καπνούς όλο και περισσότερο. Και δεν θα
µείνουµε απλά µόνοι µας, αλλά θα είµαστε και δακτυλοδεικτούµενοι από αυτούς που υποτίθεται ότι θα µας στήριζαν. Από
όλους! Μην έχετε αµφιβολίες! Και από τη Ρωσία! Αν φύγουµε
από το ευρώ, θα µείνουµε εντελώς µόνοι µας. Και θα παρακαλούµε τα Σκόπια και θα παρακαλούµε την Αλβανία αν χάσουµε
αυτό που έχουµε τώρα. Αυτό που χτίζαµε σαράντα χρόνια τώρα
µε προσπάθεια θα το χάσουµε.
Στο µεταξύ, βέβαια, το λόµπι της δραχµής θα θριαµβεύσει,
ανεξάρτητα από τις προθέσεις κάποιων που έχουν την ιδεολογία
τους, τα πιστεύω τους κ.λπ.. Αυτό που θα γίνει είναι ότι αυτοί που
πήραν τα λεφτά των επιδοτήσεων της Ευρώπης, που έκλεψαν τις
δηµόσιες δαπάνες, που γέµισαν τις τσέπες τους µε µίζες και τα
έβγαλαν στην Ελβετία, θα έρθουν µε το τουπέ του εθνικού ευεργέτη να αγοράσουν τσάµπα. Και θα τους χτίζουµε παλάτια και
θα τους χειροκροτεί η ίδια η Κυβέρνηση, γιατί θα φέρουν τα εκατοµµύριά τους από το εξωτερικό να επενδύσουν στη φτωχοκώσταινα.
Αυτή είναι η δραχµή, εκεί πάµε µε τις τράπεζες κλειστές!
Μέχρι προχθές δεν υπήρχε περίπτωση να κλείσουν οι τράπεζες. Ήταν αξιοπρεπής, περήφανη διαπραγµάτευση! Θα σπάγαµε
τον τσαµπουκά της Ευρώπης. Τον σπάσαµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δραχµή είναι η καταστροφή.
Δεν µπορεί να συνεχίσει. Θα ψηφίσουµε «ναι» στην Ευρώπη, θα
ψηφίσουµε «ναι» στο δικαίωµα των παιδιών µας να σπουδάσουν,
να µπαινοβγαίνουν από τη χώρα ελεύθερα. Θα ψηφίσουµε «ναι»
για τους επιχειρηµατίες που θέλουν να επιχειρούν υγιώς, που θέλουν να πληρώνουν τους φόρους τους, να αγοράζουν και να πωλούν στο εξωτερικό µε ίσους όρους, χωρίς δασµούς, χωρίς
προστατευτισµούς.
Η πολιτική δεν είναι ζήτηµα υπερηφάνειας, είναι ζήτηµα συµφέροντος. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Και καλύτερα απ’ όλα
το ξέρουν οι µαρξιστές. Είναι ζήτηµα συµφέροντος. Και το συµφέρον της χώρας είναι εντός, όχι εκτός της Ευρώπης. Είναι µαζί
µε τους άλλους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το συµφέρον του κεφαλαίου είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Δικαίωµά σας, κύριε Παφίλη,
είναι να διαφωνείτε. Τουλάχιστον εσείς το λέτε ανοικτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Συµφωνώ. Αυτά είναι τα συµφέροντα
του κεφαλαίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Έχετε το θάρρος να υποστηρίζετε την άποψή σας ανοικτά.
Έτσι, λοιπόν, θα ψηφίσουµε «ναι» -και τελειώνω κύριε Πρόεδρε- για να ξανανοίξουν οι τράπεζες µε ευρώ, όχι µε δραχµή,
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µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, όχι κάποια Τρίτη κάποιου χρόνου,
µετά από καιρό, για να µην κλείσουν τα νοσοκοµεία, που είναι
ήδη έτοιµα να κλείσουν -και το ξέρει ο κ. Παπαδόπουλος- για να
έχουµε ευρωπαϊκή παιδεία, για να έχουµε κράτος δικαίου και κυρίως, για να έχουµε εθνική ασφάλεια τέτοια που απολαµβάνουµε
τα τελευταία είκοσι χρόνια, για να µην κινδυνέψουµε να βρεθούµε στη µέση της Μεσογείου εγκαταλειµµένοι.
Θα παλέψουµε γι’ αυτό ως Ποτάµι και έχουµε ήδη καλέσει τον
λαό σε αντίσταση. Από εδώ και πέρα δεν θα ασχοληθούµε, δυστυχώς, µε νοµοσχέδια. Θα βγούµε στους δρόµους και τις πλατείες, για να υποστηρίξουµε το ευρωπαϊκό µέλλον της χώρας και
της µοίρας της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έτσι πρέπει
να γίνει και γιατί έτσι συµφέρει τα παιδιά µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αθανάσιος Βαρδαλής από την
πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για δεκαπέντε
λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Χαραλαµπίδου, να είστε σίγουρη πως τη σηµαία του
αγώνα ενάντια στο µεγάλο κεφάλαιο, ενάντια στους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς που εσείς τους ονοµάζετε «θεσµούς»,
ενάντια σε όλους όσοι στηρίζουν τα συµφέροντα του κεφαλαίου,
δεν πρόκειται ποτέ να την υποστείλουµε. Εµείς ήµασταν και θα
είµαστε πάντα δίπλα στους αγώνες των εργατών, των αγροτών,
των αυτοαπασχολούµενων της πόλης. Εµείς ήµασταν και θα είµαστε στην πρώτη γραµµή, δίπλα στους εργαζόµενους.
Και τώρα θα είµαστε στην πρώτη γραµµή, γιατί τώρα βάζουµε
εµείς πάλι το πραγµατικό δίληµµα: Να πει ο λαός ένα µεγάλο
«όχι» τόσο στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όσο
όµως και στην πρόταση της δικής σας Κυβέρνησης. Να πει ένα
µεγάλο «ναι» στην αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε
το λαό στην εξουσία.
Θα είµαστε στην πρώτη γραµµή, όπως ήµασταν όλα αυτά τα
χρόνια, όταν εσείς υµνούσατε την Ευρωπαϊκή Ένωση, εσείς που
τη θεωρούσατε και τη θεωρείτε µέχρι τώρα µονόδροµο.
Ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, η προσπάθεια τροµοκράτησης
του λαού τόσο από τους ιµπεριαλιστικούς θεσµούς, όσο και από
την Κυβέρνηση, βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για µία προσπάθεια που στόχο έχει να εγκλωβίσει το λαό σε ένα δίληµµα που
σε κάθε περίπτωση θα του φορτώνουν και άλλα βάρη στις πλάτες του.
Και µε τις δύο λογικές, δηλαδή του «ναι» και του «όχι», δίνετε
όρκους πίστης πως µόνο µέσα απ’ αυτόν τον ιµπεριαλιστικό οργανισµό θα επιδιώξετε λύση. Μόνο που η ίδια η ζωή χρόνια τώρα,
αλλά και ιδιαίτερα τους πέντε τελευταίους µήνες, έδειξε πως τέτοια λύση µε φιλολαϊκό περιεχόµενο δεν µπορεί να υπάρξει µέσα
στο πλαίσιο της ιµπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν υπάρξει συµφωνία, αυτή θα είναι κάτι ανάµεσα στο κείµενο της Κυβέρνησης και την πρόταση των ιµπεριαλιστικών θεσµών, δηλαδή
ένα καραµπινάτο µνηµόνιο.
Όµως, νέα αντιλαϊκά µέτρα θα έρθουν και χωρίς συµφωνία,
γιατί και αυτή η Κυβέρνηση, όπως και οι προηγούµενες, είναι δεσµευµένη στις απαιτήσεις του κεφαλαίου που απαιτεί να στηριχθεί η ανάκαµψη των κερδών του.
Θα το επιτρέψει αυτό ο λαός;
Το ΚΚΕ λέει «όχι» και καλεί το λαό να βάλει τη σφραγίδα του
στις εξελίξεις σήµερα, να δείξει ότι η Κυβέρνηση και οι ιµπεριαλιστικοί θεσµοί δεν µπορούν να τον εκβιάσουν, να τον τροµοκρατήσουν, να τον κοροϊδέψουν. Τον καλούµε να σηκώσει το ανάστηµά του και να εκφράσει µε όλα τα µέσα, µε όλους τους τρόπους, ακόµα και στο δηµοψήφισµα, την αντίθεσή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα µνηµόνια διαρκείας. Τον καλούµε να
ακυρώσει αυτό το δίληµµα, ψηφίζοντας στην κάλπη την πρόταση
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας που σας ανέφερα προηγουµένως.
Διαµαρτύρεστε πως οι δηλώσεις Γιούνκερ και άλλων εκπροσώπων της ιµπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν πα-
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ρέµβαση στα εσωτερικά της χώρας και πως αυτές οι παρεµβάσεις είναι αντίθετες µε τις δηµοκρατικές παραδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τη θέση µας την ανέφερε προηγουµένως και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατός µας. Αλήθεια, όµως, εσείς
τώρα είδατε το φως το αληθινό; Πρώτη φορά γίνονται αυτά στην
κατά τα άλλα «δηµοκρατική» -εντός εισαγωγικών- Ευρωπαϊκή
Ένωση; Ξεχάσατε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετώπισε αντίστοιχα δηµοψηφίσµατα στις χώρες όπως η Γαλλία, η Δανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και αλλού;
Όχι µόνο ωµές παρεµβάσεις έκαναν, αλλά επαναλαµβανόταν
το δηµοψήφισµα, ώσπου να βγει το αποτέλεσµα που ήθελαν.
Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όµως η Κυβέρνηση κοροϊδεύει, όταν επικαλείται τον σεβασµό
και τη γνώµη του λαού. Στις εκλογές ο λαός εξέφρασε τη γνώµη
του; Είπε, για παράδειγµα, πως πρέπει να καταργηθούν τα µνηµόνια µε την ψήφο του και οι εφαρµοστικοί νόµοι; Η Κυβέρνηση
µε την πρότασή της, όχι µόνο δεν τα καταργεί, αλλά τα ενισχύει
παραπέρα. Ε, τόση δηµοκρατία! Η εξαπάτηση του λαού πάει
σύννεφο.
Η δηµοκρατία, αγαπητοί κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, δεν
είναι ουδέτερη, έχει ταξικό πρόσηµο, πάντα είχε και τώρα έχει.
Αστική δηµοκρατία έχουµε, µία δηµοκρατία για το κεφάλαιο που
έχει την πραγµατική εξουσία και στο οικονοµικό και στο πολιτικό
επίπεδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι διατάξεις του νοµοσχεδίου
που συζητάµε σήµερα αποτελούν άλλοθι για τον εξωραϊσµό της
αντιλαϊκής πολιτικής, η οποία υπηρετεί την κερδοφορία του κεφαλαίου και που κινείται στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µιας πολιτικής που µεταξύ των άλλων ενισχύει την εισφοροδιαφυγή στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας, προετοιµάζει το έδαφος για το τσάκισµα των αναπηρικών συντάξεων και
επιδοµάτων, αφήνει ανέγγιχτη τη σφαγή που έχουν υποστεί αναπηρικές συντάξεις και επιδόµατα.
Το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου για τα άτοµα µε αναπηρία
και τα ΚΕΠΑ επιδιώκει να δώσει την αίσθηση ότι παίρνονται ορισµένα µέτρα απλούστευσης των διαδικασιών εξέτασης στα
ΚΕΠΑ.
Με το µνηµονιακό ν. 4093/2012 -σας θυµίζω- προβλέφθηκε η
σταδιακή µείωση των αναπηρικών συντάξεων και των αναπηρικών επιδοµάτων, µε στόχο αυτά να µην ξεπερνούν το 10% του
συνόλου των συντάξεων.
Τα στοιχεία του συστήµατος «ΗΛΙΟΣ» δείχνουν ότι οι αναπηρικές συντάξεις και τα προνοιακά επιδόµατα που αφορούν διακόσιους εβδοµήντα έξι χιλιάδες και κάτι χαµηλοσυνταξιούχους
αποτελούν το 6% του συνόλου των δαπανών για συντάξεις ετησίως. Στην καραντίνα έχουν µπει οι συντάξεις αναπηρίας -κύριες
και επικουρικές- και τα προνοιακά επιδόµατα στους χαµηλοσυνταξιούχους. Τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, τα ΚΕΠΑ, κόβουν και ράβουν προς αυτήν την κατεύθυνση, προσαρµόζοντας
τα ποσοστά αναπηρίας.
Η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ έχει στόχο το ποσοστό του ΑΕΠ
που καταβάλλεται για αναπηρικές συντάξεις και επιδόµατα αναπηρίας από 1% που ήταν το 2009, να πέσει στο 0,4%.
Η Κυβέρνηση επιδιώκει να ξεχαστεί όλο το αντιλαϊκό πλαίσιο
των µέτρων που έχουν παρθεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και η ίδια, όχι µόνο το διατηρεί, αλλά µε τις δικές τις προτάσεις για τη συµφωνία µε τους ιµπεριαλιστικούς θεσµούς το πάει
πολλά βήµατα µπροστά, το χειροτερεύει σε βάρος των ατόµων
µε αναπηρία. Κατά τη γνωστή συνήθειά της, προβάλλει το «τυράκι» ορισµένων µέτρων µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και κρύβει τη «φάκα» της αντιλαϊκής της πολιτικής για τα άτοµα µε
αναπηρία, διότι όχι µόνο βάζει µαχαίρι στις ανάγκες τους, όπως
σε όλο τον λαό, αλλά και στις πρόσθετες ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία.
Η απαράδεκτη κατάσταση µε τις διαδικασίες στα ΚΕΠΑ την
οποία είχε δηµιουργήσει η προηγούµενη Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αξιοποιείται από τη σηµερινή, προκειµένου να κάνει ορισµένες ανέξοδες προσαρµογές για να ξεγελάσει τα άτοµα µε αναπηρία.
Παραδείγµατος χάριν, η απλοποίηση των διαδικασιών στα
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ΚΕΠΑ δεν αναιρεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης -µε την
οποία συµφωνεί και η προηγούµενη Κυβέρνηση και η τωρινή- για
τη µείωση του ύψους των αναπηρικών συντάξεων αλλά και των
επιδοµάτων, καθώς και τον αριθµό των ατόµων µε αναπηρία που
θα τα παίρνουν, αυτοί που πραγµατικά δηλαδή έχουν ανάγκη.
Αυτό σηµαίνει περιορισµό των παροχών, κυρίως στη βαριά αναπηρία και σε ένα µέρος των οικονοµικά εξαθλιωµένων, ενώ η µεγάλη µάζα των ατόµων µε αναπηρία που η Κυβέρνηση τους
θεωρεί έχοντες και ότι δεν έχουν πρόσθετες ανάγκες -επειδή
έχουν- πρέπει µόνοι τους να τις καλύψουν χωρίς την κρατική συνδροµή.
Επίσης, η Κυβέρνηση τηρεί σιγή ασυρµάτου ότι τα ΚΕΠΑ είναι
ένας µηχανισµός εκτεταµένων περικοπών των ποσοστών αναπηρίας που λόγω αυτής της µείωσης του ποσοστού σε περίπου πενήντα χιλιάδες αναπήρους µέχρι τώρα µπήκε µαχαίρι στα
επιδόµατα, στις αναπηρικές συντάξεις αλλά και στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη τα τελευταία πέντε χρόνια. Πολύ φοβόµαστε ότι στην πράξη θα υπάρξουν χιλιάδες ανάπηροι που χωρίς
τη µεγάλη ψυχοφθόρα ταλαιπωρία τους στα ΚΕΠΑ, µε απλοποιηµένες διαδικασίες, θα τους µειώνονται πάλι ή θα τους αφαιρούνται ακόµα κι αυτές οι προηγούµενες ανεπαρκείς παροχές,
αφού παραµένει σε ισχύ ο στόχος της δραστικής περικοπής των
αναπηρικών συντάξεων και των άλλων παροχών.
Αλλά και αυτοί που τελικά θα τις πάρουν θα είναι υπό συνεχή
αίρεση, αφού η Κυβέρνηση µέσα από τις προτάσεις της συµφωνίας µε τους ιµπεριαλιστικούς θεσµούς προβλέπει αυτόµατο
κόφτη -µεταξύ άλλων- και των κοινωνικών παροχών, όταν τα κρατικά ταµεία δεν θα «φουσκώνουν» επαρκώς για την αποπληρωµή
των δανειστών και για την παροχή των παντός είδος κρατικών κινήτρων προς τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Γι’ αυτό λέµε ότι
δεν εκσυγχρονίζεται απλά το σύστηµα της απονοµής του βαθµού
αναπηρίας, αλλά και το σύστηµα περικοπής των αναπήρων από
τις κρατικές παροχές.
Υπάρχουν ορισµένα άρθρα στο νοµοσχέδιο τα οποία, πέρα
από την απλούστευση των διαδικασιών για τα ΚΕΠΑ, επιβεβαιώνουν την παραπάνω κριτική. Στη συζήτηση επί των άρθρων θα
είµαστε ακόµα πιο συγκεκριµένοι.
Κύριε Υπουργέ, µε την ανταγωνιστικότητα και την ανάκαµψη
της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων, τα άτοµα µε αναπηρία δεν µπορούν να προσδοκούν βελτίωση της θέσης τους.
Με τη φοροεπιδροµή που σχεδιάζεται, σύµφωνα µε αυτά που
είδαν το φως της δηµοσιότητας από τις δικές σας προτάσεις στις
διαπραγµατεύσεις µε τους ιµπεριαλιστικούς θεσµούς, θα γονατίσουν πρώτα απ’ όλα τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ούτε αυξήσεις στα πενιχρά επιδόµατα θα υπάρξουν ούτε θα αυξηθεί το
κονδύλι του κρατικού προϋπολογισµού για την πρόνοια. H κατεύθυνση των περικοπών συνεχίζεται και µοντάρετε καλύτερα
τον µηχανισµό, ώστε αυτός να είναι πιο αποτελεσµατικός για να
κάνει τις περικοπές ακόµα πιο γρήγορα. Αυτή η πορεία δεν πρόκειται να αλλάξει, επόµενα θα προστεθούν κι άλλοι ανάπηροι σε
αυτούς που τους έχει ήδη κοπεί το επίδοµα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο µε τα µέτρα που προτείνετε για την αντιµετώπιση της «εισφοροδιαφυγής» ενισχύετε την ανταγωνιστικότητα µε τη µείωση των εργοδοτικών εισφορών και ξεχαρβαλώνετε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε µεθοδικότητα και σχέδιο, µε
αλλεπάλληλες δηλώσεις προετοιµάζεται ένα ασφαλιστικό σύστηµα ανεξάρτητα από το µοντέλο χρηµατοδότησης και λειτουργίας των ταµείων που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του
κεφαλαίου µε απαλλαγή της εργοδοσίας και του κράτους της,
που θα έχει συντάξεις και παροχές υγείας, επιδόµατα ελεηµοσύνης. Ένα κατώτατο δηλαδή επίπεδο σύνταξης και παροχών
υγείας σε µεγάλη ηλικία που θα εγγυάται το κράτος και σε συµπλήρωµα από εκεί και πέρα από τις ασφαλιστικές εταιρείες και
τα επαγγελµατικά ταµεία.
Σε χειρότερη µοίρα θα βρεθούν όσοι συνταξιοδοτούνται µετά
το 2015 και όσοι αναγκαστούν να πάρουν πρόωρα επικουρική
σύνταξη λόγω εργατικού ατυχήµατος ή επαγγελµατικής ασθένειας.
Σύµφωνα µε τις δικές σας προτάσεις πάλι, η Ελλάδα δεσµεύεται να συνεχίσει τον εκσυγχρονισµό του συνταξιοδοτικού συστή-
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µατος, εννοώντας ότι οι ανατροπές που έγιναν µέχρι σήµερα
αποτέλεσαν εκσυγχρονισµό του συστήµατος, τον οποίο µάλιστα
η νέα Κυβέρνηση δεσµεύεται κιόλας να συνεχίσει, αφήνοντας
άθικτο το βασικό πλαίσιο που έφτιαξαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, µε τραγικές συνέπειες για παλιούς και νέους εργαζόµενους και συνταξιούχους. Συνεχίζετε την ίδια αντιασφαλιστική
πολιτική των προηγούµενων Κυβερνήσεων. Αυτό αποδεικνύεται
από τα «δωράκια» που δίνετε στους επιχειρηµατίες µε πρόσχηµα
πως δεν πληρώνουν, την παράταση που δίνετε για να αποφασίσουν τα επικουρικά ταµεία των ένστολων ανάµεσα στη σκύλα
του ΕΤΕΑ και στη χάρυβδη των επαγγελµατικών ταµείων.
Και ενώ δίνετε το δικαίωµα τους υπαλλήλους του ΟΓΑ να είναι
δικαιούχοι του λογαριασµού αγροτικής εστίας, ταυτόχρονα µειώνετε τα αντίστοιχα κονδύλια του ΛΑΕ µε αποτέλεσµα φέτος να
είναι λιγότεροι κατά εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες –προσέξτε- οι
δικαιούχοι ασφαλισµένοι αυτών των προγραµµάτων.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, καταθέσαµε δύο τροπολογίες που η
πρώτη επιλύει ένα χρόνιο πρόβληµα εργαζόµενων στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και η δεύτερη ρυθµίζει ασφαλιστικά ζητήµατα των ασφαλισµένων σε ΕΤAΑ, στον ΟΑΕΕ και στον
ΟΓΑ.
Ο ν. 4015/2011 αποτέλεσε, κατά τη γνώµη µας, τη χαριστική
βολή για τον αγροτικό συνεταιριστικό χώρο, που έτσι κι αλλιώς
ήταν ήδη προβληµατικός. Η εφαρµογή τού πιο πάνω νόµου οδήγησε στη διάλυση και το ξεπούληµα της περιουσίας των οργανώσεων. Σε σχέση µε τους εργαζόµενους, τη µετατροπή δηλαδή
των ΑΣΟ σε ΑΕ, οι εκκαθαρίσεις-συγχωνεύσεις οδήγησαν σε
απολύσεις, µειώσεις κ.λπ.. Πολλοί από αυτούς που απολύθηκαν
ήταν σε ηλικία λίγο πριν βγουν στη σύνταξη, µε αποτέλεσµα να
µην µπορούν να βγουν κ.ο.κ..
Θέλω να σας θυµίσω ότι τέτοια πρωτοβουλία είχαν πάρει παλιότερα, το 2013, και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, µεταξύ αυτών και
ο Υπουργός. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, είχατε καταθέσει και τροπολογία. Στην επιτροπή είπατε πως θα το δείτε θετικά. Σήµερα
δεν είπατε τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Με τη δεύτερη τροπολογία ζητάµε µεταξύ άλλων να µην επιβάλλονται πρόστιµα και αυτά που έχουν µπει να διαγραφούν σε
όσους ασφαλισµένους χρωστούν εισφορές σε ΕΤΕΑ, ΟΑΕΕ,
ΟΓΑ. Από αυτήν τη ρύθµιση να εξαιρεθούν οι εργοδοτικές εισφορές. Να µη µεταβιβαστούν αυτές οι οφειλές στα ΚΕΑΟ και να
απαγορευθεί κάθε µέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης της είσπραξής τους. Να θεωρηθούν τα βιβλιάρια ασθενείας χωρίς καµµία
προϋπόθεση. Να καταργηθούν όλοι οι νόµοι και οι κανονιστικές
διατάξεις που επιβάλλουν αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές
στους νέους ασφαλισµένους από 1-1-1993 και µετά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ψηφίζει «παρών» επί
της αρχής του νοµοσχεδίου και θα σταθούµε κατά περίπτωση
και αναλυτικά στη συζήτηση επί των άρθρων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Παύλος Χαϊκάλης. Χρόνια σας πολλά, κύριε συνάδελφε!
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, να
είστε καλά!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο δεν θα
µπορούσε να µη χαρακτηριστεί θετικό, παρά τις µεγάλες δυσκολίες που αντιµετωπίζει η πατρίδα µας τους τελευταίους µήνες.
Η αντίσταση που προβάλλουµε παραµένει σθεναρή και λέµε
«όχι» σε ένα νέο µνηµόνιο. Έχοντας τη δαµόκλειο σπάθη στον
λαιµό µας, επαναλαµβάνουµε στους δανειστές ότι το χρέος
πάνω απ’ όλα δεν είναι βιώσιµο και ζητάµε τη διαγραφή του. Παρ’
όλα αυτά, εκείνοι εµµένουν στις τακτικές του παρελθόντος, µε
σκοπό να αφανίσουν ένα λαό και µια χώρα. Οι Έλληνες δεν υποκύπτουµε σε εκβιασµούς. Έχουµε αξιοπρέπεια και µια ιστορία
αιώνων που οφείλουµε να υπηρετήσουµε.
Η προσπάθεια που γίνεται µε την κατάθεση του παρόντος νο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µοσχεδίου σκοπό έχει να ανακουφίσει ένα µεγάλο αριθµό ασφαλισµένων, αλλά ιδιαίτερα την ευπαθή κοινωνική οµάδα των ατόµων µε αναπηρία, αφού επιλύει αρκετές ασφαλιστικές αδικίες
που θεσµοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια από τις κυβερνήσεις
ΠΑΣΟΚ-Νέας Δηµοκρατίας και οι οποίες οδήγησαν µεγάλο ποσοστό συµπολιτών µας σε οικονοµική ασφυξία και µεγάλη ταλαιπωρία αυτούς και τις οικογένειές τους, ειδικά όσον αφορά το
θέµα των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας.
Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι όλες οι εργασιακές και ασφαλιστικές αδικίες που συντελέστηκαν την τελευταία πενταετία µπορούν να διορθωθούν σε µία στιγµή. Πρέπει να είµαστε ρεαλιστές.
Τα προβλήµατα που έχουν προκληθεί είναι τεράστια. Θέλει
πολλή δουλειά, επιµονή και υποµονή για να βγούµε από το αδιέξοδο που µας οδήγησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις.
Και τώρα έρχοµαι στο νοµοσχέδιο.
Στο πρώτο µέρος, λοιπόν, το παρόν νοµοσχέδιο περιλαµβάνει
αρκετές ανακουφιστικές ρυθµίσεις για ΑΜΕΑ, ΚΕΠΑ και υπερήλικους ανασφάλιστους. Συνοπτικά θα αναφέρω ότι πλέον οι γνωστοποιήσεις αποτελέσµατος πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας
θα εκδίδονται για κάθε νόµιµη χρήση. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ασφαλισµένων, αλλά περιορίζεται και
το τέρας της γραφειοκρατίας.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάληψη υποχρέωσης χορήγησης των προνοιακών επιδοµάτων από τους δήµους. Σύµφωνα µε τη σηµερινή κατάσταση που επικρατεί στους δήµους,
οι δικαιούχοι κινδυνεύουν να υποστούν περαιτέρω αργοπορία
και ταλαιπωρία λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών στους
δήµους. Και αναφέροµαι σ’ αυτό, καθώς εκλέγοµαι σε µία περιφέρεια που αν και βρισκόµαστε πολύ κοντά στην Αθήνα, δυστυχώς υπάρχουν πολλά κενά στη λειτουργία των δήµων, µε αποτέλεσµα οι πολίτες να µην λαµβάνουν την ποιότητα υπηρεσιών
που αρµόζει σε ένα ευνοµούµενο κράτος.
Γενικότερα, θα ήθελα να επισηµάνω ότι παρατηρείται µεγάλη
σύγχυση στους πολίτες σχετικά µε τα προνοιακά επιδόµατα και
ζητείται η απλούστευσή τους και η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας. Αυτό είναι ένα θέµα, κύριε Υπουργέ, που θα ήθελα να δροµολογήσετε και να εξετάσετε τον επόµενο καιρό, αφού γνωρίζω
ότι έχετε και τη διάθεση και τη βούληση.
Οι πολίτες ταλαιπωρούνται από τη γραφειοκρατία, τις υποστελεχωµένες δηµόσιες υπηρεσίες, τη µη επαρκή µηχανογράφηση
στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, θέµατα τα οποία εν έτει
2015 είναι επονείδιστα για τη λειτουργία του κράτους και πρέπει
να εξαλειφθούν το συντοµότερο δυνατόν.
Συνεχίζοντας, απόλυτα σύµφωνους µας βρίσκει και η κατάργηση καταβολής του παραβόλου ΚΕΠΑ από ανασφάλιστους πολίτες και αιτούντες προνοιακών επιδοµάτων αναπηρίας. Με τον
τρόπο αυτόν οι ανασφάλιστοι πολίτες και οι αιτούντες παντός
προνοιακού επιδόµατος αναπηρίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου των 46,14 ευρώ για τη χρήση
των υπηρεσιών των ΚΕΠΑ, όπως αυτό ήδη συµβαίνει για τους
ασφαλισµένους ΑΜΕΑ, των οποίων το παράβολο καταβάλλεται
από τους ασφαλιστικούς φορείς τους. Και χαίροµαι που, όπως
µε διαβεβαιώσατε, κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή, το µέτρο αυτό
θα ισχύσει και για τους άνεργους συµπολίτες µας.
Προχωρώντας την τοποθέτησή µου, δεν θα µπορούσα να µη
σταθώ και να µην αναφερθώ στην ανασύσταση της Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από πρόσωπα µε
τα απαραίτητα ακαδηµαϊκά, επιστηµονικά και επαγγελµατικά
προσόντα και η οποία θα συµβάλλει στην επικαιροποίηση και
αναπροσαρµογή του ενιαίου πίνακα προσδιορισµού αναπηρίας,
µε βάση τα νέα δεδοµένα και τις νέες ανάγκες, που θα επανεξετάζει τον κατάλογο των µη αναστρέψιµων παθήσεων στην κατεύθυνση της διεύρυνσής του, που και αυτός ο κατάλογος υπήρξε
θύµα των µνηµονιακών ρυθµίσεων.
Κατά την προηγούµενη θητεία µου είχα πραγµατοποιήσει αρκετές συναντήσεις µε τους αρµόδιους φορείς και τους ενδιαφερόµενους, προκειµένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι και, εποµένως, η θετική αυτή εξέλιξη µας
ικανοποιεί πλήρως και θα είµαστε αρωγοί σε ό,τι χρειαστεί.
Σας υπενθυµίζω µόνο την αναγκαιότητα µίας επιπλέον θέσης
ψυχιάτρου-ψυχολόγου στην επιτροπή αυτή, καθώς, όπως σας
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τεκµηρίωσα στην επιτροπή, δεδοµένου των αυξηµένων ποσοστών αυτοκτονιών στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια λόγω της
οικονοµικής κρίσης, η πολιτεία οφείλει να θεραπεύσει και να εξαλείψει το φαινόµενο.
Η εκπροσώπηση της ΕΣΑΜΕΑ και της ΑΓΣΕΕ στο Διοικητικό
Συµβούλιο του ΙΚΑ µας χαροποιεί ιδιαίτερα και αισθάνοµαι προσωπική ικανοποίηση, καθώς επανειληµµένως είχα αναφερθεί στο
ζήτηµα αυτό και αποτελούσε ένα πάγιο αίτηµά µου, που σε κάθε
ευκαιρία που µου δινόταν το διατύπωνα, ειδικά για την ΑΓΣΕΕ
που πρέπει να γίνει κοινωνικός εταίρος ισότιµος.
Επίσης, η κατάργηση της αναστολής καταβολής του εξωιδρυµατικού επιδόµατος παραπληγίας, τετραπληγίας κατά τη νοσηλεία των δικαιούχων είναι από εκείνα τα αυτονόητα θέµατα που
θα έπρεπε να είχε επιλυθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση,
αλλά προφανώς δεν υπήρχε η βούληση να γίνει.
Κλείνοντας µε το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου θα ήθελα να
επικροτήσω την παράταση του δικαιώµατος συνταξιοδότησης
λόγω αναπηρίας για ένα εξάµηνο καθώς και την παράταση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και χορήγησης προνοιακού επιδόµατος για εκείνες τις περιπτώσεις που εκκρεµεί στα ΚΕΠΑ
ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισµένων.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου θεσπίζει µέτρα αντιµετώπισης της εισφοροδιαφυγής, ένα πρόβληµα µε τεράστιες διαστάσεις, οικονοµικές και κοινωνικές σε όλη την κοινωνία, καθώς
η ανεπαρκής µέχρι σήµερα αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής
είναι ένα ακόµη πλήγµα για την επιβίωση αλλά και τη συνεχόµενη
µείωση των εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων.
Και γι’ αυτό τον λόγο συγκροτούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νέα ειδικά
κλιµάκια ελέγχου για την καταπολέµηση της ανασφάλιστης εργασίας, τα οποία θα ξεκινήσουν ελέγχους σε περιοχές και κλάδους επαγγελµάτων, όπου κατά περιόδους παρατηρείται αύξηση
των δεικτών ανασφάλιστης απασχόλησης, µε αποτέλεσµα την
αυξηµένη εισφοροδιαφυγή.
Επίσης, απαραίτητη είναι και η νοµοτεχνική βελτίωση της ήδη
υπάρχουσας διάταξης για τις κατασχέσεις κινητών σε βάρος των
επιχειρήσεων υπέρ του δηµοσίου, η οποία επεκτείνεται και υπέρ
των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, δεδοµένου ότι η εισφοροδιαφυγή έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, ειδικά σε επιχειρήσεις
που λειτουργούν τη νύχτα.
Πολύ σηµαντικό είναι το κοµµατικό του νοµοσχεδίου που αναφέρεται στο συµψηφισµό των χρεών για επιχειρήσεις που έχουν
οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ την ίδια
στιγµή έχουν και απαιτήσεις έναντι των φορέων αυτών. Πρόκειται για ένα µακροχρόνιο πρόβληµα που αντιµετωπίζεται στην
καρδιά του, δίνοντας µεγάλη ανάσα στις επιχειρήσεις.
Προς άρση των ανησυχιών που διατυπώνονται από τους συµπολίτες µας, θεωρώ σηµαντικό να αποσαφηνιστεί ότι το θέµα των
κατασχέσεων αφορά οφειλές άνω των 200.000 ευρώ και δεν
αφορά, δηλαδή, µικροσυνταξιούχους ή εργαζόµενους µε µπλοκάκι που παλεύουν για τα προς το ζην. Η εν λόγω διάταξη σκοπεύει στην εξασφάλιση της τήρησης των ρυθµίσεων, δεδοµένου
και του µεγάλου χρηµατικού ποσού που αφορούν. Άλλωστε, σε
συνάρτηση µε το άρθρο 36 όπου καταργούνται οι ποινές για
οφειλέτες ατοµικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ θεωρώ ότι
είναι ένας τρόπος προστασίας του κράτους έναντι των µεγαλοοφειλετών, αλλά και ένας τρόπος διασφάλισης των συµφερόντων και των δικαιωµάτων των συνεπών προς τις υποχρεώσεις
τους οφειλετών.
Στο τρίτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου εισάγονται νοµοθετικές
ρυθµίσεις επιµέρους ασφαλιστικών ζητηµάτων, όπως η ασφάλιση δηµοσιογράφων στο ΕΤΑΜ-ΜΜΕ, οι οποίοι εργάζονται ως
συντάκτες στα γραφεία Τύπου αναγνωρισµένων αθλητικών οµοσπονδιών.
Επιπλέον, αντιµετωπίζει το πρόβληµα που είχε δηµιουργηθεί
από την εφαρµογή του ν. 4074/2012 στον τοµέα ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών.
Επίσης, τροποποιείται ο ν. 1264/1982 και εφαρµόζεται το εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογικής και στις οργανώσεις των
συνταξιούχων, όπως ήδη ισχύει για τις οργανώσεις των εργαζοµένων και προκειµένου να υπάρχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη
αντιπροσώπευση όλων των παρατάξεων που µετέχουν στις εκλο-
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γές στα όργανα διοίκησης των σωµατείων των συνταξιούχων.
Πολύ θετική κρίνεται και η ρύθµιση που αφορά τη σταδιακή
επαναχορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστων υπερήλικων άνω
των εξήντα επτά ετών, επανορθώνοντας έτσι το κοινωνικό έγκληµα που είχε επιτελέσει η προηγούµενη κυβέρνηση µε την κατάργησή του.
Περαιτέρω σε άλλο σηµείο του νοµοσχεδίου ρυθµίζεται η δυνατότητα καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών ειδικά για τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ. Πρόκειται για µια
προσπάθεια οικονοµικής ανακούφισης που εάν δεν καλύπτει
όλους τους ασφαλισµένους στο µέγεθος που η πλειοψηφία των
συµπολιτών µας θα επιθυµούσε, οφείλω να αναγνωρίσω την όλη
προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο δεδοµένης και της
δυσκολίας των καιρών.
Με την προαναφερθείσα ρύθµιση θεσπίζεται η αύξηση του
ποσού της οφειλής που µπορεί να συµψηφίζεται ή να παρακρατείται από τη σύνταξη µε ανώτατο όριο τα 25.000 ευρώ από
20.000 ευρώ που ισχύει µέχρι σήµερα, καθώς και ο αριθµός των
µηνιαίων δόσεων για τον συµψηφισµό, η παρακράτηση των οφειλοµένων που αυξάνεται σε εξήντα από σαράντα που ισχύει και
είναι αδιαµφησβήτητα ένα θετικό µέτρο.
Παρ’ όλα αυτά, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες συµφωνούµε µε τις
προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ και προτείνουµε να εξετάσετε το αίτηµα,
προκειµένου να αυξηθεί το όριο οφειλής τουλάχιστον στα 30.000
ευρώ ή τουλάχιστον να παραταθεί η εξαίρεση που θέτει ως όριο
τα 50.000 ευρώ µέχρι το τέλος του 2015.
Επίσης, πάγιο και διαρκές αίτηµα των ασφαλισµένων είναι να
υπάρξει διαχωρισµός των ποσών οφειλής µεταξύ του κλάδου
υγείας και του κλάδου σύνταξης. Το θεωρώ απολύτως λογικό και
προτείνω να αποσυνδεθούν οι κρατήσεις για ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη, η οποία ουδέποτε παρασχέθηκε στον οφειλέτη από
τις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το µελλοντικό συνταξιοδοτικό δικαίωµά του.
Ολοκληρώνοντας και το τρίτο κεφάλαιο θέλω να αναφερθώ σε
ένα άλλο µείζον ζήτηµα που µας απασχόλησε αρκετά -και σαν
αντιπολίτευση- και χαίροµαι ιδιαίτερα που αυτή η Κυβέρνηση
παίρνει πρωτοβουλίες και σε αυτήν την κατεύθυνση.
Αναφέροµαι, βεβαίως, στη δυνατότητα που θα δίνεται πλέον
µε την ψήφιση του παρόντος σε ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ να
επιλέξουν την κατάταξή τους σε µία από τις δυο κατώτερες προβλεπόµενες ασφαλιστικές κατηγορίες µέχρι και το τέλος του
2016.
Κλείνοντας θα επαναλάβω αυτό που είπα και στην επιτροπή,
σχετικά µε τον περιορισµένο χρόνο που το παρόν νοµοσχέδιο τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση και το οποίο θεωρώ πως δεν συνάδει µε τα πιστεύω τόσο των Ανεξάρτητων Ελλήνων όσο και του
ΣΥΡΙΖΑ που είναι υπέρ ενός εκτενούς δηµόσιου διαλόγου και ενώ
περιελάµβανε τριάντα επτά άρθρα, κατέληξε να κατατεθεί µε σαράντα έξι.
Εν κατακλείδι, επί της αρχής υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο
και θα είµαστε αρωγοί προκειµένου να εφαρµοστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Σχετικά µε την υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε, ψηφίζουµε θετικά καθώς πρόκειται να διευκολύνει όλους τους πολίτες
σχετικά µε την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων, εφόσον παρατείνεται η προθεσµία έως και τις 27 Ιουλίου και τροποποιείται η διάταξη σχετικά µε το χρόνο καταβολής του φόρου
εισοδήµατος, ώστε ανεξάρτητα από τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής της δήλωσης οι προβλεπόµενες τρεις δόσεις να καταβάλλονται µέχρι και την τελευταία εργάσιµη των µηνών Ιουλίου, Σεπτεµβρίου και Νοεµβρίου.
Τέλος, τροποποιείται από ενενήντα ηµέρες σε εκατόν είκοσι η
προθεσµία για την έκδοση απόφασης από την υπηρεσία εσωτερικής επανένταξης επί ενδικοφανών προσφυγών.
Κλείνοντας και επειδή έξω στο Σύνταγµα γίνεται ένας χαµός
από κόσµο, θα ήθελα να υπενθυµίσω τη ρήση του µεγάλου Νίκου
Καζαντζάκη: «Αν λαχταράς τη λευτεριά σε ξένους µην ελπίζεις,
παρ’ την ο ίδιος αν µπορείς αλλιώς δεν την αξίζεις»
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΑΝΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
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συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, ειδικός αγορητής
του ΠΑΣΟΚ, έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν στηρίξατε
προηγουµένως την πρότασή µου.
Έβαλα ένα στοίχηµα πριν ανέβω στο Βήµα. Με προκάλεσε
ένας συνάδελφος και έβαλα ένα στοίχηµα την ηµερήσια δυνατότητα που έχουµε να πάρουµε από τα ΑΤΜ 60 ευρώ, ότι ακόµα
και αν το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος είναι «ναι» στην Ευρώπη, «ναι» στην επανεκκίνηση της διαπραγµάτευσης, «ναι» στη
σύσταση οµάδας διαπραγµάτευσης για να το πετύχει αυτό, η Κυβέρνηση θα παραµείνει. Δεν έχει λόγο να παραιτηθεί.
Έβαλα το στοίχηµα. Μην το χάσω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Εσείς τι προτείνετε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εγώ προτείνω να παραµείνει. Το
έβαλα υπέρ της παραµονής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τζογαδόρους σας
βλέπω, κύριοι συνάδελφοι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχει παρακάτω η τοποθέτησή
µου αυτή την κριτική, κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Στρατούλης µίλησε
πολύ για τα µνηµόνια 1, 2, 3, την πρόταση των θεσµών και την
πρόταση της Κυβέρνησης, του κ. Τσίπρα. Οµολογώ ότι δεν έχω
διαβάσει και τις δυο αναλυτικότατα, σηµείο προς σηµείο, αλλά
η πρώτη διαπίστωση είναι ότι και οι δυο είναι βαριές. Η µια είναι
8,1 δισεκατοµµύρια και η άλλη 8,5 δισεκατοµµύρια. Ας είναι 8,6
δισεκατοµµύρια. Έχουν και µικροδιαφορές. Αλλά είναι και έτσι
κι αλλιώς.
Θα µου πείτε «έχει καµµία σηµασία;». Όχι δεν έχει καµµία σηµασία. Μικροδιαφορές είναι. Απλώς το λέω, γιατί αναλώνετε
πολύ χρόνο για να µας πείτε ότι το ένα είναι κακό ή το άλλο είναι
κακό. Δυστυχώς αν υπάρχει πρόγραµµα, είτε έτσι είτε αλλιώς,
έχει δεσµεύσεις. Είναι κακό µ’ αυτή την έννοια. Αλλά µη µας παρουσιάζετε τώρα καλή την πρόταση τη δική σας.
Άσε που σε ορισµένα σας τη βγαίνουν από τα αριστερά. Ακούστε: Λένε φορολόγηση εφοπλιστών για τους δικούς τους λόγους.
Εσείς λέτε όχι φορολόγηση των εφοπλιστών. Λένε µείωση των
εξοπλισµών. Εσείς επιµένετε στο εξοπλιστικό πρόγραµµα µε τα
σαπάκια του Καµµένου. Επιµένετε. Αυτοί λένε αύξηση της προνοιακής σύνταξης του ανασφάλιστου του ΟΓΑ, εσείς µε το σηµερινό νοµοσχέδιο για µια ορισµένη κατηγορία µειώνετε κατά
100 ευρώ. Άρα είναι κι έτσι κι αλλιώς.
Έχει απόλυτο δίκιο το Κοµµουνιστικό Κόµµα σ’ αυτό το σηµείο. Και οι δυο προτάσεις µνηµονιάκι είναι! Θέλετε να πείτε αριστερό το ένα και καταραµένο των θεσµών το άλλο; Πείτε το
όπως θέλετε. Αυτό που πρέπει να δούµε είναι ότι αντί να κάνουµε
µια ειλικρινή συζήτηση σ’ αυτή τη Βουλή και να δούµε πραγµατικά πώς στηρίζουµε µια εθνική πρόταση της χώρας µας και
µέσα από τη Βουλή, ούτως ώστε να υπάρξει µια αποτελεσµατική
διαπραγµάτευση, η Κυβέρνηση παίζει το αύριο της χώρας, των
πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς στα ζάρια.
Προχωρεί σε ένα δηµοψήφισµα τύπου λοχαγού Μαδούρο
εντός πέντε ηµερών, το οποίο αποφάσισε µαζί µε τη Χρυσή Αυγή
και το υλοποιεί µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Τόσος διάλογος! Τόση δηµοκρατία! Τόση αριστερά! Δεν είχε καν την ευαισθησία να αντικαταστήσει τον κοµµατικό Υπουργό Εσωτερικών
που θα διενεργήσει το δηµοψήφισµα. Γιατί; Μα, για να ολοκληρώσει το πραξικόπηµα. Και πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια των
αποτελεσµάτων και µετά. Το ένα ψηφοδέλτιο και µάλιστα µε
πρώτη επιλογή για πρώτη φορά στην ιστορία, την πρόταση «όχι»,
που είναι η δική σας πρόταση –ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και Χρυσής Αυγήςαποτελεί νέα εκτροπή.
Ας δούµε, όµως, τις συνέπειες όχι µόνο της προκήρυξης του
δηµοψηφίσµατος αλλά και του συνόλου των αδιέξοδων επιλογών
της Κυβέρνησης, που είναι πάρα πολλές και αρνητικές.
Αποφασίσατε να κλείσετε τις τράπεζες. Αποφασίσατε να βάλετε περιορισµό στις αναλήψεις τα 60 ευρώ. Προκαλέσατε
στάση πληρωµών. Προκαλέσατε πάγωµα της οικονοµίας και κυρίως έλλειψη εσόδων για να µπορούν να καταβάλλονται απρόσκοπτα οι µισθοί και οι συντάξεις. Απαντήσατε στον κ. Κουτσού-
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κο προηγουµένως, αλλά δώσατε ελλιπή ενηµέρωση στο θέµα
που έβαλε µε τα ασφαλιστικά ταµεία. Μέχρι αύριο στις 12 πρέπει
να µπουν στο ταµείο 450 εκατοµµύρια για να πληρωθούν συντάξεις του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ. Μην πείτε ότι δεν τα βρήκατε. Είναι
450 εκατοµµύρια.
Όλα αυτά φαντάζουν µικρά προβλήµατα µπροστά σ’ αυτά που
µπορεί να ακολουθήσουν. Το ψευτοδίληµµα όµως του ΣΥΡΙΖΑ
«ναι» ή «όχι» στην πρόταση των θεσµών, έχει καταρρεύσει µαζί
µε τις δήθεν σκληρές διαπραγµατεύσεις του Πρωθυπουργού.
Η πρόταση των εταίρων στην ουσία δεν θα υπάρχει, αφού
ισχύει µόνο στην περίπτωση παραµονής στην Ευρωζώνη και σίγουρα µετά τις 30 Ιουνίου δεν έχει νόηµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Δεν θα είµαστε
στην Ευρωζώνη µετά τις 30 Ιουνίου;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Η µόνη πρόταση που υφίσταται
τώρα είναι το πακέτο µέτρων 8,1 δισεκατοµµυρίων της Κυβέρνησης, που φέρει την υπογραφή του κ. Τσίπρα και αν ήταν ειλικρινείς οι προθέσεις της Κυβέρνησης, έπρεπε αυτό να τεθεί υπ’
όψιν του ελληνικού λαού.
Για µας, για το ΠΑΣΟΚ, σήµερα, εκ των πραγµάτων -και µετά
τις εξελίξεις- το µόνο ερώτηµα που υφίσταται είναι «ναι» ή «όχι»
στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. «Ναι» ή «όχι» στην επανεκκίνηση των διαπραγµατεύσεων, αλλά όχι µε την Κυβέρνηση µόνη
της, µε συγκρότηση εθνικής οµάδας διαπραγµάτευσης.
Ναι, δεν υπάρχει άλλος ασφαλής δρόµος. Και µην επαναλάβετε, κύριοι, το επιχείρηµα ότι και οι ηγέτες της Ευρώπης, Ολάντ,
Γκάµπριελ και Γιούνκερ µιλούν για υπερψήφιση του «ναι» στην
Ευρώπη ως κάτι αρνητικό.
Εγώ λέω ότι δεν έχει ο ελληνικός λαός ανάγκη τις υποδείξεις
κανενός. Αλλά δεν έχετε βγάλει µια ανακοίνωση που η Λεπέν
στάθηκε στο πλευρό σας. Το Εθνικό Μέτωπο της Γαλλίας κάλεσε
τον ελληνικό λαό να ψηφίσει «όχι» στην Ευρωζώνη, «όχι» στην
Ευρώπη και κάνετε τουµπεκί ως γνωστές πολιτικές πουλάδες.
Συνταυτίζεστε µε τους ευρωσκεπτικιστές και τα εθνικιστικά κόµµατα στην Ευρώπη. Έχετε κοινό στόχο πλέον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προοπτική για ανάπτυξη µε
απασχόληση και κοινωνική συνοχή περνά µέσα από τη διασφάλιση της χρηµατοδότησης της χώρας, την αποκατάσταση κλίµατος ασφάλειας κι εµπιστοσύνης και κυρίως τη διασφάλιση των
πόρων του ΕΣΠΑ, του πακέτου Γιούνκερ, των επιδοτήσεων, των
ενισχύσεων, του αγροτικού τοµέα και της ποσοτικής χαλάρωσης.
Και αυτά θα γίνουν µέσα από τον ευρωπαϊκό δρόµο.
Έξω από τον ευρωπαϊκό δρόµο, «νιέτ» σας είπε η Ρωσία. Κι
επιπλέον, µετά από σκληρές διαπραγµατεύσεις που έκανε ο κ.
Λαφαζάνης και ο κ. Τσίπρας σε δυο ταξίδια, εκδόθηκε προχθές
νέα απαγόρευση για την εισαγωγή στη Ρωσία ελληνικών αγροτικών προϊόντων για έναν ακόµη χρόνο. Αυτές είναι οι σκληρές διαπραγµατεύσεις που κάνετε. Αυτή είναι η δήθεν πολιτική η αποτελεσµατική που ασκείτε.
Όµως η λανθασµένη διαπραγµατευτική γραµµή, η αποτυχηµένη ουσιαστικά διαπραγµάτευση και οι εσωτερικές αντιθέσεις
του ΣΥΡΙΖΑ, σας οδήγησαν στην επιλογή της απόδρασης, αλλά
και του ψευτοδιλήµµατος, προκειµένου να υφαρπάξετε την έγκριση των πολιτών για έξοδο από το ευρώ.
Οι πολίτες δεν πρέπει να παραπλανηθούν, δεν πρέπει να εγκλωβιστούν στα ψευτοδιλήµµατα. Πρέπει ψύχραιµα να αναγνώσουν και στη συνέχεια να απαντήσουν στα πραγµατικά ερωτήµατα υπερβαίνοντας τα ψευτοδιλήµµατα του κ. Τσίπρα. Καλούµε
όλους τους προοδευτικούς πολίτες να διαχωρίσουν τη θέση
τους από τη Χρυσή Αυγή, τη Λεπέν και όλους τους εθνικιστές
της Ευρώπης. Η στάση των πολιτών στο δηµοψήφισµα δεν είναι
χωρίς συνέπειες για την Ελλάδα, τους ίδιους και τις οικογένειές
τους.
Τι σηµαίνει το «όχι» του ψευτοδιλήµµατος; «Ναι» στην πρόταση Τσίπρα των 8,1 δισεκατοµµυρίων έναντι των 8,5 δισεκατοµµυρίων της πρότασης των Θεσµών; «Ναι» στην έξοδο από την
Ευρωζώνη ή µήπως κάτι περισσότερο, έξοδο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Η χώρα θα είναι από µεθαύριο χωρίς προστασία. Είναι αλήθεια
ότι χάνουµε οριστικά 10,9 δισεκατοµµύρια ευρώ του ΤΧΣ και 3,6
από τα οµόλογα; Ερώτηµα: Αν µετά από πιστωτικό γεγονός, γί-
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νουν άµεσα απαιτητά ορισµένα από τα δάνεια, τότε ποιος µπορεί
να µας εγγυηθεί ότι δεν θα δεσµεύονται οι πόροι του ΕΣΠΑ
ύψους 20 δισεκατοµµυρίων και οι επιδοτήσεις και οι αγροτικές
ενισχύσεις ύψους 15 δισεκατοµµυρίων;
Η «πρόταση Τσίπρα» παρουσιάζεται από την Κυβέρνηση ως
δίκαιη. Αναφέρθηκα προηγουµένως. Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις
του τόπου µας, µέχρι εννιά εργαζόµενους, που προσφέρουν εργασία σε ένα εκατοµµύριο τριακόσιους πενήντα χιλιάδες εργαζόµενους, καλούνται να πληρώσουν αυξηµένες εισφορές κατά
10% και αυξηµένη φορολογία επίσης κατά 10% µε την πρόταση
τη δίκαιη του κ. Τσίπρα. Από πού θα προέλθει η απασχόληση
δήθεν; Έτσι θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις; Αλλά µήπως οι
συνταξιούχοι κι οι εργαζόµενοι, τους οποίους επικαλείστε µονίµως, µένουν εκτός των µέτρων; Αυτό αποτελεί το µεγαλύτερο
ψέµα.
Άλλωστε είναι αποκαλυπτική η άποψή σας, κύριε Υπουργέ,
«καλύτερα πολλές δραχµές, παρά λίγα ευρώ».
Με έκπληξη σάς είδα σε ένα σποτάκι να πλασάρετε αυτήν την
καινούργια ιδέα. Πείτε, όµως, και στη συνέχεια µε τις πολλές
δραχµές τι θα αγοράζεις και τι θα αγοράζεις µε τα λίγα ευρώ.
Πείτε το και αυτό σας παρακαλώ, µη λανσάρετε µόνο τη δραχµή.
Εκτός από την κατά 12% αύξηση του κόστους ζωής, που προτείνει λόγω ΦΠΑ η Κυβέρνηση Τσίπρα, όπως υπολόγισε ο κ. Μητρόπουλος, έχουµε αύξηση των εισφορών για ασφάλιση και για
παροχές υγείας. Προτείνει αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης
και πολλών άλλων έµµεσων επιβαρύνσεων.
Εντάξει, είναι κατανοητά στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής που απαιτείται µετά τη µεγάλη απόκλιση των στόχων
του πρώτου πενταµήνου και την απόκλιση από κάθε ελπίδα ότι
θα διατηρηθεί το πλεόνασµα και ο θετικός ρυθµός ανάπτυξης.
Όµως όλα πάγωσαν ακόµα και µε την προκήρυξη των εκλογών,
όχι µε την αρνητική στη συνέχεια πορεία.
Γιατί δεν έχετε πρόταση για την πραγµατική οικονοµία, που
αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιµο κοινωνικό κράτος; Επιτέλους,
ας µας πείτε πώς βλέπετε το µέλλον αυτού του τόπου. Ως µια
πολιτεία λατινοαµερικάνικου τύπου; Τι θέλει; Τι επιδιώκει τελικά
η Κυβέρνησή σας; Επιδιώκει την ταύτιση µε τους σκληρούς της
Ευρώπης, που θέλουν να µας βγάλουν από την Ευρωζώνη ή αυτούς που θέλουν τη διάλυση της Ευρωζώνης;
Ας δούµε, όµως, πέντε µήνες τώρα τι κάνατε. Μήπως αξιοποιήσατε την επεξεργασία και τη δουλειά που σας παραδώσαµε;
Μήπως εξειδικεύσατε το εθνικό σχέδιο για την κοινωνική ένταξη
στα περιφερειακά και τοµεακά προγράµµατα;
Από τους πόρους που σας διασφαλίσαµε, όσοι δεν πήγαν για
πληρωµή του ΔΝΤ µένουν αδρανείς, την ώρα που συνεχίζετε να
αναπτύσσετε θεωρίες χωρίς αντίκρισµα.
Τι γίνεται µε τα έντεκα έτοιµα προγράµµατα για την ανεργία,
από τα οποία έχει προκηρυχθεί µόνο ένα, η κοινωφελής εργασία
και αυτό από την προηγούµενη κυβέρνηση; Δεν βγήκαν ακόµα
τα αποτελέσµατα.
Τι γίνεται µε τα µέτρα στήριξης των ανθρώπων, που βιώνουν
την ακραία φτώχεια; Από την Πέµπτη, µεθαύριο, έπρεπε να
εφαρµοστεί το εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα σε όλη την Ελλάδα. Το καταργήσατε. Έτσι, πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες συµπολίτες µας µένουν χωρίς προστασία. Πρώτη φορά αριστερά!
Γελαστή, κυρία Υπουργέ!
Από τους δικαιούχους του προγράµµατος σίτισης, που εσείς
προκηρύξατε, απορρίπτετε εκατόν πενήντα χιλιάδες οικογένειες,
που είναι άνθρωποι που βιώνουν τις συνέπειες της ακραίας φτώχειας, µε τη δικαιολογία ότι δεν έχετε χρήµατα. Λέτε πάλι ψέµατα. Πρώτα από όλα, 110 εκατοµµύρια θα στοιχίσει αυτό το
κάλπικο δηµοψήφισµα -θα τα σπαταλήσετε από το δηµόσιο κορβανά- που αρκούν για εκατό χιλιάδες οικογένειες για όλο το 2015
και λίγο από το 2016, προκειµένου να τους ενισχύσουµε και να
βγουν από το φάσµα της ακραίας φτώχειας. Αυτή είναι η πολιτική
σας και η έγνοια σας.
Σας διασφαλίσαµε 330.000 εκατοµµύρια του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για επισιτιστική βοήθεια και έχετε εκδώσει µια
πρόσκληση για 26 εκατοµµύρια για προµήθεια τροφίµων, χωρίς
µάλιστα προδιαγραφές ποιοτικές και πιστοποίησης που να στηρίζουν την ελληνική αγροτική παραγωγή χαρίζοντας τα εκατοµ-
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µύρια του ελληνικού λαού, που προέρχονται και από τη φορολόγησή του, στις εισαγωγές.
Εγκαταλείψατε τις κοινωνικές δοµές στην τύχη τους. Οι χίλιοι
εκατό εργαζόµενοι στις εξήντα τρεις δοµές αντιµετώπισης της
φτώχειας έχουν να πληρωθούν πέντε µήνες. Ο Υπουργός Οικονοµίας, ο κ. Σταθάκης, δύο φορές µε έχει διαβεβαιώσει σ’ αυτήν
την Αίθουσα από τον Μάρτιο ότι την άλλη εβδοµάδα πληρώνονται. Είναι σαν αυτό που µας έλεγε ότι σε δύο ώρες κλείνει η συµφωνία και µας είχε µισοπείσει εδώ που τα λέµε.
Κυρία Φωτίου, σηµειώστε, αν θέλετε, ότι οι σαράντα τρεις
δοµές που λειτουργούν τα κέντρα διηµέρευσης για χίλια τετρακόσια σαράντα παιδιά µε αναπηρίες, είναι στον αέρα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τώρα θα
σας πω για τα παιδιά µε αναπηρία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κύριου Βουλευτή)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο
χρόνο.
Η απαραίτητη ΚΥΑ πρέπει να υπογραφεί µέχρι αύριο. Την
έχετε ετοιµάσει; Η διάταξη λέει ότι θα πρέπει να υπογραφεί µέχρι
τις 30 του µήνα. Οι προγραµµατικές συµβάσεις και οι αποφάσεις
για τις παιδικές κατασκηνώσεις ακόµα δεν έχουν υπογραφεί. Δεν
θα πάνε τα παιδιά των ιδρυµάτων φέτος στις κατασκηνώσεις;
Ο ΕΟΠΥΥ δεν προχωρεί στις συµβάσεις µε τους φορείς που
λειτουργούν τις στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης, παραβαίνοντας τον νόµο που ψήφισε η ελληνική Βουλή τον Δεκέµβριο.
Είναι απαράδεκτη η απαγόρευση θεραπειών στα ανάπηρα παιδιά που είναι ενταγµένα στις στέγες. Η Περιφέρεια Αττικής σάς
έχει στείλει την εισήγηση για την κατανοµή των επιχορηγήσεων
κοινωνικών φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Γιατί αδρανείτε; Γιατί δεν εκδίδετε την απόφαση; Ελέγχετε ακόµα και τη
δική σας περιφερειάρχη µήπως; Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
Τέλος, γιατί δεν έχετε ακόµα προχωρήσει στην απαραίτητη
απόφαση για την προκήρυξη ένταξης των παιδιών στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθµούς ή στα Κέντρα Δηµιουργικής
Απασχόλησης; Και µη µου πείτε πάλι ότι είναι πολλά αυτά για
πέντε µήνες. Μη µου πείτε πάλι «όλα αυτά θέλετε να τα κάνουµε
σε πέντε µήνες;». Έτοιµη δουλειά είναι, αποφάσεις πρέπει να εκδώσετε.
Όµως, θέλω σ’ αυτό το σηµείο να καταγγείλω ότι στους πέντε
µήνες ψηφίσατε νόµους, πολλοί από τους οποίους –λίγους νόµους, βέβαια, ευτυχώς- έχουν αρνητικές συνέπειες.
Το δηµοσίευµα στην κυριακάτικη εφηµερίδα το είδατε: «Άφησαν πενήντα πέντε βιαστές και παιδεραστές ελεύθερους».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Να φοβόσαστε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το καταθέτω στα Πρακτικά και
να το δώσετε στην κ. Φωτίου και τον κύριο συνάδελφο, για να
ενηµερωθεί τι ψηφίζει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Δεν µε λένε Χρυσοχοΐδη. Μανιό µε λένε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, µε ποιο δικαίωµα και ποια δικαιολογία δεν καταβάλατε τα
οφειλόµενα στην ώρα τους; Όπως αποδεικνύεται από τις τελευταίες εξελίξεις, µάλλον εκτιµήσαµε σωστά όταν σας είπα, κύριε
Υπουργέ, ότι το νοµοσχέδιο αποτελεί προεκλογικό υλικό. Παρά
το γεγονός αυτό, τοποθετηθήκαµε θετικά σχεδόν σε όλα τα
άρθρα -όχι σε όλα, αλλά σε πολλά- που περιλάµβαναν και δικές
µας προτάσεις και δικές µας επεξεργασίες, αλλά και ρυθµίσεις
που είναι απαραίτητες για να λύσουν θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τελειώνω σε τριάντα δευτερόλεπτα.
Συµφωνούµε σε όλες τις ρυθµίσεις που αφορούν τα άτοµα µε
αναπηρία, τη ρύθµιση για τους επαγγελµατίες, τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, αλλά και τη ρύθµιση της συνταξιοδότησης σε όσους έχουν συσσωρευµένες οφειλές. Είναι πολύ
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σωστή και θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες ανθρώπους. Την επαναχορήγηση της προνοιακής, µε την επισήµανση που σας έκανα σε
σχέση µε τη διαφοροποίηση, τις δύο κατηγορίες που δηµιουργεί.
Σας καταθέσαµε και µια ολοκληρωµένη τροπολογία για την εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και την επαναφορά των ΚΕΚ ΑΜΕΑ στην
πρόνοια. Έψαξα και βρήκα τα Πρακτικά, όταν συζητήθηκε εκείνο
το νοµοσχέδιο που τα µετέφερε στα νοσοκοµεία. Ξέρετε ποιος
ήταν ο αντιδρών περισσότερο και εντονότερα; Ο σηµερινός
Υπουργός Υγείας είχε αντιδράσει τότε, γιατί πραγµατικά το
ξέρει το θέµα και ξέρει ότι τα ΚΕΚ ΑΜΕΑ, τα Κέντρα Εκπαίδευσης των ΑΜΕΑ, πρέπει να είναι στην πρόνοια. Αντέδρασε τότε,
αλλά σήµερα µάλλον έχει αλλάξει στάση. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει στάση επειδή ο ίδιος είναι Υπουργός Υγείας.
Καταθέσαµε και δύο άλλες τροπολογίες. Η πρώτη αφορά την
παράταση της εθνικής συλλογικής σύµβασης. Θεωρώ ότι είναι
καλύτερη στη διατύπωση απ’ αυτή που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αναφέρεται στην παράταση από τότε
που έληξε και τη βάλαµε για τέσσερις µήνες.
Νοµίζω ότι χρειάζεται µέχρι τον Οκτώβρη να πάει, κύριε
Υπουργέ. Δείτε τη µαζί µε τον κ. Σκουρλέτη, νοµίζω είναι αρµοδιότητά του, όπως, επίσης και την άλλη τροπολογία που έχουµε
καταθέσει για τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε την παράταση
των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Νοµίζω υπάρχει και υπουργική
τροπολογία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας να επισηµάνω για
άλλη µια φορά ότι είναι σοβαρά τα πράγµατα, τα θέµατα που
διαπραγµατεύεται το νοµοσχέδιο, δεν είναι ασήµαντα -για να µην
υπάρχει παρεξήγηση για την προηγούµενη συζήτηση- και δεν
έπρεπε να συζητηθεί στην Ολοµέλεια κάτω από τη σκιά δραµατικών εξελίξεων για τη χώρα. Θα ήταν, δηλαδή, πολύ καλύτερο
να το είχαµε συζητήσει σε άλλη περίοδο.
Η ευθύνη, όµως, για τις εξελίξεις ανήκει στις αρνητικές αποφάσεις της Κυβέρνησης και ελπίζουµε να µην αποτελέσουν καθολικό αδιέξοδο για τη χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου έχει τον λόγο.
Σας παρακαλώ θερµά, κυρία Υπουργέ, επειδή το χρονοδιάγραµµα προβλέπει λήξη των εργασιών στις 22.00’ κι έτσι έχει
ρυθµιστεί και η συµµετοχή του Προεδρείου και η δουλειά του
Προεδρείου και υπάρχουν ανειληµµένες υποχρεώσεις, παρακαλώ για πέντε λεπτά µε αυστηρή τήρηση του πενταλέπτου για
να κλείσουµε τις εργασίες σήµερα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, γιατί η Βουλή για πρώτη φορά
όταν λέει «δέκα», το εννοεί και χαίροµαι γι’ αυτό.
Πράγµατι, δεν θα σας πάρω πάνω από πέντε λεπτά σήµερα.
Αύριο θα επανέλθω πολύ πιο αναλυτικά.
Αυτό, όµως, που εδώ µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα προσπαθεί
να θαφτεί κάτω από το χαλί, είναι αυτό που ο ελληνικός λαός
κάνει έξω. Για πηγαίνετε λιγάκι προς τα Προπύλαια να δείτε το
Σύνταγµα. Για δείτε τον λαό συγκινηµένο για πρώτη φορά, που
του δίνεται η ευκαιρία να µιλήσει για το µέλλον του.
Έχει σηµασία, κύριε Κεγκέρογλου, πράγµατι, να απαντήσουµε
και να πούµε στον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα στο θέµα στο οποίο
είστε τόσο ειδήµων, τι λέει αυτό το µνηµόνιο, το οποίο µας κατέθεσαν και για το οποίο ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει «όχι». Γιατί
δεν θα ψηφίσει «ναι» ούτε για την Ευρώπη ούτε για το ευρώ,
αλλά για το συγκεκριµένο µνηµόνιο.
Το συγκεκριµένο µνηµόνιο, λοιπόν, µε σαφήνεια λέει ότι προκειµένου να αρχίσει η εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος θα κοπούν 900 εκατοµµύρια απ’ όλα τα επιδόµατα
πρόνοιας. Δηλαδή από τα ΑΜΕΑ, δηλαδή από τους πολύτεκνους,
δηλαδή από τους τρίτεκνους, δηλαδή απ’ όλα αυτά τα παιδάκια,
για τα οποία τόση ώρα λέγατε όλα αυτά τα ψεύδη. Όλος κι όλος
ο προϋπολογισµός του Υπουργείου που παρέλαβα από εσάς,
ήταν 800 εκατοµµύρια. Ήταν 800 εκατοµµύρια για τα επιδόµατα
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ΑΜΕΑ, για τα επιδόµατα πολύτεκνων, για τα επιδόµατα τρίτεκνων. Ήταν 800 εκατοµµύρια όλα κι όλα.
Τι ζητάνε, λοιπόν, οι θεσµοί, τι ζητάει η «φοβερή» Ευρώπη; Ζητάει να κοπούν. Και όχι µόνο να κοπούν, αλλά να της δίνουµε κι
άλλα 100 εκατοµµύρια κάθε χρόνο. Αυτά τα εκατοµµύρια που είπατε ότι θα στοιχίσουν οι εκλογές.
Κύριε Κεγκέρογλου, µόνο γι’ αυτό, µόνο για τα 900 εκατοµµύρια ετησίως, έπρεπε εσείς ο ίδιος να κάνετε την προσωπική σας
επανάσταση και να πείτε ότι αυτό δεν το αντέχω, γιατί ξέρω τον
ανθρώπινο πόνο.
Λέµε, λοιπόν ότι δεν υπάρχει τιµή για όταν χρειάζεται ο λαός
να εκφραστεί. Και σε αυτό ακόµα, όµως, λέτε ψέµατα. Πενήντα
εκατοµµύρια θα στοιχίσουν αυτές οι εκλογές. Και σ’ αυτό ακόµη
λέτε ψέµατα. Όλα θα αποδειχθούν, µην ανησυχείτε.
Τι κάναµε; Τι κάναµε έναντι των 200 ευρώ που δώσατε µεσοσταθµικά σε δεκαέξι χιλιάδες ανθρώπους για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα; Τι κάναµε; Είπαµε ότι δίνουµε σε όλους τους
ανθρώπους που ζήτησαν ρεύµα δωρεάν. Αυτή η Κυβέρνηση µε
τα 200 ψοροεκατοµµύρια, επανασυνδέει το ρεύµα στα κοµµένα
νοικοκυριά, δωρεάν.
Έχουν πάει στη ΔΕΗ όλα και µεθαύριο υπογράφεται η συµφωνία από τον Υπουργό κ. Σκουρλέτη για τη ΔΕΗ, πάνω σε αυτό.
Δωρεάν, λοιπόν, επανασυνδέονται αυτά που εσείς αφήσατε κοµµένα για να πεθαίνει ο κόσµος. Δωρεάν θα δώσουµε χίλιες διακόσιες κιλοβατώρες την τετραµηνία.
Δεύτερον, είναι η σίτιση. Η σίτιση που αφήσατε τα 45 εκατοµµύρια πέρυσι από µεγάλη ανικανότητα, χωρίς να τα απορροφήσετε και που εµείς φέρνουµε τα 45 εκατοµµύρια που δεν χρησιµοποιήσατε, τα 45 εκατοµµύρια τα φετινά και τα 45 εκατοµµύρια του χρόνου, είναι 135 εκατοµµύρια από το ΤΕΒΑ. Εµείς, λοιπόν, τα παίρνουµε και να χρησιµοποιούµε και τα έχουµε ήδη
προκηρύξει τις προµήθειες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ψεύδεσαι! Ξέρεις ότι ψεύδεσαι!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Δεν µπορείτε να διακόπτετε!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πες του τα!
Πες του τα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Στις 17 Νοέµβρη πήραµε τα χαρτιά. Έχεις τα χαρτιά στα χέρια σου!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, πείτε του ότι δεν επιτρέπεται να διακόπτει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία συνάδελφε,
σας παρακαλώ. Υπάρχει Προεδρείο. Αφήστε το Προεδρείο.
Κύριε συνάδελφε, αφήστε την κυρία Υπουργό να ολοκληρώσει. Ο καθένας µπορεί να διαφωνεί µε κάτι που ακούγεται. Δεν
παρεµβαίνουµε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτά, λοιπόν…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχει εκφραστεί το µνηµόνιο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε συνάδελφε…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πετράκο, θα µε αφήσετε να τελειώσω;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εγώ προσπαθώ να τους ηρεµήσω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσιοι πενήντα εννέα δικαιούχοι θα
πάρουν την κάρτα σίτισης, σας αρέσει δεν σας αρέσει. Και αυτό
είναι από 70 µέχρι 220 ευρώ, όταν εσείς –ξαναλέω- δίνατε 220
µεσοσταθµικά για κάθε από τους δεκαέξι χιλιάδες δικαιούχους
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του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
Τι λένε οι θεσµοί τώρα; Λένε, εφαρµόστε το ελάχιστο εγγυηµένο από τώρα συν τα 900 εκατοµµύρια τα προνοιακά. Έχουµε
ακόµη –ας πούµε- µούτρα για να µιλάµε; Έχουµε ακόµη µούτρα
να µιλάµε στον ελληνικό λαό;
Εγώ, λοιπόν, τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Τα υπόλοιπα θα τα
πούµε αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µια κουβέντα
µόνο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, ας πει
τώρα επί προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Κεγκέρογλου,
σας παρακαλώ, πρέπει να λήξουµε τις εργασίες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κατ’ αρχάς να ζητήσω συγγνώµη
για την ένταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αλλά έχω εξηγήσει και έχω
δώσει τα έγγραφα στην κ. Φωτίου πολλές φορές, όχι µία. Γιατί
ξεχνά. Τις έχω πει µάλιστα χαριτολογώντας ότι έχει Αλτσχάιµερ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν δέχοµαι
αστειάκια τέτοιου τύπου. Δεν τα δέχοµαι, γιατί αυτό είναι χυδαιότης. Δεν τα δέχοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας παρακαλώ πάρα
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Κυρία Υπουργέ, σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Του δίνετε
τον χρόνο για να µε υβρίζει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω, µια κουβέντα.
Στις 15 Δεκεµβρίου πήραµε την έγκριση για το ΤΕΒΑ,
330.000.000. Στις 23 Δεκεµβρίου µπήκαν τα λεφτά στο ταµείο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πήραν στις
15 Δεκεµβρίου για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν ανίκανοι να κάνουν επί δύο χρόνια ΕΣΚΕ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και διασφαλίσαµε να µη χάσουµε τα χρήµατα, όπως στην περίπτωση στο Υπουργείο Γεωργίας, για να κάνει προµήθειες…(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας ευχαριστώ πολύ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Στις 15 Δεκεµβρίου πήραµε την
έγκριση µετά από αίτηση που καταθέσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και, βεβαίως, υπάρχει απόφαση
–και τελειώνω- που εξαιρεί τα προνοιακά αναπηρικά επιδόµατα
από οποιαδήποτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
αύριο έχουµε ολόκληρη συνεδρίαση για τα ίδια θέµατα. Θα πάρετε τον λόγο και εσείς και η κυρία Υπουργός. Αύριο έχουµε συνεδρίαση ωρών για το ίδιο θέµα. Σας παρακαλώ, βοηθήστε το
Προεδρείο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το Αλτσχάιµερ είναι ρατσιστικό. Να το ανακαλέσει τώρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Απλώς ο κύριος συνάδελφος δεν
µπορεί να συµπεριφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Πετράκο, σας
παρακαλώ. Επικαλούµαι τη σοβαρότητα όλων µας. Αφήστε το
Προεδρείο, έχουµε και εµείς διαµορφώσει το χρονοδιάγραµµά
µας. Σας παρακαλώ πολύ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, αλλά
κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, δεν θα κάνουµε ρατσιστικά σχόλια
κατά των γυναικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.10’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλιση και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα
για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας
των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα»,
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

