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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’
Σάββατο 7 Μαΐου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 7 Μαΐου 2016, ηµέρα Σάββατο και ώρα
10.16’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση, διαπιστωθείσης της απαρτίας.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 6-5-2016
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΙΘ’ συνεδριάσεώς του, της Παρασκευής 6 Μαΐου 2016, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε κατά πλειοψηφία, στη συνεδρίασή της στις 5-5-2016, τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις.
Σας προτείνουµε η συζήτηση του νοµοσχεδίου να γίνει ενιαία
επί της αρχής, επί των άρθρων και επί των τροπολογιών ως µία
ενότητα.
Ακόµη, προτείνω για την οργάνωση της συζήτησης, σύµφωνα
µε το άρθρο 65 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής,
µετά την οµιλία των εισηγητών και ειδικών αγορητών να λάβουν
τον λόγο Βουλευτές από έναν ενιαίο κατάλογο οµιλητών, ο
οποίος θα αποτελείται από τρεις πλήρεις κύκλους οµιλητών κατά
αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναµης των κοµµάτων. Τα ονόµατα των συναδέλφων τα έχουν δώσει τα αντίστοιχα κόµµατα.
Κάθε κύκλος θα περιλαµβάνει πέντε Βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, τρεις Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία και έναν οµιλητή
από τα υπόλοιπα κόµµατα, δηλαδή δέκα πέντε συνολικά από το
ΣΥΡΙΖΑ, εννέα από τη Νέα Δηµοκρατία και ούτω καθεξής. Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές θα προστίθενται στο τέλος κάθε κύκλου,
εφόσον επιθυµούν να λάβουν τον λόγο.
Τέλος, θα ακολουθήσουν οι οµιλίες των Βουλευτών, που τυχόν
θα εγγραφούν µε το ηλεκτρονικό σύστηµα κατά τη σειρά εγγραφής τους, µέχρι και το πέρας της οµιλίας του δεύτερου εισηγητού.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, σε ό,τι σας αφορά, προτείνω να ξεκινήσουµε πρώτα µε τους γενικούς εισηγητές, τους έξι ειδικούς

αγορητές και µετά να λάβετε εσείς τον λόγο.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, θέλω να είναι τέσσερις. Αυτή
είναι η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. Οι υπουργικές
τροπολογίες είναι εκπρόθεσµες, αλλά πληρούν την προϋπόθεση
που βάλαµε, µε αποχή από τη συγκεκριµένη συζήτηση του κ.
Κεγκέρογλου, να έχουµε έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους. Τις ήλεγξα και πράγµατι, έχουν την έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου.
Για λόγους ισονοµίας, τώρα, έχουµε και δώδεκα εκπρόθεσµες
τροπολογίες συναδέλφων. Αν κάποια ή κάποιες από αυτές τις
κάνετε δεκτές, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, το αργότερο το
απόγευµα να έχετε δώσει απάντηση επ’ αυτού του θέµατος, µε
δεδοµένο ότι γίνεται en bloc η συζήτηση.
Το en bloc το επιλέξαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί
είναι σχεδόν σίγουρο –για να µην πω 100% σίγουρο- ότι αύριο
θα υπάρξει ονοµαστική ψηφοφορία. Αντί, λοιπόν, να κάναµε δύο
ψηφοφορίες, µία επί της αρχής και µία επί των άρθρων, θα γίνει
µία ενιαία, εφόσον υπάρξει θέµα, ονοµαστική ψηφοφορία αύριο.
Σήµερα η συνεδρίαση θα πάει µέχρι τις δώδεκα. Αύριο η συνεδρίαση θα τελειώσει, εφόσον υπάρχει θέµα ονοµαστικής ψηφοφορίας, στις 22.00’, ώστε µέχρι τις δώδεκα να τελειώσει και η
διαδικασία της ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Αν παρ’ ελπίδα δεν υπάρξει θέµα ονοµαστικής ψηφοφορίας,
θα εισηγηθώ στον Πρόεδρο της Βουλής, το δίωρο αυτό να το εκµεταλλευτούµε για να µιλήσουν και συνάδελφοι, οι οποίοι είναι
έξω από τους τρεις καθορισµένους κύκλους των ονοµάτων των
συναδέλφων που έχουν δώσει τα κόµµατα. Ταυτόχρονα, θεωρήστε δεδοµένο ότι αύριο θα µιλήσουν όλοι οι πολιτικοί Αρχηγοί,
οπότε ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα θα πάει στις οµιλίες των πολιτικών Αρχηγών.
Κύριε Υπουργέ, τέσσερις είναι οι υπουργικές τροπολογίες και
τελειώσαµε. Είναι οµόφωνη η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. Μη δούµε να έρχονται το βράδυ ή αύριο έτερες υπουργικές τροπολογίες. Το ξεκαθαρίζω από σήµερα το πρωί αυτό.
Ήταν οµόφωνη η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Βουλής είπε για την έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
Εάν, λοιπόν, επί της προτεινόµενης διαδικασίας δεν υπάρχει
κάποια ουσιαστική αντίρρηση, να ξεκινήσουµε και να µην χάνουµε χρόνο διαδικαστικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, τι θέλετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, θα
σας δώσω τον λόγο αµέσως µετά.
Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσει η διαδικασία, θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις ιδιαίτερα σηµαντικές,
οι οποίες αφορούν το Σώµα και την ελληνική κοινωνία, για το κρίσιµο ζήτηµα του νοµοσχεδίου, το οποίο θα συζητήσουµε αυτό
το διήµερο. Το πρώτο έχει να κάνει µε τον παρόντα Υπουργό,
τον κ. Κατρούγκαλο.
Κύριε Υπουργέ, είναι αναγκαίο, εκ των ων ουκ άνευ, πριν ξεκινήσει η συζήτηση για το ασφαλιστικό, να φέρετε αναλογιστική
µελέτη. Στερείτε αυτήν τη στιγµή του Κοινοβουλίου, των Βουλευτών και της ελληνικής κοινωνίας την απαραίτητη συνοδευόµενη
αναλογιστική µελέτη για τη βιωσιµότητα του συστήµατος των
τροπολογιών, των διατάξεων που φέρνετε σήµερα στη Βουλή,
για να ψηφιστούν, που είναι άκρως αναγκαίες.
Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, έχει να κάνει µε την τροπολογία
του Υπουργείου Οικονοµικών.
Κοιτάξτε, κύριοι. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία κρίνουµε, κύριε
Πρόεδρε, ότι είναι απαραίτητο να έλθει ο κ. Τσακαλώτος, γιατί
είναι κρίσιµο και βασικό µέγεθος της συζήτησης, να µας ενηµερώσει για το αφορολόγητο και την αλλαγή, την οποία κατέθεσε,
διότι όλοι θυµόµαστε πολύ έντονα τις κόκκινες γραµµές του κ.
Τσακαλώτου για τα 9.500 και 12.000 αφορολόγητο. Σήµερα κατατίθεται µία τροπολογία, που αλλάζει δραµατικά το αφορολόγητο και αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις στη ζωή των Ελλήνων.
Κρίνουµε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να έλθει να δώσει
εξηγήσεις ο κ. Τσακαλώτος, έτσι ώστε να είναι τµήµα των τοποθετήσεων και των εισηγητών και των Βουλευτών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, θα
σας αφήσω τελευταίο, γιατί έχει ζητήσει τον λόγο και ο κ. Μαντάς, για να απαντήσετε συνολικά, ενδεχοµένως, αν προκύψουν
και άλλα θέµατα.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της παρατήρησής σας, κύριε
Βρούτση, το έθεσε στη Διάσκεψη των Προέδρων ο παρακαθήµενός σας κ. Τσιάρας µε την ιδιότητα του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. Το επισηµάνατε κι
εσείς σήµερα, αλλά είχε τεθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων και
από άλλους συναδέλφους, άλλων κοµµάτων.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, δεν θα καθυστερήσω περιµένοντας τον κ. Τσακαλώτο να έλθει. Όµως, είναι σίγουρο ότι
δεν θα εισαχθεί σε ψηφοφορία, εάν δεν έλθει είτε ο κ. Τσακαλώτος είτε ο κ. Αλεξιάδης να υπερασπίσουν και να αναλύσουν την
τροπολογία, η οποία υπάρχει. Αυτό γίνεται πάντοτε και, άρα,
είναι αυτονόητο. Όµως, δεν θα καθυστερήσουµε τη διαδικασία.
Κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά κι εσείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, την πρότασή σας, που
αφορά τη διαδικασία, γενικά την κάνουµε αποδεκτή. Απλώς, νοµίζω ότι πρέπει να διευκρινίσει από την πλευρά του ο Υπουργός
αν προτιµά να µιλήσει µετά το τέλος των εισηγητών ή στην αρχή
για ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο. Αυτό θα το πει ο ίδιος ο
Υπουργός.
Δεύτερον, θέλω να πω, για να αποκαταστήσουµε την αλήθεια,
ότι ήδη η αναλογιστική µελέτη έχει κατατεθεί, εκτός από το
ΕΤΑΑ, στο οποίο υπήρχαν οι διαφοροποιήσεις, σε σχέση µε τι διευκολύνσεις για τους νέους επιστήµονες κ.λπ., για τις οποίες διευκολύνσεις περιµένουµε την -αν θέλετε- κατοχύρωση και αυτού
του τµήµατος της αναλογιστική µελέτης από τον ILO. Συνεπώς,
υπάρχει αναλογιστική µελέτη. Αυτό θέλω να πω.
Δεύτερον, για το ζήτηµα της τροπολογίας, όπως κι εσείς
σωστά είπατε, είναι προφανές ότι θα υπάρξει εξήγηση και ενηµέρωση κι, επίσης, απολύτως προφανές ότι αυτό θα γίνει πριν
τη διαδικασία της ψηφοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς, η Νέα Δηµοκρατία δεν µπορεί να ανεχτεί τη διάψευση των συνεχών ισχυρισµών της ότι δεν θα υπάρχει αναλο-
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γιστική µελέτη και γι’ αυτό επανέρχεται και τώρα που έχει κατατεθεί.
Απλώς, για τα Πρακτικά θα σας καταθέσω δελτίο Τύπου της
25ης Ιανουαρίου 2011 του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουµάνη, ο οποίος τον επόµενο
χρόνο απ’ αυτόν που κατατέθηκε το νοµοσχέδιο, το 2011, δηλώνει: «Σήµερα είµαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουµε µελέτες για τα τρία µεγαλύτερα ταµεία της χώρας µας, που είναι
το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ.» Είναι τρία και όχι τέσσερα, όπως καταθέσαµε εµείς και τον επόµενο χρόνο από τότε που ψηφίστηκε
ο νόµος και όχι πριν ψηφιστεί.
(Στο σηµείο αυτό Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιος Κατρούγκαλος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας θυµίζω ότι, παρά την αντίθετη προσωπική, θεωρητική, επιστηµονική µου γνώµη, το Συµβούλιο της Επικρατείας θεωρεί ότι
οι αναλογιστικές µελέτες δεν είναι αναγκαίες για την ψήφιση
ενός ασφαλιστικού νοµοσχεδίου.
Εγώ, παρά την οµολογία αυτή, επειδή η προσωπική, θεωρητική κι επιστηµονική µου γνώµη, είναι αυτή, κατέθεσα τη συγκεκριµένη αναλογιστική µελέτη και για πρώτη φορά τρεις άλλες
συµπληρωµατικές ειδικές µελέτες που ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις της νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας, ούτως ώστε το Σώµα να µπορεί να εξετάσει, µε βάση
επιστηµονικά δεδοµένα κι όχι απλώς δηλώσεις πολιτικές, την
πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ασφαλιστικό σύστηµα.
Ο Υπουργός Οικονοµικών θα είναι εδώ. Όπως ξέρετε, πρόκειται για µια ιδιαίτερα σκληρή διαπραγµάτευση µέχρι τη Δευτέρα,
που προφανώς απαιτεί την παρουσία του για την αποτελεσµατική διεκπεραίωση αυτής της διαπραγµάτευσης, χωρίς αυτό να
σηµαίνει υποτίµηση των υποχρεώσεών του απέναντι στο Κοινοβούλιο.
Ως προς τη διαδικαστική σας πρόταση, κύριε Πρόεδρε, δεν θα
υπάρξουν τροπολογίες που δεν έχουν την Έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους. Δεν είµαι βέβαιος ότι µεταξύ των τεσσάρων είναι µια σηµαντική, δικής µου υπογραφής. Εποµένως, µε
την επιφύλαξη αυτή ότι δεν θα έρθουν τροπολογίες που θα στερούνται της υπογραφής του Γενικού Λογιστηρίου, συµφωνώ µε
την πρότασή σας.
Να σας πω ότι ήταν δύσκολο, καθώς η δική µας τροπολογία,
του δικού µας Υπουργείου, ήταν έτοιµη, αλλά χθες το Γενικό Λογιστήριο ήταν υπό κατάληψη. Υπήρχε, εποµένως, γεγονός ανώτερης βίας που, όπως όλα τα γεγονότα ανωτέρας βίας, θεωρώ
ότι πρέπει το Σώµα να συµφωνήσει ότι αναστέλλουν την προθεσµία κι εποµένως και εξ αυτού του λόγου, θα έπρεπε να θεωρηθούν οι τροπολογίες αυτές εµπρόθεσµες.
Τέλος, επειδή υπάρχει Υφυπουργός µε ειδική αρµοδιότητα για
το ζήτηµα, θα πρότεινα, κύριε Πρόεδρε, αν δεν σας αναστατώνει
τον προγραµµατισµό, να µιλήσω εγώ πριν από τους ειδικούς εισηγητές και ο κ. Πετρόπουλος µετά, ούτως ώστε να µπορεί κι
αυτός να τοποθετηθεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι! Άστα αυτά τώρα.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν θα τσακωθούµε
για τη σειρά!
Λοιπόν, ηρεµήστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, δεν
έχετε τον λόγο. Καθίστε κάτω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητάω τον λόγο για
λίγα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καθίστε κάτω. Έχουν
ζητήσει άλλοι τον λόγο. Καθίστε κάτω!
Ο κ. Παφίλης, ο κ. Λοβέρδος, λοιπόν, έχουν τον λόγο ως Κοινοβουλευτικοί και ο κ. Παναγιώταρος, για δύο λεπτά.
Ακούστε τι θα σας πω, όµως. Αν φάµε την ώρα µε διαδικασία,
για να καταλήξουµε τελικά στην πρόταση που σας είπα, αυτό
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είναι εις βάρος των συναδέλφων. Εγώ, είµαι υποχρεωµένος
στους κοινοβουλευτικούς να δώσω –και θα δώσω- τον λόγο,
αλλά θέλω να σας το επισηµάνω.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρ’ ότι έχει συµφωνηθεί αυτή η διαδικασία, δεν µπορεί να περάσει απαρατήρητη η
απαράδεκτη και προκλητική πράξη της Κυβέρνησης να φέρει ένα
τόσο σοβαρό νοµοσχέδιο, για το οποίο έχει ξεσηκωθεί ολόκληρη
η Ελλάδα, µέσα στο Σαββατοκύριακο, πολύ περισσότερο που
µας κορόιδεψε ωµά. Διότι σε ερώτηµα που κάναµε στην επιτροπή, µήπως σκοπεύετε να το φέρετε Σαββατοκύριακο, η απάντηση ήταν και από τον κύριο Υπουργό και από τον Πρόεδρο της
επιτροπής, ότι δεν υπάρχει καµµία τέτοια περίπτωση.
Αν νοµίζει η Κυβέρνηση ότι το Σαββατοκύριακο θα εµποδίσει
τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και αν νοµίζει ότι ακόµα και
αν το ψηφίσει θα ξεµπλέξει, κάνει µεγάλο λάθος. Θα τα πληρώσει πολύ ακριβά το επόµενο διάστηµα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Έχουµε άλλον Πρόεδρο που κανονίζει; Διότι ο Πρόεδρος δεν
µε διέκοψε.
Το δεύτερο που θέλω να πω, είναι ότι εµείς θα καταθέσουµε
αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να είναι καθαρό.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις περί αναλογιστικής µελέτης
κ.λπ., εδώ υπάρχει αναλογιστική σφαγή, κυριολεκτικά, της κοινωνικής ασφάλισης. Κι εποµένως, τα υπόλοιπα περιττεύουν. Εµείς
λέµε: Απόσυρση του νοµοσχεδίου. Δεν χωράει τίποτα ούτε αναλογιστικές ούτε τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος για δύο λεπτά. Ορίστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σε σχέση µε τη διαδικασία, το αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε –κι ευχαριστούµε γι’ αυτό- ότι ο εκπρόσωπός µας στη Διάσκεψη των Προέδρων, ο κ. Κεγκέρογλου, έχει
διαφωνήσει συνολικά µε τη διαδικασία. Και θέλω επί τη ευκαιρία,
γιατί πρέπει να το κάνουµε αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το σύνολο της Αντιπολίτευσης διαφώνησε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κάνατε µια αναφορά σε µας και το
υπογραµµίζω.
Επίσης, θέλω να υπογραµµίσω µια πρόβλεψη συναδέλφου που
έπεσε µέσα, του κ. Παφίλη, ότι το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου
θα έρθει αυτό το Σαββατοκύριακο. Το είπε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων
για το θέµα.
Τώρα, κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, έρχεται -όπως και στην επιτροπή- εδώ το Υπουργείο Εργασίας και κρύβεται συστηµατικά
το Υπουργείο Οικονοµικών.
Ξέρετε ότι το άρθρο 114 του σχεδίου νόµου προβλέπει µέτρα
1.700.000.000 ευρώ. Και σήµερα η τροπολογία αυτή, που πάει
το αφορολόγητο στις 8.600 ευρώ, συνεπάγεται µια επιπρόσθετη
δαπάνη για τον Έλληνα πολίτη 200.000.000 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν να πάει η συζήτηση όπως πήγε στην επιτροπή, µε το
Υπουργείο «σουσουράδα» να κρύβεται.
Θα έρθει εδώ. Θα έρθει, κύριε Πρόεδρε, και θα πρέπει να το
εξασφαλίσει το Προεδρείο της Βουλής αυτό. Θα έρθει εδώ ο
Υπουργός Οικονοµικών, δεν θα κρύβεται όπως έχει κρυφτεί επί
δεκαπέντε µέρες.
Τώρα σε σχέση µε αυτό που είπε ο εισηγητής του ασφαλιστικού Υπουργός για τις τοποθετήσεις τους, δεν είναι δυνατόν να
γίνει «σάντουιτς» η συζήτηση στη Βουλή από το Υπουργείο.
Έχουµε δεχτεί µία πρακτική από την περασµένη περίοδο της
Βουλής να µην έπεται ο Υπουργός των εισηγητών, των αγορητών
και των έξι πρώτων Βουλευτών, αλλά να προηγείται. Σωστότερο
είναι αυτό, αφού ασκεί νοµοθετική πρωτοβουλία. Όµως, δεν θα
γίνει και αυτό που προτείνει ο ίδιος σήµερα, αφού µιλήσει, να µιλήσουν οι εισηγητές, να µιλήσει ο Υφυπουργός του. Διότι τότε,
αν το δεχτείτε αυτό, θα πρέπει µόλις τελειώσει ο Υπουργός, αντί
των αγορητών και εισηγητών, να µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι, άρα θα τιναχτεί στον αέρα η διαδικασία.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να το δείτε µε πολλή προσοχή
αυτό το θέµα. Μην ξεκινάµε µε λαθροχειρίες! Ας ξεκινήσουµε
σοβαρά.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σε ό,τι αφορά, κύριε
Λοβέρδο, το πρώτο αίτηµά σας, θέλω να σας το πω και δεν θα
χαρούν πολύ οι συνάδελφοι εκτός των καταλόγων που έδωσαν
τα κόµµατα, διότι µάλλον δεν θα µιλήσει σχεδόν κανείς. Έχω τον
κατάλογο των Υπουργών, οι οποίοι θα µιλήσουν -και θα µιλήσουν
και οι τρεις του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε χαρτί που
ήρθε από τη Γραµµατεία της Κυβέρνησης- ο ένας, ο κ. Αλεξιάδης, σήµερα και οι άλλοι δύο, ο κ. Τσακαλώτος και ο κ. Χουλιαράκης, αύριο.
Εποµένως η παρουσία του Υπουργείου Οικονοµικών θα είναι
καθ’ υπέρβαση, αν όχι καθ’ υπερβολή, διότι υπολογίστε χρόνους
και δείτε από πού θα χάνονται.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, είµαι σύµφωνος. Δεν θα µιλήσει
αµέσως µετά τον τελευταίο αγορητή ο κ. Πετρόπουλος, εφόσον
ο κ. Κατρούγκαλος -νοµίζω ορθώς είπατε κι εσείς- ξεκινήσει. Θα
ξεκινήσει ο κατάλογος και ενδιαµέσως θα µιλήσει και ο Υπουργός.
Έχετε δίκιο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μετά τον πρώτο κύκλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατ’ αρχάς, είναι οι
πρώτοι οκτώ, δύο εισηγητές και έξι ειδικοί αγορητές. Θα µπούµε
και στον κατάλογο του πρώτου κύκλου και εκεί ανάµεσα θα µιλήσει ο κ. Πετρόπουλος.
Προς ενηµέρωσή σας, σας λέω ότι εκτός του κ. Κατρούγκαλου
και του κ. Πετρόπουλου, θα λάβουν, επίσης, τον λόγο ο κ. Σταθάκης και οι τρεις του Υπουργείου Οικονοµικών, όπως είπα, ο κ.
Φίλης, η κ. Φωτίου, ο κ. Παππάς –υποθέτω- για την τροπολογία
του, ο κ. Κουρουµπλής και αύριο αργά το βράδυ ο κ. Δραγασάκης,
ως Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Εποµένως, σε ό,τι αφορά την
παρουσία της Κυβέρνησης είναι καθ’ υπερβολή θα έλεγα, γιατί χάνεται χρόνος από τους Βουλευτές.
Τώρα, κύριε Λοβέρδο, θέλετε να ξεκινήσει ο Υπουργός και µετά
να συζητήσουµε την αίτηση αντισυνταγµατικότητας ή να προηγηθεί;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τώρα να συζητηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Ελπίζω, λοιπόν, ότι µε αυτή τη διαδικασία θα κλείσει το διαδικαστικό για να
µπούµε στο νοµοσχέδιο.
Διαβάζω, λοιπόν: «Αντιρρήσεις ως προς τη συνταγµατικότητα
του άρθρου 41 «Ασφαλιστικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης του σχεδίου νόµου: «Ενιαίο σύστηµα κοινωνικής ασφάλειας,
µεταρρύθµιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήµατος» σε
σχέση µε το άρθρο 4, το άρθρο 21 παράγραφος 3, το άρθρο 22
παράγραφος 5 και τα άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, καθώς και του άρθρου 104 σε σχέση µε τα άρθρα 4 παράγραφους 5 και 26 του Συντάγµατος.
Ανδρέας Λοβέδρος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ»
Ο λέγων θα είναι ο κ. Λοβέρδος, ο αντιλέγων θα είναι ο κ. Λάππας, ως συνήθως. Και προτείνω στα υπόλοιπα κόµµατα ή οι Κοινοβουλευτικοί τους Εκπρόσωποι ή εάν δεν θέλει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, µέχρι να τελειώσουν οι δύο πρώτοι, να
µας έχετε πει ποιοι θα µιλήσουν για πέντε λεπτά, εφόσον…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Πρέπει να δούµε το κείµενο µε τα
άρθρα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, το διάβασα,
αλλά παρακαλώ να φωτοτυπηθεί και να µοιραστεί σε όλους τους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα το δώσουν στους συναδέλφους που θα επιλεγούν.
Για να µη χάνουµε χρόνο, λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, ξεκινάτε…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, συγγνώµη.
Κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά µε την αναλογιστική µελέτη, την οποία επιζητούσαν όλοι. Ήρθε την τελευταία στιγµή
και είναι ηµιτελής. Αυτή η αναλογιστική µελέτη επιβεβαιώνει αυτό
το οποίο λένε όλοι, φορείς, Αντιπολίτευση, όλη η Ελλάδα: Δεν
είναι βιώσιµα τα ασφαλιστικά ταµεία µε τα νέα µέτρα, τα οποία
πάτε να φέρετε και προσπαθείτε να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι
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έτσι θα σώσετε την κατάσταση. Το έλλειµµα θα βρίσκεται στα
16,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, κάτι που σηµαίνει ότι µε τα νέα µέτρα
τα οποία διαλύουν στην κυριολεξία ό,τι έχει αποµείνει από τον
παραγωγικό ιστό αυτής της χώρας, ενδεχοµένως να δώσουν µια
«ανάσα» για ελάχιστους µήνες και τίποτε παραπάνω.
Θα θέλαµε, ο κύριος Υπουργός να µην θεωρεί ότι οι Έλληνες
πολίτες είναι µουζίκοι, είναι χαχόλοι και ότι µπορείτε να τους λέτε
ότι φέρατε µια αναλογιστική µελέτη. Δεν είναι αναλογιστική µελέτη αυτό το οποίο φέρατε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο για να
πω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παππά, µίλησε
ο κ. Παναγιώταρος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θέλω να πω κάτι για σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι άσχετο µε το νοµοσχέδιο, αλλά είναι σχετικό µε το Προεδρείο και µε τη διαδικασία.
Πριν από λίγο, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ανεφέρθη υποτιµητικά
για το Υπουργείο Οικονοµικών και είπε το Υπουργείο «σουσουράδα». Προφανώς θα είπατε και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου «σουσουράδα». Είναι έτσι, κύριε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Nαι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ακριβώς. Συµφωνείτε.
Έχω να πω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι προσφάτως ψηφίσατε
έναν εκτρωµατικό Κώδικα, Κανονισµό Δεοντολογίας ο οποίος κόπηκε και ράφτηκε ακριβώς για τις τοποθετήσεις και τη δράση
εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου των Βουλευτών της Χρυσής
Αυγής. Όταν ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε ως «σουσουράδα»
τους Υπουργούς και το Υπουργείο Οικονοµικών, δεν ακούστηκε
ούτε ένα «κιχ» από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ένα «κιχ» από
τα κυβερνητικά έδρανα, ούτε ένα «κιχ» µέχρι στιγµής από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Θέλω να καταγγείλω το γεγονός και
για σας, που δεν διακόψατε.
Δεν διαφωνώ στη βάση του χαρακτηρισµού, κύριε Λοβέρδε.
Υπερθεµατίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αυτό που λέτε τώρα
δεν έχει σχέση µε τη νοµοθετική εργασία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Έχει επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε,
και επί της προεδρίας σας.
Λέω ότι δεν είναι µόνο το Υπουργείο «σουσουράδα». Όλη η
Κυβέρνηση είναι «κυβέρνηση-λαγός». Εν πάση περιπτώσει, γιατί
δεν διακόψατε τον κ. Λοβέρδο βάσει του νέου Κώδικα Δεοντολογίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Διότι εσείς δεν είδατε
ότι ο κ. Λοβέρδος έκανε µε τα χέρια του «εντός εισαγωγικών» τη
φράση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εντός εισαγωγικών; Άλλα λόγια να αγαπιόµαστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εποµένως, καθίστε
κάτω και δεν έχετε ξανά τον λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σεβαστείτε τους µαθητές και
τις µαθήτριες των οποίων την παρουσία θα ανακοινώσω και σιωπήστε.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο
µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το
Δηµοτικό Σχολείο Ασηµίου Ηρακλείου Κρήτης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά ως λέγων για
το θέµα της αντισυνταγµατικότητας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν κανείς ανέτρεχε
στις ενστάσεις συνταγµατικότητας για τον ν.3863/2010, που είχα
εισηγηθεί και διάβαζε τι έλεγαν ο κ. Λαφαζάνης, αλλά και ο κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παυλόπουλος, θα γελούσε σήµερα, θα κάγχαζε. Αν άκουγε ή
διάβαζε τι είπε ο σηµερινός Πρωθυπουργός, τότε ως Αρχηγός
του ΣΥΡΙΖΑ στην οµιλία του για θέµατα συνταγµατικότητας εκείνου του νόµου, θα ξέσπαγε σε γέλια και µετά σε κλάµατα φυσικά,
γιατί αυτός ο άνθρωπος έγινε Πρωθυπουργός.
Δεν πρόκειται να παρακολουθήσω αυτή τη λογική. «Άκουε
πολλά, λάλει καίρια», κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας.
Ακόµα και η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών µε αυτά που
σήµερα διατυπώνει στην έκθεσή της, είναι για εσάς λόγος να µην
χαµογελάτε, συνάδελφοι που θα ψηφίσετε µε διάταξη σήµερα
τα εκατοµµύρια που θα πάρετε από τη µείωση των επιδοµάτων
της χηρείας, από τον συµψηφισµό ατοµικών διαφορών, από τη
µείωση νέων συντάξεων, από την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Ο λογαριασµός είναι περίπου στα 3 δισεκατοµµύρια. Και θα σας τα
πούµε αναλυτικά, όταν θα έρθει η ώρα.
Αντί, λοιπόν, να είστε χαρούµενοι σήµερα, να ξέρετε ότι είναι
η µέρα που έχετε οι ίδιοι σε σχέση µε αυτά που λέγατε για να γίνετε πλειοψηφία και µε όλα αυτά που θα πείτε και που λέτε σήµερα και που είπατε στην επιτροπή, σκάψει τον πολιτικό σας
λάκκο. Δεν θα ακολουθήσω αυτήν την πρακτική. Θα είµαι πάρα
πολύ φειδωλός κατά το κείµενο που αναγνώσατε, κύριε Πρόεδρε.
Από όλα αυτά που λένε οι ίδιοι στον χθεσινό τους εαυτό, όλα
αυτά που λέει µε σοβαρότητα η έκθεση της Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών, εγώ θα κάνω τη δική µου αξιολόγηση και δεν
θα θεωρήσω κάθε διάταξη µε την οποία διαφωνώ και αντισυνταγµατική, για να «κάνω το κοµµάτι µου» και να γεµίσω µε επιχειρήµατα την Αίθουσα. Θα είµαι πάρα πολύ, µα πάρα πολύ
προσεκτικός και πολύ φειδωλός.
Δύο είναι οι κραυγαλέες περιπτώσεις, τόσο όµως που «βγάζουν µάτι» και είναι απορίας άξιον πώς θα συµπεριφερθεί η Πλειοψηφία ως προς αυτά τα δύο:
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σας λέει η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών ότι, εάν καταβάλει ένας εργαζόµενος ή εργοδότης αδικαιολογήτως εισφορές και το ταµείο τις χρωστάει σε
αυτόν, τις επιστρέφει ατόκως. Και ακόµη, αν είναι εκκρεµής δικαστική υπόθεση καταλαµβάνει και την περίπτωση αυτήν το
άρθρο 104. Και σας λέει: Αντισυνταγµατικότητα µε το άρθρο 4
παράγραφος 5 περί της ισότητας και το άρθρο 26 περί αρµοδιότητας της δικαιοσύνης. Και είναι προφανές. Βάλτε κάτω το
κοινό σας µυαλό και όχι το νοµικό σας µυαλό. Δεν χρειάζεται το
δεύτερο. Σκεφτείτε µε την κοινή λογική, σου χρωστάει το δηµόσιο, επειδή λανθασµένα σου πήρε εισφορές, και στις επιστρέφει
ατόκως. Άρθρο 104. Σηµειώστε το.
Δεύτερον και σοβαρότερο, η περίπτωση του άρθρου 41.
Κύριε Πρόεδρε, αυτό το µήνυµα το παίρνει η Βουλή, αλλά και
οι εκατοντάδες χιλιάδες των ελευθέρων επιχειρηµατιών. Αρρωσταίνει ο Χ. Του παρέχει υπηρεσία υγείας ένα δηµόσιο νοσοκοµείο για πέντε ηµέρες, µε τον ίδιο γιατρό και του δίνει τα ίδια
φάρµακα. Υγεία και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Ανάλογα µε
το εισόδηµά του καθορίζεται και η εισφορά του. Για όµοια, δηλαδή, υποκείµενα και περιπτώσεις και καταστάσεις –ακριβώς τα
ίδια- διαφορετική πληρωµή, διαφορετικό κόστος.
Εδώ έχουµε –τα διαβάσατε, κύριε Πρόεδρε- τις διατάξεις του
άρθρου 4 για την ισότητα, τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 3 για την υγεία, του άρθρου 22 παράγραφος 5 για την
κοινωνική ασφάλιση και του άρθρου 25 του Συντάγµατος που
επιβάλλει στο κράτος, σε εσάς, Υπουργοί, µε τη νοµοθετική πρωτοβουλία, να προστατεύετε τα δικαιώµατα των ανθρώπων και
των πολιτών.
Για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέω τούτο: Δεν επεκτείνοµαι.
Κρατάω µέτρο, για να ακουστώ και εύχοµαι είτε ο έχων νοµοθετική πρωτοβουλία είτε οι Βουλευτές της Εθνικής Αντιπροσωπείας
να αποφασίσουν σωστά.
Και λέω, κλείνοντας, ότι σε όλο τον πλανήτη ο εξισωτισµός
προς τα κάτω αποδοκιµάστηκε σαν µια άθλια τακτική. Μην την
αφήσουµε να γίνει θεµελιώδης αξία σ’ αυτή τη χώρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ως αντιλέγων εκ µέ-
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ρους του ΣΥΡΙΖΑ τον λόγο έχει ο κ. Λάππας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Είπε ο κ. Λοβέρδος ότι θα γελάσει
µέχρι και το παρδαλό κατσίκι, αν διαβάσουµε όσα λέγαµε ως
Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Θα γελάσουµε δυο φορές, αν διαβάσει κανείς τα Πρακτικά του ν. 3863, όπου ο κ. Λοβέρδος και οι
συνάδελφοί του, όπως ήταν αναµενόµενο, είχαν κάνει ένσταση
αντισυνταγµατικότητας προς τη Νέα Δηµοκρατία.
Σταχυολογώ δυο τρία πραγµατάκια για να δούµε ποιος θα γελάσει καλύτερα και ποιος θα γελάσει τελευταίος. Εισηγητής από
το ΠΑΣΟΚ στην τότε µεταρρύθµιση του 2010 ήταν ο κ. Ρόβλιας
αγορητής και νοµίζω ο κ. Παπουτσής, ως ένας αντιλέγων.
Και για τα τέσσερα άρθρα που προτείνετε, κύριε Λοβέρδο, αν
διαβάσετε τα Πρακτικά των δικών σας ανθρώπων, θα δείτε µια
συνταγµατική επιδοκιµασία και ανάλυση και των τεσσάρων άρθρων, που σήµερα λέτε ότι είναι στα όρια της αντισυνταγµατικότητας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δυο άρθρα είπα εγώ. Ποια τέσσερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μη διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Αναφέρατε το άρθρο 4 περί της ισότητας, το άρθρο 21 για την υποχρέωση του κράτους να παρέχει
κοινωνική ασφάλιση, το άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγµατος για την αναλογικότητα και το άρθρο 104. Αυτά τα τέσσερα
άρθρα αναφέρατε.
Λέει εκεί ο κ. Ρόβλιας, αντιλέγων από το ΠΑΣΟΚ: «Αναµφισβήτητα, λοιπόν, το κράτος οφείλει να εγγυάται το δικαίωµα στην
κοινωνική ασφάλιση. Όµως, ως πρώτιστο κριτήριο σε οποιαδήποτε νοµοθετική παρέµβαση και µεταβολή είναι το στοιχείο της
βιωσιµότητας». Δεν είπατε κουβέντα γι’ αυτό.
Ο κ. Ρόβλιας κάνει µια οµιλία, υµνώντας ουσιαστικά το κριτήριο της βιωσιµότητας. Αναφέρει µάλιστα και δυο αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας, την 3847/2008 και την 2198/2010,
όπου το Συµβούλιο της Επικρατείας αποδέχεται τον περιορισµό,
τη στάθµιση, τη µείωση ακόµα των ορίων των συνταξιοδοτικών
παροχών µε ένα κριτήριο: Εάν αυτό επιβάλλεται από το στοιχείο
της βιωσιµότητας. Επίσης, δεν είπατε κουβέντα.
Και κάτι άλλο. Ο τότε εισηγητής σας, αναφέρει ότι αυτό είναι
αποδεκτό και από την έννοµη τάξη του ελληνικού δικαίου, από
το Συµβούλιο της Επικρατείας, αλλά και από το ενωσιακό δίκαιο.
Αναφέρει συγκεκριµένες διατάξεις από την ΕΔΑ. Το παραβλέψατε και αυτό, ακόµα και το πρώτο Πρωτόκολλο Ρώµης, όπου
αποδέχεται ότι ο νοµοθέτης κάθε κράτους-µέλους µπορεί να παρεµβαίνει µε κριτήριο τη βιωσιµότητα και να εξορθολογίζει, να
εξισορροπεί, να µειώνει πιθανόν κάποια όρια. Αυτό είναι το ένα.
Δεύτερον, ο κ. Παπουτσής στην ίδια συζήτηση –να µη φάω το
χρόνο µου µε αυτό- λέει ακριβώς τα ίδια.
Επειδή, κύριε Λοβέρδο, τα άρθρα τα οποία αναφέρετε ουσιαστικά πλήττουν τον πυρήνα της νοµοθετικής µας παρέµβασης
και θα έλεγε κανείς ότι η ένστασή σας ουσιαστικά τίθεται και επί
της αρχής του νοµοσχεδίου, θα έλεγα, λοιπόν, δυο πράγµατα.
Πρώτον, σχετικά µε τις αιτιάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
στη σελίδα 70 θα δείτε ισχυρότατη πλειοψηφία που αναφέρει το
εξής…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επί άλλου θέµατος αναφέρεστε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ούτε ακούγεστε ούτε
γράφεται κάτι. Εποµένως ήρεµα.
Συνεχίστε, κύριε Λάππα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Τον παραπέµπω εκεί, δεν το συζητάω.
Η τελευταία πρόσφατη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Διοικητικού Ακυρωτικού, είναι η απόφαση
2288/2015. Είναι πρόσφατη απόφαση της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία αποδέχεται όλα αυτά που σας
είπα πριν. Δηλαδή, µε το κριτήριο της βιωσιµότητας επιτρέπεται
ο κοινός νοµοθέτης να παρεµβαίνει, να εξισορροπεί, να εξορθολογίζει και αν το τεκµήριο της βιωσιµότητας επιβάλλει και κάποιες µειώσεις σε ανώτατα όρια συντάξεων, είναι νοµικά και
νοµολογιακά επιτρεπτό. Το ίδιο αποφαίνεται και το ΕΔΑ, το ίδιο
και το πρώτο Πρωτόκολλο της Ρώµης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι αντίλογος είναι αυτός; Δεν βάλαµε
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τέτοια θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είναι ελεύθερος να
λέει την επιχειρηµατολογία του. Αν πείθει ή όχι, είναι άλλο θέµα.
Εσείς στενοχωρείστε γι’ αυτό;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν θα τον διακόπτει, όµως.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω φάει τον χρόνο
µου µε τις διακοπές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε επιπλέον ένα
λεπτό ακόµα, κύριε Λάππα, συνεχίστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Θα έλεγα στον κ. Λοβέρδο και σε
όλους τους άλλους που συντάσσονται µε τον λέγοντα, πως µόλις
σήµερα πήραµε την έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας.
Αν εξαιρέσει κανείς µια παρατήρηση στη σελίδα 10 στο κεφάλαιο ΣΤ’, που αναφέρεται στο µεγάλο όριο του 35%, που είναι το
ανώτερο όριο για τις ασφαλιστικές εισφορές, το οποίο λέει ότι
οριακά µπορεί να κριθεί ότι µπορεί να έχει πρόβληµα συνταγµατικότητας, καµµιά άλλη διάταξη του νοµοσχεδίου δεν παρατηρείται ούτε καν σε οριακό επίπεδο.
Κύριε Πρόεδρε, για να κλείσω, δεν υπάρχει καµµιά αντισυνταγµατικότητα. Κλείνω µε το εξής. Θα έλεγα στον κ. Λοβέρδο
µια παρατήρηση του συναδέλφου, του συνταγµατολόγου κ. Καϊδατζή, ο οποίος λέει ότι το άρθρο 100 του Συντάγµατος είναι ένα
σοβαρό εργαλείο ελέγχου. Όµως, η πολυχρησία του καµµιά
φορά, λέει, οδηγεί σε συνταγµατική απρονοησία για δυο λόγους.
Πρώτον, η πλειοδοσία στην προβολή ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας και η πληθωριστική συνταγµατολογία λίγο λίγο αποδυναµώνει την αποτελεσµατικότητα του θεσµού της ένστασης
και εν τέλει, µακροπρόθεσµα, το κύρος του ίδιου του Συντάγµατος. Και δεύτερον –και σηµαντικότερο, κύριε Πρόεδρε- η εύκολη
και επί παντός επιστητού αναγωγή στο Σύνταγµα υποβαθµίζει
την ίδια τη δηµοκρατική διαδικασία, αφού βάζει σε δεύτερη
µοίρα την πεµπτουσία της πολιτικής, που δεν είναι άλλη από τη
διαπάλη των πολιτικών ιδεών, των επιλογών και των προγραµµάτων.
Αν τα πάντα κρίνονται «αντικειµενικά» βάσει του Συντάγµατος
–στην πραγµατικότητα, υποκειµενικής ερµηνείας του Συντάγµατος- τότε τι µένει για να διαφωνήσουµε και να αντιπαρατεθούµε
πολιτικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, τώρα µη µας
διαβάζετε ολόκληρο άρθρο κάποιου από εφηµερίδα. Υπάρχει και
αντίλογος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Αυτό
το φαινόµενο ακριβώς ο Αµερικανός συνταγµατολόγος Μαρκ
Τάσνετ το ονοµάζει δηµοκρατικό εκφυλισµό».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ, κλείστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Πρόκειται περί συνταγµατικής απρονοησίας, όπως λένε οι συνταγµατολόγοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να υπενθυµίσω ότι και λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος του νοµοσχεδίου και λόγω του ότι, όπως ξέρετε,
υπάρχει η απεργία των ΜΜΕ, πάρα πολλοί συµπατριώτες µας,
Έλληνες και Ελληνίδες, παρακολουθούν το κανάλι της Βουλής.
Εγώ το υπενθυµίζω αυτό για να προσέξουµε τι εικόνα θα βλέπουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες από όλους µας και πρώτον από
τον εκάστοτε Προεδρεύοντα και µετά από όλους εµάς.
Με τη σειρά της κοινοβουλευτικής τάξης, από τη Νέα Δηµοκρατία θα λάβει τον λόγο ο κ. Φορτσάκης, από τη Χρυσή Αυγή ο
κ. Παππάς, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ο κ. Παφίλης,
από το Ποτάµι ο κ. Δανέλλης, από τους ΑΝΕΛ θα συνεννοηθείτε
ποιος θα λάβει το λόγο όταν έρθει η ώρα, και από την Ένωση
Κεντρώων ο κ. Καρράς, για πέντε λεπτά.
Μετά θα πάρει τον λόγο ο Υπουργός, για να κλείσουµε και να
µπούµε στο νοµοσχέδιο. Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσµο, να
ακούσει τι πρόκειται να πάθει είτε θετικά κατά την Κυβέρνηση
είτε αρνητικά κατά την Αντιπολίτευση.
Κύριε Φορτσάκη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα παρασυρθώ από την
ιδιότητά µου ως καθηγητή Δηµοσίου Δικαίου. Θα σας µιλήσω ως
πολίτης. Δεν θα κάνω ερµηνεία του Συντάγµατος. Θα σας πω τι
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λέει η νοµολογία. Κι εποµένως, δίνω πληροφορίες που πρέπει να
λάβουµε υπ’ όψιν, διότι αυτά που θα πω σηµαίνουν ότι τα δικαστήρια, απλούστατα, θα ακυρώσουν τις αποφάσεις της Βουλής,
αν οι αποφάσεις της Βουλής δεν είναι σύµφωνες µε το Σύνταγµα
κατά την ερµηνεία των ανωτάτων δικαστηρίων µας.
Θα θίξω πέντε σηµεία σε πολύ λιγότερο από ένα λεπτό το καθένα. Το πρώτο το εξέθεσε ο κ. Λοβέρδος και δεν θα επανέλθω
αναλυτικά. Δεν µπορούµε να µεταχειριζόµαστε µε ανόµοιο τρόπο
όµοιες περιπτώσεις ούτε ανόµοιες περιπτώσεις µε όµοιο τρόπο.
Υπάρχει µια σαφής σύγχυση στο νοµοσχέδιο ανάµεσα στην
έννοια της κοινωνικής πρόνοιας, στην έννοια της κοινωνικής
ασφάλισης και στην έννοια της κοινωνικοασφαλιστικής εισφοράς
και του φόρου. Η αναδιανοµή γίνεται µόνο µε τον φόρο. Δεν γίνεται µε τις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές. Εποµένως, δεν νοείται να έχουµε παροχή ιδίων υπηρεσιών µε καταβολή
διαφορετικών εισφορών.
Σηµείο δεύτερο: Δεν υπάρχει αναλογιστική µελέτη. Την αναλογιστική µελέτη τη ζητά η νοµολογία, η οποία έχει εκφραστεί
και από το Συµβούλιο της Επικρατείας και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά δύο αποφάσεις της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, την 2287/2015 και την
2290/2015, οι οποίες επί ποινή αντισυνταγµατικότητος κρίνουν
ότι πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε αναλογιστική µελέτη. Γιατί;
Διότι αυτό επιτρέπει στο δικαστήριο να κρίνει αν υπάρχει ή δεν
υπάρχει τήρηση της αρχής της ισότητος, µε εκτίµηση του αν οι
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους ενδιαφερόµενους αντιστοιχούν στις παροχές και αν υπάρχει δίκαιη εξισορρόπηση του
ευρύτερου κοινωνικού συµφέροντος, δηλαδή η βιωσιµότητα του
συνταξιοδοτικού συστήµατος. Σας λέω τις εκφράσεις της νοµολογίας.
Σηµείο τρίτο: Πρέπει να έχει µελετηθεί και να έχει παρουσιαστεί εναλλακτική λύση, δηλαδή να έχουν καταγραφεί εκείνα τα
εναλλακτικά µέτρα, τα οποία µε ηπιότερο τρόπο θα µπορούσαν
να προσφέρουν ίδιες λύσεις. Ανάγει το σηµείο αυτό η νοµολογία
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συµβουλίου της Επικρατείας
στην τήρηση της αρχής της ισότητας, δηλαδή στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του Συντάγµατος.
Επισηµαίνω ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δύο φορές στην ολοµέλειά του το υπογράµµισε το 2010 και πριν από λίγες µέρες,
στο πρακτικό το οποίο ετέθη υπ’ όψιν του Υπουργείου, όταν το
Ελεγκτικό Συνέδριο γνωµοδότησε για το νοµοσχέδιο.
Έχουµε, λοιπόν, µέχρι στιγµής τρία σηµαντικά σηµεία.
Σηµείο τέταρτο: Απαγορεύεται η ενσωµάτωση σε έναν κοινό
ασφαλιστικό φορέα δηµοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Υπάρχει
εδώ πληθώρα συνταγµατικών διατάξεων στις οποίες ρητά αναφέρεται η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το άρθρο 103
του Συντάγµατος, το άρθρο 73 παράγραφος 2 του Συντάγµατος,
το άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση δ’ και στ’ του Συντάγµατος, το άρθρο 80 παράγραφος 1 του Συντάγµατος και το άρθρο
88 παράγραφος 2 του Συντάγµατος απαγορεύουν να υπάρξει
αυτή η ενοποίηση, διότι διαφορετικά µεταβάλλεται η αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ενόψει αυτών, το υπό εξέταση νοµοσχέδιο, λέει η ολοµέλεια
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία θα δικάσει τις διαφορές που
θα προκύψουν από εδώ -οπότε αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει αυτό
που θα διαβάσω- ότι, εφόσον στηρίζεται στην ενιαία ασφαλιστική
αντιµετώπιση προσώπων που, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, δεν
µπορούν να υπαχθούν στον ίδιο ασφαλιστικό οργανισµό, εγείρει
ζήτηµα αντισυνταγµατικότητος, κύριε Υπουργέ, στο σύνολό του,
καθόσον ανατρέπεται το νοµοθετικό του θεµέλιο.
Να ξέρετε, λοιπόν, από τώρα ότι έχετε απέναντί σας την ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός αν αποφασίσετε ότι το
Ελεγκτικό Συνέδριο µε κάποιο τρόπο θα σιωπήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εσείς είστε σύµφωνοι µε αυτή την πρακτική;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Άλλο αυτό!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Και σηµείο τελευταίο, το οποίο
επισηµαίνει και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής ως προς
ειδικά συγκεκριµένες κατηγορίες ασφαλισµένων, αυτοαπασχολούµενους και ελεύθερους επαγγελµατίες, είναι το εξής: Η επι-
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βολή εισφοράς κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης, υγειονοµικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής µε συντελεστή άνω
του 35% επί του εισοδήµατος, σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις
περί φορολογίας που περιέχει το ίδιο νοµοσχέδιο, αποτελεί
υπέρµετρη µείωση του εισοδήµατός τους και θίγει, κατά το
άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, το δικαίωµα συµµετοχής στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας, έστω και αν
υπάρχει κάποια προσωρινή ρύθµιση.
Έχετε, λοιπόν, πέντε µεγάλα αντισυνταγµατικά ζητήµατα τα
οποία, αν δεν επιλυθούν, θα τα επιλύσει η νοµολογία εις βάρος,
βεβαίως, τελικώς της βιωσιµότητος του συστήµατός µας, το
οποίο πάλι θα καθυστερεί.
Γι’ αυτό είναι απαραίτητο, κύριε Υπουργέ, να λάβετε υπ’ όψιν
αυτές τις νοµολογίες και να προσαρµόσετε το νοµοσχέδιο σε
αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εκ µέρους της Χρυσής Αυγής τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα µιλήσω ως
απλός πολίτης, που είπε ο κ. Φορτσάκης, αλλά θα µιλήσω ως µαχητής εθνικιστικής Βουλευτής, εκφράζοντας τον λαό. Διότι, αν ο
απλός πολίτης έκανε την ανάλυση που έκανε ο κ. Φορτσάκης,
τότε θα ήµασταν µια χώρα φιλοσόφων και πανεπιστηµόνων. Έτσι
δεν είναι, κύριε καθηγητά; Μπράβο!
Δεν θα µπω στην ουσία της τοποθέτησης του κ. Λοβέρδου, η
οποία µας βρίσκει σύµφωνους –είναι απολύτως σωστά αυτά που
είπε, ασχέτως αν είναι σε διαφορετικό πολιτικό χώρο- γιατί σήµερα ξεγυµνώνεται η Αριστερά στα µάτια του ελληνικού λαού,
διότι αποδεικνύεται ότι η νεοφιλελεύθερη Αριστερά της δήθεν
ισότητας είναι πλέον η Αριστερά του µνηµονίου και των οικονοµικών συµφερόντων.
Συγχρόνως µε την τοποθέτηση του κ. Φορτσάκη αποκαλύπτεται ότι και η λεγοµένη «Δεξιά» είναι υποκριτική έναντι του ελληνικού λαού, διότι και η ιδία έχει ψηφίσει όλα αυτά τα µέτρα και
θα έλεγα ότι θα έκανε τα ίδια και χειρότερα, αν ήταν στην εξουσία. Χάνετε κι εσείς, λοιπόν, τη δεδηλωµένη µε το παρελκυστικό
σύνθηµα που σας εκφράζει «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα».
Δεν είναι, λοιπόν, το νοµοσχέδιο αντισυνταγµατικό. Για µας,
αντισυνταγµατική είναι η Κυβέρνηση, η οποία έχει χάσει την
πραγµατική δεδηλωµένη, τη δεδηλωµένη στον ελληνικό λαό.
Είναι αποφράς η ηµέρα σήµερα, κυρίες και κύριοι, δηλαδή η
7η και η 8η Μαΐου. Για µας, οιοδήποτε πρόσκοµµα φέρει ο ελληνικός λαός εντός ή εκτός της Βουλής, µε κοινωνικούς αγώνες,
µε χρήση του άρθρου 120 του Συντάγµατος, µε νόµιµα µέσα, µας
βρίσκει απολύτως σύµφωνους, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται. Τα
πάντα κατακτώνται µε σκληρούς αγώνες και θυσίες. Το γνωρίζουµε πολύ καλά εµείς οι Έλληνες εθνικιστές, οι οποίοι έχουµε
υποστεί διώξεις, έχουµε δώσει αίµα, έχουµε νεκρούς, έχουµε
υποστεί φυλακίσεις για τις ιδέες µας. Πολύ περισσότερο, το γνωρίζει ο ελληνικός λαός.
Εµείς καλούµε σήµερα τον ελληνικό λαό σε εγρήγορση, να σηκωθεί από τους καναπέδες, να φύγει από τις ταβέρνες και να
διεκδικήσει τα δικαιώµατά του, γιατί τελικώς µη βιώσιµα δεν είναι
µόνο τα ταµεία. Βιώσιµη δεν είναι ούτε η πατρίδα µε τις µνηµονιακές πολιτικές σας και µε τους εντολοδόχους σας, εντολοδόχους της Ευρώπης, δεξιούς και αριστερούς.
Ας πάψουν πια εδώ, κυρίες και κύριοι, οι κοκοροµαχίες, γιατί
ο ελληνικός λαός γνωρίζει πως είστε ίδιοι. Είστε οι διαφορετικές
εκφάνσεις του ιδίου κλεπτοκρατικού αντισυνταγµατικού τόξου.
Ο λαός γνωρίζει και ο λαός θα τιµωρήσει. Να µας έχει ο Θεός
καλά και να έχει κι εσάς τους περισσοτέρους καλά, για να βρεθείτε εκεί που σας αξίζει µία κάποια ηµέρα, δηλαδή στο εδώλιο
του κατηγορουµένου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός του Εκπρόσωπος κ. Αθανάσιος Παφίλης.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μια και πιάσαµε το ηµερολόγιο, τη
Δευτέρα είναι 9 του Μάη και είναι η επέτειος της αντιφασιστικής
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νίκης των λαών, της συντριβής του φασισµού, του ναζισµού, της
πιο σκοταδιστικής θεωρίας και πολιτικής, που γνώρισε η ανθρωπότητα.
Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για την αντισυνταγµατικότητα,
υπάρχουν προβλήµατα αντισυνταγµατικότητας. Ωστόσο, επειδή
σηµασία έχει όσοι παρακολουθούν τη Βουλή να αντιληφθούν την
υποκρισία που κρύβεται γύρω από τα θέµατα της αντισυνταγµατικότητας, ποιος αποφασίζει τελικά αν είναι αντισυνταγµατική µία
διάταξη ή όχι; Αποφασίζουν οι εκατόν πενήντα ένας Βουλευτές,
αυτοί που έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή. Πετάει ο γάιδαρος;
Πετάει. Το αποφασίζουν και τελείωσε. Μάλιστα, έχει βγάλει και
έλικες και γίνεται ελικόπτερο!
Δεύτερον, αυτή η συζήτηση που γίνεται και σήµερα και πάντα,
δεν θέλω να πω ότι εγγίζει τα όρια της γελοιότητας, αλλά τα όρια
της τραγωδίας για τον λαό. Τι είχαµε όλο το προηγούµενο διάστηµα; Τα είπε ο κ. Λάππας που έσκαψε τον λάκκο του τελικά.
Λέει ότι ένας συνταγµατολόγος –πώς τον είπατε;- λέει ότι η πλειοδοσία και η έγερση κάθε φορά αντισυνταγµατικότητας αποδυναµώνει το ίδιο το Σύνταγµα.
Μα, καλά, πού ζούµε; Αυτά δεν κάνατε τόσα χρόνια; Ήταν κυβέρνηση η Νέα Δηµοκρατία παλαιότερα, το ΠΑΣΟΚ κάθε φορά
µιλούσε για αντισυνταγµατικότητα. Άλλαξαν τα πράγµατα, πάλι
τα ίδια. Με τον ΣΥΡΙΖΑ, όλο το προηγούµενο διάστηµα σε κάθε
νοµοσχέδιο είχαµε βαρεθεί να συζητάµε το θέµα της αντισυνταγµατικότητας. Τώρα, τι άλλαξε δηλαδή; Επειδή τα κάνουν οι
άλλοι; Αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, που παίζετε κάθε φορά είναι για
να κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό, ενώ πρέπει να γίνει συζήτηση
επί της ουσίας.
Τρίτο θέµα είναι τα κριτήρια βιωσιµότητας. Λέει ότι µε βάση
το κριτήριο της βιωσιµότητας, µπορεί να κόβονται οι συντάξεις.
Έτσι δεν είναι, κύριε Λάππα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην απευθύνετε ερώτηµα, γιατί θα σας απαντήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι ρητορικό το ερώτηµα, επειδή
γνωριζόµαστε σαράντα χρόνια.
Λέω, λοιπόν, κάτι και για τον κύριο Υπουργό. Ποιος το καθορίζει το κριτήριο βιωσιµότητας; Πόσα έχετε φάει από τα ταµεία;
Περίπου 100 δισεκατοµµύρια. Δώστε τα πίσω, να δούµε αν είναι
βιώσιµα ή όχι.
Τι σηµαίνει βιωσιµότητα; Σηµαίνει ότι 350 ευρώ και 400 ευρώ
είναι το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης; Και δεν ντρέπεστε όλοι
να το λέτε αυτό! Να ξεκινήσει από εδώ µέσα, από εσάς. Ποιος
το καθορίζει το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης στα 350 ευρώ;
Δώστε πίσω, λοιπόν, τα 100 δισεκατοµµύρια που έχουν πάρει,
από αυτούς που τα πήραν, να συζητήσουµε και µέσα στον καπιταλισµό αν είναι βιώσιµο ή όχι το ασφαλιστικό σύστηµα.
Άρα, για να καταλήξω, η ερµηνεία του Συντάγµατος πάντα από
τις κυβερνήσεις που ακολουθούν την αντιλαϊκή πολιτική, και από
τη σηµερινή και από τις προηγούµενες, γίνεται ορθότατα, όταν
πρόκειται να τσεκουρώσουν τον κόσµο, όταν πρόκειται να ακολουθήσουν την αντιλαϊκή πολιτική. Και έτσι είναι διατυπωµένο και
το Σύνταγµα, «λάστιχο», για να µπορεί κάθε κυβέρνηση κάθε
φορά να το χρησιµοποιεί σε βάρος του ελληνικού λαού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε Παφίλη, και για τη συντοµία του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Σπυρίδων Δανέλλης από το Ποτάµι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Φοβούµαι πως πρόσφατη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας σχετικά µε τις περικοπές του 1,8 δισ., χωρίς να συνοδεύονται εκείνες από αναλογιστική µελέτη, προοιωνίζει βραχύ
βίο στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Και, βέβαια, η αναλογιστική
µελέτη που συντάχθηκε µετά την κατάθεση του νοµοσχεδίου
µάλλον συνιστά προβολή του νοµοσχεδίου και όχι βεβαίως, µια
πρόβλεψη, βάσει της οποίας θα έπρεπε να έχουµε τις διατάξεις
του νοµοσχεδίου προς συζήτηση.
Πέρα από αυτά, βεβαίως, η ανόµοια και ανισότιµη αντιµετώπιση των Ελλήνων πολιτών ως προς την παροχή υπηρεσιών ή την
υποχρέωση καταβολής εισφορών, συνιστά ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας.
Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα από αυτά που ήδη έχουν ακουστεί.
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε Δανέλλη. Προχωρούµε.
Εκ µέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ο κ. Παπαχριστόπουλος
έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητώ συγγνώµη ακόµα
και για το ένα λεπτό που θα καταναλώσω, για λόγους καθαρά
διαδικαστικούς -όχι από δική µου υπαιτιότητα πάντως- από κάποιους Βουλευτές που θα ήθελαν να µιλήσουν για ένα πολύ σοβαρό νοµοσχέδιο, όπως είναι το ασφαλιστικό και το φορολογικό.
Είµαι, όµως, υποχρεωµένος να πω τα εξής: Ανήκω σε αυτούς
που δεν έχουν κανέναν δισταγµό, όταν δω ότι κάποιος αντίπαλός
µου κάνει κάτι σωστό, να το επισηµάνω.
Θυµάµαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είπε κάτι για τα οικονοµικά του κόµµατός του. Εγώ το βρήκα θετικό. Βρήκα θετική την
αντίδραση που είχε µε τον Ούρµπαν κ.λπ..
Γιατί το λέω αυτό; Αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση είναι
αναφαίρετο δικαίωµα του καθενός να την κάνει. Να ξέρει πάντως
ότι υπονοµεύει την αξιοπιστία του.
Η εντυπωσιολαγνεία ή δεν ξέρω τι άλλο, κατέχει µερικούς Βουλευτές. Ξέρουµε ότι οι κανόνες της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας είναι συγκεκριµένοι. Ναι, οι εκατόν πενήντα ένας Βουλευτές
αποφασίζουν. Τι να κάνουµε! Άµα θέλετε, να το αλλάξουµε, να
κάνουµε κάτι άλλο, να αποφασίζει ένας ή δύο.
Θέλω να θυµίσω επίσης ότι η Αντιπολίτευση πολύ παθιασµένα,
αφού σταµάτησε να λέει ότι είναι µονόπλευρη ενέργεια το ασφαλιστικό και το φορολογικό, τώρα βρήκε αντισυνταγµατικότητα.
Είναι η δέκατη ή η δωδέκατη φορά που ακούω το ίδιο ακριβώς
επιχείρηµα. Θυµάµαι µε τι επιµονή, µε τι λύσσα έλεγαν ότι ήταν
αντισυνταγµατικό το νοµοσχέδιο για τα ΜΜΕ. Δεν θέλω να τα
απαριθµήσω τώρα.
Θέλω, τελειώνοντας, να πω το εξής: Είναι ιστορικές οι ώρες
που ζούµε. Ξέρουµε πολύ καλά, έχουµε αυτή τη γνώµη εµείς, ότι
πρέπει να πάρει την απόφαση στα χέρια του το ελληνικό οικονοµικό team και να πάει αύριο να διαπραγµατευθεί. Ζούµε ιστορικές στιγµές και δεν είναι ώρα για τέτοιου είδους διαδικαστικά
τερτίπια.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εµείς, κύριε Παπαχριστόπουλε.
Κλείνουµε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ένωσης
Κεντρώων κ. Γεώργιο-Δηµήτριο Καρρά.
Ορίστε, κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν αναφερθώ στην ένσταση αντισυνταγµατικότητας, θέλω να
επισηµάνω ότι η σηµερινή συζήτηση στη Βουλή έχει βαρύτητα και
σηµασία για τον ελληνικό λαό µεγαλύτερη και από συνταγµατική
αναθεώρηση. Αν συζητούσαµε συνταγµατική αναθεώρηση, δεν θα
υπήρχε τόση αγωνία στους Έλληνες εργαζόµενους, στους Έλληνες ασφαλισµένους για τη ζωή και την τύχη τους. Συνεπώς, όπως
ορθώς παρατηρήσατε προηγουµένως, κύριε Πρόεδρε, ο ελληνικός λαός παρακολουθεί τη συζήτησή µας από το κανάλι τηλεόρασης της Βουλής.
Η ένσταση του συναδέλφου κ. Λοβέρδου έθιξε τον πυρήνα της
νοµοθεσίας που εισάγεται σήµερα, διότι σε σχέση µε τις ασφαλιστικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης, τίθεται πλέον υπό
αµφισβήτηση ολόκληρη η φιλοσοφία του ασφαλιστικού συστήµατος, το οποίο θα πρέπει να εφαρµόσουµε, να τηρήσουµε στην
Ελλάδα, αλλά και να αποδώσει εκείνους τους κόπους και τις θυσίες, στις οποίες υπόκειται το σύνολο του ελληνικού λαού, ούτως
ώστε να θεωρεί ότι µπορεί να έχει εξασφαλίσει µια αξιοπρεπή
σύνταξη, µια αξιοπρεπή περίθαλψη και ιδίως στο τέλος της ζωής
του, όπου οι ανάγκες υγειονοµικής και φαρµακευτικής περιθάλψεως είναι ηυξηµένες.
Με τον τρόπο, λοιπόν, µε τον οποίο εισάγεται σήµερα το
άρθρο 41 λέει ότι θα είναι αναλογικές επί του εισοδήµατος οι εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης. Εκεί όµως παραβιάζει κάτι
άλλο. Καθίσταται φορολογικό βάρος, κύριε Πρόεδρε, µε την έννοια του γεγονότος ότι αναφέρεται στη φοροδοτική-χρηµατοδοτική ικανότητα του ασφαλισµένου και όχι στην ανταπόδοση, την
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οποία πρέπει να έχει στις εισφορές τις οποίες έχει καταβάλει
κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου είτε ο ίδιος είτε ο εργοδότης του.
Με την έννοια αυτή, εµείς θεωρούµε ότι είναι αντισυνταγµατική η διάταξη και για τον πρόσθετο λόγο ότι παραβιάζει ακόµα
και το άρθρο 78 του Συντάγµατος και όχι µόνο τα άρθρα, τα
οποία αναφέρει ο συνάδελφος στην ένστασή του.
Ειδικότερα δε, δεν πρέπει να παραβλέψουµε ότι στην Ελλάδα
ισχύει η αρχή της αναλογικότητας την οποία και έχουµε συνταγµατικά κατοχυρωµένη. Μάλιστα, στην αναθεώρηση στην οποία
εισήχθη διατυµπανίστηκε από όλα τα κόµµατα ότι ήταν µια µεγάλη πρόοδος δηµοκρατική. Η αρχή της αναλογικότητας ήδη θίγεται µ’ αυτές τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου για τον
λόγο τον οποίο προανέφερα, ότι έχουµε πλέον φορολογία για
σκοπούς ασφαλιστικού συστήµατος.
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, επειδή παρακολούθησα µε
πολλή προσοχή τους συναδέλφους µου Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους που µίλησαν προηγουµένως. Όλοι, λοιπόν, έκαναν
αναφορά σε νοµολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου και Συµβουλίου
Επικρατείας. Είµαι υποχρεωµένος να πω κάτι άλλο. Η Βουλή σήµερα έχει πρωτογενή εξουσία, όταν συζητά για ενστάσεις συνταγµατικότητας ή µη διατάξεων και πρέπει να αποφασίζει αυτή.
Εποµένως, εκείνο το οποίο τίθεται διά της πλειοψηφίας, όπως
είπε ο κ. Παφίλης, πρέπει να καταστήσει τη Βουλή και τους συναδέλφους της Πλειοψηφίας ιδιαίτερα προσεκτικούς σε αυτήν
την ψήφο που καλούνται να δώσουν σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο
δεν ελπίζουµε ότι θα αποδώσει και θα διατηρήσει σε ισχύ το
ασφαλιστικό σύστηµα. Αντίθετα, δηµιουργεί κινδύνους κλυδωνισµού πολύ σύντοµα, ο οποίος είναι ενδεχόµενο να οδηγήσει και
σε εκρήξεις.
Θα κλείσω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας τούτο. Ο πυρήνας
αυτός καθαυτός του νοµοθετήµατος, το οποίο εισάγεται πάσχει
λόγω αντισυνταγµατικότητας. Βεβαίως, συµφωνώ µε την πρόταση αντισυνταγµατικότητας, αλλά θα ήθελα στη διαδροµή να
ζητήσω από όλους τους συναδέλφους και από όλες τις παρατάξεις να σταθούµε σ’ αυτή, διότι το νοµοθέτηµα το οποίο έρχεται
και το οποίο συνδέει είτε το θέλουµε είτε όχι, τη φοροδοτική ικανότητα και την ικανότητα των Ελλήνων να συνεισφέρουν, στο
τέλος κλονίζει και τις αρχές της κοινωνικής ασφαλίσεως.
Με την έννοια αυτή, υπερψηφίζουµε την πρόταση αντισυνταγµατικότητας, κύριε Πρόεδρε και επιφυλασσόµεθα κατά τα λοιπά
για τις υπόλοιπες διατάξεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα για πέντε λεπτά ο κύριος Υπουργός, για
να απαντήσει σε όλες τις αιτιάσεις που άκουσε από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε,
όσοι από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι µιλάµε για µία διάταξη που αφορά την καρδιά του νοµοσχεδίου
έχουν δίκιο. Πράγµατι, πρόκειται για την εφαρµογή κανόνων ισονοµίας σε όλους τους Έλληνες πολίτες: υποχρέωση εισφοράς
20% επί του πραγµατικού εισοδήµατος για την κύρια σύνταξη,
7% επί του πραγµατικού εισοδήµατος για την υγεία.
Άρα, από την πρώτη στιγµή αναρωτιέµαι: Γιατί προβλήθηκε
αυτή η ένσταση αντισυνταγµατικότητας, µόνο γι’ αυτούς που,
κατά τη γνώµη αυτών που την προέβαλαν, επιβαρύνονται υπέρµετρα, δηλαδή µόνο για τους ελεύθερους επαγγελµατίες; Θα
πληρώσει 7% επί του πραγµατικού του εισοδήµατος και ο µισθωτός που έχει 5.000 ευρώ, ίδια επιβάρυνση θα έχει, σύµφωνα µε
τη λογική της ένστασης, αυτός, µολονότι θα πάρει µια παροχή,
που θα είναι ίδια µε τον µισθωτό που έχει 500 ευρώ.
Τι λέει το Σύνταγµά µας γι’ αυτά; Το Σύνταγµά µας δεν λέει ότι
επιβαρυνόµαστε όλοι το ίδιο. Λέει στο άρθρο 4 παράγραφος 5,
που αφορά το µερίδιό µας στα δηµόσια βάρη, ότι επιβαρυνόµαστε ανάλογα µε τις δυνάµεις µας. Και αυτό είναι λογικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αυτό το λέει για τη φορολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, δεν το λέει
καθόλου για τη φορολογία. Είναι γενική διάταξη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Διαβάστε καλύτερα το Σύνταγµά σας. Δεν είναι η µοναδική
διάταξη. Στο άρθρο 25 παράγραφος 4 το Σύνταγµα επιβάλλει σε
όλους την υποχρέωση της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενόψει µίας
άλλης αρχής στο άρθρο 106 παράγραφος 1, της κοινωνικής ειρήνης. Προσέξτε τώρα, γιατί πράγµατι αυτά τα συνταγµατικά
ίσως να µην έχουν πολύ µεγάλη…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ηρεµήστε!
Υπενθυµίζω ότι είναι 11.15’. Έπρεπε να είχαµε ξεκινήσει στις
10.15’ και να είχαν µιλήσει ήδη οι µισοί ειδικοί αγορητές.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πάρεργο είναι αυτό, η αντισυνταγµατικότητα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, δεν είπα ότι
κακώς το κάνατε, κύριε Λοβέρδο. Είπα να µην χάνουµε άλλο
χρόνο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, θα κρατηθεί ο χρόνος σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ποια είναι η λογική του Συντάγµατος; Εάν έπρεπε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας να
χρηµατοδοτηθεί από το 7% του φτωχού ανθρώπου, που έχει 500
ευρώ το µήνα εισόδηµα, δεν θα µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί,
γι’ αυτό χρειάζεται η υποχρέωση κοινωνικής αλληλεγγύης αυτού
που παίρνει τα 5.000 ευρώ. Πράγµατι, και αυτός µε τα 5.000
ευρώ και αυτός µε τα 500 ευρώ ένα κρεβάτι θα κρατήσουν στο
ΕΣΥ, τα ίδια φάρµακα θα πάρουν, δεν έχουν όµως την ίδια δυνατότητα να το χρηµατοδοτήσουν. Γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν, θα
πρέπει ο πλουσιότερος να συνεισφέρει, ανάλογα µε τις δυνάµεις
του, για να υπάρχει το δηµόσιο αγαθό της υγείας για όλους.
Εποµένως, νοµίζω ότι η πρώτη ένσταση, η µοναδική που κατατέθηκε, δεν έχει καµµία βάση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δύο καταθέσαµε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα µιλήσω για
την υπέρµετρη επιβάρυνση στο τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, σας
παρακαλώ πάρα πολύ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, σας
παρακαλώ πάρα πολύ. Επιτέλους!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να διαβάσει αυτά τα δύο που καταθέσαµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λοβέρδο, ό,τι
θέλει θα διαβάσει και ό,τι θέλει θα απαντήσει.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αναφέροµαι, για
το λόγο τού ότι τέθηκαν -µολονότι δεν αφορούν στην ένστασηστις αιτιάσεις του συναδέλφου κ. Φορτσάκη. Και λέω ότι δεν
αφορούν την ένσταση, γιατί δεν υπήρχε ένσταση αντισυνταγµατικότητας ούτε για τη συµµετοχή των δηµοσίων υπαλλήλων στον
ενιαίο φορέα ούτε για το θέµα της αναλογιστικής µελέτης. Παρ’
όλα αυτά, επειδή τέθηκαν, πρέπει να απαντηθούν.
Το πρώτο που θέλω να θέσω υπ’ όψιν σας είναι ότι δεν ξέρω
εάν έχετε συνεννοηθεί µε το κόµµα σας, όταν υποστηρίξατε
αυτήν την άποψη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πείτε για το θέµα της αντισυνταγµατικότητας!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Γιατί η άποψη
της Νέας Δηµοκρατίας είναι υπέρ της ύπαρξης ενός ενιαίου
φορέα µισθωτών, συµπεριλαµβανοµένου του δηµόσιου και του
ιδιωτικού τοµέα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μα, δεν µπήκε επί αυτού η ένσταση!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνι-
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κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εάν η άποψη της
Νέας Δηµοκρατίας έχει αλλάξει, θα πρέπει να µας το πουν οι εισηγητές της. Εάν δεν έχει αλλάξει, τότε πώς υποστηρίζετε µία
ένσταση αντισυνταγµατικότητας που πλήττει τη δική σας πρόταση; Αυτό αποτελεί βαθύτατη ασυνέπεια, η οποία δεν µπορεί
να γίνει ανεκτή στον πολιτικό λόγο.
Πέραν τούτου, σας λέω ότι δεν υπάρχει καµµία αναφορά στο
Σύνταγµα που να επιβάλλει, οι δηµόσιοι υπάλληλοι να έχουν διαφορετική µεταχείριση από τους ιδιωτικούς σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδοτική τους µεταχείριση.
Ο κανόνας ισονοµίας που θέλουµε να επιβάλουµε σε όλους
δεν έχει κανένα συνταγµατικό εµπόδιο. Αυτό που κατοχυρώνεται
στο άρθρο 98 είναι ειδική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
για θέµατα που αφορούν συντάξεις δηµοσίων υπαλλήλων, η
οποία διατηρείται ρητά µε το νοµοσχέδιο.
Τρίτον, αναλογιστικές µελέτες. Θα ήθελα οι συνάδελφοί µου
να είναι στη Βουλή τουλάχιστον το ίδιο προσεκτικοί όσο είναι στα
δικαστήρια και να διαβάζουν καλά τις αποφάσεις.
Σκέψη 10 του Συµβουλίου της Επικρατείας 1031/2015.
Σκέψη 7 στην 3410/2014. Δεν είναι αναγκαία, λέει το Συµβούλιο της Επικρατείας, αντίθετα µε τη δική µου άποψη, η κατάθεση
αναλογιστικής µελέτης.
Τι λέει η ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας 2287/2015;
Χρειάζεται ειδική, εµπεριστατωµένη και επιστηµονικά τεκµηριωµένη µελέτη για την αναγκαιότητα και προσφορότητα των µέτρων
που εισάγονται. Άλλο η αναλογιστική µελέτη, που ουσιαστικά εισάγει προβολές προς το µέλλον, µε βάση τι; Τα στοιχεία που της
δίνουν οι πολιτικοί. Γι’ αυτό τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Βρούτσης
στην Αναλογιστική Αρχή έκαναν ένα χρεοκοπηµένο σύστηµα του
2014 βιώσιµο. Τι ζητάει το Συµβούλιο της Επικρατείας, αντιθέτως;
Μελέτες για την προσφορότητα και την αναγκαιότητα των µέτρων
και τη δυνατότητα εναλλακτικών άλλων µέτρων. Κατατέθηκαν
αυτές;
Δεν προσέξατε, κύριε εισηγητή του Ποταµιού, ότι έχουν ηµεροµηνία Οκτώβριο και Νοέµβριο του 2015 οι ειδικές οικονοµικές
µελέτες που καταθέσαµε, που πληρούν ακριβώς αυτή την υποχρέωση. Η αναλογιστική µελέτη δεν µπορούσε να έχει κατατεθεί
νωρίτερα, για τον απλό λόγο ότι έπρεπε να ενσωµατώσει όλες
τις προβλέψεις του νοµοσχεδίου, οι οποίες διαµορφώθηκαν µετά
τη διαπραγµάτευση.
Ολοκληρώνοντας, δεν υπάρχει υπέρµετρη επιβάρυνση, δεδοµένου ότι το υπέρµετρο ή µη πρέπει να σταθµιστεί ακριβώς σε
σχέση µε την ανάγκη να διατηρηθεί η βιωσιµότητα του συστήµατος.
Έχω πει και ο ίδιος ότι αυτή τη στιγµή οι εισφορές είναι υψηλές, γιατί η εισφοροδοτική βάση είναι πολύ µειωµένη λόγω της
κρίσης. Το ένα τέταρτο των εργαζοµένων είναι σε ανεργία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Οι µισοί αυτοαπασχολούµενοι δεν µπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους.
Αυτό µας αναγκάζει να κρατήσουµε τις εισφορές σε αυτό το επίπεδο, εάν δεν θέλουµε να µειώσουµε τις συντάξεις.
Εάν δεν θέλετε να είστε υποκριτές και δηµαγωγοί, πείτε µας
µειώστε τις συντάξεις και µειώστε τις εισφορές. Αλλιώς δεν νοµιµοποιείστε να προβάλλετε αυτό το επιχείρηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επί της αντισυνταγµατικότητος ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γιατί αυτά που λέτε
είναι επί του νοµοσχεδίου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, δεν είναι,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά είναι οκτώ
λεπτά που µιλάτε, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τα επιχειρήµατα
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που προβλήθηκαν αφορούν την αρχή της αναλογικότητας και
κατά πόσο τα µέτρα αυτά είναι πρόσφορα και βάσιµα. Αυτά δεν
µπορούν να εξεταστούν και να απαντηθούν νοµικά, χωρίς αναφορά στις πραγµατικές συνθήκες.
Άρα προφάσεις εν αµαρτίαις, κύριοι. Τι σας ενοχλεί;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για τους…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Οι κανόνες ισονοµίας που επιβάλλει το σύστηµά µας. Θέλατε τις παλιές
πελατειακές ρυθµίσεις της πατρωνίας που έθρεψε το παλαιό σύστηµα και είστε υποκριτές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):...µη δεχόµενοι
ότι για πρώτη φορά εφαρµόζουµε πράγµατι αυτό που το Σύνταγµά µας απαιτεί.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής για το θέµα της
αντισυνταγµατικότητας, που ετέθη µε πρωτοβουλία της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, µέσω του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου κ. Λοβέρδου.
Οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας παρακαλώ να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την ένσταση)
Είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής αριθµός Βουλευτών.
Συνεπώς η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
Συνεχίζουµε τώρα, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη. Απ’ ό,τι
κατάλαβα, οι περισσότεροι θέλετε να µιλήσει πρώτος ο Υπουργός, µε τη διευκρίνιση που έκανα ότι µετά ξεκινούν οι εισηγητές.
Το επαναλαµβάνω, για να µη γίνει παρανόηση. Και για τους συναδέλφους που θέλουν να εγγραφούν, η ηλεκτρονική εγγραφή
θα ξεκινήσει µόλις ανέλθει στο Βήµα ο κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας
από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα κλείσει µόλις κατέλθει από το Βήµα ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Οικονόµου.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ ελάτε, έχετε τον λόγο για δεκαοκτώ λεπτά αυστηρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάµε για µία µεταρρύθµιση-τοµή, που ο τόπος είχε ανάγκη
από δεκαετίες και η οποία, δυστυχώς, δεν συζητήθηκε στη
Βουλή µε τον τρόπο που ταιριάζει σε ένα παρόµοιο εθνικό θέµα.
Ο Πρωθυπουργός είχε καλέσει σε εθνικό διάλογο από το προηγούµενο φθινόπωρο. Είχαµε προσπαθήσει να εξασφαλίσουµε
τους όρους ενός διαλόγου, καλώντας την επιστηµονική κοινότητα της χώρας να συµµετέχει στην επιτροπή για την επιβολή
προτάσεων από τον Αύγουστο, καλώντας σε αυτήν την επιτροπή
ειδικούς, που αργότερα το επιστηµονικό τους κύρος αναγνωρίστηκε από το γεγονός ότι κλήθηκαν από κόµµατα της Αντιπολίτευσης να συµµετέχουν στις δικές τους επιτροπές για την
προώθηση προτάσεων για το ασφαλιστικό.
Δυστυχώς, αντιµετωπίσαµε σε αυτήν την πρόταση διαλόγου
απαντήσεις που βασίζονταν στην υποκρισία και τη δηµαγωγία.
Ακούσαµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεύθυνος για την κατάρρευση του
ασφαλιστικού συστήµατος, ενώ µέχρι το 2015 που αναλάβαµε
εµείς ήταν πλήρως ισορροπηµένο και βιώσιµο το σύστηµα.
Θα µιλήσω µε νούµερα, γιατί, όπως λέει µία πολιτικός που δεν
είναι στον δικό µας χώρο, «µην εµπιστεύεστε τους πολιτικούς
που δεν σας λένε τους αριθµούς τους». Κι είµαι ευτυχής, που ως
προς το πρώτο ερώτηµα, εάν το σύστηµα ήταν βιώσιµο το 2015,
πήρατε ήδη µία απάντηση από έναν καθηγητή και πρώην
Υπουργό, που δεν τον κάλεσα εγώ, αλλά τον κάλεσε το Ποτάµι,
τον κ. Γιαννίτση.
Τι είπε ο κ. Γιαννίτσης στην ακρόαση των φορέων; «Τα ελλείµατα που καλύφθηκαν από κρατική χρηµατοδότηση την περίοδο
2000-2009 αντιπροσώπευαν το 83% της αύξησης του χρέους».
Τι έγινε την περίοδο 2010-2014, την περίοδο κυβερνήσεων
Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ; Αυτά τα ελλείµατα αντιπροσώπευαν
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πια το 405,5% της αύξησης του χρέους. Το έλλειµα του ασφαλιστικού συστήµατος που ήταν 6% το 2010 έγινε 9% σε σχέση µε
το ακαθάριστο εθνικό προϊόν το 2014. Και αυτό δεν έγινε µόνο
επειδή µειώθηκε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Το 2014 η συνταξιοδοτική δαπάνη αυξήθηκε κατά δύο δισεκατοµµύρια ή 7%
σε σύγκριση µε το 2007, την τελευταία χρονιά ανάπτυξης.
Όλα αυτά συνέπεσαν µε έντεκα περικοπές των συντάξεων,
που έκαναν τους συνταξιούχους φτωχότερους κατά 40% και που
οδήγησαν τη µέση σύνταξη από τα 1.200 ευρώ στα 800 ευρώ.
Πώς καταφέρατε αυτό το θαύµα; Πώς καταφέρατε και να διαλύσετε τα δηµόσια οικονοµικά και να εκτοξεύσετε το δηµόσιο
χρέος και να τσακίσετε τον συνταξιούχο;
Για τον απλό λόγο, ότι οι ψευδοµεταρρρυθµίσεις σας δεν έθιγαν την ουσία του προβλήµατος του ασφαλιστικού συστήµατος,
που είναι η ύπαρξη αναρχίας ρυθµίσεων που δεν επέτρεπαν την
αντιστοίχιση εισφορών-παροχών. Με αυτόν τον τρόπο, γιγάντωναν τα ελλείµατα του συστήµατος.
Η δική µας µεταρρύθµιση έχει δυο βασικά χαρακτηριστικά:
Πρώτον, ισονοµία, αυτή που ενόχλησε και οδήγησε σε ενστάσεις
αντισυνταγµατικότητας. Όλοι, όχι µόνο οι µισθωτοί, θα έχουν την
ίδια επιβάρυνση 20% για την κύρια σύνταξή τους και 7% για την
υγεία, επί του πραγµατικού τους εισοδήµατος.
Και ποια απόκλιση µόνο επιτρέπεται από την αρχή αυτής της
ισότητας, της εφαρµογής ίσων κανόνων για όλους; Μόνο εκεί
όπου υπάρχει ανάγκη να προστατευθούν οι πιο αδύναµοι. Για
αυτόν τον λόγο, έχουµε την εθνική σύνταξη. Για αυτόν τον λόγο,
έχουµε την ειδική ασφαλιστική µεταχείριση των αγροτών, διότι
το αγροτικό εισόδηµα ξέρουµε ότι είναι µικρότερο από το
αστικό.
Το σύστηµα αυτό παραµένει ένα αναδιανεµητικό δηµόσιο σύστηµα, όχι κεφαλαιοποιητικό, αντίθετα µε τη γενικευµένη τάση
όλων των µεταρρυθµίσεων το τελευταίο διάστηµα στην Ευρώπη,
που ακριβώς υποβαθµίζουν αυτόν τον κοινωνικό χαρακτήρα, που
συνιστούσε την καρδιά του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου,
και µε πλήρη, για πρώτη φορά, εγγύηση του συνόλου των συνταξιοδοτικών παροχών από το κράτος, την εγγυητική αυτή υποχρέωση που επιβάλλει το άρθρο 22 παράγραφος 5 του
Συντάγµατος.
Κατηγορηθήκαµε ότι καταργούµε την τριµερή χρηµατοδότηση. Η τριµερής χρηµατοδότηση προέβλεπε, σύµφωνα µε τον
νόµο Ρέππα 3029/2002, επιχορήγηση ύψους 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Εµείς προβλέπουµε µε την εθνική σύνταξη που θα χρηµατοδοτείται από τη φορολογία, γιατί πράγµατι
ο φόρος είναι το βασικό εργαλείο κοινωνικής αναδιανοµής, χρηµατοδότηση του ύψους του 6,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
Και µολονότι προβλέπουµε πολύ µεγαλύτερη από το παρελθόν
συµµετοχή του κράτους στη χρηµατοδότηση του συστήµατος,
ακριβώς για να ενισχυθεί η κοινωνική αλληλεγγύη. Τα δε ελλείµατα τα µειώνουµε ακριβώς όπως είχαµε υποσχεθεί, ούτε καν
κατά το µικρότερο µέρος από τον περιορισµό των συντάξεων,
αλλά από την αρχιτεκτονική του νέου συστήµατος, γιατί ακριβώς
αντιµετωπίζουµε τις αιτίες που παράγουν ελλείµατα: την αναρχία
των ρυθµίσεων, την αναντιστοιχία εισφορών και παροχών.
Πράγµατι, επεµβαίνουµε και αναπροσαρµόζουµε εισφορές
που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Το Μετοχικό Ταµείο, για
παράδειγµα, των δηµοσίων υπαλλήλων, που, όπως ξέρετε, δεν
δίνει σύνταξη αλλά µέρισµα, δηλαδή θεωρητικά ό,τι έχουν εισφέρει οι δηµόσιοι υπάλληλοι, είχε τα εξής χαρακτηριστικά: 962
ευρώ ήταν η ετήσια κατάθεση από τους δηµοσίους υπαλλήλους
το χρόνο, 1.932 ευρώ ήταν το µέρισµα.
Πώς γινόταν αυτό, εφ’ όσον είχε µόνο 49.000.000 ευρώ έσοδα,
να µπορεί να καταβάλει αυτά τα ποσά; Πρώτον, διότι αρχικά χρηµατοδοτείτο από έναν κοινωνικό πόρο, ο οποίος δεν καταργήθηκε µε δικό µας νόµο, αλλά µε τον δικό σας ν.4254/2014.
Δεύτερον, γιατί απλώς συσσώρευε ελλείµµατα. Το 2015 αναγκαζόµαστε να εισφέρουµε 89.000.000 ευρώ το χρόνο και αντίστοιχο
ποσοστό το 2016, για να καλύψουµε τα ελλείµµατα αυτά. Ακριβώς γιατί δεν υπήρχε ισορροπία εισφορών-παροχών. Επιπλέον,
το 40% των µερισµατούχων του Μετοχικού Ταµείου ήταν άνθρωποι ηλικίας σαράντα ενός ως πενήντα πέντε ετών, που έπαιρναν
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το ίδιο µέρισµα µε τους άλλους, χωρίς προφανώς να έχουν εισφέρει ανάλογα ποσά.
Εµείς τώρα τι κάνουµε; Σεβόµαστε απολύτως τις εισφορές
που κατατέθηκαν. Ό,τι έδωσαν οι δηµόσιοι υπάλληλοι από τον
µισθό τους, κανείς δεν µπορεί να τα περιορίσει. Μάλιστα υπολογίζουµε κι ένα επιτόκιο απόδοσης ανάλογο µε αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος επί των εισφορών αυτών. Αναπροσαρµόζουµε
όµως και το µέρισµα, γιατί δεν είναι δυνατόν ο κρατικός προϋπολογισµός, δηλαδή στην πραγµατικότητα ο εργάτης, ο αγρότης,
όποιος δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος να επιδοτεί το µέρισµα των
τελευταίων.
Μια άλλη βασική αρχή του νοµοσχεδίου είναι η διάκριση των
προνοιακών και των ασφαλιστικών παροχών. ΕΚΑΣ: Ψηφίσατε ή
όχι, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, του Ποταµιού και του ΠΑΣΟΚ,
τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ µε τον ν.4336/2015;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Φυσικά όχι!
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Φυσικά! Γιατί
τώρα διαµαρτύρεστε; Η απάντηση είναι απλή. Γιατί είστε υποκριτές!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Την παραµονή της χώρας στην Ευρώπη ψηφίσαµε. Τώρα επικαλείστε τη Νέα Δηµοκρατία; Την πατρίδα προασπίσαµε όχι εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ήρεµα, ήρεµα!
Κύριε Βρούτση, θα έχετε την ευκαιρία να τα πείτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αντί να καταργήσουµε το ΕΚΑΣ και να µη βάλουµε τίποτα στη θέση του, όπως
κάνατε εσείς µε τις διαδοχικές καταργήσεις και µειώσεις παροχών, αντικαθιστούµε το ΕΚΑΣ µε την εθνική σύνταξη και µάλιστα
µε ένα τρόπο που παρέχει πληρέστερη προστασία.
Πρώτον, διότι το ΕΚΑΣ δινόταν µε έλεγχο πόρων, µε έλεγχο
εισοδηµάτων, µε εισοδηµατικά κριτήρια, όπως θέλει το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο και ορισµένες φωνές εδώ στη Βουλή να δίνονται και οι συντάξεις. Ενώ εµείς την εθνική σύνταξη τη δίνουµε
σε όλους και τη δίνουµε µε τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε αθροιζόµενη µε τα ποσοστά αναπλήρωσης που προστατεύουν τα χαµηλά εισοδήµατα, να εξασφαλίζουµε τους συνταξιούχους από
τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Ακριβώς τις αρχές αυτές της ισονοµίας –ίδιοι κανόνες για
όλους- τις υπηρετεί και το οργανωτικό σχήµα, το οποίο προτείναµε, δηλαδή ένας ενιαίος φορέας µε όλους τους Έλληνες
ασφαλισµένους εκεί.
Ακούω προτάσεις από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για
τρία ταµεία. Εφόσον υπηρετούνταν οι αρχές της ισονοµίας, θα
έλεγε κανείς ότι το οργανωτικό σχήµα αυτό δεν έχει σηµασία, αν
θα είναι ένα ή τρία. Πράγµατι, θα µπορούσαν να είναι και τρία.
Σας ρωτώ, όµως: Μας δήλωσαν οι επιστήµονες-ελεύθεροι
επαγγελµατίες, που είναι ασφαλισµένοι σήµερα στο ΕΤΑΑ, ότι
αρνούνται, δεν θέλουν να συνενωθούν µε τον ΟΑΕΕ, µε τους εµπόρους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το δικό σας αρνούνται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πώς θα µπορούσε να πάρει, λοιπόν, σχήµα ένα ενιαίο ταµείο αυτοαπασχολούµενων, όταν οι περισσότεροι από τους επιστήµονες αρνούνται αυτήν την εκδοχή;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σ’ εσάς λένε όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ο ΟΓΑ πώς θα
µπορούσε να είχε αυτόνοµη παρουσία, όταν ξέρετε ότι το 90,6%
των εσόδων του ΟΓΑ προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισµό και µόνο το 9,4% από τις εισφορές των αγροτών;
Γιατί, λοιπόν, προτείνετε πράγµατα που ξέρετε ότι είτε τα
απορρίπτουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόµενοι είτε εκ της φύσεώς τους
θα ήταν µη βιώσιµα, θνησιγενή εκ γενετής;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ο κ. Τσίπρας τα είπε αυτά. Δεσµεύθηκε για τον ΟΓΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Οικονόµου, θα
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µιλήσετε. Κρατήστε σηµειώσεις. Σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Γιατί είστε υποκριτές και δηµαγωγοί.
Τηρήσαµε απολύτως τις δεσµεύσεις µας απέναντι στους συνταξιούχους. Καµµία κύρια σύνταξη δεν θα µειωθεί.
Προβλέπουµε, πράγµατι, µια προσωρινή αναστολή καταβολής
–όχι περικοπή- που θα διαρκέσει µέχρι τα 2018 των πολύ υψηλών
συντάξεων, όσων αθροιστικά ξεπερνούν τα 3.000 ευρώ ως σώρευση περισσότερων συντάξεων ή τα 2.000 ευρώ ως ατοµική
σύνταξη. Δεν µπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό όσο αντιµετωπίζουµε τα εκρηκτικά ελλείµµατα που περιέγραψα προηγουµένως.
Σκεφθείτε. Πράγµατι, για το 2016 µειώνουµε κατά το 1% του
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος τη συνταξιοδοτική δαπάνη. Θυµόσαστε, όµως, πόσο σας είπα ότι είναι τα ελλείµµατα; Είναι 9%
του ΑΕΠ. Ακόµα και αν δεν ήταν στο µνηµόνιο αυτή η πρόβλεψη
για µείωση 1%, δεν θα µπορούσαµε να ανεχθούµε την ύπαρξη
ελλειµµάτων της έκτασης του 9%. Δεν υπάρχουν συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης που µπορούν να επιβιώσουν µε τόσο µεγάλα
ελλείµµατα.
Εµείς, όµως, θέλαµε, επίσης, να µην επιβαρύνουµε πάλι τα συνήθη θύµατα, αυτούς που είχαν υποστεί τις έντεκα µειώσεις και
γιατί ήταν οριζόντιες και άδικες. Δεν αφορούσαν, δεν ήταν σχετικές µε τις εισφορές που είχαν καταβάλει. Απλώς, επιβάλλονταν
ανάλογα µε το ύψος της σύνταξης.
Πράγµατι, µπορεί να υπήρχαν άνθρωποι στα λεγόµενα ευγενή
ταµεία, που η πατρωνία είχε δώσει ειδικές ρυθµίσεις, στο πλαίσιο
του δικού σας παλιού, πελατειακού συστήµατος, των ειδικών
ρυθµίσεων και των χαρών. Όµως µπορούσαν να αφορούν και άλλους ανθρώπους που τη µάτωσαν τη σύνταξή τους, που δούλεψαν σαράντα και σαράντα πέντε και πενήντα χρόνια.
Εµείς, επειδή θέλουµε οι κανόνες ισότητας που εφαρµόζουµε
να µην αφορούν µόνο τις κοινωνικές τάξεις, αλλά να εφαρµόζονται και διαγενεακά, για πρώτη φορά εφαρµόζουµε τους ίδιους
κανόνες υπολογισµού της σύνταξης και για το παρελθόν και για
το µέλλον. Θα επανυπολογιστούν οι παλιές συντάξεις και οι επικουρικές και οι κύριες, ούτως ώστε µε την ωρίµανση του συστήµατος σε πέντε, δέκα χρόνια όλοι οι συνταξιούχοι να είναι µιας
ταχύτητας, όχι όπως στο παρελθόν που το πολιτικό σύστηµα,
που δεν ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες του, έστελνε τον λογαριασµό στο µέλλον και υπήρχαν ασφαλισµένοι µε άλλο καθεστώς
πριν το 1993, µετά το 1993, πριν το 2011, µετά το 2011, πριν το
2015, µετά το 2015.
Όσον αφορά τις επικουρικές, η τελευταία µείωση που κάνατε
στις επικουρικές σε µερική εφαρµογή της ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος ήταν 5,2% το 2014. Αν εφαρµόζαµε τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος, έχοντας να αντιµετωπίσουµε το έλλειµµα που
µας κληρονοµήσατε -869 εκατοµµύρια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- των επικουρικών ταµείων, θα έπρεπε να µειώσουµε όλες
τις επικουρικές συντάξεις κατά 26%.
Αντί γι’ αυτό, µε την ρήτρα βιωσιµότητας που ήδη συµφωνήσαµε τον Ιούλιο, µπορούµε να καλύπτουµε αυτά τα ελλείµµατα
χρησιµοποιώντας και το εργαλείο της σχετικής αύξησης των εισφορών και το εργαλείο της χρήσης των αποθεµατικών, κάτι που
εσείς δεν το είχατε διαπραγµατευτεί και δεν το είχατε πάρει. Η
προσαρµογή, λοιπόν, των επικουρικών αφορά λιγότερους από
το 10% των σηµερινών συνταξιούχων, συγκεκριµένα το 7,5% διακόσιες µία χιλιάδες συνταξιούχους- και αντί να καλύψουµε τα
869 εκατοµµύρια του ελλείµµατος, όλα από την αναπροσαρµογή
αυτή, µόνο 300 εκατοµµύρια πρόκειται να επιβαρυνθούν το 7,5%
των σχετικά πιο εύπορων συνταξιούχων.
Σχετικά µε τις αναπηρικές συντάξεις: καµµία αναπηρική σύνταξη δεν θίγεται. Δεν έχουµε εισάγει νέους κανόνες για τις αναπηρικές συντάξεις. Ακριβώς επειδή αντιµετωπίζαµε ένα άναρχο
σύστηµα ρυθµίσεων, διατηρήσαµε σε ισχύ όλες τις υφιστάµενες
ρυθµίσεις για τις αναπηρικές συντάξεις, µέχρις ότου τις αντικαταστήσουµε, εντός του 2016, βάσει πορίσµατος µιας επιτροπής
στην οποία θα συµµετέχουν και οι άνθρωποι µε αναπηρία, η ΕΣΑΜΕΑ και άλλοι εκπρόσωποι των ανθρώπων µε αναπηρία.
Σας ρωτώ ξανά για την αντίρρηση που έχετε για την αύξηση
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των εισφορών: Τι θα θέλατε να κάνουµε; Να κόψουµε τις συντάξεις; Να µας το πείτε, γιατί αν δεν µας το πείτε, είστε –όπως είπα
προηγουµένως- δηµαγωγοί και υποκριτές.
Για τους νέους, τώρα, έχω πει επανειληµµένα ότι το σύστηµά
µας δίνει καλύτερες συντάξεις και µικρότερη υποχρέωση εισφορών για όσους έχουν εισόδηµα κάτω από 1.000 ευρώ. Ξέρετε
πόσοι είναι αυτοί; Το 87% των µισθωτών, το 90% των αυτοαπασχολούµενων, το 99,4% των αγροτών.
Κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας,
ακούσατε αυτά τα νούµερα; Στο δεκατηµόριο των πιο εύπορων
Ελλήνων -οι Έλληνες, δηλαδή, που θεωρούνται σήµερα εύποροι
εξαιτίας της πολιτικής φτωχοποίησης που εφαρµόσατε για τέσσερα χρόνια- είναι οι Έλληνες που έχουν µόνο από 1.000 ευρώ
και πάνω. Εκεί καταντήσατε την χώρα, να θεωρούνται εύποροι,
µε βάση τις διεθνείς στατιστικές που έτσι θεωρούν όσους ανήκουν στο ανώτατο 10% του πληθυσµού, αυτοί που έχουν 1.000
ευρώ και πάνω.
Εµείς, λοιπόν, για το 90% του πληθυσµού παρέχουµε πληρέστερη προστασία. Τα ποσοστά αναπλήρωσης του νέου συστήµατος είναι 98% για εισόδηµα έως 750 ευρώ, 85% για εισόδηµα
έως 1.000 ευρώ, ακόµα και αν δεν υπολογίσουµε τις επικουρικές.
Είναι καλύτερα, λοιπόν, για όλους, για τα µικρά εισοδήµατα,
για τους µικρούς χρόνους ασφάλισης, όχι απλώς καλύτερα από
τον ν.3863/2010 και τον ν. 3865/2010 αλλά καλύτερα ακόµα και
από τον ν.3092/2002 (Ρέππα), νόµο που είχε ψηφιστεί όταν το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν µας, ο πλούτος της χώρας, ήταν
πολύ µεγαλύτερος από τον σηµερινό. Ακόµα και για τα δεκαπέντε έτη ασφάλισης, ακόµα και για µέσο όρο αµοιβών µόνο 500
ευρώ, το νέο σύστηµα εξασφαλίζει σύνταξη 403 ευρώ, που θα
είναι πολύ υψηλότερη από την σηµερινή κατώτατη σύνταξη του
ΙΚΑ, που λόγω των µειώσεων του ελάχιστου ηµεροµισθίου είναι
πλέον 392,7 ευρώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Εσείς την κάνατε τόσο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Η φτωχοποίηση
και η εφαρµογή των νόµων της εργασιακής τετραετίας. Εµείς
ανατρέπουµε αυτές τις πολιτικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, µην
απαντάτε, γιατί δεν θα σας αφήσω πάνω από δύο λεπτά επιπλέον.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ένα λεπτό µόνο
και ολοκληρώνω.
Οι εισφορές είπα και προηγουµένως, γιατί προσωρινά θα πρέπει να µείνουν σε αυτό το επίπεδο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κατσώτη, ήρεµα, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μα, αυτός την έκανε, η Κυβέρνησή
του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα τα πείτε µετά. Θα
τα πει ο κ. Παφίλης στην οµιλία του, ο εισηγητής σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Απλώς για να
υπάρχουν µέτρα σύγκρισης και να ακουστούν οι αριθµοί: οι εισφορές για την κύρια σύνταξη στην Ελλάδα είναι 20%, στην
Ισπανία είναι 28,3%, στην Τσεχία είναι 28%, στη Σλοβακία είναι
27%, στη Σλοβενία είναι 24,4%, στην Αυστρία είναι 23%.
Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες ειδικά, οι εισφορές κυµαίνονται µεταξύ του 22% στη Γαλλία και 33,15% στη Σλοβακία.
Είναι αλήθεια ότι εάν συνυπολογίσουµε την επικουρική σύνταξη και την υγεία, η επιβάρυνση για τους ελεύθερους επαγγελµατίες φτάνει στο 38%, όση άλλωστε είναι και για τους µισθωτούς. Μην το ξεχνάτε αυτό. Στην πραγµατικότητα εφαρµόζουµε
παντού τους κανόνες που ίσχυαν µέχρι σήµερα για τους µισθωτούς, για να πάψουν να είναι αυτοί τα συνήθη υποζύγια που τραβούν µόνοι τα βάρη του συστήµατος.
Είχα καλέσει επανειληµµένα τους κλάδους των επιστηµόνων
να µας δηλώσουν αν θα ήθελαν να υπάρχει ένα επαγγελµατικό
ταµείο που θα αναλάβει το βάρος της επικουρικής σύνταξης και
της υγείας, ώστε αυτό το 38% να περιοριστεί στο 27%. Δεν είχα,
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όµως, καµµία τέτοια πρόταση από τους κλάδους των επιστηµόνων, παρά την επανειληµµένη πρόσκληση προς διάλογο που
τους απηύθυνα.
Για να ολοκληρώσω, το σύστηµά µας φέρνει µία τοµή στο
ασφαλιστικό, µία τοµή που επί δεκαετίες είχε ανάγκη ο τόπος και
που το παλιό πολιτικό σύστηµα, ακριβώς λόγω της υποκρισίας,
της δηµαγωγίας, αλλά κυρίως της εµµονής του σε ρυθµίσεις µεµονωµένες, άναρχες και πελατειακές, δεν µπορούσε να επιχειρήσει. Τώρα είναι η στιγµή.
Δεν µπόρεσα να µιλήσω για πολλά πράγµατα που αφορούν
στο νοµοσχέδιο, για τη βοήθεια που δίνουµε στους φτωχότερους
και τους πιο αδύναµους, για τα µπλοκάκια που θα πληρώνουν
6,5% της ασφαλιστικής επιβάρυνσης και όχι ό,τι πλήρωναν µέχρι
τώρα για το επίδοµα υπερηλίκων, για την επέκταση των δικαιούχων των ασφαλιστικών παροχών και σ’ αυτούς που θα έχουν σύµφωνο συµβίωσης.
Σας καλώ, λοιπόν, έστω και την τελευταία στιγµή να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα αυτό όπως του πρέπει, ως ένα εθνικό θέµα
που χρειάζεται να συζητηθεί χωρίς το βάρος της δηµαγωγίας και
της υποκρισίας, ώστε να βρούµε τη λύση για το µέλλον, όχι µόνο
για τους συνταξιούχους και τους νυν εργαζόµενους, αλλά και για
τα παιδιά µας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλώ στο Βήµα τον
εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωνσταντίνο Μπάρκα και παρακαλώ να
ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστηµα εγγραφής. Θέλω, όµως, να είµαι
ειλικρινής µε τους συναδέλφους και να πω ότι για όσους θα εγγραφούν απ’ αυτήν τη στιγµή, πέραν των σαράντα πέντε που
έχουν δοθεί από τα κόµµατα για τους τρεις κύκλους, οι πιθανότητες να µιλήσουν είναι απειροελάχιστες. Το λέω αυτό από σήµερα, για να µην αρχίσουν αύριο οι γκρίνιες. Τυπικά πάντως
έχετε το δικαίωµα να εγγραφείτε και µακάρι να υπάρξει χρόνος
να µιλήσετε.
Κύριε Μπάρκα, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα µου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας–Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήµατος–Ρυθµίσεις
φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» ως ένα εθνικό θέµα, καθώς αφορά όλους όσους διαβιούν
στη χώρα µας ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης, θρησκείας και φύλου. Είναι ένα θέµα
εθνικό, γιατί επηρεάζει το παρόν αλλά και το µέλλον όλων µας. Γι’
αυτούς τους λόγους δεν χωράνε µικροκοµµατικές σκοπιµότητες,
λαϊκισµός και δηµαγωγία. Αντιθέτως, χρειάζεται υπευθυνότητα και
ωριµότητα ώστε να επανακτήσουµε την αξιοπιστία του ελληνικού
ασφαλιστικού συστήµατος.
Σήµερα το ασφαλιστικό σύστηµα βρίσκεται σε οριακή κατάσταση και αυτό είναι µια αντικειµενική αλήθεια. Σ’ αυτήν την κατάσταση, όµως, δεν φτάσαµε τυχαία. Φτάσαµε λόγω πολιτικών
επιλογών του παλιού δικοµµατισµού. Να σας υπενθυµίσω το τζογάρισµα των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων στο Χρηµατιστήριο στα τέλη της δεκαετίας του ‘90; Να σας υπενθυµίσω
την υπόθεση µε τα δοµηµένα οµόλογα; Να σας υπενθυµίσω το
καταστροφικό PSI του 2012, όπου 12 δισεκατοµµύρια των Ελλήνων φορολογουµένων έκαναν φτερά; Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Οι παλιές πολιτικές δυνάµεις, Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ,
αγνοούσαν τον κόπο και τον ιδρώτα των πολιτών που πλήρωναν
µε συνέπεια τις ασφαλιστικές τους εισφορές προκειµένου να
συντηρήσουν κοµµατικούς στρατούς, συντεχνίες και πελατειακά
δίκτυα.
Μάλιστα, ορισµένοι συνάδελφοι ακόµα και σήµερα, όχι µόνο
δεν έχουν κάνει αυτοκριτική για τα εγκληµατικά λάθη στον παρελθόν, αλλά προσποιούνται ότι είναι υπερασπιστές της κοινωνικής ασφάλισης. Επί της ουσίας, δεν ενδιαφέρονται για το
κοινωνικό κράτος και την κοινωνική ασφάλιση. Επιδιώκουν µόνο
το ξήλωµα κάθε κοινωνικής προστασίας για να ενισχύσουν τις
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Νέα Δηµοκρατία έλεγε κάτι, το οποίο συνεχίζει να λέει
ακόµα και σήµερα, ότι η συµφωνία αυτή οδηγεί σε µονόδροµο
σε σχέση µε το ασφαλιστικό, στον µονόδροµο της πλήρους περικοπής των επικουρικών συντάξεων. Υποστήριζε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, τον Σεπτέµβρη, ότι οι αλλαγές
στο ασφαλιστικό θα οδηγήσουν, όποια και αν είναι η κυβέρνηση
-έλεγε τότε-, σε περικοπές συντάξεων, που θα ισούται σίγουρα
µε µία σύνταξη ανά έτος. Αυτά µας έλεγε τότε και µας τα παρουσίαζε ως µια αναπόφευκτη µοίρα, σαν να µην είχε σηµασία, όπως
έλεγαν τότε, ποιος θα είναι κυβέρνηση.
Βεβαίως είναι λογικό να σκέφτονται έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος
που είχαν µάθει και έχουν µάθει να κάνουν πολιτική, υλοποιώντας
χωρίς δεύτερη σκέψη τις συνταγές που τους προτείνει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η Νέα Δηµοκρατία έχει επιλέξει µε
σαφήνεια ιδεολογικό και πολιτικό στρατόπεδο. Είναι το στρατόπεδο του ακραίου νεοφιλελευθερισµού, της ασύδοτης αγοράς
και του οικονοµικού πολέµου όλων εναντίον όλων. Βεβαίως αυτό
είναι δικαίωµά της, όπως όµως είναι και δικό µας δικαίωµα, αλλά
ταυτόχρονα και υποχρέωσή µας να κάνουµε τα πάντα, ώστε αυτή
η πολιτική να ηττηθεί µια και καλή, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά
και στην Ευρώπη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν νοµοσχέδιο δεν ήταν
µια εύκολη υπόθεση. Η ελληνική Κυβέρνηση έδωσε σκληρές
µάχες κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης µε τους δανειστές. Θα σας αναφέρω τα ακόλουθα:
Η Κυβέρνηση κατάφερε να προστατέψει απόλυτα τις κύριες
συντάξεις, ενώ οι δανειστές απαιτούσαν περικοπές 30% σε όλες
τις κύριες συντάξεις.
Η Κυβέρνηση κατάφερε να προστατέψει όλες τις συντάξεις,
ενώ οι δανειστές απαιτούσαν περικοπές των επικουρικών συντάξεων ύψους 800 εκατοµµυρίων ευρώ και εφαρµογή της ρήτρας
µηδενικού ελλείµµατος, που είχε συµφωνήσει η Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, δεν θα
είµαστε εµείς που θα κάνουµε τη δωδέκατη οριζόντια περικοπή
στις συντάξεις.
Η Κυβέρνηση προστάτεψε απολύτως τα επιδόµατα τέκνων, τις
συντάξεις αναπηρίας και τα αναπηρικά επιδόµατα, ενώ οι δανειστές απαιτούσαν κατάργηση επιδοµάτων τέκνων και µεγάλες περικοπές στις συντάξεις αναπηρίας και τα επιδόµατα.
Στην Ολοµέλεια της Βουλής εισάγεται, λοιπόν, σήµερα ένα νοµοσχέδιο που βρίσκεται ήδη από τον Γενάρη στη δηµοσιότητα
προς διαβούλευση. Τις τελευταίες ηµέρες µάλιστα, διάφορα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης λένε ότι δήθεν επιλέξαµε τον αιφνιδιασµό.
Και αναρωτιέται κάποιος: Αλήθεια, πόσο θράσος µπορεί να
έχει κανείς; Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε τα τελευταία χρόνια µεταρρύθµιση που να έχει συζητηθεί τόσο εκτενώς. Πρόκειται για ένα
νοµοσχέδιο που είχαν την ευκαιρία να επεξεργαστούν οι κοινωνικοί φορείς και να καταθέσουν προτάσεις ή βελτιώσεις, οι
οποίες µάλιστα, στο µέτρο του εφικτού, έγιναν δεκτές και ενσωµατώθηκαν στο κείµενο του νοµοσχεδίου, γιατί όταν εµείς µιλάµε
για διάλογο, το εννοούµε και το κάνουµε πράξη. Δεν παίζουµε
κρυφτό µε την κοινωνία.
Το παρόν νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης αποτελεί µια ριζοσπαστική τοµή τόσο για την οργάνωση όσο και για τη λειτουργία της
κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα µας, καθώς διαπνέεται από τις
αρχές τις ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης:
Ισονοµία, γιατί πρώτη φορά θεσπίζονται όµοιοι κανόνες για
όλους, είτε πρόκειται για παλιούς είτε για νέους ασφαλισµένους,
είτε πρόκειται για εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα είτε πρόκειται για εργαζόµενους στον δηµόσιο τοµέα, χωρίς πελατειακές
πρακτικές, χωρίς διακρίσεις.
Κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί µέσα από την προτεινόµενη ρύθµιση η Κυβέρνηση αµβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, προσφέροντας µεγαλύτερη βοήθεια στους αδύναµους. Κάθε πολίτης θα
εισφέρει ανάλογα µε τη δύναµή του, που σηµαίνει περισσότερο
αυτοί που έχουν πολλά, λιγότερο αυτοί που έχουν λιγότερα.
Έτσι, παραµένοντας πιστοί στην τήρηση των αρχών µας θα
θέσουµε σε εφαρµογή ένα δηµόσιο, καθολικό και αναδιανεµη-
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τικό ασφαλιστικό σύστηµα, µε ενιαίους, ισότιµους κανόνες για
όλους, µε σεβασµό σε κάθε πολίτη της χώρας µας.
Για εµάς η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας είναι
βασικός µας προσανατολισµός και επιδίωξη.
Για εµάς η στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων
είναι στο επίκεντρο της πολιτικής µας.
Για εµάς η αναδιανοµή είναι στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης
και διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη.
Παράλληλα, µε το παρόν νοµοσχέδιο έχουµε ξεκάθαρο προσανατολισµό:
Στοχεύουµε στο να δώσουµε βιωσιµότητα σε ένα ασφαλιστικό
σύστηµα που βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, να αποκαταστήσουµε την εµπιστοσύνη των ασφαλισµένων προς το κράτος και την αξιοπιστία του, να εγγυηθούµε υγειονοµική περίθαλψη
και συντάξεις αξιοπρέπειας για όλους, να εφαρµόσουµε δίκαιη
φορολογία για όλους τους συµπολίτες µας, καθώς στο προτεινόµενο σχέδιο νόµου είναι ενσωµατωµένες και φορολογικές διατάξεις.
Ακολούθως, θα παρουσιάσω συνοπτικά κάποιες από τις ρυθµίσεις που έρχονται να αλλάξουν ριζικά το τοπίο, στηρίζοντας
τις ασθενέστερες κοινωνικές οµάδες. Αρχικά θα ήθελα να τονίσω
ότι ο βασικός πυλώνας της µεταρρύθµισης είναι η πρόβλεψη
ενός και µόνο ενιαίου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, στο
πλαίσιο του οποίου συστήνεται ο ενιαίος φορέας κοινωνικής
ασφάλισης.
Και βέβαια τίθενται οι απαραίτητοι κανόνες εναρµόνισης εισφορών και παροχών, τόσο ανάµεσα σε νέους και παλιούς
ασφαλισµένους, όπως τους διέκριναν οι µέχρι τώρα ασφαλιστικές ρυθµίσεις, όσο και σε ασφαλισµένους που προέρχονται από
τα επιµέρους ταµεία και µάλιστα µε τέτοιο τρόπο που να ελαχιστοποιεί την όποια αδικία από την προσαρµογή στη νέα κατάσταση.
Έτσι, απλοποιείται ουσιαστικά το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Καθιερώνονται κανόνες, µε αναδιανεµητικό χαρακτήρα,
αλλά και εξασφαλίζεται η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του
ασφαλιστικού συστήµατος.
Ο νέος θεσµός της εθνικής σύνταξης αποτελεί µια από τις βασικότερες ρυθµίσεις του νέου ασφαλιστικού συστήµατος. Εισάγεται µε το παρόν νοµοσχέδιο για πρώτη φορά, προκειµένου να
αντιµετωπιστεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός.
Η εθνική σύνταξη χρηµατοδοτείται απευθείας από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Αυτό σηµαίνει ότι κανένας πολίτης πλέον δεν
θα µείνει χωρίς εισόδηµα. Δεν εξαρτάται η εθνική σύνταξη από
το ύψος των εισφορών που κατέβαλε ο ασφαλισµένος, ούτε από
το ύψος των αποδοχών κατά τη διάρκεια του εργασιακού του
βίου. Η εθνική σύνταξη, όµως, στέκεται και σαν ανάχωµα στη
φτώχεια για ακόµα ένα λόγο, γιατί ισοδυναµεί µε ρήτρα ανάπτυξης και µάλιστα µόνο µε ανοδική πορεία.
Αυτό σηµαίνει ότι σε µια οικονοµία µε ανάπτυξη, το ποσό της
εθνικής σύνταξης θα αυξάνεται όσο αυξάνεται ο ΑΕΠ. Στο κατώτατό του όριο, όµως, έχει κλειδώσει το σηµερινό. Στο ποσό της
εθνικής σύνταξης έρχεται να προστεθεί το αναλογικό µέρος, µε
ποσοστά που ορίστηκαν στο ανώτατο επιτρεπόµενο όριο, που
ήταν δυνατό µε βάση την κατάσταση της σηµερινής ελληνικής
οικονοµίας.
Σε κάθε περίπτωση τη µεγαλύτερη αναπλήρωση εισοδηµάτων
εξασφαλίζουν οι χαµηλότερες οικονοµικά κατηγορίες εργαζόµενων, σε πλήρη εναρµόνιση µε τις επιταγές του Συντάγµατος.
Εθνική σύνταξη και ανταποδοτική σύνταξη αποτελούν την κύρια
σύνταξη των ασφαλισµένων.
Όµως και οι ήδη καταβαλλόµενες συντάξεις προστατεύονται
πλήρως, γιατί εισάγεται η ρύθµιση της προσωπικής διαφοράς
για τους ήδη συνταξιούχους, έτσι ώστε να µην αδικηθούν. Η προσωπική διαφορά θα µείνει παγωµένη, συµψηφιζόµενη κατ’ έτος
µε την αύξηση του ΑΕΠ, που θα οδηγεί στην αύξηση του ποσού
των νέων συντάξεων.
Επίσης, η καταβολή της εφάπαξ παροχής αποσυνδέεται από
το τυχαίο γεγονός του αριθµού των αιτήσεων κατ’ έτος συνταξιοδότησης. Οι ασφαλισµένοι παίρνουν το ποσό που δικαιούνται,
µε βάση τις εισφορές τους και κατά το δυνατόν όσο πιο κοντά
σε αυτές, έτσι ώστε να αποκαθίσταται εν γένει η αδικία που έχει
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ήδη δηµιουργηθεί.
Ακόµα θεσπίζεται ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για
τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς µισθωτών
και εργοδοτών. Και βέβαια για πρώτη φορά καθιερώνεται η υποχρεωτική ταυτόχρονη καταβολή µισθού, ασφαλιστικών εισφορών
και φόρου µισθωτών υπηρεσιών µέσω τραπεζών, έτσι ώστε να
περιοριστεί το φαινόµενο της απλήρωτης εργασίας που έχει
λάβει τροµακτικές διαστάσεις στην Ελλάδα της κρίσης.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τους νέους ελεύθερους επαγγελµατίες
και αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες παρέχονται σηµαντικότατες διευκολύνσεις, έτσι ώστε να ενισχυθεί η εισφοροδοτική
τους ικανότητα, η οποία είχε µειωθεί µε τις υπέρογκες εισφορές
που τους είχαν επιβληθεί ανεξαρτήτως εισοδήµατος.
Επίσης, για τους αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες, τους
προερχόµενους από το ΕΤΕΑ εισάγονται για τέσσερα χρόνια ευνοϊκότερες µεταβατικές ρυθµίσεις, οι οποίες ορίζουν εκπτωτικές
προσαρµογές ανάλογα µε το εισόδηµα από 5% έως 50%.
Ιδιαίτερα ευνοϊκές είναι και οι ρυθµίσεις για τους ασφαλισµένους στον ΟΓΑ. Χωρίς την ασφαλιστική µεταρρύθµιση η βασική
σύνταξη του αγρότη, όπως όλοι γνωρίζουµε, µέσα στα επόµενα
χρόνια θα πήγαινε στο µηδέν. Σήµερα είναι µόλις 172 ευρώ. Επαναλαµβάνω ότι σε δέκα χρόνια από σήµερα η σύνταξη του
αγρότη θα ήταν 0 ευρώ.
Στον αντίποδα, µε την πρόταση που θα ψηφίσουµε εξασφαλίζουµε την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ συν το ανταποδοτικό
µέρος που στηρίζεται στις καταβληθείσες εισφορές, πράγµα που
σηµαίνει ότι ένας µέσος σηµερινός αγρότης θα πάρει κανονική
σύνταξη, όπως όλοι οι εργαζόµενοι.
Ως ελάχιστη βάση υπολογισµού είναι το 70% του µισθού του
ανειδίκευτου εργάτη, ενώ παρέχεται αυξηµένη περίοδος προσαρµογής µε τη σταδιακή αύξηση ποσοστού τόσο για την κύρια
σύνταξη όσο και για την υγειονοµική περίθαλψη.
Για πρώτη φορά οι αγρότες αντιµετωπίζονται από το ασφαλιστικό σύστηµα ισότιµα σαν όλους τους άλλους ασφαλισµένους.
Θα τους καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της εθνικής σύνταξης
και ταυτόχρονα θα υπάρχει ειδική µέριµνα ως προς τις εισφορές,
λόγω των δύσκολων συνθηκών του επαγγέλµατός τους.
Οι δύσκολες οικονοµικές συνθήκες παρήγαγαν ή τροφοδότησαν και δύο φαινόµενα που απαιτούν την άµεση ανάληψη δράσης προκειµένου να καταπολεµηθούν. Δεν µπορούµε να
συνεχίσουµε να κλείνουµε τα µάτια τόση στην ανασφάλιστη όσο
και στην απλήρωτη εργασία.
Αναλαµβάνουµε την ουσιαστική πρωτοβουλία να καθιερώσουµε ελάχιστο αριθµό εργαζοµένων ανά επιχείρηση, κάτι που
θα προκύπτει βάσει εξειδικευµένων κριτηρίων. Και συνακόλουθα,
αν προκύψουν άδικα αποτελέσµατα, ο εργοδότης θα έχει τη δυνατότητα να αµφισβητήσει τα αποτελέσµατα αυτά. Αυτό σηµαίνει
ότι δεν µπορεί πλέον κανείς εργοδότης να κερδοσκοπεί εις
βάρος των εργαζοµένων που στερούνται την ασφάλειά τους.
Καθιερώνεται, επίσης, προνοιακή παροχή, το επίδοµα αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Ελαστικοποιούνται οι ιδιαίτερα αυστηρές διατάξεις του ν.4093/2012 που είχαν οδηγήσει
σε αποκλεισµό από την παροχή µεγάλου αριθµού ανασφάλιστων
υπερηλίκων. Με αυτόν τον τρόπο, κανείς δεν θα µείνει χωρίς ελάχιστο εισόδηµα. Ακόµη και όσοι δεν θα δικαιούνται εθνική σύνταξη θα λαµβάνουν 360 ευρώ µηνιαίως.
Σχετικά µε τις φορολογικές διατάξεις του νοµοσχεδίου, θα
ήθελα να επισηµάνω ότι βασίζονται στις αρχές της ισονοµίας και
της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ισονοµία, γιατί πλέον οι φορολογική
κλίµακα γίνεται ενιαία για µισθούς και συντάξεις και απλοποιείται
το φορολογικό σύστηµα. Κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί οι προτεινόµενες διατάξεις θα εξορθολογήσουν το σύστηµα στη βάση
µιας προοδευτικής και δικαιότερης φορολόγησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η νέα πρόταση για το φορολογικό σύστηµα παίρνει ως βάση
και την οικογενειακή κατάσταση. Και πιστεύουµε ότι µε αυτόν
τον τρόπο αποκαθίσταται µια αδικία των τελευταίων χρόνων,
όπου τα παιδιά αποτελούσαν ουσιαστικά κριτήριο φορολογικής
επιβάρυνσης, παρά τον αυξηµένο οικογενειακό προϋπολογισµό.
Κι εδώ θα ήθελα να κάνω µια αναφορά στην τροπολογία για
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το αφορολόγητο. Κρινόταν η αξιολόγηση και ήταν δεδοµένο ότι
δεν θα κάναµε το χατίρι να ρίξουµε την κοινωνία στα δικά σας
χέρια, γιατί γνωρίζει τι θα πει κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ.
Μειώνεται, λοιπόν, το αφορολόγητο στο ποσό των 1.900 ευρώ
χωρίς εξαρτηµένα τέκνα. Δεύτερη περίπτωση: Η µείωση του
φόρου ανέρχεται σε 1.950 ευρώ για φορολογούµενο µε ένα
εξαρτηµένο τέκνο, σε 2.000 ευρώ για δύο εξαρτηµένα τέκνα και
σε 2.100 ευρώ για τρία εξαρτηµένα τέκνα και άνω.
Επίσης, βάζουµε αφορολόγητο στους αγρότες που ως σήµερα ήταν εκτός του δικού σας συστήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπάρκα, κλείνετε σιγά σιγά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους, µε βάση την πρόταση
που καταθέτουµε, το 61% των φορολογουµένων θα πληρώνει
από εδώ και στο εξής µικρότερο φόρο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, από φορολογούµενους χωρίς τέκνα έως δύο παιδιά η επιβάρυνση στο εισόδηµά τους ως 22.000 ευρώ είναι µικρή και κατά
µέσο όρο δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ τον χρόνο.
Εν κατακλείδι, το προτεινόµενο σχέδιο νόµου και οι βασικές
αρχές που αυτό εισάγει, αναφορικά και το δίκαιο της κοινωνικής
ασφάλισης, εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, µε τρόπο σύµφωνο µε τις συνταγµατικές εγγυήσεις και τις προβλέψεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Παράλληλα, οι
φορολογικές διατάξεις διασφαλίζουν µια δικαιότερη φορολογία
για τους πολίτες της χώρας µας.
Γνωρίζαµε εξαρχής ότι η ευθύνη που αναλάβαµε είναι ιστορική
και ότι ο δρόµος µας θα είναι δύσβατος. Είναι ένας δρόµος,
όµως, που θα διανύσουµε µαζί µε τη µεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Και θα έχουµε πολλούς απέναντι: τα χρεωκοπηµένα
µέσα ενηµέρωσης, τα πρωτοσέλιδα της αντιδραστικής προπαγάνδας, τις παρασυνάξεις της διαπλοκής.
Ανοίγουµε τον δρόµο και χτίζουµε µια Ελλάδα στην οποία θα
υπάρχει κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, σταθερότητα και αξιοπρέπεια.
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και κατ’ επέκταση, ρύθµιση του δηµοσίου χρέους της χώρας µας, γίνεται πιο δυνατό να
υλοποιήσουµε τις µεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος
µας, ενισχύοντας περαιτέρω το κοινωνικό κράτος, µειώνοντας
την ανεργία, ακολουθώντας το µονοπάτι της ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Διότι αυτό το κράτος χρειάζεται
βαθιές τοµές και ρήξεις στο εσωτερικό του για να καταστεί δίκαιο και λειτουργικό, για να αρχίσει η Ελλάδα να θυµίζει µια
πραγµατικά ευρωπαϊκή χώρα και όχι κατ’ όνοµα, όπως την έφτιαξαν οι προηγούµενοι που την καταδίκασαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Διότι εµείς -ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- βρεθήκαµε σε αυτά
τα έδρανα για να υπηρετήσουµε οράµατα, ιδανικά και αξίες.
Είµαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουµε. Σε πείσµα των καιρών
θα βγάλουµε τη χώρα από τη βαθιά κρίση στο ξέφωτο της λογικής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστε τώρα τι θα σας πω. Έκανα έναν υπολογισµό.
Με την προϋπόθεση ότι θα σεβαστούµε τους χρόνους και όχι
αυτός που ανεβαίνει στο Βήµα, επειδή µιλάει, να µην τον νοιάζει
τι θα γίνει µετά, σήµερα οι σαράντα πέντε συνάδελφοι που είναι
καθορισµένοι από τα κόµµατα, οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, συνολικά όλοι χρειάζονται περίπου δέκα ώρες. Μένουν και δύο ώρες για
τρεις-τέσσερις Υπουργούς να µιλήσουν σήµερα. Αυτό σηµαίνει
ότι αύριο, εφόσον τηρηθούν οι χρόνοι και εφόσον συµφωνήσουµε ότι οι οµιλητές συνάδελφοι που εγράφησαν και έφθασαν
τους εκατό -εκατόν οκτώ, όπως µε ενηµερώνει η υπηρεσία- αντί
για επτά λεπτά να µιλούν πέντε λεπτά, ένας σηµαντικός αριθµός
των συναδέλφων θα µιλήσει αύριο από αυτούς που ενεγράφη-
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σαν έξω από τον κατάλογο των κοµµάτων. Αυτό µε βασική προϋπόθεση ότι θα σεβαστούµε όλοι τους χρόνους, διότι όταν
τρώµε όλοι δύο-τρία λεπτά ο καθένας, στερούµε χρόνο από τον
επόµενο συνάδελφο.
Σας κάνω την ενηµέρωση για να µη γίνοµαι κακός από το
Βήµα. Βεβαίως, οι εισηγητές και οι αγορητές, εφόσον δεν τους
φτάσει ο χρόνος, θα έχουν το ενάµισι επιπλέον λεπτό. Το Σώµα
συµφωνεί µε τα παραπάνω;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε. Η ενηµέρωση τελείωσε. Νοµίζω ότι έτσι αύριο τουλάχιστον τριάντα συνάδελφοι θα µιλήσετε και µε την προϋπόθεση,
βέβαια, ότι οι Αρχηγοί µας -για όλους ανεξαιρέτως µιλάω- τα είκοσι λεπτά δεν θα τα κάνουν πενήντα. Διότι, αν τα κάνουν πενήντα, αυτά που σας είπα ξεχάστε τα.
Κύριε Οικονόµου, έχετε τον λόγο. Ελάτε εις το Βήµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζαµε ότι µε
την κατάθεση του νοµοσχεδίου στην επιτροπή πάνω-κάτω θα είχαµε την εικόνα του ασφαλιστικού-φορολογικού που η Κυβέρνηση θα κατέθετε µετά από την κυοφορία πολλών µηνών και
συζητήσεων.
Βέβαια, ερχόµενοι σήµερα εις την Ολοµέλεια, βλέπουµε ότι ο
κατάλογος των µέτρων βασανισµού του λαού είναι ατελείωτος.
Έχουµε σήµερα καινούργια µέτρα. Δεν έχουµε ολοκληρωµένη
την τούρτα και αυτό το εφιαλτικό κοκτέιλ για τον ελληνικό λαό.
Σήµερα ήλθε το αφορολόγητο. Φοβούµαι ότι µέχρι αύριο Κυριακή στις δώδεκα, µας περιµένουν και άλλες τέτοιες ρουκέτες,
κύριοι Υπουργοί. Αφορολόγητο 600 ευρώ πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αυτός που παίρνει 600 ευρώ τον µήνα πρώτη φορά στην
Ελλάδα θα πληρώνει φόρο. Υπογραφή Τσίπρας. Μπράβο! Η φιλολαϊκή και κοινωνικά δίκαιη Κυβέρνηση! Κτυπάτε τα 600 ευρώ
εισόδηµα το µήνα και φέρνετε αφορολόγητο. Συγχαρητήρια!
Φοβούµαι ότι αυτό δεν θα είναι η τελευταία σας έκπληξη, αλλά
ας σχολιάσουµε και ας δούµε αυτές που έχουµε µέχρι τώρα.
Ασφαλιστικό-φορολογικό. Άκουσα µία προσπάθεια του Υπουργού -πίστευα ότι θα ήταν πιο ειλικρινής σήµερα- να δικαιολογήσει
τα αδικαιολόγητα, µια προσπάθεια να δικαιολογήσει την αναγκαιότητα του νοµοσχεδίου, µια προσπάθεια να δικαιολογήσει
την κατανοµή των βαρών, όπως την έχει προβλέψει.
Όµως, κύριε Υπουργέ, πραγµατικά για άλλη µια φορά -θα το
πω- είστε κατώτερος των περιστάσεων. Δεν λέτε την αλήθεια.
Θα παραφράσω την κλασική ελληνική παροιµία και θα πω «Γελάει ο ψεύτης, αλλά γελάει και ο νοικοκύρης», όπως λέει θυµόσοφα ο λαός.
Πείτε µου, γιατί δεν την φέρατε την λεγόµενη αναλογιστική µελέτη σας µέχρι τώρα; Είχατε κάτι να κρύψετε; Φέρατε χθες -και
το φέρατε στο και πέντε- ένα κείµενο. Πολύ καλά σας είπε ο
Βρούτσης ότι αυτό το κείµενο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για
να ονοµαστεί η προβολή προς το µέλλον το 2060 αναλογιστική
µελέτη. Αν αυτό το κείµενο, την προβολή, την θεωρήσουµε αναλογιστική µελέτη που την φέρατε στο και πέντε, αυτό λέει ότι µε
3 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι βιώσιµο το ασφαλιστικό σύστηµα
στην χώρα το 2016.
Μέχρι χθες λοιδορούσατε και αµφισβητούσατε την αναλογιστική µελέτη για το τέλος του 2014, η οποία πραγµατικά δεν
έµεινε στα χαρτιά, αλλά έχει το πραγµατικό της αποτέλεσµα
στον προϋπολογισµό του 2015 µε την λεγόµενη «περικοπή των
επικουρικών συντάξεων κατά 300 εκατοµµύρια ευρώ», αν θυµάστε καλά. Αυτήν την επιβάρυνση έβλεπε η αναλογιστική µελέτη
του 2014 µε την λεγόµενη «ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος», την
οποία οι του ΣΥΡΙΖΑ είχατε βγει σε όλα τα πάνελ, σε όλα τα
µπαλκόνια και ρίχνατε γοερό κλάµα.
Η αναλογιστική µελέτη του 2014 προέβλεπε 6% περικοπή των
επικουρικών. Την αµφισβητούσατε. Δεν την συζητούσατε. Λέγατε
ότι δεν υπάρχει.
Χθες ήρθατε στην επιτροπή, κύριε Κατρούγκαλε, και είπατε:
«Ναι, υπήρχε και η αναλογιστική του 2014», γιατί πρέπει να δικαιολογήσετε ότι υπάρχει και η αναλογιστική του 2016. Ξέρετε
ποια είναι η µεγάλη διαφορά των δύο αναλογιστικών µελετών,
αν πούµε ότι η δεύτερη είναι αναλογιστική; Είναι 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
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Πού οφείλονται τα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, κύριε Κατρούγκαλε, η διαφορά του τέλους του 2014 µε τα µέσα του 2016; Τι
γεγονός υπήρξε που στην µεν µία περίπτωση ήταν βιώσιµο το
ασφαλιστικό, όπως έλεγε η αναλογιστική του 2014 και τώρα λέτε
κι εσείς ότι θα είναι βιώσιµο; Έχουµε µία διαφορά, που την είπα.
Ούτε ένας µεγάλος σεισµός έγινε ούτε καµµία µεγάλη θεοµηνία
είχαµε. Τίποτα δεν έγινε απ’ αυτά. Ένα πράγµα έγινε, είχαµε Κυβέρνηση του κυρίου που έφυγε πριν από λίγο, του κ. Τσίπρα.
Αυτό το δυσάρεστο γεγονός για την χώρα έγινε, το οποίο επιβάρυνε µε 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ τους συνταξιούχους και τους
ασφαλιζόµενους µε την αποτυχία της πολιτικής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ; Κάτι ψελλίσατε ότι ήταν επιβαρυµένα κατά 9% του ΑΕΠ.
Κάτι µισόλογα λέγατε για την αναλογιστική του 2014. Για να
σας πω, αν ήταν έτσι και µε τις προβλέψεις της τότε αναλογιστικής, χρειάζονταν µόνο 300 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία πραγµατικά τα εφαρµόσατε, όχι εσείς αλλά ο διπλανός σας κύριος, ο
µεθεπόµενος, ο κ. Σκουρλέτης, ως ο τότε Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Εφαρµόσατε, κύριε Σκουρλέτη, τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος και 400 εκατοµµύρια ευρώ του 2015 εκόπησαν από τις επικουρικές. Μάλιστα, δεν συνέβη µόνο αυτό. Προλάβατε, βέβαια
και φύγατε µετά τις εκλογές…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Λάθος είναι αυτό!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όχι, κύριε Σκουρλέτη, δεν είναι καθόλου λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην κάνετε προσωπικές αναφορές, γιατί γίνεται ανταπάντηση. Κάντε γενική τοποθέτηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας άλλαξε ο κ. Τσίπρας µετά τις
εκλογές του Σεπτεµβρίου, αλλά τα 500 εκατοµµύρια ευρώ επιβαρύνσεις για τις επικουρικές µε την αύξηση των εισφορών -για
τον ΕΟΠΥΥ, βέβαια, για καλό σκοπό- δηλαδή το 2% και το 6%
στις κύριες και τις επικουρικές και στους δύο κλάδους συντάξεων δεν µπορούσατε να το υπογράψετε προφανώς λόγω της
συνείδησής σας. Όµως ο επόµενος Υπουργός, ο κ. Κατρούγκαλος, επιβάρυνε µε 500 εκατοµµύρια ευρώ το τελευταίο τετράµηνο του 2015.
Αυτοί δεν είναι λογαριασµοί; Αυτούς δεν τους εφαρµόσατε
εσείς ως πολιτικοί;
Όµως ακούσαµε σήµερα να αντικαθιστάτε την ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος, την δαιµονοποιηµένη, κύριε Κατρούγκαλε, µε
µία ρήτρα βιωσιµότητας. Έτσι το είπατε, έτσι δεν είναι;
Πείτε µου κάτι, κύριε Κατρούγκαλε. Σας έφερα ένα παράδειγµα.
Να το ακούσετε, λοιπόν, ξανά, παρ’ όλο που τα µέσα ενηµέρωσης
έχουν βρει αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο να διαµαρτυρηθούν κρύβοντας τις δικές σας αυτές τραγικές πολιτικές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, κύριε Μπάρκα µου, αλλά σήµερα είναι η κουφή µέρα, αύριο θα έρθουν τα αποκαλυπτήρια,
αύριο θα τα µάθουµε τα νέα. Σήµερα ακουγόµαστε µόνο µέσα
από το κανάλι της Βουλής. Αύριο δεν νοµίζω να υπάρχει κυλιόµενη απεργία.
Να σας πω, κύριε Κατρούγκαλε, για τη ρήτρα βιωσιµότητας.
Σας έφερα ένα παράδειγµα στην επιτροπή. Βάλατε τον «κόφτη»
στα 1.300 ευρώ. Είπατε ότι εκεί είναι πλέον οι πλούσιοι Έλληνες.
Τα 1.300 ευρώ είναι µεικτές επικουρικές και κύριες συντάξεις.
Και σας έφερα ένα παράδειγµα. Τι θα γίνει αν προσπεράσει τα
1.300 ευρώ ένας συνταξιούχος ο οποίος παίρνει 1.300 ευρώ
κύρια σύνταξη και παίρνει και 300 επικουρική; Υπάρχουν τέτοια
παραδείγµατα; Υπάρχουν χιλιάδες. Παίρνει 1.200 ευρώ κύρια
σύνταξη και 400 ευρώ επικουρική. Υπάρχουν τέτοια παραδείγµατα; Υπάρχουν χιλιάδες. Παίρνουν δηλαδή 1.500 ευρώ ή 1.600
ευρώ.
Λέτε ότι στα 1.300 το εγγυάστε. Από εκεί και πάνω; Πέταξε το
πουλάκι! Πάνε οι συντάξεις! Ποιες συντάξεις; Εγγυάστε ότι δεν
θα πειράξετε τις κύριες. Για πείτε µου, λοιπόν, θα κόψετε όλη
την επικουρική του ανθρώπου αυτού, των χιλιάδων συνταξιούχων
που έχουν πάνω από 1.300 ευρώ, µε «κόφτη» ο οποίος είναι 1.170
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ευρώ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, διότι µέσα έχετε ενσωµατώσει
και τις υγειονοµικές καλύψεις; Έπρεπε λίγο να το προσέξετε,
είναι 1.170 ευρώ ουσιαστικά.
Για πείτε µου, λοιπόν, κύριε Κατρούγκαλε, το εξής. Σας προκάλεσα στην επιτροπή και σας είπα: Πώς θα το ρυθµίσετε για
πάνω από τα 1.300 ευρώ, για αυτόν που παίρνει 1.400 ευρώ ή
1.500 ευρώ ή 1.600 ευρώ; Τις κύριες συντάξεις δεν τις κόβετε.
Θα κόψετε όλη την επικουρική και σας µάρανε το 6% της ρήτρας
µηδενικού ελλείµµατος!
Τι θα πείτε στον κόσµο, στους ατέλειωτους αυτούς φίλους και
ανθρώπους, στους συνταξιούχους, που τους έχουµε στις οικογένειές µας, τους έχουµε στο φιλικό και επαγγελµατικό µας περιβάλλον; Τι θα τους πείτε; Θα τους πείτε ότι θα τους κόψετε τις
επικουρικές γιατί είναι πλουτοκράτες, είναι πλούσιοι, γιατί είναι
άνθρωποι ευνοούµενοι επειδή παίρνουν 1.200 ευρώ και 1.300
ευρώ κύρια σύνταξη;
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι τα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ παραπάνω
λογαριασµός που φέρνετε στους συνταξιούχους είναι αποτέλεσµα της δικιάς σας τραγικής πολιτικής αυτούς τους δεκαέξι
µήνες. Θα µου πείτε «Μα, µέσα σε δεκαέξι µήνες;». Ναι, όταν
είσαι πολύ αποτυχηµένος µπορεί να φέρεις πολύ τραγικά αποτελέσµατα!
Το θέµα είναι άλλο. Είναι δίκαιη η κατανοµή;
Γελάστε! Να δούµε ποιος θα γελάσει τελευταίος, ειδικά µε
εσάς.
Η κατανοµή που κάνετε µέσα από το νοµοσχέδιο είναι δίκαιη;
Εµείς ισχυριζόµαστε ότι δεν είναι καθόλου δίκαιη, κύριε Κατρούγκαλε. Καθόλου δίκαιη! Έχω πάρει µία λίστα. Και ξέρετε
γιατί δεν είναι δίκαιη; Δεν θα τα επαναλάβω, σας τα είπα. Τους
δεκαπέντε µύθους –να το πω έτσι- και τα παραµύθια τα οποία
έχετε πει θα τα επαναλάβω µε άλλον τρόπο:
Για να σας πω: Το 2016-2019 πόσα θα κόψετε για να εξασφαλίσετε και να γίνετε και εσείς ένας καλός Υπουργός της τρόικας;
Το ΕΚΑΣ κόβεται κατά 200 εκατοµµύρια ευρώ το 2016. Του χρόνου, το 2017, θα κοπεί 400 εκατοµµύρια ευρώ. Το 2018 θα κοπεί
κατά 500 εκατοµµύρια ευρώ και 859 εκατοµµύρια ευρώ το 2019.
Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι; Ξέρετε πόσο κάνει αυτός ο λογαριασµός; Από τους χαµηλοσυνταξιούχους -από τους τριακόσιους
ογδόντα χιλιάδες αυτούς- κόβετε 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε
µία τριετία. Και έρχεται και µου λέει ο Κατρούγκαλος εδώ…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτό δεν το ψηφίσατε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μα, καλά δεν ντρέπεστε να το λέτε
αυτό; Είναι ντροπή να το λέτε συνέχεια αυτό. Ψήφισε πέρσι το
καλοκαίρι η Νέα Δηµοκρατία να κόψετε το ΕΚΑΣ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Φυσικά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Για να έχετε ευρώ στην τσέπη σας
ψηφίσαµε! Σας έφυγε ο Λαφαζάνης και όλη η Κοινοβουλευτική
Οµάδα, κύριε Κατρούγκαλε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το ψήφισε και
το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Οικονόµου,
προς τους συναδέλφους να απευθύνεστε, ακόµα και αν τα
ακούει ο Υπουργός. Πιο ήρεµα, δεν χρειάζεται φωνή.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ο καθένας έχει τον τρόπο του,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το λέω για να µας καταλαβαίνουν αυτοί που µας παρακολουθούν από την τηλεόραση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν θέλω υποδείξεις. Ο καθένας
έχει τον τρόπο του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Γι’ αυτό δεν το ψηφίζουµε, κύριε Οικονόµου, τώρα. Γι’ αυτό δεν το ψηφίζουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ακούστε µε, λοιπόν, όταν εµείς ψηφίσαµε πέρυσι εδώ -γιατί σας έφυγε η µισή Κοινοβουλευτική
Οµάδα και δεν µπορούσατε να εγγυηθείτε το ευρώ στην τσέπη
του ελληνικού λαού- ψηφίσαµε να µείνει η χώρα στο ευρώ. Ξέρετε τι θα έκανα εγώ στη θέση σας; Θα έλεγα και ένα ευχαριστώ
και θα ήµουν λίγο πιο ταπεινός.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να πω εγώ ευχαριστώ για την ψήφο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Έτσι µπράβο! Αφήστε εδώ τα υπόλοιπα. Πείτε ένα ευχαριστώ και µην είστε αλαζόνες.
Έχει υπογραφή Κατρούγκαλου-Τσίπρα το κόψιµο του ΕΚΑΣ,
κύριε Κατρούγκαλε, ό,τι και να κάνετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και την ψήφο
σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να πείτε
το ΕΚΑΣ εσείς το κόβετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και µε τη δική
σας ψήφο!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ξέρετε τι σηµαίνει; Κόβετε 1 δισεκατοµµύριο κάθε χρόνο από τους χαµηλοσυνταξιούχους. Αυτοί
που παίρνουν 400 ευρώ, θα µείνουν µε τα 400 ευρώ. Τα 250 ευρώ
τούς τα παίρνετε από την τσέπη.
Και κάνετε κάτι ωραία ταχυδακτυλουργικά κόλπα και λέτε «θα
πάω στην εθνική σύνταξη». Ποια είναι η εθνική σύνταξη;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Πες του να φέρει διάταξη µε την οποία
να την επαναφέρει, για να την ψηφίσουµε! Πες του να φέρει διάταξη! Για να τελειώνει η πλάκα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τώρα δεν θέλω να…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Σε καθοδηγεί!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ντροπή! Μην υποτιµάτε τον οµιλητή
σας!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Είναι παλιότερος στη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Δένδιας. Σε καθοδηγεί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ήρεµα, κύριοι συνάδελφοι! Συνεχίστε, κύριε Οικονόµου.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όµως και ο κ. Δένδιας αδιάβαστος;
Δεν ξέρει για την εθνική σύνταξη τίποτα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μακάρι να υπάρχουν πολιτικοί άνδρες σαν τον Δένδια, κύριε Μπάρκα! Ακούστε τον και εσείς λίγο!
Δεν θα πάθετε κακό στη ζωή σας.
Κύριε Κατρούγκαλε, ξέρετε πόσα εκατοµµύρια λέει η µελέτη
ότι θα κοπούν το 2016-2019 από τους νέους συνταξιούχους του
δηµοσίου; Θα κοπούν 689 εκατοµµύρια! Να µας ακούνε οι δηµόσιοι υπάλληλοι που νόµιζαν ότι µε τον ΣΥΡΙΖΑ άραξαν και βολεύτηκαν και «εντάξει, ωραία, είµαστε καλά». Θα πρέπει να ξέρουν
ότι οι συνταξιούχοι του δηµοσίου θα χάσουν σ’ αυτήν την τριετία
689 εκατοµµύρια! Από τις οικογενειακές παροχές οι συνταξιούχοι θα χάσουν 44 εκατοµµύρια. Από τις συντάξεις χηρείας θα χάσουν 369 εκατοµµύρια. Μιλάω για τις συντάξεις χηρείας! Από τις
επικουρικές µε τη ρήτρα βιωσιµότητας –για εξαφάνιση των επικουρικών λέµε εµείς!- θα κοπεί 1 δισεκατοµµύριο µέχρι το 2019.
Τα λέω λάθος τα νούµερα, κύριε Κατρούγκαλε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αθροίζετε για
κάθε χρόνο τα ίδια. Είναι 300 εκατοµµύρια!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, άλλο εισόδηµα είναι το 2016,
άλλο εισόδηµα το 2017, άλλο το 2018 και άλλο το 2019. Τι να
κάνω; Για πείτε µου! Τι να κάνω; Πείτε µου! Όχι εγώ, αλλά ο κάθε
συνταξιούχος, όταν µου παίρνεις από την τσέπη 200 εκατοµµύρια το 2016 και µου πάρεις άλλα 300 εκατοµµύρια το 2017 και
άλλα 400 εκατοµµύρια το 2018 και άλλα 400 εκατοµµύρια το
2019, θα τα βάλω όλα σε έναν λογαριασµό και θα πω ότι από τα
3,5-4 δισεκατοµµύρια επικουρικών συντάξεων που έχει να δώσει
το κράτος σήµερα, θα δοθεί µείον 1 δισεκατοµµύριο. Ξέρετε τι
σηµαίνει αυτό, κύριε Κατρούγκαλε; Ότι ένα δισεκατοµµύριο
«πλούσιοι» Έλληνες σ’ αυτή τη χώρα δεν θα το πάρουν. Μα, δεν
ντρεπόµαστε να το λέµε αυτό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): «Μια στο λάδι,
µια στο ξύδι» είναι αυτά που λέτε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Όµως, δεν κάνετε µόνο αυτό, αλλά
βάζετε και 1 δισεκατοµµύριο 250 εκατοµµύρια επιπλέον εισφορές για τις επικουρικές. Τι τραγικό σάντουιτς είναι αυτό για τον
λαό και τους συνταξιούχους; Παίρνετε 1 δισεκατοµµύριο και
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τους βάζετε και 1 δισεκατοµµύριο 250 εκατοµµύρια σε όλους
τους ασφαλισµένους.
Από το εφάπαξ κόβετε 133 εκατοµµύρια;
Και πάµε στα µερίσµατα τα οποία δεν είναι συντάξεις. Ακούσαµε µια ωραία θεωρία τώρα. Είπε το πακέτο, αλλά δεν έβαλε
το περιτύλιγµα. Όσον αφορά το περιτύλιγµα, τον ρώτησα από
τα έδρανα «πόσο τα κόβεις τελικά, βρε χριστιανέ, τα µερίσµατα;». Διότι, κύριε Κατρούγκαλε, τέλος Ιουνίου θα δώσετε τα
µερίσµατα. Θα τα δώσετε! Η καταβολή ήταν ανά µήνα και το
έχετε πάει ανά τρίµηνο. Ακόµα δεν ξέρει κανένας τι θα πάρει.
Ξέρετε τι λέµε εµείς βάσει της ανακοινώσεώς σας; Ότι θα τα
δώσετε µειωµένα κατά 35%! Καλά, αλήθεια τώρα ανακαλύψατε
ότι δεν πληρώνουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι τις εισφορές τους και
έρχεστε εσείς να φέρετε τη δικαιοσύνη κόβοντας τα µερίσµατα
των δηµοσίων υπαλλήλων κατά 832 εκατοµµύρια το 2016-2019;
Μιλάµε για 832 εκατοµµύρια από τα µερίσµατα. Τα λεφτά για τα
µερίσµατα τα οποία πήρατε από την τσέπη των δηµοσίων υπαλλήλων, κύριε Κατρούγκαλε, είναι κοινωνική πολιτική και δίκαιη
κατανοµή των βαρών;
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Για τους στρατιωτικούς!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οι στρατιωτικοί µαζί µε τους δηµοσίους υπαλλήλους θα µπουν στο ενιαίο µεγάλο φαραωνικό ταµείο που ετοιµάζετε. Εγώ ρώτησα αν αυτό το νοµοσχέδιο έχει
την υπογραφή του Καµµένου, γιατί δεν την είδαµε όταν κατατέθηκε. Μαζί µε τα µερίσµατα των Μετοχικών Ταµείων Στρατού,
Αεροπορίας, Ναυτικού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τώρα την είδατε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μου απαντήσατε ότι την έχει.
Εµείς δεν είχαµε δει την υπογραφή του Καµµένου. Ξέρετε γιατί
σας ρώτησα; Γιατί βγαίνει ο Καµµένος σε όλες τις ρούγες της
χώρας, στα νησιά και στα νησάκια µας και λέει ότι αγαπάει πολύ
τους αποστράτους και τον ελληνικό Στρατό και τα στελέχη του.
Και µόλις µάλιστα ανέλαβε την υπουργία του, είπε ότι εγώ θα αυξήσω τα µερίσµατα. Άλλα έχει υπογράψει, κύριοι των ΑΝΕΛ!
Όµως, δεν βλέπω ούτε έναν εδώ µέσα. Είναι η προοπτική τους,
ούτως ή άλλως. Όµως, λέω…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν βλέπω κανέναν. Ούτε ένας δεν
είναι! Ούτε ένας δεν είναι εδώ µέσα!
Κύριε Κατρούγκαλε, αυτό είναι η περιφρούρηση, η κατοχύρωση, η στήριξη και η αύξηση των µερισµάτων των στρατιωτικών,
όταν καταργώντας τα Μετοχικά Ταµεία, ουσιαστικά εκµηδενίζετε
τα µερίσµατά τους; Και ενοποιείτε και βάζετε και ενσωµατώνετε
τους στρατιωτικούς µέσα στο µεγάλο ταµείο και αυτό το λέτε ισότητα! Εµείς ξέρετε πώς το λέµε; Ψευτοϊσότητα.
Θα κλείσω εδώ, κύριε Πρόεδρε. Διότι, το είπα εγώ -ήταν ο κ.
Τσίπρας εδώ προηγουµένως- ότι λέγατε: «Μα, κάθονται κάποιοι
και προτείνουν τρία ταµεία. Είναι σωστό να λέµε για τρία ταµεία;»
Καλά, εµείς µπορεί να τα λέµε λάθος. Ο Τσίπρας δεν βγήκε στο
Μαξίµου µαζί µε εσάς και καθόταν δίπλα και εσείς καθόσασταν,
κύριε Κατρούγκαλε, και επειδή σας είχαν πιέσει οι αγρότες τρεις
µήνες µε τα µπλόκα είπατε «ελάτε να τα πούµε στο Μαξίµου» και
ήρθαν στου Μαξίµου τα µπλόκα και είπατε ότι για πέντε χρόνια
ο ΟΓΑ παραµένει; Πουν’ το;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και εσείς το είπατε, κύριε Κατρούγκαλε, µη γελάτε. Και ο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, όταν το είπε πριν έναν µήνα,
ήταν ψεύτης; Το έλεγε για να παραπλανήσει τις αντιπροσωπείες,
για να φύγουν, για να σταµατήσουν τα µπλόκα και µετά από εκεί
πάει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό έκανε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ε, όχι τέτοια πράγµατα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ε, αν είναι δυνατόν!
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Οικονόµου,
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κλείστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ψέλλισε κάτι ο κ. Κατρούγκαλος και ο καλός εισηγητής του
ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μπάρκας, ότι η Νέα Δηµοκρατία λέει για ιδιωτική
ασφάλιση και άλλα τέτοια απίθανα.
Κύριε Κατρούγκαλε, σας είπα χθες στην επιτροπή –και εµείς
δεν έχουµε διστάσει καθόλου να πούµε τις σκέψεις µας και τις
απόψεις µας για το ασφαλιστικό- ότι εµείς είµαστε υπέρµαχοι
των επαγγελµατικών ταµείων. Επειδή σε όλα τα πάνελ έχω πετύχει και έχω βρεθεί µε πολλούς συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, όταν
λέω επαγγελµατικά ταµεία, πετάγονται επάνω και λένε «είστε
υπέρ της ιδιωτικής ασφάλισης», γιατί έτσι σας έχουν δώσει το
non paper.
Σας άκουσα, κύριε Κατρούγκαλε, χθες και είπατε: «Και εµείς
υπέρ είµαστε». Θα αποφασίσετε τι κάνετε; Είστε υπέρ των επαγγελµατικών ταµείων ως µία εναλλακτική, που η Νέα Δηµοκρατία
έχει προτείνει; Εάν είστε υπέρ, πείτε το και εδώ στα παιδιά να
µην έρχονται στα πάνελ και στις τηλεοράσεις και λένε άλλα
πράγµατα και για να καταλάβουν, πρώτον και καλύτερον, ότι τα
επαγγελµατικά ταµεία δεν είναι ιδιωτική ασφάλιση και δεύτερον,
όταν µιλάτε για δηµόσια σύνταξη και δηµόσιο σύστηµα διανεµητικό θα πρέπει να εξηγήσετε –το είπε ο κ. Μπάρκας, αλλά δεν
προσέχετε- ότι µιλάει µόνο για τη συνταξούλα της εθνικής σύνταξης που λέτε, δηλαδή αυτήν που από 486 ευρώ όταν τη βρήκε
ο κ. Κατρούγκαλος, τη φθάνει τώρα στα 345. Μέσα σε ενάµιση
χρόνο τη ρίχνετε ενάµισι εκατοστάρικο την εθνική σύνταξη. Μόνο
αυτήν εγγυάστε λόγω φορολογίας. Τα άλλα, η ερµηνεία που
έδωσε ο κ. Κατρούγκαλος,…
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Οικονόµου, µε
ακούτε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε τώρα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ε, ναι!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κλείνω τώρα.
Η ερµηνεία που έδωσε είναι ψευδής. Το κράτος δεν διασφαλίζει ούτε το ενιαίο ταµείο, ούτε τα µερίσµατα ούτε το επικουρικό.
Εκεί λειτουργεί µια ρήτρα εξαφάνισης των συντάξεων!
Εµείς ένα τέτοιο τραγικό νοµοσχέδιο, το οποίο εξαθλιώνει τον
Έλληνα συνταξιούχο, δεν θα το ψηφίσουµε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Ηλίας Παναγιώταρος.
Ορίστε, κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να πω ότι έχει ανέβει στο διαδίκτυο
ότι ο κύριος Υπουργός παίζει Tetris στον υπολογιστή του. Δεν
ξέρω, να το ελέγξετε αυτό.
Με όλα όσα ακούσαµε χθες από τον κύριο Πρωθυπουργό στην
οµιλία του στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα, αλλά και από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, θα νόµιζε κανείς ότι έρχεται ένα νοµοσχέδιο
λύτρωση για την ελληνική κοινωνία. Τότε, αφού είναι έτσι, σε
λίγες ηµέρες που θα είναι τέλος του µήνα, µπορείτε να πάτε σε
µία Εθνική Τράπεζα ή σε κάποια άλλη τράπεζα που δίνει συντάξεις, να καθίσετε να ακούσετε τα σχόλια των Ελλήνων πολιτών
όταν θα παίρνουν ό,τι παίρνουν από τη λεγόµενη σύνταξη ή ό,τι
έχει αποµείνει από αυτή.
Και θα ήθελα να πω κάτι ακόµη. Ακόµα και µέχρι χθες τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα διάφορα πάνελ έλεγαν -ή µάλλον προχθές,
γιατί χθες είχε απεργία- ότι η ανάπτυξη θα έρθει το δεύτερο εξάµηνο του ‘16, δηλαδή σε είκοσι ηµέρες περίπου. Να σας δούµε,
γιατί έχετε χάσει και τις ηµέρες µε τα ψέµατα και όλα όσα λέτε.
Ακούγοντας βέβαια και τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας
πριν, θα νόµιζε κανείς ότι αυτό το κόµµα ήρθε από το εξωτερικό,
ήρθε από το πουθενά, δεν έχει κυβερνήσει επί δεκαετίες ετούτον
τον τόπο. Να τους θυµίσουµε ότι στις 14 Αυγούστου η Νέα Δηµοκρατία που ψήφισε µαζί µε το ΠΑΣΟΚ το τρίτο µνηµόνιο του
ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε και όλα αυτά τα µέτρα τα οποία έρχονται τώρα,

9377

γιατί ήταν γραµµένα στο τρίτο µνηµόνιο και στα µεσοπρόθεσµα
και στα προηγούµενα, αλλά και σε αυτά τα οποία έρχονται τώρα.
Για να µην πουλάνε παραµύθι ότι όλα έβαιναν καλώς µέχρι πρότινος και τώρα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αυτή η πραγµατικά καταστροφική συγκυβέρνηση, τα έχει κάνει ρόιδο. Ναι, έτσι
είναι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Ένα ακόµη σχόλιο -βλέπετε, µε αυτά που συµβαίνουν στην πατρίδα µας, µόνο σχόλια µπορούµε να κάνουµε- για την απεργία
της ΕΣΗΕΑ, αυτή της όχι µαρξιστοκρατούµενης, αλλά ευρωκρατούµενης, γιατί αν θυµηθούµε όποτε έρχονταν µνηµόνια και δύσκολα µέτρα και µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις η ΕΣΗΕΑ
έκανε απεργία και ο πολύς ο κόσµος δεν µάθαινε τίποτα απολύτως, αλά καρτ. Όλα, όµως, έχουν την εξήγησή τους, όταν µόλις
προχθές είδαν το φως της δηµοσιότητας τα δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ, χορηγίες των τραπεζών προς τα διάφορα ΜΜΕ -χορηγίες το λέµε- έτσι ώστε να κάνουν µούγκα, να µη µιλάνε για τα
αίσχη που συµβαίνουν εις βάρος του ελληνικού λαού, ασχέτως
µε το ποιος είναι κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικοί κυβερνήτες αυτής
της χώρας είναι οι τραπεζίτες.
Ο θεµέλιος λίθος σε κάθε είδους δραστηριότητα στην κοινωνία
ενός οργανωµένου κράτους αποτελεί η ύπαρξη ενός σταθερού,
συγκροτηµένου και ολοκληρωµένου ασφαλιστικού συστήµατος,
ενός ασφαλιστικού συστήµατος το οποίο θα καλύπτει οριζόντια
το σύνολο των παραγωγικών τάξεων σε πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα παραγωγής, στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, στο εµπόριο, στους ελεύθερους επαγγελµατίες, θεσπίζοντας ρυθµίσεις
οι οποίες θα στοχεύουν στη δηµιουργία όλων των προϋποθέσεων,
ώστε να διασφαλιστεί το παρόν και το µέλλον όλων των εργαζοµένων και να επιτευχθούν οι στόχοι της παραγωγής, της ανάπτυξης, της επίτευξης αυτάρκειας και εν τέλει της ευηµερίας του
κράτους και των πολιτών του. Ακριβώς ό,τι φέρνετε µε το εν λόγω
νοµοσχέδιο.
Η Κυβέρνηση -πλήρως υποταγµένη στα κελεύσµατα των δανειστών, όπως και η προηγούµενη, και τις εντολές των µνηµονίων- προχωρά στη διάλυση κάθε εναποµείνασας κοινωνικής
εργασιακής δοµής, αποδεχόµενη επιπλέον µέτρα δισεκατοµµυρίων εις βάρος του ελληνικού λαού. Βέβαια να σηµειωθεί ότι στη
γνωµοδοτική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το παρόν
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, η οποία δεν είναι δεσµευτική, η Κυβέρνηση όµως όφειλε να τη λάβει σοβαρότατα υπόψη της, καταγράφονται σηµαντικές ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας.
Το σηµαντικότερο; Δεν υπάρχουν αναλογιστικές µελέτες και
αυτές τις οποίες έφερε ο κύριος Υπουργός και µας παρουσίασε,
εν µέρει, ως αναλογιστικές µελέτες, δεν λένε τίποτε απολύτως.
Δεύτερον, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι δεν είναι συνταγµατικά ανεκτή η ενσωµάτωση σε έναν ασφαλιστικό φορέα των δηµοσίων και των ιδιωτικών υπαλλήλων. Η Κυβέρνηση αγνοεί αυτές
τις δυο βασικές παραµέτρους της άποψης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προωθεί µέτρα όχι για να διασώσει το ασφαλιστικό σύστηµα, αλλά για να αφαιρέσει, βάσει των όρων του τρίτου
µνηµονίου, 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ για αρχή, από τα εισοδήµατα των συνταξιούχων και να τα αποδώσει στους δανειστές για
την αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους.
Όσο για την αναλογιστική µελέτη που υποτίθεται ότι έφερε ο
κύριος Υπουργός, το έλλειµµα των ταµείων κύριας ασφάλισης
ΙΚΑ-ΟΑΕΕ, θα αυξηθεί το 2019, αντί να µειωθεί. Με άλλα λόγια,
παρά τις δραµατικές περικοπές σε µισθούς και συντάξεις, τις αυξήσεις των εισφορών που θα «τρέξουν» την περίοδο 16’-19’, το
έλλειµµα των ταµείων θα αυξηθεί.
Βάσει των προβλέψεων του Υπουργείου Εργασίας, το µόνο το
οποίο θα καταφέρει η επικείµενη µεταρρύθµιση θα είναι το εξής:
Να µην αυξηθεί το έλλειµµα ακόµα περισσότερο και να φτάσει
στα 17,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, αλλά να περικόψει περί το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ έλλειµµα. Το εντυπωσιακό, όµως, είναι πως
η ενδεχόµενη αποτροπή µιας ανεξέλεγκτης αύξησης του ελλείµµατος, κατά 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, θα γίνει χάρη σε µέτρα τα
οποία ξεπερνούν κατά πολύ το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Πάλι δηλαδή ζηµιωµένοι και χαµένοι!
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Σηµείωσε, όµως, το Υπουργείο ότι δεν παραθέτει στοιχεία για
το έλλειµµα των επικουρικών ταµείων, επίσης, για τα οποία ήδη
έχουν κηρύξει στάση πληρωµών. Και φυσικά τα µέτρα δεν βγαίνουν, όσο δακρύβρεχτη και αν είναι η εισαγωγή στην αναλογιστική µελέτη του Υπουργείου.
Το εν λόγω νοµοσχέδιο έρχεται αποκλειστικά και µόνο κατ’ επιταγή των δανειστών προεξεχόντως του ΔΝΤ, το οποίο µέχρι
τώρα στην πατρίδα µας έχει προβεί σε δύο τραγικά σφάλµατα
που έχουν στοιχίσει τις ζωές δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών
και ό,τι άλλο έχει συµβεί, αλλά που για αυτό δεν τρέχει απολύτως
τίποτα. Είπαν απλώς «συγγνώµη, λάθος» και συνεχίζουν την ίδια
εθνοκτόνα πολιτική τους.
Το ίδιο το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο κατ’ εξακολούθηση για
πολλά χρόνια τώρα µιζάριζε πολιτικούς και στελέχη των κυβερνήσεων, προκειµένου να παίρνουν συνεχώς δάνεια, για να αγοράζουν υπερκοστολογηµένα οπλικά συστήµατα ή για να κάνουν
µεγάλα δηµόσια έργα κι αυτά υπερκοστολογηµένα –όλα ήταν
υπερκοστολογηµένα- έτσι ώστε στο τέλος αναγκαστικά να πέσουµε στην αγκαλιά του, για να έχουµε το ολοκληρωτικό χτύπηµα.
Τα ίδια τα στελέχη του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, ο κ.
Ρουµελιώτης –στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
ήταν- λέει και δηλώνει ότι τα µνηµόνια είναι παράνοµα και άκυρα
ως προϊόν εκβιασµού. Από το 2008, στην κρυφή ατζέντα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου υπήρχε αυτό που ο κ. Προβόπουλος το αποκάλυψε και προειδοποιούσε για 800% συνολικό χρέος
ως ποσοστό του ΑΕΠ, συνολικό ποσοστό χρέους ίδιο, του κράτους, των τραπεζών, όλων.
Το ίδιο το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δηλώνει συνεχώς ότι
αυτό το χρέος δεν είναι βιώσιµο και άρα, όλα αυτά τα µέτρα τα
οποία φέρνετε δεν έχουν απολύτως καµµία λογική.
Το όργανο της αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής –γιατί περί
αυτού πρόκειται όσον αφορά το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και
τίποτε άλλο- έχει δύο µέτρα και δύο σταθµά. Στην περίπτωση της
Ουκρανίας, ενώ τα δάνειά της δεν αποπληρώθηκαν, της έδωσαν
κι άλλα, γιατί έτσι τους βολεύει τώρα γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Στην περίπτωση της Ελλάδας µάς έχουν βάλει το µαχαίρι
στο κόκαλο, για να µην πούµε κάτι άλλο. Αυτό µπορείτε να το
δείτε φυσικά και µε την οµιλία του Προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών, του Οµπάµα, όταν πέρσι στο West Point, την αντίστοιχη
Σχολή Ευελπίδων, µιλούσε κι έλεγε κατά λέξη ότι µετά τον Β’
Παγκόσµιο Πόλεµο η Αµερική είχε τη σοφία να θεσπίσει οργανισµούς και ινστιτούτα όπως είναι το ΝΑΤΟ, τα Ηνωµένα Έθνη, η
Παγκόσµια Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, προκειµένου να έχουν έναν πολλαπλασιαστή ισχύος και οι Ηνωµένες
Πολιτείες αποκλειστικά και µόνο και φυσικά για καµµία σωτηρία
κανενός Έλληνα ή κανενός άλλου λαού.
Παρ’ όλα αυτά, επιµένει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στα
µέτρα τα οποία φέρνει εδώ. Κι εσείς, η Κυβέρνηση της Αριστεράς, µε πολλή ευχαρίστηση εν τέλει αποδεικνύεται ότι τα δέχεστε τα µέτρα αυτά και προσπαθείτε µε διάφορες δικαιολογίες να
µας πείτε διάφορα.
Επίσης, δεν είναι µόνο το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Είναι
και τα υπόλοιπα µέλη του «κουαρτέτου», καθώς και οι ντόπιοι λακέδες τους. Βλέπουµε ξαφνικά τον έναν από τους αρχιτέκτονες
της καταστροφής αυτής της χώρας, τον κ. Στουρνάρα, που µέχρι
πρότινος τον βρίζατε, αλλά τώρα τα δέχεστε όλα, να µας δίνει
και οδηγίες για το πώς θα βγούµε από την κρίση, κρίση στην
οποία έχει παίξει σηµαντικό ρόλο και ως Υπουργός και ως διοικητής τραπεζών όλα αυτά τα χρόνια και µας κατέστρεψε ολοκληρωτικά.
Βλέπουµε -επαναλαµβάνω- την υποκρισία της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που νοµίζουν ότι σαράντα χρόνια τώρα κυβερνούσαν κάποιοι άλλοι και όχι αυτοί και ότι όλα οφείλονται
στους τελευταίους δεκαέξι µήνες. Ναι, τους τελευταίους δεκαέξι
µήνες γίνονται όργια, αίσχη λόγω της ανικανότητας της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτό όµως δεν φτάνει από µόνο του.
Τι καταφέρατε έξι χρόνια τώρα µε τα τρία µνηµόνια, τα µεσοπρόθεσµα, τα οποία έχετε ψηφίσει πλέον όλοι σας εδώ παρέα
και δεν έχετε καµµία απολύτως δικαιολογία, γιατί το κάθε µνηµόνιο είναι συνέχεια του προηγούµενου;
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Από το 2008 χάθηκαν 244.712 επιχειρήσεις, µείον 29%. Μειώθηκαν οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα από 2,77 εκατοµµύρια σε 1,93 εκατοµµύρια, µείον 31%. Το χρέος ως ποσοστό του
ΑΕΠ από 112,9% που ήταν το 2009 εκτοξεύτηκε στο 176,9% το
2015. Το ίδιο το ΑΕΠ το 2008 ήταν στα 232,9 δισεκατοµµύρια
ευρώ και έπεσε το 2015 στα 176 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές από 32 δισεκατοµµύρια το 2012 εκτοξεύθηκαν στα 87 δισεκατοµµύρια και κάθε χρόνο και κάθε µήνα
αυξάνονται δραµατικά. Η εθνική αποταµίευση κατέρρευσε σε
πρωτοφανή χαµηλά, στο 8,4% του ΑΕΠ, ενώ ο µέσος όρος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 21%. Έχουµε νέα µείωση 1,2 δισεκατοµµύρια τον Ιανουάριο που µας πέρασε.
Στον «BLOOMBERG» έχουν κάνει µία κατάταξη. Η Ελλάδα έχει
την τέταρτη χειρότερη οικονοµία για το 2016. Συγχαρητήρια σε
όλους που κυβέρνησαν µέχρι τώρα και σε αυτούς που κυβερνούν
τώρα! Κι απ’ ό,τι φαίνεται, πάτε σώνει και καλά, να µας καταστήσετε πρώτη χειρότερη οικονοµία σε όλον τον πλανήτη.
Είµαστε πρώτοι στην ανεργία εδώ και πολλά χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη, µε ανεργία που κυµαίνεται από 24% έως
26%. Είµαστε πρώτοι στην ανεργία των νέων, µε 50% -49,7%µαζί µε την Ισπανία. Ένα στα τρία νοικοκυριά χρωστάει περισσότερα από διακόσιες χιλιάδες ευρώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
ΕΚΠΟΙΖΩ.
Έχουµε αύξηση του εµπορικού ελλείµατος τον µήνα που µας
πέρασε 5,2%. Βέβαια, πώς αλλιώς να γίνει, όταν οι λαθροµετανάστες έχουν κλείσει την Ειδοµένη για ενάµιση µήνα τώρα και
αυτοί οι κάποιοι ήρωες που εξάγουν προϊόντα να µην µπορούν
να τα εξάγουν ή να πρέπει να κάνουν κάτι άλλο;
Ανάλυση του «Economist Intelligence Unit» για την παγκόσµια
οικονοµία το 2016: Ακούστε, η Ελλάδα βρίσκεται στη λίστα µε
τις ταχύτερα συρρικνούµενες οικονοµίες µαζί µε τη Λιβύη, την
εµπόλεµη Συρία και το Μπουρούντι. Καλά πάµε. Σε λίγο ενδεχοµένως θα έχουν φτιάξει µια ειδική κατηγορία για εµάς στον
κόσµο και µε περαιτέρω αρνητική προοπτική!
Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της
ΓΣΕΕ, δικών σας ανθρώπων, το 48% των νοικοκυριών διαβιοί
κάτω από το όριο της φτώχειας κι ένα 20,9% αδυνατεί να καλύψει και τις βασικές του ανάγκες. Μόλις ένας στους δέκα δανειολήπτες µπορεί πλέον να πάει να κάνει µία περαιτέρω νέα
ρύθµιση των χρεών του που έχει απέναντι στις τράπεζες, των παράνοµων ως επί το πλείστον χρεών προς τις τράπεζες.
Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Ερευνών της ΓΣΕΒΕΕ τρεις στις
τέσσερις επιχειρήσεις δηλώνουν επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασής τους. Τεράστιες ζηµιές σε ΔΕΗ από φέσια που µπαίνουν λόγω όλων αυτών που συµβαίνουν. Και η ΔΕΗ ξέρετε ότι
είναι η µεγαλύτερη επιχείρηση στην πατρίδα µας και έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις γενικότερα ως προς την οικονοµία.
Από το 2009 ως το 2013 -δεν έχω στοιχεία τι γίνεται µέχρι
τώρα- χάθηκαν περίπου 17.000 ευρώ κατά µέσο όρο κατ’ άτοµο
στην πατρίδα µας. Ληστεύτηκαν από τους διεθνείς δανειστές. Το
2009 το κράτος εισέπραττε 50 δισεκατοµµύρια ευρώ φορολογικά έσοδα και το 2016, µε όλους αυτούς τους νέους φόρους,
τις αυξήσεις και όλα, λιγότερο από 47 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το
2009 τα έσοδα από ΦΠΑ ήταν 16,5 δισεκατοµµύρια µε πολύ µικρότερους συντελεστές και το 2016, που οι συντελεστές πια
έχουν φτάσει στον Θεό, είναι µόλις 14 δισεκατοµµύρια.
Το 2009 τα έσοδα από φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων
ήταν 10,8 δισεκατοµµύρια, όταν το 2016 ήταν λιγότερο από 9 δισεκατοµµύρια. Το 92% των χρηµάτων που πήρε η Ελλάδα από
το 2010 µε τη µορφή δανείων επεστράφη πίσω στους δανειστές
και µόνο το 8% υποτίθεται ότι έπεσε στην ελληνική κοινωνία, είτε
για να καλύψει τρύπες είτε για οτιδήποτε άλλο. Και αυτό φυσικά
έρχεται από ένα διεθνές ινστιτούτο και όχι από το µυαλό µας,
για να µην µας λέτε ό,τι θέλετε.
Το 2016 άνω του 50% των πληρωµών µας θα είναι σε τόκους,
δηλαδή εξοντώνετε έναν ολόκληρο ελληνικό λαό, προκειµένου
να πληρώσετε τόκους και τοκοχρεολύσια και τίποτε άλλο. Να µην
µιλήσουµε για την στάση πληρωµών του δηµοσίου µε ό,τι συνέπεια έχει αυτό στον ιδιωτικό τοµέα. Βλέπουµε τι γίνεται µε τον
ΕΟΠΥΥ, ο οποίος είναι και ο µεγαλύτερος µπαταξής και δεν πληρώνει, ενώ την ίδια στιγµή απαιτεί το κράτος από αυτούς που
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δεν τους πληρώνει το κράτος να είναι εντάξει µε τις φορολογικές
ή ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο ελληνικό κράτος.
Το PSI, αυτό το φοβερό έργο του κ. Βενιζέλου, ήταν παράνοµο
ειδικότερα για τα ασφαλιστικά ταµεία, τα εκπαιδευτικά και τα νοσηλευτικά ιδρύµατα, διότι το PSI σηµαίνει Private Sector Involvement, ενώ όλα αυτά τα οποία κουρεύτηκαν δεν ήταν private ήταν
official. Θα έπρεπε να γίνει κάτι άλλο, αλλά έτσι τα είχατε κάνει.
Όχι ότι το κούρεµα που κάνατε στους µικροοµολογιούχους ήταν
κάτι σωστό και κάτι νόµιµο. Αντιθέτως, έγινε a la carte µόνο σε
αυτούς και όχι στα πολύ µεγάλα κοράκια.
Θα µπορούµε να µιλάµε ώρες ατελείωτες για τα τραγικά και
δυσβάσταχτα, τα οποία έχετε φέρει σε αυτή την κοινωνία. Και
λέτε τώρα ότι θα σώσετε αυτή την κοινωνία, θα σώσετε το ασφαλιστικό, θα σώσετε το φορολογικό. Πώς; Μειώνοντας ως και 30%
τις νέες συντάξεις, 40% τις αναπηρικές, 40% τις επικουρικές
µέσω επανυπολογισµού, 15% τα εφάπαξ, 32% τα µερίσµατα, µε
µείωση δικαιούχων ΕΚΑΣ, µε µείωση δικαιούχων συντάξεων χηρείας; Και τι δεν φέρνετε! Όλα αυτά και εσείς λέτε ότι δεν κάνετε
οριζόντιες περικοπές. Εσείς κάνετε ολοκληρωτικές περικοπές σε
όλους. Πραγµατικά δεν υπολογίζετε κανέναν.
Κύριε Κατρούγκαλε, µιλούσατε για τη φοροδοτική ικανότητα
των Ελλήνων πολιτών, που βάση Συντάγµατος άλλοι πληρώνουν
περισσότερα και άλλοι λιγότερα. Μα, µε τους έµµεσους φόρους
που έχετε φέρει και συνεχώς φέρνετε, αυτό που κάνετε είναι να
τσακίζετε ως επί το πλείστον τους µικρούς, τους αδύνατους, αυτούς που µένουν εδώ και δεν µπορούνε να πάνε σε offshore στο
εξωτερικό, να πάνε σε φορολογικούς παραδείσους, όπως τα 225
δισεκατοµµύρια ευρώ που µόνο για το 2016 έβγαλαν µεγάλες
εταιρίες σε φορολογικούς παραδείσους στο εξωτερικό και δεν
πλήρωσαν ούτε ένα ευρώ.
Με τη νέα φοροεπιδροµή η Ελλάδα καθίσταται η χώρα µε το
ακριβότερο κόστος εισφορών και φόρων άνω του 60%. Στην
υψηλή κλίµακα -είναι αστείο να λέµε «υψηλή κλίµακα» για ποσά
τα οποία σε άλλες χώρες θεωρούνται µικροµεσαία- η Ελλάδα
είναι πρώτη µε 61,3% µε δεύτερη την Πορτογαλία. Από τα 9 δισεκατοµµύρια µέτρα που φέρνετε, µόνο ένα είναι περικοπές και
αυτές σε λάθος τοµέα φυσικά.
Είναι αυτό που σας είπα. Έχουµε πέµπτη φορά αύξηση του
ΦΠΑ εν µέσω µνηµονίων. Έµµεσοι φόροι παντού, που θα αυξήσουν την παραοικονοµία, το λαθρεµπόριο και οτιδήποτε άλλο.
Και η ίδια η Κοµισιόν που σας ζητάει να πάρετε αυτά τα µέτρα,
σας λέει ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης οπουδήποτε ισούται
µε λιγότερα έσοδα για το κράτος. Παρόλα αυτά εσείς το κάνετε.
Μόνο για τα τσιγάρα 3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι οι απώλειες εσόδων για το κράτος από το λαθρεµπόριο τσιγάρων, λόγω
της δυσβάσταχτης φορολογίας που βάζετε ως έµµεση φορολογία πάνω στα τσιγάρα. Το ίδιο ισχύει και για τα καύσιµα, το ίδιο
και για την εστίαση και τον τουρισµό.
Σας χτυπάνε το καµπανάκι. Αυτές είναι πάρα πολλές τουριστικές µονάδες και από πέρυσι, που ξεκίνησε το λαθροµεταναστευτικό που εκτοξεύθηκε, δουλεύουν κάτω από το κόστος απλά και
µόνο για να συντηρηθούν. Φέτος, κάποιοι αντέχουν οριακά. Του
χρόνου δεν θα αντέξει κανένας.
Η καµπύλη Λαφέρ καταδεικνύει ότι από ένα συγκεκριµένο επίπεδο και µετά η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών εξαντλείται
και αυτό έχει γίνει στην πατρίδα µας τα τελευταία χρόνια. Δεν
έχουµε χρόνο να σας το αναλύσουµε κι αυτό.
Είπατε ότι µε το νέο ασφαλιστικό και το φορολογικό το 88%
των αγροτών που έχουν εισόδηµα κάτω των 5.000 ευρώ δεν θα
έχουν πρόβληµα. Μα, αυτό δεν λέει τίποτα. Κατ’ αρχάς, όλοι οι
άνθρωποι προσπαθούν να βελτιωθούν και να γίνουν καλύτεροι.
Κατά δεύτερον, όταν την ίδια ώρα καταργείτε επί της ουσίας τις
µικρές επιχειρήσεις στα χωριά µε λιγότερο από δύο χιλιάδες κατοίκους, όπου θα τους αναγκάσετε να µπουν στον ΟΑΕΕ και να
έχουν εισφορά, πώς θα µπορέσεις να κρατήσεις, παραδείγµατος
χάριν, ένα καφενεδάκι, το οποίο δεν έκανε ποτέ είσπραξη; Τα
γνωρίζουν όλοι. Αυτά κάνετε και την ίδια στιγµή µιλάτε για αφορολόγητο.
Σε συνδυασµό και µε τις άλλες δραστηριότητες, µε την υπερφορολόγηση των αγροεφοδίων, όπου είµαστε πλέον µη ανταγω-
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νιστικοί µε τον οποιονδήποτε, πώς θα µπορέσουµε να τα κάνουµε
όλα αυτά;
Μιλάµε για µια υποκρισία απίστευτη. Εξαιρέσεις γίνονται συνεχώς και τις ψηφίζουµε κι εδώ. Πριν ένα µήνα µιλήσαµε για να
υπάρξει σύνδεση µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών για τη φοροδιαφυγή και τη φοροαπαλλαγή, αλλά την ίδια ώρα όλα τα κράτη
έχουν φορολογικούς παραδείσους.
Για την εθνολογική αλλοίωση -το βασικότερο- καλέσαµε εδώ
στις επιτροπές τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους και δεν
τους καλέσατε ποτέ να έλθουν εδώ. Πρόκειται γι’ αυτούς, οι
οποίοι κάνουν παιδιά και αύριο αυτά τα παιδιά θα πρέπει να δουλέψουν, θα δουλεύουν και κάποιος θα πληρώνει γι’ αυτούς τις
ασφαλιστικές εισφορές. Τους διώχνετε όλους στο εξωτερικό.
Η γραφειοκρατία σας καλά κρατεί. Οι νέες συµφωνίες που
φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελειώνουν ό,τι θα έχει αποµείνει από την πατρίδα µας. Χωρίς Έλληνες, µε τη γενοκτονία στην
οποία προβαίνετε, δεν πρόκειται να υπάρχει ούτε ασφαλιστικό
ούτε φορολογικό.
Λύσεις -τα έχουµε πει- υπάρχουν πολλές, αλλά θα έπρεπε να
είναι σε εντελώς διαφορετικό µήκος κύµατος. Δεν είναι δυνατόν
το 92% των οικονοµολόγων να είναι υπέρ του «κουρέµατος» του
χρέους. Όλοι λένε ότι πρέπει να γίνει λογιστικός έλεγχος του
χρέους, το οποίο κι εσείς το λέγατε µέχρι πρότινος, αλλά τώρα
το έχετε «κάνει γαργάρα».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Παναγιώταρε, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Τελειώνω σ’ ένα λεπτό.
Η ανακεφαλαιοποίηση ασφαλιστικών ταµείων και όχι τραπεζών, θα έπρεπε να γίνουν σ’ έσχατη λύση. Συνεχώς ανακεφαλαιοποιείτε τις τράπεζες, τις πολλάκις χρεοκοπηµένες. Γιατί; Επειδή
έδιναν στα κόµµατα εκατοµµύρια ευρώ και στους φαύλους επιχειρηµατίες δισεκατοµµύρια ευρώ; Γι’ αυτό σ’ αυτούς; Γιατί όχι
στα ασφαλιστικά ταµεία, που τα «κουρέψατε» δόλια και φαύλα;
Θα έπρεπε να έχουν γίνει πολλά, να έχει φτιαχτεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, µια εθνική αναπτυξιακή πολιτική για µια παραγωγική και όχι παρασιτική οικονοµία.
Θα µπορούσαµε να µιλάµε ώρες για τους λόγους. Όµως, αυτό
δεν γίνεται στον ελάχιστο χρόνο, στον οποίο µας δίνετε, για ένα
τόσο σοβαρό νοµοσχέδιο, που κατ’ απαίτηση µέσα σε µιάµιση
µέρα πρέπει να συζητηθεί απ’ ολόκληρη την Ολοµέλεια.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας υπενθυµίσω κάτι. «Επιδίωξη
της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες αφενός για να συντηρείται µε τα χρήµατά τους η φρουρά του καθεστώτος και αφετέρου να είναι απασχοληµένοι οι πολίτες και να µην τους µένει
χρόνος για επιβουλές. Σε αυτό το αποτέλεσµα προβλέπει τόσο
η επιβολή µεγάλων φόρων, η απορρόφηση των περιουσιών των
πολιτών όσο και η κατασκευή φαραωνικών έργων, που εξαντλούν
τα δηµόσια οικονοµικά». Αριστοτέλους «Πολιτικά». Είναι πάντοτε
επίκαιρος.
Δυστυχώς, η χώρας µας βρίσκεται υπό κατοχή. Σαφώς και καταψηφίζουµε και επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η κ. Χριστοφιλοπούλου, ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Παρακαλώ όλους και όλες να σεβαστούν λίγο τον χρόνο, γιατί
δεν βλέπω Βουλευτής να µπορέσει να µιλήσει εκτός του καταλόγου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αλήθεια, που είναι ο κ. Τσακαλώτος; Νοµίζω ότι τον είχα δει
και είχε µπει µέσα. Φαίνεται ότι τον είχε απελευθερώσει η τρόικαθεσµοί. Τον είχε αφήσει λίγο από τα δεσµά, διότι µόνο ως δέσµιός της θα µπορούσε να είχε συµφωνήσει την τροπολογία που
µας κατέθεσε.
Ακούγαµε τον κ. Τσακαλώτο τις προηγούµενες εβδοµάδες να
διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να µειωθεί έτι περαιτέρω το αφορολόγητο. Τόσο µεγάλος διαπραγµατευτής! Μας
διαβεβαίωνε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τροπολογία της νύχτας, κυ-
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ριολεκτικά και µεταφορικά, το αφορολόγητο πήγε στα 8.600
ευρώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Γι’ αυτούς που δεν έχουν παιδιά.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Για τα τρία παιδιά;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Γι’ αυτούς που δεν
έχουν παιδιά.
Τι θέλετε; Το φύλλο συκής σας έχει πέσει ότι και να µας πείτε,
µεγάλοι διαπραγµατευτές. Έχει πέσει το τελευταίο φύλλο συκής
του γυµνού βασιλιά Τσίπρα. Ήταν το τελευταίο φύλλο συκής που
είχατε το αφορολόγητο. Εσείς που λέγατε ότι θα καταργήσετε
τον ΕΝΦΙΑ, εσείς που λέγατε για τη δέκατη τρίτη σύνταξη, εσείς
που λέγατε ότι θα φορολογήσετε τον µεγάλο πλούτο, φέρατε
ένα νοµοσχέδιο το οποίο τσακίζει τη µεσαία τάξη και τα µικρά εισοδήµατα. Και το τελευταίο φύλλο συκής του βασιλιά λαϊκιστή
Τσίπρα έπεσε και ο βασιλιάς είναι ολόγυµνος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σιγά τον βασιλιά!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Του λαϊκισµού, κύριε συνάδελφε. Ο βασιλιάς του λαϊκισµού. Αυτός είναι και τίποτα παραπάνω. Από κατάληψη σε ρεσάλτο και από ρεσάλτο Πρωθυπουργός. Αυτός είναι και τίποτα παραπάνω. Τα άλλα λόγια είναι
λόγια για να φεύγουν, έπεα πτερόεντα.
Εσείς, λοιπόν, θα καταργούσατε τον ΕΝΦΙΑ, εσείς θα φορολογούσατε τον µεγάλο πλούτο.
Αλήθεια, πού είναι µια διάταξη για τον µεγάλο πλούτο, γιατί
βεβαίως αυτές που είχαµε φέρει εµείς για την άρση του τραπεζικού απορρήτου, για τον οικονοµικό εισαγγελέα, τις καταψηφίζατε µετά βδελυγµίας τότε; Πού είναι, λοιπόν, µία, αριθµός ένα,
για να τσακίσετε τον µεγάλο πλούτο; Έλεος!
Τσακίζετε τους ελεύθερους επαγγελµατίες µε το άρθρο 114.
Κάθε χιλιάρικο πάνω από είκοσι χιλιάδες ευρώ έχει φόρο 34%,
κλίµακα και εισφορά αλληλεγγύης. Κάθε χιλιάρικο πάνω από
τριάντα χιλιάδες ευρώ έχει φόρο 45%, κλίµακα και εισφορά αλληλεγγύης. Κάθε χιλιάρικο πάνω από σαράντα χιλιάδες ευρώ
έχει φόρο 52,5%, κλίµακα και εισφορά αλληλεγγύης. Επιδροµή
στη µεσαία τάξη, επιδροµή στους ελεύθερους επαγγελµατίες και
αυτοαπασχολούµενους. Πρώτη φορά αριστερά. Επιδροµή στα
καφενεία του χωριού. Θα τα πούµε αυτά µετά. Θα τα πούµε εκεί
µε τον ΟΓΑ. Επιδροµή στο µικρό µπακαλικάκι, εκεί που µαζεύεται
η γειτονιά, εκεί που µιλάει ο κόσµος, εκεί που µπαίνουν και οι
Βουλευτές και κουβεντιάζουν. Αλήθεια, γιατί το κάνετε αυτό; Για
να κλείσουν και για να µην κουβεντιάζει ο κόσµος στα χωριά,
γιατί θα κλείσουν έτσι όπως πάει. Θα κλείσουν όλα τα µικρά καφενεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
Αυτό θέλετε. Μούγκα, κανείς να µη µιλάει.
Πέρα από τους ελεύθερους επαγγελµατίες, να µην ξεχάσουµε
βεβαίως και τις επιχειρήσεις. Βεβαίως, εσείς είστε Αριστερά. Δεν
τις θέλετε. Έως 50% κέρδη, αυξάνουµε τον συντελεστή 3%, πάλι
µε τροπολογία της νύχτας. Άρα, ο φορολογικός λογαριασµός µ’
ένα άρθρο και δύο τροπολογίες ανέρχεται περίπου στα δύο δισεκατοµµύρια, 1,9 για την ακρίβεια. Αυτή είναι η πολιτική πλήρους καταρράκωσης κάθε δηµιουργικής δύναµης της ελληνικής
κοινωνίας, κάθε πρωτοβουλίας, κάθε επιχειρηµατικότητας.
Βεβαίως, υπάρχει και η δυνατότητα µη είσπραξης εσόδων από
το κράτος. Αυτό σας το λένε και τα στοιχεία του προϋπολογισµού. Δεν πρόκειται να εισπράξετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ό,τι εισπράξατε, το εισπράξατε από τα capital controls και
τον φόβο του κόσµου που πήγαινε να πληρώσει το φόρο του.
Έχει σταµατήσει ο κόσµος να πληρώνει γιατί δεν έχει. Αποτέλεσµα; Διακόσια τριάντα τρία εκατοµµύρια ευρώ -λέει η έκθεση του
πρώτου τριµήνου για τον προϋπολογισµό του 2016- είναι η µείωση των εσόδων. Άρα, λοιπόν, είναι ατελέσφορη, δυστυχώς, η
επιδροµή.
Ας πάµε τώρα στο ασφαλιστικό που είναι και το κύριο ζήτηµα.
Κοιτάξτε, εγώ θα το χαρακτηρίσω ασφαλιστικό έκτρωµα γιατί
είναι αντιασφαλιστικό µε την έννοια ότι καταργεί κάθε ανταποδοτικότητα εισφορών και παροχών, γι’ αυτό είναι στη βάση του
άδικο. Είναι στη βάση του ένα πάρα πολύ άδικο σύστηµα.
Να έλεγε κανείς ότι όλες αυτές οι σωρευµένες αδικίες -για τις
οποίες θα µιλήσω- εξασφάλιζαν το µέλλον του ασφαλιστικού, το
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µέλλον των συντάξεων των νεότερων γενεών! Θα έλεγε κανείς,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «να το σκεφτώ δυο και τρεις
φορές µήπως και ψηφίσω». Δυστυχώς, όµως, εδώ είστε και εδώ
είµαστε.
Επειδή θα τα ξαναπούµε σε λίγο καιρό, κύριε Κατρούγκαλε,
θα δείτε ότι σε λίγο θα υπάρχει ανάγκη νέας επιδροµής. Άρα,
αυτό το ασφαλιστικό όχι µόνο δεν λύνει το πρόβληµα, αλλά είναι
καθαρά ένα ασφαλιστικό το οποίο είναι δηµοσιονοµικό και µόνο.
Το δηµοσιονοµικό θέµα της χώρας από την καταστροφική σας
διακυβέρνηση το πληρώνει το ασφαλιστικό.
Μόνο ο λογαριασµός Τσίπρα-Καµµένου τα λέει όλα. Ποιος
είναι αυτός; Από τα τριακόσια εκατοµµύρια ευρώ ελλείµµατος
των ασφαλιστικών ταµείων που υπήρχαν στον προϋπολογισµό
του 2015, ο λογαριασµός έχει ανέλθει στα 2,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ συνολικά.
Το e-mail Χαρδούβελη είχε µόνο 280 εκατοµµύρια διαφορά για
τα ασφαλιστικά ταµεία. Η διαφορά αυτή µέσα σε έναν, µόλις,
χρόνο ανήλθε στα 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ για τη διετία. Είναι
τα µέτρα που παίρνετε. Είναι τα µέτρα Τσίπρα- Καµµένου.
Ό,τι και να πείτε, αυτό δεν µπορείτε να το αναιρέσετε. Ακόµη
και το ψέµα που ακούσαµε από τον Υπουργό -λυπάµαι που θα το
πω. Μας είπε πριν λίγο ότι κληρονόµησε 860 εκατοµµύρια ευρώ
ελλείµµατα στα επικουρικά. Δεν είναι έτσι. Είναι 300 εκατοµµύρια
ευρώ στον προϋπολογισµό του ‘15. Βέβαια, ένα ψέµα παραπάνω,
ένα ψέµα λιγότερο, σανό!
Και είχαµε και από τον Πρωθυπουργό παρτίδες σανού. Να µιλήσουµε λίγο για την πρώτη παρτίδα σανού, όταν µας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός -και ο κύριος Υπουργός πριν λίγο- ότι έγινε
διάλογος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πότε ακριβώς έγινε διάλογος;
Κύριε Υπουργέ, θα συµφωνήσω µε όλα όσα είπατε για την Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων. Την φτιάξατε, πήρατε το πόρισµα -πόρισµα των περισσότερων, πόρισµα της πλειοψηφίας- και µετά το
πετάξατε.
Από την πρώτη στιγµή που βγήκε στον αέρα το πόρισµα των
εµπειρογνωµόνων, εµείς, ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, πήραµε τις ευθύνες µας. Καταθέσαµε πρόταση,
αρχίσαµε να κάνουµε διάλογο και σας ζητούσαµε, κύριε
Υπουργέ, επανειληµµένως -κι εγώ προσωπικά και όχι µόνο εγώ,
αλλά εγώ ως αρµόδια- «κάντε διάλογο, παρουσιάστε µια πρόταση επ’ αυτού και κάντε διάλογο». Και φτάσαµε στα Χριστούγεννα και φτάσαµε στην Πρωτοχρονιά για να φέρετε την
πρότασή σας, να την πάτε περίπατο στους αρχηγούς και µια
φορά στην ΟΚΕ και αυτό ήταν. Μετά; Μετά ο κ. Τσίπρας, εν µέσω
Ελλάδας που καιγόταν, αποκλεισµένης από παντού και πριν κλείσουν τα σύνορα για το προσφυγικό, ασθµαίνοντας, καλούσε
τους φορείς, πότε τον έναν πότε τον άλλον, να τους δει µπας και
τους ζυµώσει και πεισθούν. Αυτός ήταν ο διάλογος για το ασφαλιστικό.
Αυτό δεν είναι διάλογος. Διάλογο κάνεις όταν πας συντονισµένα στην κοινωνία, µε τους κοινωνικούς φορείς, µε τις πολιτικές δυνάµεις και πεις: «Εδώ, έχω πρόβληµα. Θα συζητήσουµε
όλοι µαζί για τις συντάξεις των παιδιών µας;». Και τότε εµείς,
κύριε Υπουργέ, επειδή θέλουµε να παίρνουµε τις ευθύνες µας,
σας είπαµε: «έστω και τώρα -µήνα Φεβρουάριο, σας το είπαµεκάντε λίγο πίσω, πάρτε λίγο πίσω την πρότασή σας, να φέρουµε
κι εµείς τη δική µας, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση τη δική της, οι
κοινωνικοί εταίροι που µας τις κατέθεσαν και εµάς –είµαι σίγουρη- και σε σας, η ΓΣΕΒΕ, η ΕΣΕΕ, ο ΣΕΒ, η ΓΣΕΕ την οποία
αγνοήσατε παντελώς και δεν καλέσατε ποτέ στο Μαξίµου». Γιατί
δεν το κάνατε αυτό αν θέλατε πραγµατικά διάλογο; Αλλά, όπως
δεν θέλατε Κυβέρνηση συνεργασίας –που σας λέγαµε µην κάνετε εκλογές, η χώρα πάει στα βράχια- έτσι, δεν θέλατε διάλογο
και συναίνεση για το ασφαλιστικό, γιατί είστε βαθιά διχαστικοί
και πρώτος-πρώτος ο κύριος Πρωθυπουργός. Βαθιά διχαστική
η λογική σας.
Δύο πράγµατα θέλετε: Να πολώσετε τον κόσµο, να διχάσετε
τον κόσµο και να τα πάτε όλα προς τα κάτω. Για να δούµε, λοιπόν, το ασφαλιστικό σας, πώς τα πάει όλα προς τα κάτω;
Δεύτερη παρτίδα σανού: «Δεν µειώνονται οι συντάξεις ούτε
ένα ευρώ, δεν πειράζεται η συντριπτική πλειοψηφία των επικου-
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ρικών». Τι ψέµατα είναι αυτά; Ένα-ένα, λοιπόν.
Ας αρχίσουµε από τους νέους συνταξιούχους που είναι τα µεγάλα θύµατα. Ό,τι και να πείτε, κύριε Υπουργέ, αυτά που είναι
στο νοµοσχέδιο και η ίδια η αναλογιστική µελέτη σας, νοµίζω,
σας διαψεύδουν. Όλες οι συντάξεις των ανθρώπων που θα
βγουν µετά την ψήφιση αυτού του νόµου, περικόπτονται από
15% έως 35%.
Και αυτό είναι έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ό,τι και να
πείτε, ό,τι και να µην πείτε. Ο κόσµος, δυστυχώς, θα το δει στην
τσέπη του. Άλλο θα πάρει αυτός που βγήκε προχθές και θεµελίωσε, άλλο θα πάρει αυτός που θα βγει στη σύνταξη σε δύο
βδοµάδες από τώρα ή µετά το ΦΕΚ, σε δυο µέρες, αναλόγως
πότε θα το βγάλετε το ΦΕΚ.
Σας έφερα δύο παραδείγµατα και δεν θέλατε καθόλου να τα
σχολιάσετε. Εγώ σας τα ξαναλέω, έτσι, για να τα ακούσουν οι
συνάδελφοι εδώ στην Ολοµέλεια -που τα είπαµε στην Επιτροπήκαι να απαντήσετε επ’ αυτών, όχι να µας πείτε πάλι ωραία λόγια.
Είπα ότι, ένας εργαζόµενος µε µισθό 1.500 ευρώ, που θα έπαιρνε
1.102 ευρώ σύνταξη, σήµερα θα πάρει 956 ευρώ. Θα έχει 13%
µείωση. Αυτός είναι από αυτούς που η σύνταξή τους µειώνεται
λιγότερο. Ένας δηµόσιος υπάλληλος ΠΕ µε τριάντα πέντε έτη
υπηρεσίας που θα έπαιρνε µε το παλιό σύστηµα 1.220 ευρώ, µε
το νέο σύστηµα θα πάρει 886 ευρώ. Είναι 27,37% κάτω. Αυτού
του µειώνεται λίγο παραπάνω.
Και για πάµε και στους έρηµους χαµηλοσυνταξιούχους! Τι
σανό είναι αυτό µε το ΕΚΑΣ; Αφού και µε το προηγούµενο σύστηµα υπήρχε βασική σύνταξη. Εντάξει, τα βαφτίζετε. Τη βασική
σύνταξη την είπατε εθνική, θα µας πείτε πάλι δεν είναι έτσι. Εντάξει, να σας ζήσουν τα βαφτίσια.
Δεν µπορεί, λοιπόν, η βασική σύνταξη να αντικαταστήσει το
ΕΚΑΣ, διότι είναι άλλη η λειτουργία του ΕΚΑΣ για τους χαµηλοσυνταξιούχους. Το καταργήσατε. Και µην µας πείτε, επειδή βάλαµε πλάτη στα αίσχη του καλοκαιριού και το κατρακύλισµα της
χώρας, ότι τα ψηφίσαµε, αντί να µας πείτε κι ευχαριστώ. Ψηφίσαµε το τρίτο µνηµόνιο Τσίπρα – Καµµένου, για να µην φύγει η
χώρα από το ευρώ, όταν είχε φύγει η µισή Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και τα ακούµε και από πάνω. Αν είναι δυνατόν!
Πάµε, λοιπόν, στο ΕΚΑΣ. Ας πάρουµε για παράδειγµα έναν άνθρωπο, έναν συµπολίτη µας, ο οποίος έχει αποχωρήσει µετά το
εξηκοστό πέµπτο έτος της ηλικίας του και είχε πλήρη σύνταξη,
αλλά δεν είχε άλλα εισοδήµατα, άρα παίρνει ΕΚΑΣ, παίρνει δηλαδή 716 ευρώ, κύρια, επικουρική και ΕΚΑΣ.
Αυτός ο συνταξιούχος, κύριε Κατρούγκαλε, µε το σύστηµά
σας θα πάει στα 514 ευρώ. Είναι η «πρώτη φορά αριστερά» πολιτική για τον χαµηλοσυνταξιούχο. Τα άλλα περί ποσοστών αναπλήρωσης όπου τσουβαλιάζετε µαζί την κύρια και την επικουρική
είναι για να πείσετε ποιον; Ό,τι και να πείτε, µόλις αρχίσει η
εφαρµογή του νοµοσχεδίου, θα το νιώσει στην τσέπη του. Δεν
υπάρχει περίπτωση, θα το νιώσει στην τσέπη του.
Συνεχίζω, λοιπόν, µε το τελευταίο κεφάλαιο. Είπα ότι είναι αντιασφαλιστικό και αντεργατικό, διότι εκδικείται. Εκδικείται και µε
τις καταβαλλόµενες συντάξεις. Εκδικείται τον συνταξιούχο που
τόσα χρόνια δούλευε κι έχει κάτι παραπάνω.
Θα φέρω για παράδειγµα έναν άνθρωπο που δούλευε χρόνια
στη χαλυβουργία και είχε βαρέα ένσηµα, έναν άνθρωπο ο οποίος
δούλεψε σε µία ΔΕΚΟ πάρα πολλά χρόνια και πλήρωνε πάρα
πολλές εισφορές -και αυτός και ο εργοδότης του- και παίρνει µια
καλή επικουρική σύνταξη. Αυτού του ανθρώπου µε τον κόφτη
των 1.300 ευρώ -που δεν είναι 1.300- φτάνει γύρω στα 1.200, δηλαδή 1.150, 1.170, διότι δεν συνυπολογίζονται οι εισφορές που
πληρώνει για τα ταµεία υγείας. Άλλο τρικάκι, γιατί λέτε για 1.300
ευρώ, ενώ δεν είναι 1.300 ευρώ. Αυτού του ανθρώπου, λοιπόν, ή
θα του κοπεί όλη η επικουρική ή θα του κοπεί το 90% της επικουρικής, κύριε Υπουργέ.
Άρα, όλα αυτά που µας λέτε δεν έχουν βάση. Πάτε να τσακίσετε και αυτούς που ήδη έχουν πληρώσει και αυτούς που σκέφτονται ότι πρέπει να µείνουν ασφαλισµένοι, διότι ένας
άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει καλύτερη σύνταξη, έχει αντικίνητρο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τελικά θα δουλεύει για
πάρα πολλά χρόνια και δεν θα πάρει παρά 50 ευρώ παραπάνω
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από την εθνική σύνταξη, η οποία είναι στα 345 ευρώ -προσέξτεµε δεκαπέντε χρόνια ασφάλισης. Διαπραγµατευθήκατε τόσο
«σκληρά», µα τόσο «σκληρά» πια µε τους θεσµούς-τρόικα, που
έπρεπε να πάµε στην εικοσαετία για τα 384 ευρώ! Τα 384 ευρώ
είναι ο δήθεν φερετζές της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μιλάµε για «µαδουροποίηση» κανονικά! Δεν θα σας αφήσουµε, όµως, να κάνετε την Ελλάδα Βενεζουέλα, θα
αντισταθούµε.
Δυστυχώς, οι αγρότες επίσης πληρώνουν το µάρµαρο. Και
επειδή πολλά ψέµατα είπατε για τον ΟΓΑ, εµείς ως Δηµοκρατική
Συµπαράταξη σας καταθέσαµε µία τροπολογία, κύριε Υπουργέ.
Η τροπολογία µας λέει: «Πάρτε το πίσω». Ας είστε µία φορά σε
αυτά που λέτε σωστός και φτιάξτε τον ΟΓΑ τώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ την ανοχή που δείξατε στους
υπόλοιπους. Δεν ζητώ κάτι παραπάνω.
Και παρακαλώ τα άλλα κόµµατα να δουν την τροπολογία µας
για τον ΟΓΑ, που έχει και µία µικρή παράγραφο για την επάνοδο
των µικρών καφενείων των χωριών στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Το
µέτρο αυτό ίσχυε από το 1966 και ήρθαν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ
να το καταργήσουν και να κλείσουν τα καφενεία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ – ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Ισχύει αυτό.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ θερµά, αυτήν την τροπολογία δείτε την και
ψηφίστε την, γιατί έχει πολύ µεγάλη σηµασία να διατηρήσουν οι
αγρότες το ταµείο τους, διότι ήταν φενάκη ό,τι τους λέγατε.
Όσον αφορά το πογκρόµ εναντίον των ελεύθερων επαγγελµατιών και ειδικά στους επιστήµονες λέω το εξής: Θέλατε να βάλετε εκπτώσεις για τέσσερα χρόνια. Μετά τα τέσσερα χρόνια
αυτός ο άνθρωπος θα σταµατήσει να δουλεύει; Γιατί; Έχουν να
κάνουν µε τον εκλογικό κύκλο οι εκπτώσεις; Αφού θέλετε, όµως,
έστω αυτές τις πενιχρές εκπτώσεις για τέσσερα χρόνια, γιατί
εξαιρείτε τους εµπόρους, γιατί εξαιρείτε τους βιοτέχνες; Γιατί
δεν έχουν και αυτοί εκπτώσεις;
Εµείς, λοιπόν, καταθέσαµε τροπολογία και ζητάµε αυτήν την
πενιχρή έκπτωση που κάνετε για τέσσερα χρόνια να την έχουν
και οι έµποροι και οι βιοτέχνες, οι οποίοι αυτήν τη στιγµή είναι
καταδικασµένοι στον Καιάδα, σε σχέση µε τους άλλους, και φορολογικά και ασφαλιστικά.
Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνετε ότι µε αυτό
το ασφαλιστικό δηµιουργούνται ισχυρά κίνητρα φοροδιαφυγής
και εισφοροδιαφυγής για πάρα πολλούς λόγους. Θα είναι πια αντικίνητρο να ασφαλίζεσαι, όταν πέραν της εθνικής σύνταξης,
όπως είπα, η ανταποδοτικότητα των εισφορών σου θα είναι πενιχρή.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι αυτό το ασφαλιστικό καταδικάζει τη νέα
γενιά, που θα έπρεπε όλοι µαζί να κάνουµε κάτι για τις συντάξεις
των νέων, να λέµε αλήθειες σ’ αυτό το Κοινοβούλιο. Έρχεται η
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, βάζει τον κόφτη στα µεσαία εισοδήµατα, κάνει επιδροµή, φοροεπιδροµή και εισφοροεπιδροµή σε
ό,τι πιο δηµιουργικό έχει να κάνει µε την ελληνική κοινωνία και
το θεωρεί αυτό µεταρρύθµιση. Μία λέξη: ώδινεν ΣΥΡΙΖΑ, έτεκεν
τέρας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Χρήστος Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλουµε ως ΚΚΕ, από αυτό το Βήµα, να χαιρετήσουµε τους
χιλιάδες εργαζόµενους που απήργησαν χθες, που απεργούν σήµερα και αύριο, όλους αυτούς που συµµετείχαν χθες και θα συµµετέχουν σήµερα, που θα κατέβουν από την υπόλοιπη Ελλάδα
στην Αθήνα, που θα διαδηλώσουν, που θα διαµαρτυρηθούν ενάντια σε αυτόν τον νόµο-έγκληµα. Θέλουµε να χαιρετήσουµε τους
αυτοαπασχολούµενους που κλείνουν αύριο τα µαγαζιά τους,
όλους όσοι θα βρίσκονται αύριο από το πρωί στις 10.00’ στο Σύνταγµα.
Τους καλούµε, µε στεντόρεια φωνή, να απαιτήσουν για άλλη
µια φορά να σταµατήσει η Κυβέρνηση το έγκληµα. Τους καλούµε

9382

να µην νοµιµοποιήσουν στη συνείδησή τους τη σφαγή των συντάξεων, των παροχών των ασφαλιστικών δικαιωµάτων, της φοροληστείας. Κανείς να µην λείψει από αυτούς τους αγώνες.
Αυτό που θέλετε να εξασφαλίσετε όλοι σας -γιατί άκουσα προηγουµένως και την κ. Χριστοφιλοπούλου- δεν είναι το ασφαλιστικό, είναι οι ανάγκες του κεφαλαίου. Έχετε δώσει δείγµατα
γραφής. Αυτή είναι η πολιτική όλων σας. Η στρατηγική σας,
παρά τις επιµέρους διαφορές, είναι ενιαία.
Κανέναν αντεργατικό, αντιασφαλιστικό νόµο δεν κατάργησε ο
ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω στα δικά σας έρχεται να φορτώσει τα δικά του, µε
τα οποία και εσείς συµφωνείτε, αλλά λόγοι αντιπολιτευτικοί δεν
σας επιτρέπουν να πείτε «ναι» ή σας επιτρέπουν να λέτε «όχι».
Πέρυσι, όµως, ενιαία ψηφίσατε µε το τρίτο µνηµόνιο όλα αυτά
που φέρνει η Κυβέρνηση τώρα και όσα θα φέρει το επόµενο διάστηµα γιατί δεν θα σταµατήσει εδώ.
Οι εργαζόµενοι, τα λαϊκά στρώµατα, χρειάζεται να βγάλουν
συµπεράσµατα από όλους σας και να µην γυρίσουν πίσω, να
δουν µπροστά, να προχωρήσουν ανατρεπτικά, να συµπορευτούν
µε το ΚΚΕ, που δεν τους είπε ψέµατα, που δεν τους πρόδωσε,
που δεν φείδεται θυσιών στους αγώνες για τα λαϊκά συµφέροντα.
Το ΚΚΕ έχει χαρακτηρίσει αιτία πολέµου αυτήν τη νοµοθετική
ρύθµιση που φέρνει η Κυβέρνηση. Έχουµε χαρακτηρίσει αυτόν
τον νόµο ως «νόµο-λαιµητόµο» για τα ασφαλιστικά δικαιώµατα,
για τις παροχές, τις συντάξεις των εργαζοµένων και των συνταξιούχων. Μας επιβεβαίωσε πλήρως η Κυβέρνηση µ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Περιµένουµε να δούµε και τι θα προκύψει µε τα 3,6 δισεκατοµµύρια, γιατί έχει δεσµευτεί να φέρει ή συγκεκριµένα µέτρα ή τον
µηχανισµό, όπως λέει, της αυτόµατης αναπροσαρµογής, του αυτόµατου κόφτη, όπως έχει ονοµαστεί. Οι εργαζόµενοι ξέρουν
πολύ καλά από ποιους θα κόψετε. Τα αντιλαϊκά µέτρα δεν έχουν
τέλος. Τα µνηµόνια θα είναι διαρκείας για τον λαό.
Χθες ο Πρωθυπουργός, στην οµιλία του στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε ρεσιτάλ ψευτιάς και υποκρισίας.
Κύριε Πρωθυπουργέ, το ψέµα έχει κοντά ποδάρια, λέει ο λαός
µας. Εσείς χθες παρουσιάσατε το κώνειο ως νέκταρ, τη µείωση
των συντάξεων ως διασφάλιση, ακόµη και ως αύξηση. Κάποιος
µπορεί να κοροϊδέψει µία και δύο φορές, αλλά όχι για πάντα.
Ο χαρακτηρισµός «Πινόκιο» ίσως και να µην αποδίδει την εξαπάτηση που κάνετε στους συνταξιούχους, τους εργαζόµενους
και σε όλες τις άλλες οµάδες των ασφαλισµένων.
Ο Πρωθυπουργός χθες πρόβαλε το δίληµµα από τα παλιά: Ή
το δικό µας νοµοσχέδιο ή το κακό της Νέας Δηµοκρατίας. Όχι,
ο λαός δεν θέλει ούτε το ένα ούτε το άλλο, θέλει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του, να πληρώσουν αυτοί που χρωστάνε, να
σταµατήσουν οι θυσίες για την πλουτοκρατία. Τον πήχη δεν θα
τον βάλουν χαµηλά εκεί που τον καλείτε να συµβιβαστεί.
Οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι αγρότες, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι γυναίκες, οι δικηγόροι, οι µηχανικοί, οι ένστολοι, οι νέοι και οι παλιοί
συνταξιούχοι, µε τα 115 άρθρα καλούνται να πληρώσουν και µε
τις περικοπές, από τη µία, και µε τις υπέρογκες αυξήσεις των εισφορών, από την άλλη.
Το ποσό αυτό δεν το λέµε εµείς, το λέει η έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους. Είναι 8,234 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτά καλούνται να πληρώσουν όλοι αυτοί µε αυτό το σχέδιο
νόµου που φέρνει σήµερα η Κυβέρνηση και λέει ότι διασφαλίζει
τις συντάξεις.
Καλούνται, επίσης, να πληρώσουν και 1,7 δισεκατοµµύριο
ευρώ µε τη φοροληστεία που προβλέπεται στα τελευταία άρθρα,
στο άρθρο 114, αλλά και µε τη νέα τροπολογία για το αφορολόγητο που ο κ. Τσακαλώτος έλεγε ότι δεν θα δεχτεί να πάει κάτω
από τα 9.100 ευρώ και τώρα πάει στα 8.663 ευρώ, αν δεν κάνω
λάθος.
Τα στοιχεία όλα αυτά απαντούν από µόνα τους στα όσα προβάλλετε, στα όσα λέτε ότι δήθεν δεν θα µειωθούν οι συντάξεις,
δεν θίγονται οι συνταξιούχοι και άλλα λόγια περί ισονοµίας, περί
προστασίας των αδυνάµων και άλλες τέτοιες αλχηµείες.
Διασπάτε την κατώτατη σύνταξη που µέχρι τώρα ήταν σε σύνδεση µε το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Το ξέρετε
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πολύ καλά αυτό. Την αποσυνδέετε οριστικά και πλήρως. Ήταν
486 ευρώ. Η Κυβέρνησή σας την πήγε στα 392 ευρώ µε την εγκύκλιο Χαϊκάλη, όπως χαρακτηρίστηκε. Τι ήταν αυτή η εγκύκλιος
Χαϊκάλη; Πήγε στα δεκαπέντε ηµεροµίσθια του ανειδίκευτου εργάτη µε τα 586 ευρώ, που είχε θεσπίσει η Νέα Δηµοκρατία.
Θα µπορούσε, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν πράγµατι υπεράσπιζε τα
συµφέροντα των εργαζοµένων και των συνταξιούχων, τα 586
ευρώ να τα πάει στα 751 ευρώ. Πού είναι ο κ. Σκουρλέτης; Εδώ
σε αυτήν την Αίθουσα ορκιζόταν ότι το 751 θα έρθει. Και πήγατε,
λοιπόν, και αποσυνδέετε τη σύνταξη από τον ανειδίκευτο εργάτη
µε αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνετε σήµερα. Και τι κάνετε; Διασπάτε τη σύνταξη σε δύο µέρη, στην εθνική και την ανταποδοτική. Μέχρι τώρα, λοιπόν, ήταν 486 ευρώ η κατώτατη σύνταξη
συν το ΕΚΑΣ, για τα δεκαπέντε χρόνια. Τώρα τι λέτε; Λέτε ότι
αυτοί που έχουν δεκαπέντε χρόνια -και είναι η µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων, γιατί οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης,
η εργασιακή ζούγκλα που έχετε θεσπίσει, δεν επιτρέπουν παραπάνω ασφαλιστικές ηµέρες- θα έχουν τώρα 345 ευρώ εθνική σύνταξη συν 63 ευρώ που βγαίνει η ανταποδοτική, µε συντάξιµο
µισθό 600 ευρώ. Για τα δεκαπέντε χρόνια θα έχουν 414 ευρώ.
Σε ποιον λέτε ψέµατα; Ο συνταξιούχος έπαιρνε µέχρι τώρα
486 ευρώ συν το ΕΚΑΣ ως κατώτατο όριο και τώρα παίρνει 414
ευρώ χωρίς το ΕΚΑΣ.
Πού λέτε ψέµατα; Δεν θα δουν οι συνταξιούχοι αύριο τη σύνταξή τους; Δεν θα σας φτύνουν όπου και αν σας βρίσκουν; Δεν
θα σας παίρνουν ξοπίσω;
Τι είναι αυτή; Διασφάλιση της σύνταξης; Αύξηση; Η κρατική
χρηµατοδότηση θα αφορά πλέον, λέει, µόνο την εθνική. Είπε εδώ
ο Υπουργός, προηγουµένως, ότι 6,5% θα πάει επί του ΑΕΠ η χρηµατοδότηση στο ασφαλιστικό από 17% που ήταν. Δηλαδή, αυτός
είναι ο στόχος που µπαίνει, να µειωθεί επί του ΑΕΠ η κρατική
χρηµατοδότηση από το 17% στο 6,5%, καρατοµώντας συνολικά
ασφαλιστικά δικαιώµατα, συντάξεις, παροχές σε βάρος των εργαζοµένων. Η εθνική σύνταξη, λοιπόν, από τον προϋπολογισµό.
Μα, έτσι ορίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οδηγία που έχει για
τις µεταβολές στα ασφαλιστικά συστήµατα. Αυτό ορίζει, να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις αυτές, έτσι ώστε να απαλλαγεί το
κράτος και η εργοδοσία.
Είναι, λοιπόν, αυτός ένας πυλώνας και βεβαίως, από την άλλη,
η ενίσχυση συνολικά του κεφαλαιοποιητικού συστήµατος που κάνετε µε την ανταποδοτική σύνταξη, όπου λέτε σύνδεση εισφορών-παροχών, όπου ο Κρατικός Προϋπολογισµός δεν θα
συµµετέχει. Και χθες είχαµε µια συζήτηση πάνω σε αυτό. Πείτε
µας, πού διασφαλίζεται η ανταποδοτική σύνταξη; Πουθενά δεν
διασφαλίζεται µέσα από το σχέδιο νόµου. Και αυτά που λέτε για
το άρθρο 2 είναι ευχολόγια, γιατί λέει ο νόµος καθαρά, αυτός
που φέρνετε, ότι µόνο στην εθνική σύνταξη θα συµµετέχει ο Κρατικός Προϋπολογισµός, πουθενά αλλού.
Τι λέει, επίσης; Ότι µέσα από τις αναλογιστικές µελέτες, που
θα γίνονται κάθε τρία χρόνια, αν δεν διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του συστήµατος, θα ανακαθορίζονται οι συντάξεις, ακόµα
και η εθνική σύνταξη, τα 384 ευρώ και όχι µόνο η ανταποδοτική,
η οποία θα πάει στα τάρταρα.
Τι ισχυρίζεστε, επίσης; Λέτε για τον τρόπο υπολογισµού, ότι η
σύνταξη θα υπολογίζεται µε βάση όλον τον ασφαλιστικό βίο.
Μέχρι τώρα ήταν µε βάση τα πέντε καλύτερα χρόνια των δέκα
τελευταίων. Πάει σε όλον τον ασφαλιστικό βίο. Λέτε και ισχυρίζεστε ότι αυτό δεν θα φέρει µείωση. Μα, τι συριζαίικα µαθηµατικά είναι αυτά; Είναι σαν το «0+0=14». Το θυµάστε; Έτσι
ακριβώς είναι και αυτό που λέτε. Στα σαράντα χρόνια, δηλαδή,
θα τα προσθέτουµε όλα, θα δούµε πόσο βγαίνει ο συντάξιµος µισθός και αυτός θα είναι ίσος µε τα πέντε καλύτερα χρόνια στα
δέκα τελευταία.
Τι να σας πω; Θέλετε Νόµπελ εξαπάτησης, όχι µαθηµατικών
που είπα προχθές, αλλά Νόµπελ εξαπάτησης!
Το ποσοστό αναπλήρωσης µέχρι τώρα -και δεν τα λέµε για
σας, αλλά τα λέµε για να µας ακούσουν έξω, που ακούν τα ψέµατά σας- ήταν στα σαράντα χρόνια 70% και τώρα εσείς στα σαράντα χρόνια το κάνετε 40,7%.
Είναι το ίδιο, αγαπητοί κύριοι; Είναι το µισό. Πώς µπορεί µε
µισό ποσοστό αναπλήρωσης να µη µειώνεται η σύνταξη; Τι µα-
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θηµατικά είναι πάλι αυτά; Σε ποιον απευθύνεστε; Σε κουτούς;
Ενταφιάζετε οριστικά τη δέκατη τρίτη σύνταξη που θα τη δίνατε -δεσµευθήκατε κιόλας- καθώς και τη δέκατη τέταρτη, για
την οποία οι ασφαλισµένοι συνεχίζουν και τώρα να πληρώνουν
εισφορές. Την ενταφιάζετε οριστικά, γιατί τι λέτε; Η σύνταξη θα
καταβάλλεται κάθε µήνα άρα, δώδεκα µήνες τον χρόνο. Έτσι το
είχατε πριν και επειδή σας έκραξαν συνδικάτα κ.λπ., το βάλατε
κάθε µήνα, λες και αυτοί τρώνε κουτόχορτο και δεν ξέρουν ότι
το «κάθε µήνα» σηµαίνει δώδεκα µήνες.
Λέει στην πέµπτη παράγραφο ότι το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών και
αµέσως παρακάτω αναιρείται αυτή η φράση µε την επόµενη, που
τι λέει; Οι ειδικές διατάξεις, οι σχετικές µε την κρατική χρηµατοδότηση του συστήµατος καταργούνται.
Είπαµε προηγουµένως τι κάνετε µε την τριµερή χρηµατοδότηση που ενώ είχε θεσπιστεί, οριστικά τελειώνει από το σύστηµα.
Όσον αφορά τη λεγόµενη «προσωπική διαφορά», µε βάση
τους ενιαίους κανόνες που προβλέπονται για το 2016, αν είναι –
λέει- έως 20%, τότε η περικοπή θα γίνει άµεσα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το ποσοστό της µείωσης που θα είναι πάνω από το 20%, αυτό
θα δοθεί µισό. Θα καταργηθεί το µισό σαν προσωπική διαφορά.
Το λέω, για να το καταλάβει ο κόσµος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Και αν είναι 19%;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αν είναι µέχρι 20%, θα περικόπτεται η
σύνταξη. Πάνω από το 20%, αν υπάρχει περικοπή…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αν υπάρχει περικοπή…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αφήστε τα αυτά. Δείτε το νοµοσχέδιο.
Πάνω από το 20%, θα δίνεται το µισό για το 2016, το 1/3 για το
2017 και το 1/4 για το 2018. Πού είναι τα ψέµατα; Αυτό λέει ακριβώς η πρότασή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είναι γραµµένα
αυτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είναι γραµµένα και ξέρουµε και να διαβάζουµε. Δεν διαβάζουµε κινέζικα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Καταργείτε το ΕΚΑΣ. Από ποιους; Λέτε ότι υπερασπίζεστε τους
αδύναµους. Απ’ αυτούς τους αδύναµους που λέτε ότι προστατεύετε, κόβετε το ΕΚΑΣ. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το
αποτιµά 2.393.000.000 ευρώ. Αυτά τα αφαιρείτε απ’ αυτούς που
είναι στα κατώτερα επίπεδα. Ποιον, λοιπόν, προστατεύετε; Ποιον
αδύναµο προστατεύετε; Τι είναι αυτά που λέτε;
Τι είπε τώρα εδώ ο κύριος Υπουργός; Κόβουµε το ΕΚΑΣ, αλλά
θα δώσουµε -λέει- την εθνική σύνταξη. Τι σηµαίνει αυτό;
Έπαιρνε, δηλαδή, αυτός που είχε το ΕΚΑΣ 460 ευρώ συν το
ΕΚΑΣ και τώρα θα παίρνει 345 ευρώ -γιατί συνήθως το ΕΚΑΣ το
παίρνουν αυτοί που είναι στα κατώτερα επίπεδα- συν την ανταποδοτική, η οποία, όπως είπα, είναι πολύ µικρή. Μάλιστα, γι’ αυτούς θα είναι ακόµα µικρότερη κι από το ΕΚΑΣ. Διασφαλίζει -λέεισ’ αυτούς αξιοπρεπή διαβίωση! Έλεος! Έλεος!
Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις θανάτου και χηρείας, αφήνετε αυτούς τους άτυχους ανθρώπους στο έλεος του Θεού, όπως λέει
ο κόσµος, που µένουν πίσω χωρίς καµµία προστασία. Και αν είχε
πληρώσει για πολλά χρόνια εισφορές ο ασφαλισµένος που
έχασε τη ζωή του, αυτός που έµεινε πίσω θα δικαιούται σύνταξη
για τρία χρόνια, αν είναι κάτω των 55 ετών µε βάση τη διόρθωση
που κάνατε και µετά θα διακόπτεται, µετά δηλαδή θα τρώει αέρα
κοπανιστό, µέχρι να πάει ξανά στα 67 του χρόνια!
Αυτά είναι άκρως απαράδεκτα πράγµατα. Καταδικάζετε στην
πείνα και την εξαθλίωση αυτές τις περιπτώσεις.
Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, αυτές εκτός της αύξησης των εισφορών, καρατοµούνται. Η ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος έγινε ρήτρα βιωσιµότητας και λέτε ότι αυτόµατη
αναπροσαρµογή ή περικοπή θα προβλέπεται για τις επικουρικές
συντάξεις. Ήδη, βέβαια, αυτές θα πάνε πολύ χαµηλά. Όµως, µε
το κόλπο που κάνετε, που λέτε δηλαδή ότι αν οι κύριες και οι επι-
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κουρικές µαζί είναι 1.300 ευρώ, τότε εκεί η σφαγή θα είναι πολύ
µεγάλη για όσους έχουν κύριες και επικουρικές µαζί 1.300 ευρώ.
Οι συνολικές περικοπές, µε βάση την έκθεση, είναι
1.026.000.000 ευρώ και 123 εκατοµµύρια ευρώ για τους νέους
συνταξιούχους.
Όσον αφορά το επίδοµα των ανασφάλιστων υπερηλίκων από
τον ΟΓΑ, θέτετε ως όρο να διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα για
δεκαπέντε χρόνια από το 17ο έως το 67ο έτος της ηλικίας τους.
Στην αµέσως παρακάτω παράγραφο, για το ποσό του επιδόµατος βάζετε ως όρο να έχουν τριάντα πέντε χρόνια διαµονής, προκειµένου να το δικαιούνται ολόκληρο. Αλλιώς, θα µειώνονται
κατά 1/35 για κάθε χρόνο που υπολείπεται. Αυτό σηµαίνει ότι η
µεγάλη πλειοψηφία των υπερήλικων, ιδιαίτερα παλιννοστούντων,
θα πάρει ένα πολύ πενιχρό επίδοµα, γιατί στην Ελλάδα είναι πολύ
λίγα χρόνια. Κι έχουµε πολλούς τέτοιους παλιννοστούντες, που
δήθεν νοιάζεστε γι’ αυτούς και για την επιβίωσή τους.
Σ’ ό,τι αφορά τα εφάπαξ, µιλάµε για «σφαγή». Εδώ ο νέος µαθηµατικός τύπος φέρνει περικοπές έως και 35%. Μεγάλη περικοπή προβλέπεται, επίσης, στα µερίσµατα των δηµοσίων
υπαλλήλων. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα χάσουν 832 εκατοµµύρια
ευρώ από τα µερίσµατα, µε βάση πάλι την έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους. Οι απώλειες είναι πολύ µεγάλες και
αφορούν τους πάντες.
Σ’ ό,τι αφορά τους αγρότες, τριπλασιάζετε την εισφορά τους,
ξεκληρίζοντας έτσι χιλιάδες από αυτούς. Τι σηµαίνει; Και αυτός
που θα έχει το καφενείο και θα πάει στον ΟΓΑ, δεν θα πληρώσει
τις τριπλάσιες εισφορές που προσθέτετε µέσα από αυτό το σχέδιο νόµου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κατσώτη, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, επίσης, θα κλείσουν τα µαγαζιά
τους, γιατί δεν θα αντέξουν τις µεγάλες εισφορές. Αυτό το σχέδιο νόµου θα οδηγήσει τη µεγάλη µάζα των συνταξιούχων σε
εξαθλίωση και τη δουλειά µέχρι τα βαθιά γεράµατα.
Τέλος, σ’ ό,τι µάς αφορά, καλούµε σε ξεσηκωµό -να το πω
έτσι- τους πάντες. Σήµερα και αύριο να βγουν όλοι στους δρόµους, να βουλιάξει η Αθήνα. Να πάρετε πίσω αυτό το έκτρωµα.
Να µην συνεχίσετε αυτό το έγκληµα. Αυτό είναι που µπορούµε
να πούµε. Βεβαίως, δεν χρειάζεται να πούµε ότι όχι µόνο δεν θα
ψηφίσουµε, αλλά ακόµα και τώρα, την τελευταία στιγµή, λέµε να
αποσύρετε αυτό το σχέδιο νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής από το Ποτάµι, ο κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας.
Βεβαίως, από τους ειδικούς αγορητές δεν έχει σεβαστεί κανένας τον χρόνο. Οπότε, το λαµβάνουµε υπ’ όψιν για τα περαιτέρω.
Ορίστε, κύριε Μπαργιώτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Λυπάµαι που δεν µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα το κάνω εγώ
πρώτος. Θα προσπαθήσω πάντως.
Έχουµε σήµερα να µιλήσουµε για το ασφαλιστικό. Αναγκαστικά, όµως, θα ξεκινήσω µε ένα σχόλιο για το φορολογικό, µιας
και µε άλλο κοιµηθήκαµε και άλλο ψηφίζουµε σήµερα. Ευχή θα
ήταν να σταθεροποιηθεί η καθοδική τάση του αφορολόγητου και
η ανοδική των συντελεστών. Επίσης, σκόπιµο θα ήταν να έρθουν
στη Βουλή κάποια στιγµή που θα έχουν σταθεροποιηθεί οι τάσεις, αλλιώς καλό θα ήταν να βάλουµε µια οθόνη απέναντι για
να παρακολουθούµε live τις καµπύλες διακύµανσης, γιατί έχουν
αρχίσει να παρουσιάζουν συµπεριφορά µετοχής στο Χρηµατιστήριο τις τελευταίες λίγες ώρες. Δεν νοµίζω ότι είναι ο κατάλληλος τρόπος αυτός για να συζητήσουµε για τη φορολογική
µεταρρύθµιση.
Όσον αφορά το ασφαλιστικό, ακούσαµε χθες και προχθές περιχαρή τον κύριο Υπουργό να λέει ότι το 90% των συνταξιούχων
προστατεύεται µε αυτήν τη µεταρρύθµιση.
Ακούσαµε χθες, παρά την απεργία, επίσης, τον Πρωθυπουργό
της χώρας να λέει ότι η µεταρρύθµιση στο ασφαλιστικό είναι µια
ριζοσπαστική µεταρρύθµιση που επανάφερε στις ράγες το
ασφαλιστικό, κάνοντάς το βιώσιµο, σώζοντας τις συντάξεις και
περικόπτοντας 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ.
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Αυτό δεν λέγεται ριζοσπαστικό, κύριοι συνάδελφοι, λέγεται
µαγικό. Και δεν είναι νοµοσχέδιο, είναι τρικ. Δεν γίνονται όλα
µαζί. Είναι σαν την άνοδο του αφορολόγητου που πέφτει. Είναι
µια µαγική διαδικασία που µπορεί να την κάνει ο Χάρι Πότερ, δεν
νοµίζω ότι µπορεί να την κάνει Έλληνας πολιτικός, όµως!
Η αλήθεια είναι ότι από αυτό το Βήµα -και όχι µόνο από αυτό
το Βήµα- όλοι θα επιθυµούσαµε να λέµε στον ελληνικό λαό θετικά πράγµατα, να µιλάµε για την επαναφορά των συντάξεων το
2009, να µιλάµε για µείωση των εισφορών, για αύξηση των συντάξεων. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όµως, δεν είµαστε όλοι λαϊκιστές.
Κάποιοι πρέπει να κάνουν τη βρώµικη δουλειά, να πουν την αλήθεια.
Η αλήθεια είναι, κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν υπάρχουν εύκολες
και ανώδυνες λύσεις στο ασφαλιστικό. Δεν υπάρχει και η πίτα
σωστή και ο σκύλος χορτάτος. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται.
Υπάρχουν, όµως, δίκαιες και άδικες λύσεις, υπάρχουν βιώσιµες
και θνησιγενείς ρυθµίσεις.
Η Κυβέρνηση προτίµησε τις κοµµατικά συµφέρουσες λύσεις ως συνήθως!- αδιαφορώντας για το µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα, το οποίο θα έπρεπε να είναι το ζητούµενο. Και θα έπρεπε
να είναι το ζητούµενο γιατί -όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο κύριος Υπουργός, που ξέρει καλά τα νούµερα- µιλώντας για το
ασφαλιστικό, µιλάµε για την καρδιά του προβλήµατος του χρέους στη χώρα.
Είναι αλήθεια ότι από το 2006 µέχρι το 2009 το 83% των δηµοσιονοµικών ελλειµάτων προερχόταν από το ασφαλιστικό. Κατευθύνθηκαν στις συντάξεις 169 δισεκατοµµύρια ευρώ από τον
προϋπολογισµό σε δεκαπέντε χρόνια, µέχρι το 2014. Η διαφορά
που ξεχνάει ο κύριος Υπουργός είναι ότι εκείνη την εποχή ήταν
στο πεζοδρόµιο, διεκδικώντας περισσότερα, γιατί αυτή είναι η
αλήθεια.
Σε απλά ελληνικά, λοιπόν, µε αυτά τα στοιχεία δεν θα είχαµε
µνηµόνιο αν δεν είχαµε ασφαλιστική κρίση, αν είχαµε µεταρρυθµίσει το ασφαλιστικό όταν έπρεπε. Όµως, και σε εκείνη την περίπτωση η Συµπολίτευση µαζί µε το «σχεδόν όλον ΠΑΣΟΚ» και
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ήταν στον δρόµο ενάντια στην
πρώτη απόπειρα µεταρρύθµισης επί Γιαννίτση.
Βλέπετε, πέρα από το δηµοσιονοµικό, την ύφεση, την ανεργία
και όλα αυτά που ξέρουµε και συζητάµε, το κύριο πρόβληµα σε
σχέση µε το ασφαλιστικό είναι ένα αναποτελεσµατικό πολιτικό
σύστηµα που υπήρξε και το οποίο εξακολουθεί, δυστυχώς, να
είναι κοντόφθαλµο, ρουσφετολογικό και ανεύθυνο. Μέχρι τον
Μάιο του περασµένου χρόνου µε την Κυβέρνηση της Αριστεράς
ψηφίζαµε εξαιρέσεις, πρόωρες συντάξεις µε τον νόµο Στρατούλη, οι οποίες πάρθησαν πίσω µετά.
Αυτό που υπάρχει πάγια στο πολιτικό σύστηµα είναι η άρνηση
µακροπρόθεσµων µεταρρυθµίσεων. Κανένας δεν έχει όρεξη να
αναλάβει το βάρος µιας µεγάλης µεταρρύθµισης. Θυµίζω ότι η
ενοποίηση των ταµείων εκκρεµεί από την εποχή του Ελευθέριου
Βενιζέλου. Δεν έγινε ποτέ. Είµαστε λίγο-πολύ στο ίδιο.
Σήµερα, λοιπόν, θα έπρεπε να είχαµε κλείσει ουσιαστικά τη
συζήτηση για µια µεταρρύθµιση η οποία θα µπορούσε να εγγυηθεί όχι το ύψος της σύνταξης κάποιων στρωµάτων του πληθυσµού των συνταξιούχων, αλλά την ικανότητα του συστήµατος και
της ελληνικής οικονοµίας εν γένει να παρέχει συντάξεις για τα
επόµενα είκοσι χρόνια, γιατί αυτό δεν είναι δεδοµένο. Με την
κρίση και το δηµογραφικό να εξελίσσονται, η ικανότητα της ελληνικής οικονοµίας να παρέχει συντάξεις τις επόµενες δεκαετίες
δεν είναι δεδοµένη.
Θα έπρεπε, λοιπόν, να συζητάµε για ένα βιώσιµο και σταθερό
ασφαλιστικό σύστηµα για τα επόµενα είκοσι πέντε µε τριάντα
χρόνια. Στην πραγµατικότητα συζητάµε για µια δηµοσιονοµική
προσαρµογή 1,8 δισεκατοµµυρίων, η οποία ήρθε µεταµφιεσµένη
σε µεταρρύθµιση για να περάσει πιο γλυκά.
Ο οδηγός είναι το άγχος του πολιτικού κόστους και η ψηφοθηρία -παλαιοκοµµατικά χαρακτηριστικά τα οποία επιβιώνουν και
µεγαλώνουν µέσα στην κρίση- και επιδίωξη είναι η πρόσκαιρη µετάθεση της «καυτής πατάτας» στο µέλλον, όχι πολύ µακριά
πλέον, στο 2018.
Η ίδια η αναλογιστική µελέτη που έφερε κατόπιν εορτής ο κ.
Κατρούγκαλος µαζί µε τις διάφορες εργασίες και µελέτες λέει
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ότι έχει γίνει και έχει υπολογίσει τη δηµοσιονοµική ισορροπία του
συστήµατος χωρίς την προσωπική διαφορά που εγγυάται για τις
ήδη παρεχόµενες συντάξεις, πράγµα που σηµαίνει ότι το 2018
τα νούµερα δεν θα βγαίνουν. Ο µηχανισµός δηµιουργείται και
όλες οι συντάξεις όντως υπολογίζονται µε έναν ενιαίο τρόπο. Οι
διαφορές το 2018 θα πρέπει να περικοπούν, ακόµα και σύµφωνα
µε την αναλογιστική µελέτη την οποία παρουσίασε µετά ο κ. Κατρούγκαλος.
Το πρόβληµα όµως για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού δεν
είναι ότι δεν βγαίνουν τα νούµερα του ασφαλιστικού, αλλά ότι µε
αυτό το ασφαλιστικό δεν βγαίνουν τα νούµερα της οικονοµίας.
Ουσιαστικά µε τον τρόπο που πάµε να λύσουµε το ασφαλιστικό
επιτείνεται και η ύφεση και τα οικονοµικά προβλήµατα. Απλώς η
ελληνική οικονοµία δεν µπορεί να αντέξει πλέον επιδοτήσεις στα
επίπεδα που υπήρχαν και οι οποίες επιχειρείται να διατηρηθούν.
Παρά τις αντιπαραθέσεις και παρά τους ισχυρισµούς του κ.
Κατρούγκαλου, δεν υπάρχει καµµιά καινούργια µεταρρύθµιση.
Εδώ είναι η συνέχιση, η εµπέδωση και η εφαρµογή της µνηµονιακής δέσµευσης που ανέλαβαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις,
ουσιαστικά είναι ακριβώς ο ίδιος νόµος σε επίπεδο λογικής.
Μόνο που λόγω των capital controls και των επιδόσεων της οικονοµίας, οι µεταβατικές ζώνες εξαφανίζονται και η εφαρµογή έρχεται άµεσα. Εφαρµόζονται πλέον οι περικοπές στις συντάξεις
των νέων από το 2016 και όχι από το 2030, ενώ µε τον µαθηµατικό τύπο που εφαρµόζεται σήµερα για την αναπλήρωση, οι περικοπές είναι µεγαλύτερες από αυτές που προέβλεπε ο
προηγούµενος νόµος, µέχρι και 30%.
Η αλήθεια είναι ότι ο προηγούµενος νόµος υπήρξε στην πραγµατικότητα πρακτικά ένας νόµος-φάντασµα, από την άποψη ότι
δεν υπολογίστηκε ούτε µία σύνταξη µε τον καινούργιο τρόπο.
Έπρεπε να εφαρµοστεί 1-1-2015, αλλά δεν υπήρχε η εγκύκλιος.
Γιατί άραγε δεν είχε ετοιµαστεί η εγκύκλιος; Και η Κυβέρνηση
της Αριστεράς µε πολύ µεγάλη χαρά ανέστειλε τη λειτουργία ελπίζοντας ή νοµίζοντας ότι θα κάνει κάτι διαφορετικό. Στην πραγµατικότητα επανέρχεται µε κάτι παρόµοιο, το οποίο απλώς είναι
πιο ακριβό για τους συνταξιούχους.
Έτσι, λοιπόν, αυτό που ήταν για το µέλλον, έρχεται σήµερα,
οι συντάξεις περικόπτονται από σήµερα, προετοιµάζεται το έδαφος για περαιτέρω περικοπές το 2018, γιατί ψηφίζεται σήµερα ο
µηχανισµός υπολογισµού των συντάξεων που αφήνει διαφορές
που µπορούν να περικοπούν και απαντάει και στο πρόβληµα της
συµµόρφωσης προς τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας προς το παρόν, µια και τις σπρώχνει για το 2018 και αυτές.
Όλα αυτά γίνονται, κατά τη γνώµη µας, στο πλαίσιο µιας παρωχηµένης φιλοσοφίας. Το συγκεκριµένο σχέδιο ληστεύει τους
νέους σήµερα και ταυτόχρονα έχει την ιδιότητα ότι είναι αναχρονιστικό, όπως πολλές φορές είπαµε. Ουσιαστικά στοχεύει σε ένα
σύστηµα ασφαλιστικού το οποίο έχει χρεοκοπήσει στην Ευρώπη
τα τελευταία είκοσι χρόνια πολλές φορές. Δεκάδες χώρες στον
πλανήτη πλέον έχουν µεταρρυθµίσει τα συστήµατα σαν αυτό,
δηλαδή τα αµιγώς διανεµητικά συστήµατα, -γιατί δεν έβγαιναν,
όχι για κανέναν άλλο λόγο- µε καινούργια. Αυτό που επιχειρείται
εδώ είναι καθαρό: είναι η διατήρηση για λίγα χρόνια ακόµα µίας
χρεοκοπηµένης λύσης, γιατί κανείς δεν έχει τη διάθεση να µπει
στα βαθιά νερά.
Ζητάµε, λοιπόν, από τους εργαζόµενους να δουλέψουν περισσότερο, να πληρώσουν παραπάνω, για να πάρουν –αν θα πάρουν- πολύ λιγότερα σαν σύνταξη και ταυτόχρονα, εφαρµόζουµε
οριζόντια µέτρα στους συνταξιούχους αγνοώντας στρεβλώσεις,
αδικίες χρόνιες και διαφορές από ταµείο σε ταµείο, από εισφορά
σε εισφορά, απωθώντας στην ουσία το πρόβληµα και τη λύση
του για µετά το 2018.
Το άλλο για το οποίο επαίρεται το Υπουργείο για το νοµοσχέδιο είναι η εφαρµογή κοινών κανόνων, οι οποίοι όµως δυστυχώς
υπάρχουν µόνο στις διακηρύξεις. Ούτε κοινοί κανόνες µεταξύ
των γενεών και δικαιοσύνη µεταξύ των γενεών υφίσταται ούτε
µεταξύ των µορφών εργασίας, δηλαδή µισθωτών-αυτοαπασχολούµενων. Υπάρχουν οριζόντιες λύσεις, υπάρχουν «κόφτες»,
αυτό όµως δεν είναι ενιαίοι κανόνες.
Στις γενεές, ανάµεσα στους νέους συνταξιούχους και στους
υφιστάµενους συνταξιούχους δηµιουργούνται κατηγορίες δια-
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φορετικών ταχυτήτων, που είναι τρεις: Οι κατέχοντες, όσοι πρόλαβαν να πάρουν, ό,τι πήραν πήραν. Δεν ενοχλείται. Δεύτερον,
στους δικαιούχους µίας ευνοϊκότερης ρύθµισης. Το 2016-2018
υπάρχει µία σταδιακή µείωση, η οποία θα οδηγήσει ξανά σε µία
έκρηξη εξόδου από το Δηµόσιο, όπως έγινε και τα προηγούµενα
χρόνια. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Υπουργός, ανεβαίνει η
συνταξιοδοτική δαπάνη στη χώρα γιατί κόβονται οι συντάξεις,
αλλά αυξάνονται οι συνταξιούχοι, ή -εάν θέλετε- αυξάνονται οι
συνταξιούχοι και η µόνη λύση είναι να κόβονται οι συντάξεις. Το
ίδιο θα γίνει και µε αυτήν τη µεταβατική περίοδο. Ο κ. Φίλης του
χρόνου θα ψάχνει πολύ περισσότερους καθηγητές από φέτος,
γιατί όποιος µπορεί να φύγει θα φύγει φέτος και του χρόνου µε
αυτόν το νόµο.
Και κυρίως δηµιουργεί ένα τεράστιο χάσµα γενεών ανάµεσα
στους νέους που έχουν την ατυχία να συνταξιοδοτηθούν από το
2018 και µετά, οι οποίοι σήµερα θα πληρώσουν υπερβολικές εισφορές για να πάρουν πολύ χαµηλές συντάξεις. Αυτό είναι οι
ενιαίοι κανόνες µεταξύ των γενεών.
Για την εργασία δεν θα πω πολλά, νοµίζω ότι έχουν ειπωθεί
από πολλούς. Οι εισφορές δίκην φορολογικής επιβάρυνσης δεν
είναι ενιαίος κανόνας, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Από κατηγορία σε κατηγορία εργαζοµένων υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές ταχύτητες. Και σε κάθε περίπτωση, τα
νούµερα πλέον είναι εξωπραγµατικά: 55% συνολική επιβάρυνση
–τόση ήταν µέχρι σήµερα, αποµένει να δούµε τις σηµερινές αλλαγές- επί του συνολικού εισοδήµατος να πάει στο δηµόσιο είναι
απλώς εξωπραγµατικό, είναι κάτι το οποίο δεν µπορεί να συµβεί,
δεν µπορεί να το πληρώσει κανένας. Και νοµίζω ότι εδώ εδράζεται η επιµονή των δανειστών για καινούργια µέτρα που θα ψηφιστούν τώρα για το 2018, γιατί είναι ηλίου φαεινότερον ότι αυτά
δεν θα βγουν.
Οριζόντια µέτρα και περικοπές, λοιπόν, κάνει το νοµοσχέδιο.
Αντί να ασχοληθεί µε τις στρεβλώσεις, όσον αφορά τους συνταξιούχους, βάζει «κόφτες». Εάν παίρνεις πάνω από 2.000 ευρώ,
κόβεσαι. Εάν παίρνεις πάνω από 1.300 ευρώ, θα υποστείς περικοπές. Δεν εξετάζει ούτε ταµείο, ούτε εισφορές, ούτε τι έχει πληρώσει ποιος και πού, ούτε τίποτα. Δεν εξετάζει καν το γεγονός
αυτό που ξέρουµε, ότι οι δώδεκα περίφηµες περικοπές έχουν
έως και 50% βλάψει τους συνταξιούχους πάνω από 1.100 ευρώ.
Αυτοί είναι που πλήρωσαν τις δώδεκα προηγούµενες περικοπές,
αυτοί θα πληρώσουν και τις καινούργιες, την δέκατη τρίτη που
γίνεται τώρα.
Αυτό ανατρέπει την αρχή της αναλογίας εισφορών-παροχών,
ανατρέπει την εµπιστοσύνη που πρέπει να έχει ο εργαζόµενος
απέναντι στο σύστηµα. Είναι µία αδικία που οδηγεί στην αστοχία.
Γιατί η βιώσιµη λύση στο ασφαλιστικό δεν είναι µόνο τα νούµερα,
είναι κυρίως η εµπιστοσύνη και η έννοια της ανταποδοτικότητας.
Ο εργαζόµενος πρέπει να πιστεύει ότι θα πάρει σύνταξη ανάλογα
µε αυτά που έδωσε, αλλιώς δεν οικοδοµείται η απαραίτητη
σχέση εµπιστοσύνης που οδηγεί στη λειτουργία του ασφαλιστικού.
Αυτό που κάνει η Κυβέρνηση, µε τον τρόπο που εφαρµόζει τις
εισφορές, ουσιαστικά είναι ακριβώς το αντίθετο. Στην πράξη
αποτελειώνει την ήδη κλονισµένη εµπιστοσύνη των νέων ασφαλιζόµενων προς το ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο είναι µια
παλιά ιστορία που εξελίσσεται.
Και τι κάνει; Επιτείνει την τάση για εισφοροδιαφυγή, τη συνδυάζει µε τη φοροδιαφυγή -πλέον κάποιος έχει δυο κίνητρα για
να φοροδιαφεύγει, κρύβοντας εισόδηµα κρύβει εισφορές, άρα
έχει διπλό κίνητρο για φοροδιαφυγή- οδηγεί στη «µαύρη εργασία» και τελικά, όποιος έχει να εισφέρει για σύνταξη και µπορεί
να εισφοροδιαφύγει -ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού δηλαδήθα πάει να αγοράσει ένα ιδιωτικό πακέτο που του εγγυάται την
απόδοση στο τέλος, στο οποίο ο Υπουργός δεν µπορεί να παρεµβαίνει κάθε δύο-τρία χρόνια µε τη χατζάρα, ανάλογα µε την
εξέλιξη των δηµοσιονοµικών προβληµάτων.
Στο Ποτάµι προτείναµε ένα σύστηµα τριών πυλώνων. Ανάλογο
ήταν το σύστηµα που πρότεινε η Επιτροπή Σοφών. Μας διένειµε
ο Υπουργός και το πόρισµα, το οποίο αγνόησε µεγαλοπρεπώς
µετά τη λήψη του. Όλος ο πλανήτης, όπως είπα προηγουµένως,
πηγαίνει σε συστήµατα τριών πυλώνων την τελευταία εικοσαετία.
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Δεν θα µιλήσω γι’ αυτό σήµερα, θα µιλήσω κυρίως αύριο πιο αναλυτικά, έχω µιλήσει ήδη στις επιτροπές.
Θέλω να πω µόνο ότι όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, την
κύρια σύνταξη, µια και το νοµοσχέδιο εξαντλείται στον έναν πυλώνα, η σηµαντική διαφορά της πρότασής µας µε το υφιστάµενο
είναι ο τρόπος υπολογισµού της αναλογιστικής σύνταξης. Αντί
για µαθηµατικό τύπο, ο οποίος υπόκειται σε πολιτικές σκοπιµότητες, αναγκαιότητες, κ.λπ., εµείς προτείνουµε τη νοητή κεφαλαιοποίηση, η οποία υπολογίζει τη σύνταξη µε βάση τις
εισφορές. Κάθε εργαζόµενος ξεχωριστά δηµιουργεί ένα νοητό
κεφάλαιο, βάσει του οποίου παίρνει σύνταξη. Έτσι αποκαθίσταται η εµπιστοσύνη, η αναλογία εισφορών- σύνταξης και κυρίως
δίνονται κίνητρα καταβολής των εισφορών και παραµονής του
εργαζόµενου στην εργασία. Όσο αυξάνεται η εισφορά και ο εργασιακός βίος, αυξάνεται η σύνταξη κατ’ αναλογία.
Η χώρα όντως έχει ανάγκη από µια µεγάλη, µακροπρόθεσµη
µεταρρύθµιση, σε αυτό συµφωνούµε όλοι και ο κύριος Υπουργός
την περιέγραψε µια χαρά. Το πρόβληµα είναι ότι δεν την κάνει.
Και ακόµη και την αναλογία εισφορών -συντάξεως την ανέφερε,
µόνο που δεν την κάνει. Κακά τα ψέµατα, είναι ένα πολύ δύσκολο
θέµα. Το έχω πει πολλές φορές και δεν θα κουραστώ να το λέω:
Δεν νοµίζω ότι υπάρχει πολιτικός φορέας ή κυβέρνηση 153 ή 165
Βουλευτών που µπορεί να εφαρµόσει ένα τέτοιο δύσκολο αντιδηµοφιλές σύστηµα.
Η αλήθεια, όµως, είναι ότι στην πραγµατικότητα η µεταρρύθµιση είναι ανεπιθύµητη και από τις προηγούµενες και δυστυχώς
και από την παρούσα Κυβέρνηση. Είναι πέρα από τις επιδιώξεις
και το βεληνεκές των κυβερνήσεων που είχαµε τα τελευταία χρόνια. Ο παλαιοκοµµατισµός έχει πολύ κοντούς ορίζοντες. Εξαντλείται στη δηµοσιονοµική προσαρµογή µε τις λιγότερες δυνατές
απώλειες για το πελατειακό σύστηµα, στο οποίο στηρίζεται και
το οποίο τρέφει. Δεν έχει καµµία φιλοδοξία παραπάνω. Έχει
πολύ κοντούς ορίζοντες και χρονικά. Εδώ θα πρέπει να προσθέσουµε, δυστυχώς, και ιδεοληπτικές παρωπίδες που δεν αφήνουν
την Κυβέρνηση να δει ούτε το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι ούτε τις εξελίξεις στον διεθνή τοµέα, κολληµένη σε λύσεις, οι οποίες θυµίζουν, στην καλύτερη περίπτωση, τους εργατικούς της δεκαετίας
του ‘80 στην Αγγλία, της εποχής δηλαδή που τους συνέτριψε η
Θάτσερ.
Ως Κυβέρνηση υιοθετεί αυτήν την κλασική πολιτικάντικη τακτική. Στέλνουµε το πρόβληµα µπροστά. Προσποιούµαστε τώρα
ότι προστατεύουµε αυτό που για κάποιο λόγο θεωρείται προνοµιακός ψηφοθηρικός στόχος, δηλαδή τους συνταξιούχους, ξέροντας πολύ καλά ότι στην ουσία µεταθέτοντας το πρόβληµα
στο µέλλον, αυξάνουµε τον κίνδυνο και υπονοµεύουµε µε πολύ
χειρότερο τρόπο τις συντάξεις που λαµβάνουν ή που θα λαµβάνουν µετά από χρόνια.
Ο διάλογος δυστυχώς τον οποίο όλοι επικαλείστε, το ξέρουµε
όλοι καλά ότι ήταν προσχηµατικός. Δεν έγινε. Δεν έγινε ούτε επί
Κυβερνήσεως Σαµαρά-Βενιζέλου, γιατί η µισή Ελλάδα ήταν στο
πεζοδρόµιο και όχι απλώς δεν συζητούσαν, αλλά πετούσαν πέτρες, και δεν έγινε και µετά, γιατί η Κυβέρνηση δεν τον επεδίωξε.
Θυµίζω ότι το προσχέδιο εκδόθηκε, χορηγήθηκε στα κόµµατα
την ηµέρα που πήγε και στην Τρόικα. Ουσιαστικά ήταν πολύ
αργά για οποιαδήποτε συζήτηση. Θυµίζω, επίσης, ότι η καλή
αρχή µε την Επιτροπή των Σοφών διήρκησε µια µέρα. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι δεν συζητάµε σε αυτήν τη βάση και εµείς
θα κάνουµε αυτό που θέλουµε. Δεν νοµίζω ότι µπορεί να γίνει
συζήτηση έτσι. Εµείς εξακολουθούµε να λέµε ότι δυστυχώς ούτε
αυτό το νοµοσχέδιο είναι η βάση για µια συζήτηση για τη νέα µεταρρύθµιση που θα χρειαστεί στο µέλλον και που δεν κάνει αυτό
το νοµοσχέδιο, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι αναχρονιστικό
και σε λάθος ράγες. Έχει επιδιώξεις, οι οποίες δεν πρόκειται
ποτέ να επαληθευτούν από την εξέλιξη της οικονοµίας. Από
αύριο και κάθε µέρα θα βάζουµε τη θέση µας και την πρότασή
µας σε έναν διάλογο που εκτιµούµε ότι πρέπει να ανοίξει από σήµερα για τη µεταρρύθµιση που πρέπει να γίνει και αναγκαστικά
θα γίνει το 2018 ξανά, γιατί δυστυχώς η παρούσα αλλαγή, το
παρόν νοµοσχέδιο απλώς επιχειρεί να ξεφύγει από το πρόβληµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παπαχριστόπουλος. Κάνω έκκληση για τον χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Φοβάµαι ότι είµαι υποχρεωµένος, για πολλοστή φορά, να κάνω
µία αναδροµή στο παρελθόν. Ειλικρινά, δεν τη θέλω, αλλά είµαι
υποχρεωµένος να την κάνω την αναδροµή αυτή.
Θα συνιστούσα σε κάποιους συναδέλφους, πολύ καλοπροαίρετα, να διαβάσουν τα άρθρα, που είχε γράψει ο Τάσος Γιαννίτσης, που δεν έχει σχέση ούτε µε τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε µε εµάς, για
το ασφαλιστικό.
Είναι, πλέον, βέβαιο ότι όταν η ανεργία είναι στο 16%, δηλαδή,
έχεις ενάµισι εκατοµµύριο άνεργους, όταν το όριο της φτώχειας
έχει φτάσει να πλήττει πάνω από ένα εκατοµµύριο Έλληνες, όταν
υπάρχουν εκατοµµύρια ανασφάλιστοι κι όταν πάρα πολλά παιδιά
έφυγαν στο εξωτερικό, κάτι για το οποίο µιλούν όλοι οι οικονοµολόγοι, η περίφηµη αναλογία 3 προς 1, που ισχύει σε όλες τις
χώρες τις Ευρώπης- και µάλιστα σε µερικές είναι 4 προς 1, τέσσερις δουλεύουν κι ένας βγαίνει στη σύνταξη- έχει ανατραπεί
προ πολλού στη χώρα µας. Η αναλογία είναι σχεδόν 1 προς 1,
δηλαδή, ένας εργάζεται, ένας συνταξιοδοτείται.
Αν υπάρχει έστω κι ένας οικονοµολόγος στον πλανήτη, που θα
σας πει ότι ήταν βιώσιµο αυτό το ασφαλιστικό κάτω από τις συνθήκες και την πραγµατικότητα, που είναι σήµερα, να το δούµε.
Δεν είναι ώρα για να καταλογίσω ευθύνες, πώς έφτασε αυτό
το 1 προς 1, πάντως είναι σίγουρο ότι τον Ιανουάριο του 2015
µια καινούρια Κυβέρνηση το βρήκε. Να ξεχάσουµε. Ωστόσο, αντί
να κάνουµε, έστω, µια µικρή αναφορά στον παρελθόν, ας κάνουµε και την αυτοκριτική µας. Διότι, δεν κυβερνούσε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες τα σαράντα τελευταία χρόνια.
Πώς φτάσαµε εδώ; Αυτήν την πραγµατικότητα κλήθηκε να αντιµετωπίσει πρόσφατα αυτή η Κυβέρνηση.
Θέλω επίσης να αναδείξω και να πω το εξής: Ακούω ακραίες
εκφράσεις. Δεν θέλω να τις αναπαράξω. Ακούω απίστευτα πράγµατα, που η αισθητική µου δεν µου επιτρέπει να τα επαναλάβω.
Τι τυχοδιώκτης έχω ακούσει ότι είµαι, τι πολιτικός απατεώνας, τι
για φοροκαταιγίδα έχω ακούσει, τι, τι! Τι φοβερά πράγµατα!
Θα ξαναπώ, όπως είπα και στην επιτροπή, ότι κι εγώ θέλω τον
ΦΠΑ στο 6%. Θέλω οι εργαζόµενοι να παίρνουν µισθούς πάνω
από 1.000 ευρώ. Θέλω να µην υπάρχει ο παραµικρός φόρος.
Ερώτηση: Μπορώ; Αν έχει κάποιος πρόταση γι’ αυτό, να έρθει
να µας την πει, να την παλέψουµε παρέα και να αναθεωρήσω
τώρα ό,τι γίνεται. Όχι, κύριοι, δεν υπάρχει.
Να πω και κάτι άλλο, γιατί εγώ θέλω να είµαι ρεαλιστής: Είτε
το θέλουµε, είτε όχι, αυτήν τη στιγµή διαπραγµατευόµαστε µε
κάποιους ανθρώπους που δεν θέλουν όλοι το καλό της χώρας
µας. Κάποιοι µάλιστα, θα έλεγα ευθέως, θέλουν να συντριβεί η
χώρα. Ο Τζιάνι Πιτέλα, ο άνθρωπος που εκπροσωπεί τους Ευρωσοσιαλιστές και τους Δηµοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είναι ακραίος. Είναι ακραίος όχι µε τη δική µου τη γνώµη. Κάποιοι
θέλουν να συντρίψουν τη χώρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ζήτησε να φύγετε από την Κυβέρνηση
εσείς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι µια πραγµατικότητα, που ζούµε καθηµερινά και που θα έπρεπε, αν µη τι άλλο,
να µας κάνει λίγο πιο συγκρατηµένους, γιατί η Δευτέρα ,που έρχεται είναι ιστορική µέρα. Είναι η µέρα, που πιστεύω ότι θα µπουν
οι βάσεις για τουλάχιστον τις επόµενες δυο- τρεις βδοµάδες να
τελειώσει οριστικά η λέξη «αξιολόγηση», να φύγουµε από εκεί,
να µπει το χρέος στο τραπέζι και να δούµε µια καινούρια µέρα.
Θα περίµενε κανείς η κινδυνολογία να µην υπάρχει. Ναι, να γίνεται κριτική, καµµία αντίρρηση. Για όνοµα του θεού! Είναι και
το µεγαλείο της δηµοκρατίας αυτό. Με αυτήν την κινδυνολογία
όµως, γι’ αυτά που ακούω από το πρωί έως το βράδυ, διατριβή
θα µπορούσε να κάνει κανείς.
Θέλω να θυµίσω, επίσης, πόσο δηλητήριο χύθηκε -τόνοι, καντάρια δηλητήριο- για το µεταναστευτικό. Είχαν φτάσει οι ροές,
πράγµατι, να είναι τρεις και τρεισήµισι χιλιάδες. Έγινε η συµφωνία, δηλητήριο. Ήρθε το ΝΑΤΟ, δηλητήριο. Συµβαίνει να είναι και
παρούσα τώρα η κυρία Πρόεδρος. Το τι είχε ακούσει αυτή η γυ-
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ναίκα! Απίστευτα πράγµατα.
Για όσους δεν ξέρουν, έχουµε πάρει συγχαρητήρια από τον
Τίµερµανς. Ποιος είναι ο Τίµερµανς; Είναι Γερµανός και είναι Αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πάπας εξήρε την αλληλεγγύη και το ήθος των Ελλήνων για τον τρόπο που
αντιµετώπισαν το µεταναστευτικό. Ναι, δεν τους χτυπήσαµε, δεν
τους βουλιάξαµε, δεν τους πνίξαµε.
Και να ξέρετε κάτι, σήµερα, που µιλάµε πέσαµε έξω δέκα
µέρες ή ένα µήνα, ναι, αλλά λάθη δεν κάνει αυτός, που δεν κάνει
τίποτα. Η κριτική είναι εύκολη απέξω. Κυβέρνα και θα δούµε.
Σήµερα, κιόλας, η Βουλγαρία, που είχε εκείνο τον παλληκαρά,
που τριγύρναγε µε τη γουρούνα και βίαζε, έκανε κι έρανε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός: «Μας αναλογεί ένας αριθµός µεταναστών προσφύγων και θα τον πάρουµε». Ήδη αυτή τη στιγµή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ακούγεται για πρόστιµο σε κάτι τσαµπουκάδες τύπου Ουγγαρίας και Σλοβακίας, για 250 χιλιάρικα για κάθε
άτοµο, που έχει δικαίωµα ασύλου πρόσφυγα και δεν τον παίρνουνε.
Τι θέλω να πω; Είναι διαχειρίσιµο το θέµα των προσφύγων και
χαίροµαι γιατί δεν ακούγεται πια. Λυσσοµανάγανε οι εφηµερίδες
µε κατευθυνόµενη πληροφόρηση από το πρωί µέχρι το βράδυ.
Δεν άκουσα, επίσης, -και ευχάριστα- τίποτα σήµερα για τα 3,6
δισεκατοµµύρια. Λυσσοµάναγαν και οι εφηµερίδες και τα κανάλια και δυστυχώς ένα µεγάλο κοµµάτι του πολιτικού προσωπικού.
Ξεκαθάρισε αυτή η Κυβέρνηση ότι προληπτικά µέτρα δεν πρόκειται να ψηφίσει. Το είπε σε όλους τους τόνους. Το είπαν όλοι
οι Βουλευτές, το είπε ο Πρωθυπουργός, το είπαν οι Υπουργοί.
Ευτυχώς, σήµερα δεν το ακούω. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η
ιστορική πραγµατικότητα, που ζούµε θα τελειώσει κάπως σωστά
και καλά.
Θέλω, ακόµη, να θυµίσω, για να πάω πάλι στην απέναντι όχθη,
ότι ένα µεγάλο κοµµάτι των ασφαλιστικών ταµείων πήγε στράφι.
Ένα εκατοµµύριο πρόωρα συνταξιοδοτηθέντες ξέρετε πόσο
στοιχίσανε στα ταµεία και ξέρετε ποιος τις έκανε; Να βλέπουµε
ανθρώπους να παίζουν µπιρίµπα στα σαράντα πέντε τους χρόνια; Ξέρετε τι σήµαιναν για την περιουσία των ταµείων πάνω από
τριακόσιες χιλιάδες πλασµατικές ηµεροµηνίες, όπως έγινε στην
Ολυµπιακή;
Ξεχνάω εγώ τα χιλιοειπωµένα δοµηµένα οµόλογα, ξεχνάω το
PSI, ξεχνάω το Χρηµατιστήριο, τα ξεχνάω αυτά, το πού και πώς
και το 1 προς 1, και να µας πει κάποιος αν σε δύο χρόνια θα
έπαιρνε κάποιος σύνταξη αν δεν έκανε τίποτε αυτή η Κυβέρνηση.
Και να θυµίσω και το άλλο. Μιλάγαµε θυµάµαι πριν τέσσερις
µήνες για ανθρώπους, που πηγαίνουν και ζούνε στους κάδους
των απορριµµάτων. Ναι, είναι 360 ευρώ το προνοιακό επίδοµα,
που θα παίρνει ένας ανασφάλιστος ηλικιωµένος, όχι µόνο οι µετανάστες, αυτοί, που έχουν έρθει από τον Πόντο, αλλά κι άλλοι.
Χάρηκε µια κυρία όταν της είπα, στα εβδοµήντα δύο της χρόνια,
ότι δεν θα τη ζει πια η Εκκλησία ούτε τα συσσίτια των δήµων,
αλλά θα µπορεί να πάρει κι αυτή 360 ευρώ.
Κάναµε υποχωρήσεις, ναι. Τα δεκαπέντε χρόνια, που λέγαµε
έγιναν είκοσι. Κάναµε υποχωρήσεις στο αφορολόγητο. Μιλάγαµε
για 9.500 ευρώ, πήγαµε στα 9.090 και κάναµε µια τελευταία υποχώρηση και πάει στα 8.700, όχι όµως γι’ αυτούς που έχουν παιδιά.
Και χτυπάµε τους µεγαλοσυνταξιούχους. Ένας από αυτούς
ήµουν κι εγώ που ήµουν διευθυντής στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας
και µου ήρθε, µάλιστα, το χαρτί, γιατί έχω κάνει τα χαρτιά µου
εδώ και ενάµιση χρόνο, και µου λέει ότι θα παίρνω 2.132 ευρώ.
Με τις περικοπές του κ. Κατρούγκαλου θα παίρνω ακριβώς 86
ευρώ λιγότερα. Το «έγκληµα» του Κατρούγκαλου είναι ότι εγώ
θα πάρω 86 ευρώ λιγότερα.
Από την άλλη, όµως, για να είµαστε ειλικρινείς, υπάρχουν τα
1.000 ευρώ µπλοκάκι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες κάτω από
12.000, επιστήµονες κάτω από 20.000. Όλοι όσοι παίρνουν σύνταξη καθαρή 1.170 δεν πειράζονται. Πόσο είναι αυτό το ποσοστό; Σας το είπε ο Υπουργός. Θα το βροντοφωνάξω. Είναι το
90%. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ σας λέω τι χάνω, που δεν είµαι
σ’ αυτό το 90%. Ναι, το εφάπαξ µου θα µειωθεί. Το ξέρω. Είναι
άδικο. Τι να κάνω; Ναι, κάποιοι άνθρωποι, πραγµατικά, δεν θα
ευνοηθούν απ’ αυτήν τη ιστορία.
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Μπαίνει, όµως, για πρώτη φορά βάση, αναδιανοµή. Έπρεπε
να γίνει. Κάποιοι µου έκαναν κριτική. Με πήραν φίλοι γιατροί από
το «Αµαλία Φλέµινγκ» και µου είπαν: «Εγώ δουλεύω, κάνω…».
Εντάξει, φίλτατε, έχεις δίκιο. Ψάξε να βρεις πως λεηλατήθηκε
η χώρα τα τελευταία σαράντα χρόνια. Πώς έφευγαν τα χρήµατα,
τα δισεκατοµµύρια, από τις τράπεζες και πηγαίναν σε λογαριασµούς; Στα panamas papers είναι σχεδόν όλο το φιλικό περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού. Δεν το λέω εγώ. Δεν θέλω να πω
τώρα ονόµατα. Στη Λίστα Λαγκάρντ ποιο είναι το πρόβληµα;
Επειδή η σηµερινή Κυβέρνηση τα ψάχνει; Θέλετε να θυµηθώ τη
µεγάλη κουβέντα του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας, που έλεγε ότι είµαστε έθνος ανάδελφο; Ναι, αυτή η Κυβέρνηση είναι ανάδελφη και απέναντί της όλη η διαπλοκή -και οι
εκφραστές της-ολόκληρη, σύσσωµη. Διαλέγεις και παίρνεις.
Για µένα είναι τιµή, λοιπόν, που δεν είµαι απέναντι και είµαι
εδώ. Ναι, όταν κυβερνάς, έχεις πολιτικό κόστος. Με πιάνουν στον
δρόµο πολίτες και µου λένε: «Γιατρέ, δεν περνάω καλά. Υποφέρω. Η αγορά δεν κινείται». Το ξέρω. Πρώτη φορά, όµως, γίνεται µια έντιµη προσπάθεια -πραγµατικά έντιµη προσπάθεια,
επαναλαµβάνω- να ξεφύγει η χώρα από τη διαπλοκή, από τη φοροδιαφυγή, από τη µιντιακή δικτατορία, οριστικά να µπει σε καθαρά νερά.
Μπορώ να πω και κάτι άλλο; Αν είναι να πληρώσουµε πολιτικό
κόστος, γιατί θέλουµε τη χώρα δίκαιη, τίµια, καθαρή, ας το πληρώσουµε. Δεν πειράζει. Δεν έχουµε κανένα πρόβληµα. Δεν είµαστε «θεσιθήρες». Δεν ήρθαµε για να κάτσουµε σε καρέκλες. Το
έχει αποδείξει πολλές φορές αυτή η Κυβέρνηση.
Δεν θα φάω άλλο χρόνο, όπως δεν έφαγα και πριν, που µου
έδωσαν πέντε λεπτά και χρησιµοποίησα µόνο τα δύο. Περίµενα
να µου πει ένα «ευχαριστώ» ο κ. Κακλαµάνης. Με αδίκησε.
Τελειώνοντας, λοιπόν, θέλω να πω το εξής: Δεν έχω στο µυαλό
µου τίποτα άλλο από το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης.
Παλεύει µε τα θηρία. Μπορεί να έχουµε τον Μοσκοβισί µε το
µέρος µας, τον Γιούνκερ µε το µέρος µας. Μπορεί να έχουµε µε
το µέρος µας τον Ντράγκι, που προεξόφλησε την αξιολόγηση
και είχε το θάρρος να κάνει δεκτά τα ελληνικά οµόλογα. Κάποιοι
τα υποτίµησαν. Είναι 18,5 δισεκατοµµύρια, λοιπόν.
Κάποιοι δεν λένε ότι είχαν δώσει πλεονάσµατα 2-2,5 ή 3,54,5%. Πόσα ήταν αυτά; Ήταν 20 δισεκατοµµύρια. Τα έχουµε γλυτώσει. Δεν αναφέρει κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα ότι το ΕΣΠΑ
πρώτη φορά δεν δίνεται σε πέντε οικογένειες και πηγαίνει εκεί
που πρέπει και η απορρόφησή του είναι 98%. Δεν µιλάει κανείς
για το πακέτο του Γιούνκερ. Δεν λέει κανείς ότι ο τουρισµός δεν
έχει πληγεί. Φρόντισαν κάποιοι να τον πλήξουν µε καθηµερινά
δηµοσιεύµατα. Δεν το κατάφεραν.
Το µυαλό µου αυτήν τη στιγµή είναι στο οικονοµικό επιτελείο
και στην Κυβέρνηση. Δίνει µια µεγάλη µάχη. Ξέρουµε ότι το ΔΝΤ
-έστω κι αν έχει µαλακώσει τις τελευταίες ηµέρες- και ο Σόιµπλε
είναι εκεί. Φτάνουν οι υπόλοιποι; Εγώ λέω «ναι».
Σιγά-σιγά βλέπουµε ότι οι συσχετισµοί αλλάζουν στην Ευρώπη. Εκλογές έγιναν στην Πορτογαλία και είναι σύµµαχή µας
χώρα. Στην Ισπανία έχουµε εκλογές. Ο Ρέντζι έχει απασφαλίσει.
Θέλω να πιστεύω ότι το µέλλον είναι µπροστά µας. Αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να µείνει και να παλέψει.
Ευχαριστώ και συγχωρήστε µου την ένταση.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Παπαχριστόπουλε. Είστε και ο µοναδικός που
σεβαστήκατε τον χρόνο.
Τώρα κλείνουµε µε τους ειδικούς αγορητές, µε τον κ. Μάριο
Γεωργιάδη από την Ένωση Κεντρώων. Ελπίζω κι εκείνος να σεβαστεί τον χρόνο.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα προσπαθήσω. Δεν υπόσχοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μετά
αρχίζουµε µε τον κατάλογο των Βουλευτών.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας
µέρα.
Θα ξεκινήσω µε µια παρένθεση, λέγοντας ότι αυτό, που συµβαίνει σήµερα για άλλη µια φορά, είναι άνευ προηγουµένου.
Φέρνετε άρον-άρον µε µορφή κατεπείγοντος να ψηφίσουµε στην

9387

«τούρλα» του Σαββάτου το σηµαντικότερο νοµοσχέδιο των τελευταίων ετών, που επηρεάζει τη ζωή όλων µας, µε τη δικαιολογία ότι κλείστηκε ραντεβού µε το Eurogroup και θέλετε –λέει- να
το έχετε περάσει.
Μα καλά, αυτό το ραντεβού το γνωρίζετε από τη Μεγάλη Τετάρτη. Περιµένατε την Πέµπτη του Πάσχα, για να µας το ανακοινώσετε, δηλαδή, να κάνετε πρώτα Πάσχα και µετά να µας
ενηµερώσετε;
Και άντε αυτό να το προσπεράσουµε. Πώς να προσπεράσουµε
το γεγονός ότι µας καλείτε την Πέµπτη στις τρεις η ώρα το µεσηµέρι σε Διάσκεψη Προέδρων για να συζητήσουµε κάτι, που
ήδη έχει προαποφασιστεί από το Μαξίµου και ,µάλιστα, βάσει
πληροφοριών, έχει διαρρεύσει και στον Τύπο της ίδιας ηµέρας
ότι έρχεται το κατεπείγον; Ειλικρινά, διακοσµητικούς µας θέλετε;
Είναι –το λιγότερο- προσβλητικό για όλους µας και όλους σας.
Επίσης, το ότι δεν είναι προαπαιτούµενο για τη συζήτηση του
Eurogroup δεν σας λέει κάτι; Δεν µπορούσε, δηλαδή, να γίνει η
συνάντηση του Eurogroup και µε την κανονική διαδικασία να ψηφιστεί µέσα στην επόµενη εβδοµάδα;
Προφανώς, η αλήθεια είναι ότι ο Υπουργός το θέλει στη βαλίτσα του για τη συζήτηση. Δεν µπορώ να καταλάβω πόση υποκρισία µπορούµε να αντέξουµε άλλο. Κλείνω την παρένθεση.
Έχω να σας πω ότι στη συζήτηση στην επιτροπή αναφέρθηκα
στον σκανδαλώδη τρόπο µε τον οποίο επιβαρύνετε πραγµατικά
την αγορά και τον ιδιωτικό τοµέα µε πρόσθετη φορολόγηση, µε
υπέρογκη προκαταβολή φόρου, µε εισφορές αλληλεγγύης, που
ανεβαίνουν ανάλογα µε το ύψος εισοδήµατος, µε τεράστιες
ασφαλιστικές εισφορές ακόµα και σε µεσαία εισοδήµατα.
Θα ήθελα, λοιπόν, µε τη σηµερινή µου οµιλία να καταδείξω σε
πολιτικό επίπεδο το µέγεθος της υποκρισίας της σηµερινής Κυβέρνησης. Τόσες φορές σας έχουµε πει ότι µε µεγάλους φόρους
δεν έχουµε µεγάλα έσοδα. Λειτουργούν ως φορολογικό αντικίνητρο. Εσείς, όµως, µπακάλικα υπολογίζετε ότι «αν µε άλφα οι
εισπράξεις µου είναι δέκα, µε δύο άλφα οι εισπράξεις µου θα
είναι είκοσι».
Δεν είναι έτσι, όµως. Όσο αυξάνετε τη φορολογία, τόσο θα
µειώνονται τα φορολογικά έσοδα. Όσο κυνηγάτε µε το µαστίγιο
τον εργαζόµενο να πληρώσει, τόσο µεγαλύτερες «τρύπες» θα
έχετε. Αυτό απέδειξαν και τα πρόσφατα δεδοµένα, που προσκόµισε στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων η Γενική Γραµµατεία Εσόδων. Το σύνολο των εσόδων, προ επιστροφών φόρων,
από ΔΟΥ και ελεγκτικά κέντρα ανήλθαν το 2015 σε 31,67 δισεκατοµµύρια και, µάλιστα, παρουσιάζουν υστέρηση 7,7% έναντι
του ετήσιου στόχου των 34,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Αντιθέτως,
ο αριθµός των ελέγχων, που διενεργήθηκε ήταν υπερδιπλάσιος
σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.
Θέλει πολύ µυαλό για να καταλάβετε ότι όσο κακοποιείτε τον
ιδιωτικό τοµέα, τόσο λιγότερα έσοδα θα παίρνετε; Στύβετε µια
λεµονόκουπα και πιστεύετε ότι η λύση για να βγάλει περισσότερο χυµό είναι να τη στύψετε ακόµα περισσότερο, αντί να
βρείτε µία καινούργια. Αυτό ακριβώς κάνετε. Μ’ αυτά τα νοµοσχέδια, που θέλετε να περάσετε, αυτό θέλετε να συνεχίσετε και
σαν πολιτική τα επόµενα χρόνια.
Ποια είναι η δικαιολογία σας; Ότι το κακό ΔΝΤ σάς πιέζει να
φορολογείτε και να εξαντλείτε την κοινωνία, γι’ αυτό θέλετε να
το εκβιάσετε υποκλέπτοντας συνοµιλίες, όπως µας είπε προχθές
και κυβερνητικός Βουλευτής.
Τι έγινε την Πέµπτη το βράδυ; Η κ. Λαγκάρντ, δηλαδή, η κατεξοχήν αρµόδια από πλευράς ΔΝΤ, στέλνει µια επείγουσα επιστολή
στους δεκαεννέα Υπουργούς Οικονοµικών της Ευρωζώνης. Τι
έλεγε η επιστολή; Θα ήθελα, παρακαλώ, την προσοχή όλων σας
και κυρίως όσων µας παρακολουθούν.
Λέει, λοιπόν, η κ. Λαγκάρντ, µεταξύ άλλων: «Δυστυχώς, ο µηχανισµός έκτακτης ανάγκης, που η Ελλάδα έχει προτείνει δεν περιλαµβάνει συγκεκριµένες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Αντ’
αυτού, οι αρχές πρότειναν να κάνουν βραχυπρόθεσµες οριζόντιες περικοπές. Με βάση την προηγούµενη εµπειρία, τέτοια
µέτρα δεν είναι πολύ αξιόπιστα, αλλά είναι επίσης ανεπιθύµητα,
καθώς ενισχύουν την αβεβαιότητα και αδυνατούν να επιλύσουν
τις υποκείµενες ανισορροπίες».
Και τι άλλο µας λέει η κ. Λαγκάρντ στο γράµµα της; «Ότι πολ-
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λές φορές το ΔΝΤ έχει προτείνει να χαλαρώσουν τα µέτρα λιτότητας, αλλά η ελληνική Κυβέρνηση επιµένει να µην το θέλει». Κι
επιπλέον τονίζει ότι «εσφαλµένα κατηγορείται το ΔΝΤ ότι δεν
είναι ευέλικτο, πράγµα, που οδηγεί σε διαπραγµατευτικό αδιέξοδο».
Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν τα βγάζω από το κεφάλι µου.
Είναι επίσηµες δηµοσιεύσεις και λεγόµενα, που η ίδια η κ. Λαγκάρντ είπε προχθές και καταθέτω για τα Πρακτικά σχετικό δηµοσίευµα της «FINANCIAL TIMES».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάριος Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς, ως Ένωση Κεντρώων, από την πρώτη στιγµή σας λέµε
ότι πρέπει να προχωρήσουµε σε ένα οικειοθελές µνηµόνιο, µε
βασικό άξονα τις µεταρρυθµίσεις και όχι τις οριζόντιες περικοπές. Είχαµε πει ότι αν υποστηρίξουµε τέτοια πολιτική γραµµή,
θα γίνουν δεκτά τα αιτήµατά µας από τους δανειστές. Ορίστε,
λοιπόν, δεν υπάρχει πιο τρανταχτή απόδειξη. Οι δανειστές οµολογούν ότι η οδός των µεταρρυθµίσεων είναι η µοναδική αποδεκτή από αυτούς, ούτε υπερφορολόγηση ούτε άκριτες περικοπές
στα συνήθη θύµατα.
Τι σας λέµε να κάνετε, δηλαδή, τόσους µήνες, από την πρώτη
στιγµή, που µπήκαµε στο Κοινοβούλιο; Να κόψετε τις µεγάλες
συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ και να αναστείλετε –είναι σηµαντικό αυτό που σας λέω, όχι να κόψετε- τις συντάξεις σε πλούσιους µε εισοδήµατα άνω των 3.000 ευρώ το µήνα, να κόψετε τις
συντάξεις σε όλους τους αιρετούς, ανεξαρτήτως του πότε συνταξιοδοτήθηκαν.
Η πολιτική, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι λειτούργηµα µε αποζηµίωση, όχι επάγγελµα µε µισθό.
Και ο κύριος Υπουργός, ο κ. Κατρούγκαλος, µας είπε προχθές
ότι υπάρχουν Βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν κολλήσει ένσηµα
και δεν παίρνουν σύνταξη από άλλο επάγγελµα. Να το δεχτούµε,
κύριε Υπουργέ. Πολύ σωστά το λέτε. Να βρούµε κάποια λύση γι’
αυτούς τους ανθρώπους. Για ποιον λόγο, όµως, όλοι οι υπόλοιποι να παίρνουν διπλούς µισθούς και από το ταµείο τους και βουλευτική σύνταξη; Αυτό δεν µπορούµε να το καταλάβουµε εµείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Δεν ισχύει αυτό που λέτε.
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λογικό είναι να διαµαρτύρεστε. Δεν
σας συµφέρει αυτό. Είναι λογικό να διαµαρτύρεστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Μα, δεν ισχύει αυτό.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θέλετε να µου πείτε ότι δεν θα πάρετε
βουλευτική σύνταξη και από το ταµείο σας…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ: Όχι, βέβαια!
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Έχει καταργηθεί από το 2012.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ούτε εσύ θα πάρεις.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ δεν θα πάρω έτσι κι αλλιώς.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ούτε εµείς θα πάρουµε. Γιατί να πάρουµε;
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Διότι εγώ εξελέγην µετά το 2012.
Μιλάω για πριν από το 2012.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ψεύδεσαι! Και ποιος θα πάρει;
Ψεύδεσαι!
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εσείς, αντιθέτως, κύριοι της Κυβέρνησης, όλον αυτόν τον καιρό µας λέτε τα ίδια και τα ίδια: Ότι,
δηλαδή, οι κακοί δανειστές µας πίνουν το αίµα και ότι η κ. Βελκουλέσκου είναι κ. Δρακουλέσκου. Αυτό δήλωσε και Υπουργός
σας και ακόµη είναι στη θέση του. Ορίστε, λοιπόν, το ΔΝΤ λέει
επισήµως ότι είναι δική σας επιλογή η επιβολή άµεσων οριζόντιων φορολογικών µέτρων και περικοπών.
Αυτή η επιλογή σας, µάλιστα, να υπερφορολογείτε τόσο βάναυσα και άκοµψα, δεν έχει την έγκριση του ΔΝΤ. Αυτές οι οριζόντιες περικοπές που θέλετε είναι µονοµερής ενέργεια δική
σας.
Το ΔΝΤ σας ζήτησε ένα και µόνο πράγµα: Να κάνετε µεταρρυθµίσεις και µάλιστα µακροπρόθεσµες. Και τι εννοούµε µεταρρυθµίσεις; Θα επαναλάβω, για άλλη µια φορά, αυτά που σας
λέµε τόσο καιρό. Να κόψετε την αργοµισθία στον δηµόσιο τοµέα,
να κόψετε τις τεράστιες ρουσφετολογικές συντάξεις, να σταµα-
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τήσετε τους διορισµούς ηµετέρων.
Αλλά, αυτοί βεβαίως, κυρίες και κύριοι, είναι πελάτες σας και
δεν θέλετε να τους πειράξετε. Αυτοί σας στηρίζουν στις εκλογές.
Εποµένως, ποια είναι η δική σας λύση; Να επιβάλλετε, επειγόντως, όλα αυτά τα άµεσα µέτρα υπερφορολόγησης και οριζόντιων περικοπών και, µάλιστα, µέσα στο σαββατοκύριακο µε
απεργία των ΜΜΕ από τα συνδικαλιστικά όργανα, που είναι, βέβαια, και φίλα προσκείµενα στη δική σας ιδεολογία.
Και πού επιβάλλετε τελικώς µέτρα; Σε εκείνους, που δεν είναι
πελάτες σας, στον απρόσωπο ιδιωτικό τοµέα. Και όχι µόνο αυτό,
θα την πληρώσουν και εκείνοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι, που φιλότιµα εργάζονται για το κράτος. Γιατί; Γιατί το ίδιο ακριβώς θα
κοπεί ο µισθός και η σύνταξή τους µε τον αργόµισθο δηµόσιο
υπάλληλο. Είναι πάρα πολύ δίκαιο αυτό!
Και επειδή δεν έχετε καµµία πρόβλεψη για επιβράβευση του
καλού και παραγωγικού δηµοσίου υπαλλήλου, επειδή ακόµη και
η αξιολόγηση που εισαγάγατε σαν νοµοσχέδιο γίνεται µεταξύ
του ίδιου του δηµοσίου οργανισµού που αξιολογείται, αυτή είναι
η τακτική σας και η κοινωνική δικαιοσύνη που επαγγέλλεστε, να
βρείτε έναν αποδιοποµπαίο τράγο, ένα βάρβαρο, έναν εξωτερικό
εχθρό. Αυτή τη στιγµή λέγεται Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, χθες
λεγόταν Μέρκελ, αύριο θα λέγεται αλλιώς για εσάς.
Και όταν τύχει η οποιαδήποτε κυρία Λαγκάρντ να κάνει µία δηµόσια δήλωση ή να στείλει µία επιστολή όπως η χθεσινή, τότε
καταρρέει το ψέµα σας, τότε αναδεικνύεται η αλήθεια, ότι, δηλαδή, η ελληνική Κυβέρνηση είναι αυτή που επιλέγει να βάλει φόρους αντί ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων.
Οι κακοί δεν είναι οι εταίροι, αγαπητοί συνάδελφοι, ούτε το
ΔΝΤ. Δεν επιβάλουν αυτοί φόρους, στόχους επιβάλουν. Αυτή
είναι η διαφορά. Εσείς επιλέγετε τους φόρους και τις περικοπές,
αντί να κάνετε µεταρρυθµίσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων.
Συνεχίζετε τις παθογένειες δεκαετιών ακόµη και στο κατώφλι
της πλήρους οικονοµικής και κοινωνικής αποσύνθεσης. Αν από
το 2009 –και απευθύνοµαι σε όλες τις κυβερνήσεις όχι µόνο σε
εσάς- είχατε εφαρµόσει σωστές µεταρρυθµίσεις, ήδη από το
2011 η χώρα θα ήταν εκτός µνηµονίων. Τρανά παραδείγµατα η
Κύπρος και η Ολλανδία.
Αντί µεταρρυθµίσεων, όµως, το πολιτικό µας σύστηµα υιοθέτησε κουτοπονηριές, περνούσε νόµους στη Βουλή όταν περίµενε
να πάρει µία δόση και νοµίζαµε ότι κοροϊδεύαµε τους ξένους,
ενώ στην ουσία κοροϊδεύουµε µε µνηµόνια τον ελληνικό λαό λέγοντας ότι τα σκίζουµε.
Δεν µου λέτε; Γιατί εξακολουθούν ακόµη και σήµερα να υπάρχουν τετρακόσιοι φορείς στο δηµόσιο που δεν έχουν απογραφεί;
Γιατί υπάρχουν πολλαπλοσυνταξιούχοι των 3.000 ευρώ και άνω;
Γιατί υπάρχουν πρόωρες προνοµιακές συντάξεις;
Γιατί έχουµε ακόµη τόσα κλειστά επαγγέλµατα τη στιγµή, που
η ανεργία είναι στο 25%, ο αποπληθωρισµός ο χειρότερος στον
κόσµο και τα φορολογικά έσοδα από νοµικά πρόσωπα στον
πάτο; Ο λόγος είναι προφανής και απλός, επειδή όλοι οι παραπάνω είναι ψηφοφόροι σας.
Αυτή είναι η παθογένεια, που σας στηρίζει. Ξέρετε ότι εάν κάνετε µεταρρυθµίσεις, όχι απλά θα είστε εκτός Κυβέρνησης, αλλά
πολύ µεγάλη πιθανότητα υπάρχει να είστε και εκτός Βουλής.
Εποµένως, το βολικό είναι να συνεχίσετε να µιλάτε για κακούς
ξένους και υπερατλαντικούς βαρβάρους.
Στους «FINANCIAL TIMES» µάλιστα και σε όλα τα αξιόπιστα
ειδησεογραφικά µέσα του κόσµου διαδίδεται από χθες η δήλωση
του κ. Παπαχριστόπουλου στην επιτροπή, ότι η ίδια η Κυβέρνηση
έκανε την υποκλοπή των συνοµιλιών του ΔΝΤ και όλος ο κόσµος
µάς θεωρεί ως πολίτες ιθαγενείς ή ηλιθίους, ότι θεωρούµε εχθρό
έναν παγκόσµιο θεσµό, ο οποίος προτείνει µεταρρυθµίσεις αντί
για περικοπές και υπερφορολόγηση.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εσείς, δηλαδή, υπερασπίζεστε το
ΔΝΤ και τη θέση του;
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Πάρτε θέση, κύριε Γεωργιάδη, για
το ΔΝΤ.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ σας είπα ότι η θέση είναι µεταρρυθµίσεις.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Φάµελλε, δεν γίνεται διάλογος στην Αίθουσα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Γιατί δεν παίρνετε θέση; Με τους
Έλληνες είστε ή µε το ΔΝΤ;
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Φάµελλε, είστε ικανότατος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ηρεµήστε, σας παρακαλώ!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Βούτση, τι δουλειά κάνει η κυρία Πρόεδρος; Δεν είναι συµπεριφορά αυτή!
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έχουµε πάρει τόσες φορές θέση. Η
θέση είναι µεταρρυθµίσεις, όχι επιβολές φόρων.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Είστε υπέρ της κ. Λαγκάρντ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Φάµελλε, µην παρεµβαίνετε. Δεν υπάρχει διάλογος σε αυτή τη
διαδικασία.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι βέβαια. Είµαστε υπέρ των µεταρρυθµίσεων, όχι των υπέρογκων φόρων. Σας λέµε να κόψετε συντάξεις.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Θα το κάνουµε εδώ µέσα ρινγκ;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεχίστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να κάνετε τη µεγαλύτερη σύνταξη
στα 1.500 ευρώ για να µπορέσει να αυξηθεί και η κατώτατη σύνταξη. Γι’ αυτό και σε διάφορες χώρες, όπως η Αυστρία, αγαπητοί
συνάδελφοι, κάποια κόµµατα στήριξαν την εκστρατεία τους ακριβώς πάνω σε αυτό, ότι τάχα ο Έλληνας είναι µπαταχτσής και
απατεώνας, ότι θέλει µόνο να εισπράττει και όχι να κάνει µεταρρυθµίσεις. Το ακόµη χειρότερο είναι ότι αυτά τα κόµµατα, έστω
και αν είναι ακραία, κέρδισαν τις τοπικές τους εκλογές βασισµένα στην προπαγάνδα εναντίον µας.
Καταθέτω σχετική αφισοκόλληση, που υπάρχει κατά του Έλληνα σε όλους τους δρόµους της Αυστρίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάριος Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ε, λοιπόν, όχι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι αυτή η εικόνα της χώρας µου. Δεν είµαι αυτός,
που εσείς λέτε ότι είµαι στο εξωτερικό. Δεν µε αντιπροσωπεύετε.
Εγώ είµαι υπερήφανος Έλληνας και είµαι υπερήφανος για την
Ελλάδα. Εγώ ξέρω ότι ο Έλληνας εργάζεται και είναι δηµιουργικός. Εσείς είστε, που τον παρουσιάζετε σαν διεθνή ζητιάνο, που
ζητάει συνέχεια δάνεια χωρίς ανταλλάγµατα. Εσείς είστε, που
κάνετε τον Έλληνα καρικατούρα στους δρόµους της Αυστρίας.
Εσείς τιµωρείτε µε 100% προκαταβολή φόρου όποιον τολµήσει
να γίνει λίγο δηµιουργικός και να ανοίξει µια νέα επιχείρηση στην
Ελλάδα. Θέλετε να τον οδηγήσετε και αυτόν να γίνει πελάτης
του κοµµατικού σας στρατού, γιατί αυτό επιβάλλει ως µόνιµη
λύση η δική σας πλευρά.
Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν είµαστε συνένοχοι σε αυτό το έγκληµα. Ή θα κάνετε µεταρρυθµίσεις όπως το ζητάει όλος ο κόσµος ή θα φύγετε από την εξουσία ντροπιασµένοι και θα σας
γράψει η ιστορία σαν µία θλιβερή παρένθεση της «πρώτη φορά
αριστερά». Ο καιρός τελειώνει και η υποµονή µας, επίσης. Καταψηφίζουµε, βεβαίως, επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο και όσον
αφορά τα άρθρα, αύριο θα τα συζητήσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την Ένωση Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αρχίζει
τώρα ο κατάλογος των οµιλητών Βουλευτών µε πρώτο τον κ.
Συρµαλένιο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο χρόνος είναι επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι συµβαίνει;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εδώ στην Αίθουσα, όταν µιλάω εγώ, όταν µιλάνε κάποιοι δικοί
µου, της Ένωσης Κεντρώων, βγαίνουν κάποιοι ταραχοποιοί οι
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οποίοι κάνουν νοήµατα, φωνάζουν.
Θα συνεχιστεί αυτό και εσείς θα µένετε άφωνη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
ήµουν άφωνη, κύριε Λεβέντη, παρενέβην. Δεν µε ακούσατε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Περενέβητε εσείς; Το µόνο που δεν ακούσαµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Διαµαρτυρηθήκατε στον Πρόεδρο. Να προσέχετε, για να µην κάνετε παρατηρήσεις άνευ λόγου.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Να προσέχω εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι, βεβαίως.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Α, όχι εσείς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι
εγώ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εγώ είµαι το πρόβληµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εγώ
έκανα το χρέος µου.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Κατρούγκαλε, που σας έχω και σε εκτίµηση, θέλετε να περάσει το νοµοσχέδιο χωρίς να µπορούµε να µιλάµε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, βέβαια, το
διάλογο επιδιώκουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Συρµαλένιε, έχετε επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα καταχραστώ λίγα δευτερόλεπτα, γιατί έχει ήδη αρχίσει και
τρέχει ο χρόνος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, συζητάµε
σήµερα ένα νοµοσχέδιο, το ασφαλιστικό – «µίνι» φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο για πρώτη φορά είχε τεθεί επί τόσους µήνες
προς διαβούλευση στον ελληνικό λαό.
Κάποιοι από εσάς, βεβαίως, από την Αντιπολίτευση, µάς λέτε
ότι πρόκειται για αιφνιδιασµό και µάλιστα µέσα στο Σαββατοκύριακο. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρξε ποτέ νοµοσχέδιο, που
συζητήθηκε τόσο ευρέως και για τόσους µήνες.
Δεύτερον, όταν το καταθέσαµε, µας λέγατε ότι είναι µονοµερής ενέργεια. Τώρα κάποιοι από εσάς µας λέτε ότι είναι υποταγή
στους δανειστές. Τι από τα δύο, επιτέλους, υποστηρίζετε; Διαλέξτε. Τι είναι; Υποταγή στους δανειστές ή µονοµερής ενέργεια;
Τρίτον, επαναλαµβάνετε ως Αντιπολίτευση µια εκδοχή χρεοκοπίας και καταστροφολογίας, γεµίζοντας τα δελτία ειδήσεων
των συστηµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης µε µαύρη προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, στοχεύοντας στην κατατροµοκράτηση του λαού.
Δεν πανηγυρίζουµε, βεβαίως, για τα θετικά στοιχεία της οικονοµίας, τα οποία είδαµε ως στοιχεία και όχι ως προβλέψεις, που
διαψεύδονται συνεχώς από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ή και
από άλλους οργανισµούς. Δεν πανηγυρίζουµε. Σε συνθήκες,
όµως, δηµοσιονοµικής πρέσας, σας αναφέρω µόνο πέντε στοιχεία:
Πρώτον, περισσότερα έσοδα και το 2015 και αρχές του 2016,
πλεόνασµα έναντι πρόβλεψης ελλείµµατος.
Δεύτερον, ελάχιστη ύφεση το 2015 0,2% έναντι πρόβλεψης
ύφεσης 2,7%.
Τρίτον, πρωτιά στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ,
από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέταρτον, µείωση των ληξιπρόθεσµων του δηµοσίου προς
τους ιδιώτες.
Πέµπτον, µικρή µείωση της ανεργίας.
Δεν πανηγυρίζουµε. Αυτά, όµως, είναι στοιχεία, που δείχνουν
τη συστηµατική δουλειά και µια πορεία στην οποία έχουµε µπει.
Επειδή µας λέτε δε, συνεχώς, ότι τα σκληρά δύσκολα µέτρα,
τα οποία ψηφίσαµε από τον Σεπτέµβριο µέχρι σήµερα και αυτά
που ψηφίζουµε σήµερα, είναι αποκλειστικά δικής µας κοπής, της
δικής µας Κυβέρνησης, κι επειδή ξεσκόνισα πάλι τον
ν.4336/2015, δηλαδή, τη συµφωνία, το µνηµόνιο 3, αν θέλετε, θα
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ήθελα να φρεσκάρω τη µνήµη του ελληνικού λαού για το τι ψηφίσαµε όλοι µαζί, διακόσιοι είκοσι ένας, εκτός, βεβαίως, ΚΚΕ και
Χρυσής Αυγής.
Σας θυµίζω λοιπόν εν συντοµία τι περιέχεται στον ν.4336, γιατί
δεν είναι ένα πουκάµισο αδειανό αυτός ο νόµος, έχει συγκεκριµένα σηµεία:
Πρώτον, ενοποίηση όλων των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης
σε µια ενιαία οντότητα, δηλαδή, σε ένα ταµείο.
Δεύτερον, σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ ως τον Δεκέµβριο
του 2019. Ακούστε το καλά, γιατί µας λέτε ότι εµείς καταργούµε
το ΕΚΑΣ.
Τρίτον, κατάργηση επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης
προς τους αγρότες.
Τέταρτον, συνέχιση της διαδικασίας είσπραξης του ΕΝΦΙΑ.
Πέµπτον, σταδιακή κατάργηση της προτιµησιακής φορολογικής µεταχείρισης των αγροτών, δηλαδή φορολογία 20% για το
2016 και 26% για το 2017. Εµείς πετυχαίνουµε µε αυτά που ψηφίζουµε σήµερα πολύ καλύτερα αποτελέσµατα από αυτά τα
οποία είχαµε τότε ψηφίσει.
Έκτον, αύξηση της φορολόγησης των ενοικίων ως 12.000 15%
αντί 11%, 35% έναντι 33% για πάνω από 12.000 ευρώ.
Έβδοµον, µείωση κατά 50% των δαπανών για επιδότηση πετρελαίου θέρµανσης στον προϋπολογισµό του 2016.
Όγδοον, αναµόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης από το
2016.
Ένατον, τρεις συντελεστές ΦΠΑ: 23%, 13%, 6%, µε αύξηση
πολλών ειδών και αγαθών στο 23%, ανάµεσά τους και στα εισιτήρια των µέσων µαζικής µεταφοράς.
Δέκατον, αύξηση συντελεστών στα ξενοδοχεία στο 13%.
Ενδέκατον, αύξηση προκαταβολής φόρου από 55% στο 75%
για οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες.
Δωδέκατον, κατάργηση του µειωµένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
Δέκατον τρίτον, µείωση της ασφαλιστικής δαπάνης κατά 1%
του ΑΕΠ, δηλαδή, κατά 1,8 δισεκατοµµύρια.
Αυτά ψηφίσατε όλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, και µην έρχεστε
σήµερα και µας λέτε ότι είναι αποκλειστικά δικά µας µέτρα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µετά από έντεκα µειώσεις των συντάξεων, που έπεφταν κατά µέσο όρο από τα 1.200 ευρώ στα 800
ευρώ, που ακολούθησαν την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήµατος, τα σκάνδαλα των δοµηµένων οµολόγων, του Χρηµατιστηρίου, του PSI, δηλαδή, την εξανέµιση δισεκατοµµυρίων των
αποθεµατικών των ταµείων, τη µείωση της ασφαλιστικής δαπάνης από 33 δισεκατοµµύρια το 2010 στα 22 δισεκατοµµύρια το
2014, τη µείωση της κρατικής επιχορήγησης από 18,9 δισεκατοµµύρια το 2010 στα 8,6 δισεκατοµµύρια το 2014, δηλαδή, όταν
µεσουρανούσαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, εµείς µετά από όλα αυτά, σε αυτές τις συνθήκες και σε
ασφυκτικό πλαίσιο δηµοσιονοµικής πρέσας, θεσµοθετούµε ένα
δηµόσιο, καθολικό, αναδιανεµητικό ασφαλιστικό σύστηµα, που
διασφαλίζει το κράτος, καθιερώνει ίσους κανόνες και ενοποιεί το
µέχρι σήµερα άναρχο και ανορθολογικό σύστηµα µε τα δεκάδες
ταµεία και τους εκατοντάδες διαφορετικούς τρόπους απονοµής
των συντάξεων.
Διασφαλίζουµε τις κύριες συντάξεις και το 90% των επικουρικών. Εν πάση περιπτώσει, καθιερώνουµε την εθνική σύνταξη, που
βασίζεται σε ρήτρα ανάπτυξης, δηλαδή, αν ήµασταν στο 2008,
θα είχαµε 600 ευρώ και όχι 384 ευρώ.
Επειδή δεν προλαβαίνω, γιατί θα χτυπήσει σε λίγο το κουδούνι, θέλω να πω το εξής. Υπάρχει ένα θέµα στο οποίο έχει γίνει
πολλή σπέκουλα, το θέµα για τα χωριά κάτω των δύο χιλιάδων
κατοίκων, το οποίο αφορά και πολλά νησιά και µικρούς επιχειρηµατίες αυτών των χωριών που είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και σας λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ασφαλισµένοι,
όσοι είχαν αγροτική δραστηριότητα ή όσοι ήταν ασφαλισµένοι
στον ΟΓΑ από άλλη δραστηριότητα εξακολουθούν βάσει του άρθρου 40 να είναι ασφαλισµένοι στον φορέα, που θα ακολουθήσει
τον ΟΓΑ, αλλά µε προϋποθέσεις οι οποίες περιγράφονται στο
άρθρο 40, δηλαδή, ουσιαστικά το κατώτατο ελάχιστο ασφαλι-
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στήριο εισόδηµα που είναι το 70% του µηνιαίου µισθού του ανειδίκευτου εργάτη, που σηµαίνει µε εισφορές για το 2017 57,4
ευρώ τον µήνα, 689 ευρώ τον χρόνο και µαζί µε τον κλάδο
υγείας, αν θέλετε, 934 ευρώ τον χρόνο.
Αυτή είναι η καταστροφή, που λέτε ότι φέρνει η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητοι Έλληνες και Οικολόγοι Πράσινοι.
Εν πάση περιπτώσει, απέναντι σε όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, ποια είναι η πρόταση της Αντιπολίτευσης και ειδικά της
Νέας Δηµοκρατίας; Ιδιωτική ασφάλιση, συµψηφισµός επιδοτήσεων µε τις εισφορές των αγροτών και ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος, δηλαδή, ουσιαστικά κατάργηση των επικουρικών
συντάξεων. Αυτές είναι οι προτάσεις σας, δεν έχετε άλλες προτάσεις.
Εµείς, στο πλαίσιο µιας δύσκολης συγκυρίας, προχωρούµε
σταθερά προς την αξιολόγηση και προς την ελάφρυνση του δηµόσιου χρέους, προχωρούµε ανοδικά σε µια πορεία, που θα τη
διαδεχθεί η επανεκκίνηση και η ανάπτυξη της οικονοµίας και από
εκεί και πέρα, ελπίζουµε σε µια καλύτερη διαβίωση για τη µεγάλη
πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε Συρµαλένιε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Αυτές είναι οι θέσεις µας, αυτές
είναι οι προτάσεις µας. Μακάρι να είχατε και εσείς κάποιες συγκεκριµένες προτάσεις να συζητούσαµε και όχι απλώς κραυγές
και παραλήρηµα, γιατί µετά την αξιολόγηση δεν θα έχετε και
ρόλο ύπαρξης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θέλω
να απευθύνω ειδική έκκληση στους Βουλευτές. Επειδή είναι
πάρα πολλοί συνάδελφοί τους, που έχουν γραφτεί, έχουν µιλήσει
ειδικοί αγορητές, είναι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, Αρχηγοί,
συνάδελφοι, µην παραβιάζουν και οι Βουλευτές τον χρόνο! Στο
τέλος δεν θα µιλήσει κανείς!
Τον λόγο έχει ο κ. Σταϊκούρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Σταϊκούρα, δεν θα κάνουµε συµψηφισµούς!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε µια προσωπική αναφορά. Χθες, η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Βάκη, έκανε µια ονοµαστική αναφορά
στο πρόσωπό µου για δήθεν περιστατικό στην επιτροπή. Τέτοιο
περιστατικό δεν υπήρξε. Πρέπει όλοι µας να είµαστε απολύτως
προσεκτικοί στη χρήση ονοµάτων και περιστατικών.
Θεωρώ ότι η κ. Βάκη, αναγνωρίζοντας το λάθος της, θα έχει
την ευπρέπεια να αποκαταστήσει την αλήθεια εντός του Κοινοβουλίου, γραπτώς και προφορικώς.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Το διόρθωσε στα Πρακτικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε το ασφαλιστικό και φορολογικό νοµοσχέδιο σε ένα προβληµατικό και αβέβαιο περιβάλλον. Θα επισηµάνω πέντε σηµεία
για την κατάσταση και τη δυναµική του και αυτό είναι αναγκαίο,
γιατί η ανερµάτιστη διακυβέρνηση της Αριστεράς, εγκλωβισµένη
στα αδιέξοδα, που η ίδια δηµιούργησε, καθυστερώντας την ολοκλήρωση της αξιολόγησης µε δική της ευθύνη, ταλαντευόµενη,
συνεχώς, µεταξύ της αριστερής ιδεοληψίας και της καρέκλας
της εξουσίας, στρεψοδικεί ασύστολα, κατασκευάζοντας µια εικονική πραγµατικότητα.
Ας γίνω συγκεκριµένος. Πρώτη επισήµανση: Η Κυβέρνηση
υποστηρίζει ότι η κατάσταση στην οικονοµία έχει σταθεροποιηθεί. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα από τις αρχές του 2015 λιµνάζει
βυθιζόµενη. Η πραγµατική οικονοµία επέστρεψε στην ύφεση,
όπου και παραµένει. Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες, η καταναλωτική εµπιστοσύνη κατέρρευσαν. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές
ιδιωτών και κράτους διογκώθηκαν. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, ο κύκλος εργασιών στη βιοµηχανία, στις κατασκευές,
στο χονδρικό και λιανικό εµπόριο, στις υπηρεσίες συρρικνώθηκαν. Τα λουκέτα στην αγορά πολλαπλασιάστηκαν.
Συµπέρασµα; Η ανικανότητα της αριστερής διακυβέρνησης
επέφερε τεράστιο κόστος στην οικονοµία και την κοινωνία.
Δεύτερη επισήµανση: Η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι κατάφερε
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να πετύχει πρωτογενές πλεόνασµα. Θυµίζω ότι λοιδορούσε την
επίτευξη πλεονασµάτων από την προηγούµενη κυβέρνηση, αλλά
σήµερα θριαµβολογεί. Αλήθεια, δεν γνωρίζει ότι η όποια επίτευξη
του αποτελέσµατος οφείλεται στη στάση πληρωµών, που έχει
κηρύξει το κράτος; Δεν γνωρίζει ότι οφείλεται στη λήψη πρόσθετων µέτρων, όπως είναι η αύξηση του ΦΠΑ, όπως είναι η περικοπή κύριων και επικουρικών συντάξεων ήδη από το 2015;
Και κάτι ακόµα -προσέξτε το- το 2013 και το 2014 η χώρα επιτύγχανε πρωτογενή πλεονάσµατα, µειώνοντας τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου, µειώνοντας τους φορολογικούς
συντελεστές και χορηγώντας σηµαντικό ποσό για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Σήµερα η Κυβέρνηση επιτυγχάνει πρωτογενές πλεόνασµα, αυξάνοντας τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, αυξάνοντας τους φόρους,
περιορίζοντας στο ένα τέταρτο τους πόρους για την ανθρωπιστική κρίση. Αυτό µόνο το πολιτικό θράσος του ΣΥΡΙΖΑ θα επέτρεπε να χαρακτηριστεί ως επιτυχία.
Η τρίτη επισήµανση είναι η εξής: Η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι
για πρώτη φορά ανοίγει το θέµα του χρέους. Ποια; Η Κυβέρνηση, η οποία ευθύνεται για την επιβάρυνση της βιωσιµότητάς
του, η Κυβέρνηση η οποία καλλιεργούσε ψευδαισθήσεις µε ρεσιτάλ από τζάµπα παληκαριές για δήθεν «κούρεµα» του χρέους
και που σήµερα, χωρίς πολιτική αιδώ, θεωρεί ως επιτυχία την
εφαρµογή ρυθµίσεων που συζητούνταν από το 2012. Φυσικά,
αποσιωπά τη διπλή αναδιάρθρωση, µε «κούρεµα», µάλιστα, του
χρέους, την επιµήκυνση της λήξης των οµολόγων, τη µείωση των
επιτοκίων, τη µείωση των τόκων, που έγιναν τα προηγούµενα
χρόνια. Είναι σαφές ότι τα ψεύδη αποτελούν δοµικό στοιχείο του
DNA του ΣΥΡΙΖΑ.
Η τέταρτη επισήµανση είναι η εξής: Η Κυβέρνηση υποστηρίζει
ότι τα µέτρα είναι µόλις 5,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η αλήθεια
είναι ότι τα µέτρα αθροίζονται τουλάχιστον στα 12 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Συγκεκριµένα, η Κυβέρνηση ήδη εφαρµόζει µέτρα 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2015 και 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ για το
2016, που ψηφίστηκαν το 2015. Έχει συµφωνήσει στη λήψη νέων
µέτρων 5,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ, αρκετά από τα οποία –όχι
όλα- περιλαµβάνονται στο παρόν σχέδιο νόµου. Έχει συµφωνήσει, επίσης, και σε πρόσθετα προληπτικά µέτρα ύψους περίπου
3,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Αυτός είναι ο λογαριασµός της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Είναι ένας λογαριασµός πολύ υψηλότερος αυτού, που ζητούσαν
οι δανειστές πριν από ενάµιση χρόνο για την επίτευξη, µάλιστα,
πολύ υψηλότερων στόχων. Είναι ένας λογαριασµός, που έχει ήδη
πάει πολύ πέραν της συµφωνίας του Αυγούστου, ακόµα και
χωρίς τα πρόσθετα µέτρα, κατά 1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτός ο λογαριασµός είναι ίσος µε τον αντίστοιχο του δευτέρου µνηµονίου. Προσέξτε, το 2012 ελήφθησαν µέτρα µε την οικονοµία σε βαθιά ύφεση -9%- και µε µεγάλο πρωτογενές
έλλειµµα. Σήµερα, η Κυβέρνηση λαµβάνει ίσου ύψους µέτρα,
παρά το γεγονός ότι το 2014 η οικονοµία είχε επιστρέψει σε θετικό ρυθµό ανάπτυξης και σε πρωτογενή πλεονάσµατα. Αυτό
είναι το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα της ανευθυνότητας του ΣΥΡΙΖΑ.
Η πέµπτη και τελευταία επισήµανση είναι η εξής: Η Κυβέρνηση
υποστηρίζει ότι δεν θα χρειαστούν πρόσθετα προληπτικά µέτρα.
Μα, αν είναι έτσι, γιατί τότε αυτά είναι ποσοτικοποιηµένα;
Για µας είναι σαφές ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός της συγκεκριµένης σύνθεσης των δηµοσιονοµικών µέτρων ιδιοκτησίας
της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα στην αριστερή ιδεοληπτική εµµονή
στην αύξηση της φορολόγησης όλων των πολιτών, νοικοκυριών
και επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων, νέων επιστηµόνων, µισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών, µε τον περιορισµό του αφορολόγητου, σπάζοντας δήθεν
«κόκκινες γραµµές» µέσα από τροπολογίες, µε την αύξηση των
φορολογικών συντελεστών στις κλίµακες φορολογίας εισοδήµατος, µε τη µονιµοποίηση και την αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, µε τη φορολόγηση των ενοικίων, µε τη φορολόγηση των
µερισµάτων, µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, µε τη
φορολόγηση –πάλι µέσα από τροπολογία- των αγροτικών επιδοτήσεων, µε την περαιτέρω αύξηση –πάλι µέσα από τροπολογία-
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της φορολόγησης των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε την αύξηση της έµµεσης φορολόγησης, που ακόµα δεν
την έχουµε δει και µε ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο αντιαναπτυξιακό και αντιπαραγωγικό, κοινωνικά και γενεαλογικά άδικο, που
καταργεί τις αρχές της ανταποδοτικότητας και της αναλογικότητας, που δεν µεταρρυθµίζει, αλλά αντίθετα απορρυθµίζει το σύστηµα.
Αυτό το µείγµα δηµοσιονοµικής πολιτικής έχει αποδειχθεί από
το πρώτο µνηµόνιο, το οποίο και το αντιγράφει, οικονοµικά αναποτελεσµατικό και κοινωνικά άδικο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θα έλεγα ότι η αριστερή χρυσόσκονη, που επιχειρεί και πάλι να ρίξει η Κυβέρνηση
–απ’ όση της έχει αποµείνει- δεν πείθει πλέον τους πολίτες, οι
οποίοι παρακολουθούν αµήχανα το θεατρικό έργο της δήθεν
ηρωικής διαπραγµάτευσης σε σενάριο και σκηνοθεσία ΣΥΡΙΖΑ,
βιώνουν επώδυνα την πορεία στο τέλµα και αναµένουν το επερχόµενο τσουνάµι των σκληρών µέτρων, βλέποντας ότι τα χειρότερα είναι µπροστά τους.
Γι’ αυτό, η χώρα χρειάζεται µια άλλη κυβέρνηση, µε άλλες πολιτικές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει τώρα ο κ. Σταύρος Αραχωβίτης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για επτά λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σηµερινή µου τοποθέτηση
θέλω να επικεντρωθώ στα όσα προβλέπονται στο σχέδιο νόµου
για τους αγρότες. Ξεκινώντας, να θυµίσω ότι ο ΟΓΑ έχει εξαιρεθεί από τη ρύθµιση του ν.3863, γεγονός, που θα σήµαινε ότι οι
αγρότες δεν θα λάµβαναν βασική παροχή, αφού αυτή έµπαινε
µειούµενη σταδιακά ως το 2026, οπότε και θα καταργούνταν τελείως.
Με το άρθρο 40, του παρόντος, οι ασφαλισµένοι, που ασφαλίζονταν έως σήµερα στον κλάδο της κύριας ασφάλισης αγροτών,
τον ΟΓΑ, από την 1-1-2017 καταβάλλουν ως εισφορά στον κλάδο
της κύριας σύνταξης ποσοστό επί τους εισοδήµατός τους, όπως
αυτό καθορίζεται µε βάση το φορολογητέο τους εισόδηµα από
την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα.
Επειδή, όµως, το αγροτικό εισόδηµα κατά µέσο όρο είναι πολύ
κατώτερο του µέσου αστικού, γίνεται µια πάγια ρύθµιση ότι το
κατώτατο ασφαλιστέο εισόδηµα για τους αγρότες θα είναι το
ποσό που αναλογεί στο 70% του µισθού του ανειδίκευτου εργάτη
και όχι στο 100%, όπως ισχύει για τους υπόλοιπους αυτοαπασχολούµενους. Στην ίδια λογική βασίζεται και το ότι οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ θα έχουν µεγαλύτερη µεταβατική
περίοδο εναρµόνισής τους µε τις υπόλοιπες εισφορές ως το
2022.
Επίσης, όταν υπάρχει οικογενειακή αγροτική εκµετάλλευση,
που απασχολούνται ο/η σύζυγος ή και τα ανήλικα τέκνα, το φορολογητέο εισόδηµα διαιρείται διά τα µέλη της εκµετάλλευσης.
Συνεπώς, αντίστοιχα µειώνεται η ασφαλιστική εισφορά για κάθε
µέλος.
Όµως, µια βασική ακόµα τοµή είναι το τι νοείται σαν φορολογητέο εισόδηµα για τους αγρότες, που, όπως είπαµε, αποτελεί
και τη βάση υπολογισµού των εισφορών. Εδώ αναφερόµαστε
στο άρθρο 114 και τι θα νοείται σαν κέρδος από επιχειρηµατική
δραστηριότητα από 1-1-2016 και µετά για τους αγρότες. Έτσι,
µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού εξαιρούνται από
το φορολογητέο εισόδηµα και δεν νοούνται ως κέρδος για τους
αγρότες και οι επιδοτήσεις του δεύτερου πυλώνα, αλλά και οι
ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα, πλην της βασικής. Η πράσινη
ενίσχυση και οι συνδεδεµένες θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδηµα µόνο για το ποσό πάνω από τις 12.000 ευρώ.
Εισάγεται, επίσης, για πρώτη φορά πραγµατικό αφορολόγητο
στο εισόδηµα από τη δραστηριότητα, πέρα από αυτό που υπάρχει στις επιδοτήσεις. Έτσι, αίρεται η αναγκαστική –να το πούµε
έτσι- ανισότητα του αφορολόγητου στις επιδοτήσεις, όπου αυτοί
που δεν λάµβαναν επιδότηση δεν τύχαιναν αφορολόγητου.

9392

Το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ στις επιδοτήσεις εισήχθη
από αυτή τη Κυβέρνηση πέρσι τέτοια εποχή για να προστατέψει
τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ που προέβλεπε ο
ν.4172/2013. Αρκεί να αναφέρω, λοιπόν, λίγα παραδείγµατα για
τη νέα κλίµακα φορολόγησης για τους αγρότες µας:
Με βάση τα αγροτικά εισοδήµατα που δηλώθηκαν το 2015 στις
περσινές φορολογικές δηλώσεις, το 85% των αγροτών δήλωσαν
αγροτικά εισοδήµατα έως 5.000 ευρώ, χωρίς σε αυτά να περιλαµβάνονται οι επιδοτήσεις κάτω από τις 12.000 ευρώ, που εξαιρέθηκαν µε τη ρύθµιση της κ. Βαλαβάνη. Επίσης, το 90% των
ΑΦΜ, που δήλωσαν αγροτικό εισόδηµα δήλωσαν κάτω από 9.000
ευρώ.
Και µόνο από αυτό το στοιχείο συνάγεται ότι το µεγαλύτερο
µέρος των αγροτών δήλωσαν εισόδηµα κάτω από το σηµερινό
αφορολόγητο, από το αφορολόγητο, που εισάγεται σήµερα. Για
όσους από αυτούς, λοιπόν, που δήλωσαν αγροτικό εισόδηµα
κάτω από 5.000 ευρώ οι ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές για τα
έτη από 2017, 2018 έως 2022 και µετά, θα βασιστούν στο εισόδηµά τους και θα υπολογίζονται ως εξής: Για το 2017, 937 ευρώ.
Για το 2018, 1.092 ευρώ για το 2019, 1.248 ευρώ και κλιµακώνεται µέχρι το 2020 και µετά που θα φτάσει στα 1.338 ευρώ, όπως
είπαµε για εισοδήµατα 5.000 ευρώ.
Για να είναι σωστή και η εικόνα στους συναδέλφους, αλλά και
στον ελληνικό λαό και να µην λαϊκίζουµε, γιατί ο λαϊκισµός περισσεύει τούτες τις ηµέρες, το 62% των ασφαλισµένων στον ΟΓΑ
µε τον παλιό, µε τον ισχύοντα νόµο, το 2017 θα πλήρωνε 1.096
ευρώ, ενώ µε το δικό µας νόµο θα πληρώσει 1.092 ευρώ.
Συνεπώς και το 2017, αλλά και το 2018 οι εισφορές θα είναι
µικρότερες. Και κάτι ακόµα. Με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών, το 83% ανήκει πλέον σ’ αυτήν την κατηγορία και όχι
το 62%, που σήµερα ανήκει στην πολυπληθέστερη τρίτη κατηγορία.
Εδώ όµως, κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να γυρίσω πίσω
στο κοντινό παρελθόν, στο Νοέµβριο του 2014, όταν δεκαεπτά
Βουλευτές της σηµερινής Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, της Νέας
Δηµοκρατίας, επιχείρησαν να περάσουν µια βουλευτική τροπολογία -κάτι παρόµοιο δηλαδή-, για την εξαίρεση των κοινοτικών
επιδοτήσεων και να εισαχθεί αφορολόγητο. Αυτή η τροπολογία
δεν έγινε δεκτή από τον τότε Υπουργό µε την αιτιολογία της αδυναµίας εκτίµησης των επιπτώσεων.
Αυτήν την τροπολογία µαζί µε τον σχετικό Τύπο της εποχής
θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σταύρος Αραχωβίτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς συµφωνώντας και τότε µε τους συναδέλφους, θεσπίσαµε
ήδη από πέρυσι το αφορολόγητο των 12.000 στις επιδοτήσεις και
µε το άρθρο 114 του σηµερινού νοµοσχεδίου εντάσσουµε εξειδικεύσεις πάνω σ’ αυτό το σηµείο. Ελπίζω, λοιπόν, οι συνάδελφοι,
που είχαν υπογράψει τότε την τροπολογία, να το ψηφίσουν.
Οι φορολογικές ελαφρύνσεις µε βάση το άρθρο 114 για τους
αγρότες της χώρας µας είναι από µόνες τους πολύ σηµαντικές.
Αν συνδυαστούν και αυτές µε τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, το αίσθηµα δικαίου που εισάγουµε για τους αγρότες
της χώρας µας είναι πρόδηλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω πως είναι προφανές ότι
µε αυτό το σχέδιο νόµου εξυπηρετείται ο στόχος της στήριξης
της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρας µας, κάτι που η Κυβέρνηση επιδίωξε και επιδιώκει στο πλαίσιο της πραγµατικής διαπραγµάτευσης και τους διαλόγους µε τους παραγωγικούς
φορείς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βουλευτά, σας ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει τώρα για δώδεκα λεπτά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, το πρωί που καθορίζαµε τη διαδικασία, είχαµε συµφωνήσει µε αυτό, που εισηγήθηκε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ο κ. Κατρούγκαλος, ο οποίος είχε πει ότι θα µιλούσε ο Υφυπουργός. Ο Υφυπουργός, λοιπόν, θα µιλούσε µετά τους εισηγητές-αγορητές και µετά τους πρώτους ή µέρος των πρώτων Βουλευτών.
Εγώ, λοιπόν, θέλω να µιλήσω µετά από αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Αύριο θα µιλήσει ο κ. Πετρόπουλος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τότε θα µιλήσω εγώ τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για την
παρούσα Πλειοψηφία της Βουλής ήρθε η ώρα αυτού, που αποκαλέσατε φορολογικό-ασφαλιστικό, ήρθε δηλαδή η ώρα της
αλήθειας. Ήρθε, δηλαδή, εκείνη η ώρα, που δεν χωρά εσάς της
Πλειοψηφίας. Και δεν χωρά κανέναν από τους τρεις εαυτούς,
που µας έχετε παρουσιάσει. Δεν χωρά ούτε τον δηµαγωγό και
ψεύτη εαυτό σας προ των εκλογών του Ιανουαρίου του 2015
ούτε τον µετέπειτα εαυτό σας, µε τις δηµαγωγίες, τα ψεύδη και
τα καραγκιοζιλίκια Βαρουφάκη και τους τυχοδιωκτισµούς που
ξέσπασαν στα capital controls και σας εκδικήθηκαν µε το τρίτο
αχρείαστο µνηµόνιο που φέρατε στη Βουλή να ψηφιστεί.
Δεν χωρά, όµως, ούτε και τον µετά τις εκλογές του Σεπτεµβρίου
ψευδοµεταρρυθµιστή εαυτό σας, που βαφτίζει ως «µεταρρύθµιση» στο φορολογικό και το ασφαλιστικό τα δισεκατοµµύρια, που
παίρνετε από τους ανθρώπους και τους πολίτες µε το σχέδιο
νόµου, που έχετε καταθέσει σήµερα. Πρόκειται για ένα σχέδιο
νόµου που επαληθεύει έναν χαρακτηρισµό για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον
οποίο έχουν δώσει πολλοί στην Εθνική Αντιπροσωπεία -και εµείς,
αλλά και εγώ χθες και τον οποίο επαναλαµβάνω και σήµερα- αυτόν
της µεταρρύθµισης µιας «ψευδοαριστεράς», «Αριστεράς Μαδούρο».
Αυτή η «µεταρρύθµιση» τι κάνει; Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
µε το παρόν σχέδιο νόµου και µε το άρθρο 114 έπαιρνε µέχρι
χθες το βράδυ 1,7 δισ. από φόρους πάσης µορφής και από χθες
τα ξηµερώµατα, µε τροπολογία ώρας µπουζουκίων, και άλλα 200
εκατοµµύρια από τη µείωση του αφορολόγητου στις 8.636 ευρώ
περίπου, 1,9 δισεκατοµµύρια, δηλαδή, από εκεί, συν 3 δισεκατοµµύρια 114 εκατοµµύρια από αυτό που δήθεν αποκαλεί αλλαγή του ασφαλιστικού, και συγκεκριµένα: 337 εκατοµµύρια από
τις υφιστάµενες επικουρικές συντάξεις, 48 εκατοµµύρια από τις
νέες επικουρικές. Επαναλαµβάνω, για να είµαι ακριβής: 337 εκατοµµύρια από τις υφιστάµενες επικουρικές συντάξεις, 48 εκατοµµύρια ευρώ από τις νέες επικουρικές, 900 εκατοµµύρια
–παρακαλώ- από την κατάργηση του ΕΚΑΣ, 345 εκατοµµύρια
από τη µείωση νέων συντάξεων, 117 εκατοµµύρια απ’ τις συντάξεις χηρείας, 187 εκατοµµύρια από µη καταβολή συντάξεων σε
νυν συνταξιούχους, 133 εκατοµµύρια από µείωση στα απλήρωτα
εφάπαξ, 87 εκατοµµύρια από συµψηφισµό ατοµικών διαφορών,
38 εκατοµµύρια από το ανώτατο όριο συντάξεων και 21 εκατοµµύρια ευρώ από µείωση οικογενειακών παροχών. Αυτά, συν 708
εκατοµµύρια, που σκοπεύετε να πάρετε από την αύξηση εισφορών, από πηγή, δηλαδή, αβέβαιη, αφού µε το άρθρο 41 και επόµενα αυξάνονται µε τρόπο δραµατικό και αντισυνταγµατικό
–όπως το πρωί υπογραµµίσαµε- αυξάνονται οι εισφορές και δηµιουργείται η βεβαιότητα ότι αυτά τα χρήµατα δεν θα τα πάρετε
διότι, όπως είναι γνωστό στους παροικούντες την Ιερουσαλήµ,
η αύξηση των εισφορών σηµαίνει και αδήλωτη εργασία. Σύνολο
από την ασφαλιστική σας αλλαγή 3 δισεκατοµµύρια 114 εκατοµµύρια ευρώ και τα 1,9 δισεκατοµµύρια από το άρθρο 114 των
φόρων πάσης µορφής, σύνολο 5,014 δισεκατοµµύρια.
Έχετε δεσµευθεί, όπως το έχουν πει δεκάδες Βουλευτές και
Υπουργοί σας, ότι η δέσµη των µέτρων είναι 5,4 δισ. Άρα, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι της Πλειοψηφίας, δεν τελειώσατε
ακόµη. Σας το είχα πει και στην επιτροπή ότι ο λογαριασµός πηγαίνοντας προς την ψήφιση στην Ολοµέλεια, αύριο βράδυ, δηλαδή, θα αυξάνεται σε βάρος του πολίτη και του ανθρώπου.
Πράγµατι, η τροπολογία των µπουζουκίων, η χθεσινοβραδινή,
τον αυξάνει κατά 200. Ίσως έπεται και συνέχεια µέχρι αύριο το
βράδυ σε αυτό το σχέδιο νόµου, εάν τα υπόλοιπα δεν προκύψουν από επόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης,
που αλλάζει το ασφαλιστικό -υποτίθεται- και αλλάζει το φορολογικό.
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Έχετε προσπαθήσει –δεν το καταφέρατε- να µετατρέψετε τη
συζήτηση αντί για µία ευθεία συζήτηση επ’ αυτών σε µία συζήτηση για τα µέτρα-«κάβα» των 3,6 δισεκατοµµυρίων, που προσπαθείτε να αποτρέψετε. Τι προσπαθείτε να αποτρέψετε
υποτίθεται; Να ρυθµιστούν τώρα και να µη ρυθµιστούν κατά τη
διάρκεια της εφαρµογής των πολιτικών σας, όταν θα προκύπτουν τα ελλείµµατα. Αντί για «κάβα» λέτε να τα ψηφίζουµε τότε.
Η συζήτηση όµως δεν µετατοπίστηκε, δεν σας πέρασε, γιατί ο
κόσµος έχει αρκετές φορές κοροϊδευτεί από εσάς. Τώρα, το
Πάσχα, το έλεγαν σε όλους µας, φαντάζοµαι και σε εσάς, όποιοι
άνθρωποι µάς συναντούσαν και ξέρουν και µας παρακολουθούν.
Όσο και αν ορισµένες απεργίες δεν αφήνουν την αλήθεια να
φτάσει σε κάθε σπίτι, τον ήχο της αλήθειας οι πολίτες τον έχουν
πάρει, τον έχουν ακούσει και ξέρουν καλά τι έχετε φέρει εδώ.
«Nova verba» σάς είπα στην επιτροπή, καινούργιες λέξεις, βαφτίσια. Αντί για περικοπές και βούτηγµα χρηµάτων, νέο ασφαλιστικό και µεταρρύθµιση, την ψευδοµεταρρύθµιση. Αντί για
τρόικα, λίγο παλαιότερα, θεσµοί. Αντί για βασική σύνταξη εδώ,
εθνική σύνταξη κ.λπ.. Σανό κανένας πολίτης, κανένας άνθρωπος
δεν µασάει, γιατί τροφοδότες είστε εσείς, οι ειδήµονες του περιττού και τα µαγνητόφωνα της δηµαγωγίας και των ψεµάτων.
Δεν σας πιστεύει και δεν σας ακούει κανείς και έχετε και το θράσος να µιλάτε και µε απρέπεια εναντίον µας -ο Υπουργός το
πρωί ήταν απρεπής- έχοντας ευθεία σύνδεση µε την εποχή, που
κάνατε πάρτι πάνω στα σώµατα και την εντιµότητά µας µε αυτά
που λέγατε, µε την κραυγή του Αρχηγού σας τότε, Αρχηγού κόµµατος της Αντιπολίτευσης, ότι δεν θα µας αφήνετε να βγαίνουµε
από τα σπίτια µας. Με τους προπηλακισµούς και τους ξυλοδαρµούς κάνατε πάρτι πάνω στα σώµατα και την εντιµότητά µας,
εσείς τα µαγνητόφωνα του ψέµατος.
Λένε κάποιοι ότι πείρα είναι η αποκάλυψη στον εαυτό σου για
το πόσο πολιτικά ηλίθιος υπήρξες. Όµως επιµένετε. Αντί για αυτοκριτική επιµένετε. Επιµένετε στις απρέπειες και σήµερα. Αντί
να είχατε προσπαθήσει ή σε κάποια φάση µετά τις εκλογές του
Σεπτεµβρίου, βρε αδερφέ, να προσπαθούσατε να κάνετε κάτι
από αυτά που θα µπορούσαν να γίνουν, όχι, αφήσατε τον χρόνο
να περνάει.
Η υπερήφανη διαπραγµάτευση χρέωνε µε δισεκατοµµύρια
τον Έλληνα πολίτη για κάθε µήνα, που περνούσε. Και επειδή σας
λέµε ότι όσο χάνετε χρόνο, τόσο αυτός ο χρόνος είναι χρήµα,
που βγαίνει από την τσέπη των ανθρώπων, εσείς αντικρούατε
τα επιχειρήµατα αυτά -και σήµερα ακούστηκε αυτό- λέγοντας
«τόσο κακό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στον ενάµιση χρόνο, τώρα γεννήθηκε
το πρόβληµα; Τα προηγούµενα;» Τα προηγούµενα πληρώνουµε
–λέτε- και προσπαθείτε να ψαρέψετε πάλι σε θολά νερά.
Κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, λέγαµε προ των εκλογών του Ιανουαρίου, έχοντας συνείδηση του τι σηµαίνει να κυβερνάς µία χώρα σε φάση κρίσης, ότι ένα σαββατοκύριακο και
πέντε ηµέρες αρκούν για να καταστρέψεις ό, τι προσπαθούσες
να φτιάξεις σε τέσσερα και σε πέντε χρόνια. Επιτρέψτε µου να
σας πω τι κάνατε αυτόν τον ενάµιση χρόνο που ανέβασε τόσο
πολύ τον λογαριασµό για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Επαναφέρατε τη χώρα σε ύφεση. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Δεν
θα υπολογίσω το έτος 2017. Θα µείνω στα έτη 2015 και 2016. Οι
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που πολλοί
την επαινούν και από την Πλειοψηφία σήµερα, έλεγαν: 3% ανάπτυξη το 2015 και 3,6% το 2016, σύνολο 6,6%. Αντ’ αυτής,
ύφεση. Και θέµα σας είναι εάν η ύφεση είναι 0,3%, είναι 0,2% ή
πόση να είναι η ύφεση; Αυτά, όµως, τα χρήµατα, που η ανάπτυξη
–που την καταστρέψατε- δεν έφερε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
είναι χρήµατα, που θα έµπαιναν στο δηµόσιο ταµείο, για να γίνουν πολιτικές και στα ασφαλιστικά ταµεία, για να γίνουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και συντάξεις και δεν µπήκαν. Αντί της
ανάπτυξης η ύφεση, άρα λιγότερα χρήµατα για όλα αυτά. Και
αφού λιγότερα χρήµατα, τότε µέτρα.
Τι ακόµη κάνατε; Αφού κάνατε το προηγούµενο, η ανεργία δεν
αποκλιµακώθηκε µε τους προβλεφθέντες ρυθµούς, όχι από
εµάς, από όλους τους διεθνείς οργανισµούς. Και αυτό πρόβληµα. Και αφού αυτά συνέβησαν, δεν προσπαθήσατε, τουλάχιστον, να µειώσετε την αδήλωτη εργασία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σωστό, σωστό.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η αδήλωτη εργασία αυξήθηκε. Εγκαταλείφθηκαν προσπάθειες 2009-2014. Αυξήθηκε. Και αυτό τι σήµανε; Ακόµη λιγότερα έσοδα, άρα ακόµη περισσότερα µέτρα.
Τέταρτον, Σκουριές. Ο Υπουργός είναι εδώ. Ρόδος: Το τελευταίο φρικτό παράδειγµα µε µία επένδυση, που σταµάτησε πάνω
στη γέννησή της. Το Ελληνικό.
Ηµεροµηνία για να ξεκινούσαν οι προσπάθειες; Ιούνιος του
2016. Νέα ηµεροµηνία; Ο Τσακαλώτος ήταν εδώ και ήµουν µπροστά: «Δεν έχω να σας πω». Δική µου εκτίµηση; Το 2019 και βλέπουµε.
Δεν θα ξεχάσουµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι ανοίξατε
το ασφαλιστικό ενώ δεν ήταν ανοιγµένο. Πώς το ανοίξατε; Παίρνοντας σειρά µέτρων ευνοϊκών για τους ασφαλισµένους –αλήθεια είναι-, τα οποία ξεψηφίσατε. Αναλαµβάνοντάς τα, ανοίξατε
το ασφαλιστικό εσείς για να το κάνετε καλύτερο και αποδεχθήκατε στο µνηµόνιό σας µε φαρδιές πλατιές κουβέντες ότι βάση
επίλυσης του προβλήµατος είναι ο ν.3863/2010. Απορώ πώς τα
έχετε καλά µε τον εαυτό σας. Αφήστε τον λαό και τους ψηφοφόρους σας. Πώς τα έχετε καλά µε τον εαυτό σας;
Για να τελειώσω, κυρία Πρόεδρε, θέλω να µείνω σε ορισµένα
µόνο από αυτά. που µε τίτλους έδωσα προηγουµένως, για να
δούµε εσείς οι ψευδοφίλοι του λαού, εσείς που νοιάζεστε στα
λόγια, ακόµα και σήµερα εδώ για τους πολλούς πολίτες, τι είναι
αυτά που εµπεριέχει το ασφαλιστικό σας.
Πρώτον και κύριο, καταργείτε το ΕΚΑΣ. Λέει ο Υπουργός: «Θα
δίνουµε τη σύνταξη». Ίδιο είναι το επίδοµα και ίδια είναι η σύνταξη; Η περικοπή των επιδοµάτων σάς είναι άγνωστη; Τι είναι ευκολότερο να γίνει στην πράξη; Και γιατί ή το ένα ή το άλλο; Δεν
σας άρεσε, που είχαµε και τα επιδόµατα, αλλά και τις συντάξεις;
Δεν σας άρεσε. Ήσασταν φίλοι του λαού. Τώρα εννιακόσια εκατοµµύρια, όσοι σηκώσετε τα χέρια σας αύριο το βράδυ, φεύγουν
από το ΕΚΑΣ.
Δεύτερον: Ρε εσείς, –συγγνώµη για την οικειότητα, αλλά την
εννοώ- από τις συντάξεις χηρείας; Αν είσαι µέχρι πενήντα πέντε
ετών παίρνεις, αν είσαι επιζών σύζυγος, γυναίκα ή άνδρας, σταµατάει να σου δίνεται η σύνταξη αυτή από τα πενήντα πέντε
µέχρι τα εξήντα πέντε έτη και την ξαναπαίρνεις τότε; Να βγεις
να εργαστείς; Πού να εργαστείς; Να εργαστείς στην κοινωνία
της µη αποκλιµακούµενης ανεργίας;
Ακόµη, έχετε κανένα δικαίωµα -ειδικά αυτοί, που είναι και δικηγόροι στα εργασιακά- να ανατρέπετε τα δεδοµένα της αναπηρίας; Επί δεκαετίες, συνάδελφοι όλων των πτερύγων, –όλοι
όµως- ξέρετε και ξέρουµε ότι εάν έχεις άνω του 67% αναπηρία,
έχεις τεράστια εργασιακό πρόβληµα και το σύστηµα προστασίας
σου επικεντρώνεται σε αυτό. Άνω του 80%; Ο ανάπηρος άνω του
80% -έχει πολλούς γιατρούς η Αίθουσα- είναι σχεδόν κατάκοιτος.
Είναι αυτό, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ευαισθησία; Προς
ποιους; Και είναι αυτό µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού; Βούτα
στα χρήµατα είναι, για να βγει το δηµόσιο ταµείο του κ. Τσακαλώτου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο, έχετε υπερβεί κατά τρία λεπτά τον χρόνο. Έχετε προσεγγίσει τον χρόνο των αγορητών.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Λέω την τελευταία µου φράση.
Σας έδωσε κανένας το δικαίωµα, εσάς που κάνατε πάρτι στις
δυσκολίες των προηγούµενων κυβερνήσεων, πάρτι πραγµατικό,
να ρυθµίζετε τις εισφορές όπως τις ρυθµίσατε; Δεν σας προβληµάτισε τεσσεράµισι µηνών απεργία δραµατική, που εξάντλησε
τα όρια επιβίωσης ενός ολόκληρου κλάδου εργαζοµένων, των
δικηγόρων; Ακούσατε τι λένε εδώ απ’ έξω; Δεν ακούσατε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Κλείνοντας, καταψηφίζουµε επί της αρχής και επί των άρθρων.
Είµαστε απέναντί σας και σας λέµε ότι µε αυτά σας τα έργα και
µε το σύνολο των λόγων σας, προ της Κυβερνήσεώς σας και
µετά απ’ αυτήν, είστε ξένο σώµα για το ελληνικό πολιτικό σύστηµα.
Και έχετε αρχίσει και σήµερα και κάνετε την κύρια εργασία…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ενώ εσείς είστε σώµα!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα το δούµε στις επόµενες εκλογές.
Σκάβετε τον πολιτικό σας λάκκο. Σας αξίζει η περιφρόνηση του
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ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για µία διόρθωση, µία ουσιαστική
γνωστοποίηση προς το Σώµα, για να µην επανέρχεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το έχουµε
πει κατ’ επανάληψη: Όσα ποσοστά αναπηρίας υπήρχαν, τα ίδια
διατηρούνται. Επανέρχεστε στο ίδιο ψέµα και δεν καταλαβαίνω
γιατί το κάνετε. Για να καταλήξετε, δηλαδή…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Χωρίς την τροπολογία ή µε την τροπολογία µας;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αυτή είναι
η θέση της Κυβέρνησης, αυτή υπάρχει στο νοµοσχέδιο που επιτέλους πρέπει να διαβάσετε. Γιατί συνηθίζετε να µην διαβάζετε
στην πτέρυγά σας. Και αν δείτε ότι υπάρχει αυτό µέσα να µας το
πείτε.
Αφού δεν υπάρχει, γιατί το λέτε και το ξαναλέτε, κύριε Λοβέρδο; Για να πείτε ότι είµαστε εµείς ξένο σώµα, όταν εσείς όλα
αυτά τα χρόνια φέρατε την καταστροφή; Εµείς είµαστε το ξένο
σώµα;
Επιτέλους, αποκαταστήστε την αλήθεια για να γίνει ουσιαστικός διάλογος για ένα κρίσιµο θέµα για τον λαό µας, που είναι η
κοινωνική ασφάλιση. Δεν υπάρχει τέτοιο θέµα, το ξαναλέω άλλη
µία φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, κύριε Λοβέρδο.
Σας παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με συγχωρείτε, αλλά µου απευθύνθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Υπάρχει ζήτηµα
προσωπικό; Όχι, κύριε Λοβέρδο!
Τον λόγο έχει ο κ. Λαγός από τη Χρυσή Αυγή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εµένα να µε συγχωρείτε, αλλά σας παρακαλώ καθίστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχει αποδεχθεί η Κυβέρνηση την τροπολογία µας; Το έχει πει, αλλά την έχει αποδεχθεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδο, καθίστε σας παρακαλώ στη θέση σας.
Έχετε τον λόγο, κύριε Λαγέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ.
Βρισκόµαστε σήµερα εδώ να κάνουµε τη συζήτηση αυτήν για
το ασφαλιστικό και ακούµε τώρα τις λεκτικές διαµάχες µεταξύ
της σηµερινής συγκυβέρνησης και όσων οδήγησαν την πατρίδα
µας σε αυτήν την κατάσταση κυβερνώντας εδώ και σαράντα χρόνια. Και ακούµε λεκτικές αντιπαραθέσεις, επαναλαµβάνω και
πάλι, µόνο, γιατί επί της ουσίας δεν µπορεί να λεχθεί κάτι άλλο,
δεν µπορεί να ειπωθεί και να στηριχθεί τίποτα. Γιατί έχετε δίκιο
που η Κυβέρνηση κατηγορεί την Αντιπολίτευση για ψεύτες, όπως
και η Αντιπολίτευση κατηγορεί την Κυβέρνηση για ψεύτες.
Εµείς θα συµφωνήσουµε και µε τους δύο. Είστε ψεύτες και οι
µεν και οι δε. Απλώς αυτό που σας διαχωρίζει είναι ότι λέτε µερικές αλήθειες όταν είστε στα έδρανα της Αντιπολίτευσης και
όταν έρχεται η σειρά σας να κάνετε τους κυβερνώντες, έρχεστε
και κάνετε αυτά που κατηγορούσατε τους προηγούµενους και
το παιχνίδι αυτό αλλάζει ανά εξάµηνο, ανά χρόνο, ανά δύο χρόνια. Το µοναδικό που δεν αλλάζει είναι η ρεµούλα και το κλέψιµο
των χρηµάτων του ελληνικού λαού.
Κι ερχόµαστε στη ρητορική ερώτηση που έχουµε να κάνουµε.
Ποιος σας δίνει το δικαίωµα να κλέβετε τις ασφαλιστικές εισφορές των Ελλήνων πολιτών; Ποιος σας δίνει το δικαίωµα τα χρήµατα αυτά που έδωσε ο κάθε Έλληνας πολίτης εδώ και τόσα
χρόνια, εσείς να τα πετσοκόβετε όπως θέλετε; Ποιος σας δίνει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το δικαίωµα να πηγαίνετε τις συντάξεις –και µας το λέτε µε µεγάλο καµάρι- στα 385 ευρώ και να µας λέτε µε µεγάλη σας χαρά
ότι είναι και επιτυχία αυτό που έχετε κάνει;
Για βγείτε έξω, δώστε τους δικούς σας µισθούς και τους δικούς µας που παίρνουµε ως Βουλευτές και πάρτε 385 ευρώ και
ζήστε εσείς δύο εβδοµάδες, όχι παραπάνω. Αλλά µην έρχεστε
εδώ πέρα να µας παριστάνετε τους έξυπνους η «Κυβέρνηση της
Αριστεράς που θα φρόντιζε για τους Έλληνες πολίτες»!
Πόσο ειρωνικοί µπορεί να είστε απέναντι στον ελληνικό λαό
και πόσο µπορεί να σας ανεχτεί ο ελληνικός λαός ακόµα; Γιατί
να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας ανεχτεί για πάρα πολύ και είναι
θέµα χρόνου το πότε θα ξεσπάσει κάποια στιγµή. Κι εκεί δεν θα
χρειάζεται η προτροπή από κανέναν. Ο ελληνικός λαός δεν θα
αντέξει. Εκεί τον οδηγείτε. Και τα ψέµατά σας είναι τόσα πολλά
που πραγµατικά απορώ πώς κοιτάζεστε ο ένας µε τον άλλο.
Όταν εσείς οι ίδιοι φύγετε από τα υπουργικά έδρανα -γιατί θα
φύγετε πολύ σύντοµα µε αυτά που κάνετε- και πάτε στα έδρανα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, θα κατηγορείτε αυτούς τους
νόµους που έχετε βάλει σήµερα εσείς και έχετε εφαρµόσει. Και
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ή η οποιαδήποτε αντιπολίτευση γιατί θα γίνουν διάφορες συγκυβερνήσεις-, όταν έρθει στα
έδρανα αυτά, θα υπερασπίζεται αυτά που κάνετε εσείς σήµερα.
Εγώ θα έκανα µια ερώτηση εδώ: Πώς τολµάνε και µιλάνε τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης, όταν οι ίδιοι 14 Αυγούστου του
2015 ψήφιζαν εδώ τα µέτρα; Οι ίδιοι τα ψηφίζατε, άλλοι τα ψήφιζαν; «Για να σωθεί η Ελλάδα», µας λέγατε τότε. Γιατί δεν σώθηκε
η Ελλάδα; Επειδή την ξεπουλάγατε την Ελλάδα και τότε και τώρα
και θα συνεχίσετε να το κάνετε.
Αφού τη σώσατε, λοιπόν, την Ελλάδα µε τις υπογραφές που
βάζατε στις 14 Αυγούστου του 2015 και προηγουµένως φυσικά,
γιατί σήµερα έρχεστε σε τόσο µεγάλη αντιπαράθεση;
Επαναλαµβάνω: Ποιος σας δίνει το δικαίωµα να κλέβετε τα
λεφτά του Έλληνα φορολογούµενου; Δεν σας τα χάρισε κανείς
τα λεφτά αυτά και δεν σας τα έδωσε. Τα έχει πληρώσει ο Έλληνας ασφαλιζόµενος και πρέπει να αµειφθεί.
Εδώ θα κάνουµε άλλη µία επισήµανση και θα πούµε γιατί είσαστε ακριβώς το ίδιο πράγµα όλοι. Γιατί εχθές πήραµε στα
χέρια µας µία λίστα, η οποία δεν θα ακουστεί από πουθενά αλλού
µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Θα ακουστεί µόνο από τη Χρυσή Αυγή, γιατί έτσι έχουµε ταχθεί να κάνουµε για τον Έλληνα πολίτη και για αυτό υφιστάµεθα
συνεχώς συνέπειες.
Ας δούµε, λοιπόν, τι έδωσαν οι συστηµικές τράπεζες της Ελλάδος, αυτές για τις οποίες δανειζόµαστε συνεχώς, αυτές για τις
οποίες ο ελληνικός λαός πληρώνει συνεχώς από την τσέπη του,
για να τρέξετε εσείς στα τέσσερα παρακαλώντας τους τροϊκανούς να πάρουµε νέα δάνεια, νέες δόσεις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, οι οποίες δεν δίνουν τίποτα στον Έλληνα
πολίτη.
Όµως, ακούστε τι δίνουν στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Γιατί
το παιχνίδι και το τρίπτυχο της διαφθοράς που υπάρχει στην Ελλάδα είναι οι µεγαλοκαναλάρχες και µεγαλοεργολάβοι ταυτοχρόνως, οι µεγαλοπολιτικοί, οι οποίοι τόσα χρόνια παίζουν το
παιχνίδι µαζί τους, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και οι συστηµικές τράπεζες.
Ακούστε, λοιπόν, τι παίρνουν από τις συστηµικές τράπεζες για
το έτος 2015 µόνο: «ΣΚΑΪ»-«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 3.357.000 ευρώ,
ΔΟΛ «ΒΗΜΑ»-«ΝΕΑ» 2.827.000, «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» 2.540.000,
Μπόµπολας «ΕΘΝΟΣ»-«ΠΗΓΑΣΟΣ» και λοιπά 2.462.000, «ΑΝΤΕΝΝΑ» 2.108.000, «REAL», «ΕΝΙΚΟΣ» 2.071.000, «ALPHA»
1.634.000, «MEGA» 1.976.000, «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» 699.000,
«ΑΥΓΗ» 490.000 - 500.000 περίπου, «NEWSIT» 376.000, «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» 310.000, «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» 31.000.
Σε όλα αυτά η Alpha Bank έκανε και µία δωρεά για να στηρίξει
λίγο τη µη κυβερνητική οργάνωση του Σόρος, που βρίσκεται στο
λιµάνι του Πειραιά αυτήν τη στιγµή και καλωσορίζει και ταΐζει µετανάστες, λαθροµετανάστες βέβαια! Ας δώσουµε και µία βοήθεια εκεί, γιατί ο Σόρος ταλαιπωρείται ο άνθρωπος και δεν
µπορεί να πληρώσει τις µη κυβερνητικές οργανώσεις που έχει!
Αυτά είναι ο κατάλογος των σκανδάλων σας, είναι αυτό όπου
είσαστε όλοι µαζί συνένοχοι. Και έρχεστε, λοιπόν, εσείς να πείτε
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στον ελληνικό λαό να κάνει αιµατηρές θυσίες, αιµατηρές οικονοµίες, για να πάρετε λεφτά να τα δώσετε σε αυτούς τους αλήτες µε τους οποίους τα τρώτε µαζί τόσα χρόνια και µε τους
οποίους µαζί έχετε στήσει µια «δηµοκρατική δικτατορία», η οποία
κάνει ό,τι θέλει στην πατρίδα µας και όποιος τολµήσει να βγει,
να αντισταθεί και να µιλήσει πάνω σε αυτά τον περιµένουν πολύ
δύσκολες συνέπειες και τον περιµένουν δύσκολες µέρες.
Όµως, επαναλαµβάνω ότι βρίσκεστε σε άσχηµη θέση, γιατί
βρέθηκε ένα λαϊκό εθνικιστικό κίνηµα, βρέθηκε το κίνηµα της
Χρυσής Αυγής, το οποίο πίστευε και πιστεύει αυτά που κάνει και
είναι εδώ για να υπερασπιστεί τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα
πολίτη που εσείς τον βάζετε να πένεται αυτήν τη στιγµή και να
ψάχνει να βρει στα σκουπίδια τρόφιµα. Είναι ο Έλληνας πολίτης
του οποίου έρχεστε εσείς να του «χρυσώσετε το χάπι» και του
δίνετε ένα επίδοµα 150-200 ευρώ.
Ποιος σας είπε ότι είναι ζήτουλας ο Έλληνας; Ποιος σας είπε
εσάς ότι έχετε το δικαίωµα να γελοιοποιείτε και να εξευτελίζετε
τον Έλληνα πολίτη δίνοντας 150 και 200 ευρώ επιδόµατα; Δεν
θέλει επιδόµατα ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός θέλει αυτά
που δικαιούται. Ο ελληνικός λαός θέλει αυτά που έχει πληρώσει
εδώ και τριάντα πέντε και σαράντα χρόνια και που εσείς µπήκατε
στις τσέπες τους, στα πορτοφόλια τους και τους τα έχετε κλέψει,
όταν εσείς δεν έχετε καµµία συνέπεια πάνω σε αυτό κι όταν εσείς
έχετε καταθέσεις εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ στις τράπεζες.
Αυτή είναι η αλήθεια και για αυτό, βλέπετε, µαζί όλα τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης αυτά κι όλοι οι µεγαλοπολιτικοί εδώ πέρα
µας κυνηγάτε τόσο πολύ και φοβάστε τόσο πολύ την άποψη της
Χρυσής Αυγής.
Για αυτό η Χρυσή Αυγή δεν βγαίνει ποτέ σε κανένα µεγάλο συστηµικό κανάλι και σε καµµία εφηµερίδα, γιατί τους τα είπαµε,
τους τα λέµε και θα συνεχίσουµε να τους τα λέµε. Δεν πρόκειται
να εξαγοραστούµε ούτε να κάνουµε πίσω στις απόψεις µας ποτέ.
Ας τελειώσουµε λίγο, λέγοντας ότι αυτό που πρέπει να κάνετε
είναι να στηρίξετε την ελληνική οικογένεια, τον νέο Έλληνα πολίτη, τον νέο Έλληνα εργαζόµενο. Πρέπει να τον βοηθήσετε.
Πρέπει να του δώσετε κίνητρα. Πρέπει να τον αγαπήσετε. Όµως,
για να τον αγαπήσετε, πρέπει να αισθάνεστε Έλληνες, να αισθάνεστε πατριώτες. Εσείς και µόνο σε αυτήν τη φράση βγάζετε καντήλες. Εσείς και µόνο ακούγοντας για πατρίδα, ακούγοντας για
την Ελλάδα, τρελαίνεστε και λέτε ότι είστε µία πολυπολιτισµική
κοινωνία, η οποία θα κάνει αυτά τα οποία κάνετε εδώ πέρα.
Τα επιδόµατα, λοιπόν, αν θέλετε, αυτά που είναι στην τσέπη
σας και όχι αυτά που ανήκουν στον ελληνικό λαό, να τα δώσετε
από την τσέπη σας στους λαθροµετανάστες. Ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας εργαζόµενος απαιτεί να πάρει αυτά που δικαιούται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Παυλίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
από το 1950 η πολιτική που εφαρµόστηκε στο ασφαλιστικό σύστηµα υπήρξε µία πολιτική πελατειακών σχέσεων δηµιουργίας
εκλογικών δεξαµενών και συντεχνιακών φλερτ, πολιτική φωτογραφικών διατάξεων και εξυπηρέτησης ηµετέρων. Δυστυχώς,
ήρθε η ώρα να περάσει από το ταµείο και να πληρώσει τα λάθη
της.
Εξήντα πέντε χρόνια τώρα το δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα
της χώρα πληρώνει τις πολιτικές σας και τις πληρώνει πολύ
ακριβά. Από τότε που ορίζατε επιτόκια κάτω από τα επιτόκια της
αγοράς, από τότε που είχατε επιτόκια στα αποθεµατικά των ταµείων χαµηλότερα από τον τρέχοντα πληθωρισµό, από τότε που
ακολουθώντας µια καταστροφική πολιτική για τα αποθεµατικά
ταµεία αποκλείατε τα ταµεία αυτά από την αγορά τίτλων του ελληνικού δηµοσίου, τίτλο µε ιδιαίτερα υψηλή απόδοση κεφαλαίου.
Το αποτέλεσµα ήταν τραγικό. Τα αποθεµατικά κεφάλαια των
ασφαλιστικών ταµείων κατέγραφαν σταθερά για χρόνια αρνητικές αποδόσεις και µειώθηκε δραµατικά η πραγµατική αξία των
καταθέσεών τους.
Μετά από σαράντα χρόνια εσωστρεφούς και καταστροφικής
έλλειψης αξιοποίησης των αποθεµατικών, όσα δυστυχώς έµει-
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ναν, αποφασίσατε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 να εφαρµόσετε µια εξωστρεφή πολιτική επένδυσής τους. Αντί, όµως, να κάνετε µία σοβαρή, µία ενεργητική, διαχείριση των κεφαλαίων,
καταντήσατε τα ταµεία τζογαδόρους, χωρίς προστασία, βουτώντας τα στη φούσκα του Χρηµατιστηρίου µε ανυπολόγιστες ζηµιές.
Ελπίζω να θυµάστε. Είναι εκείνη η περίοδος –ξέρετε- που καταντήσατε την ελληνική κοινωνία µαζί µε τον πρωινό καφέ της να
διαβάζει τον «ΕΠΕΝΔΥΤΗ» κι άλλες οικονοµικές εφηµερίδες ήξερε δεν ήξερε από οικονοµία- για να δει αν θα επενδύσει στις
µετοχές της ζάχαρης ή στο αλεύρι, που όλη η Ελλάδα παρακολουθούσε καθηµερινά τις τιµές του αργού πετρελαίου και αν δεν
είχε λεφτά, οι τραπεζίτες σας παρείχαν, εύκολα, ζεστό χρήµα για
να το ρίξουν στο Χρηµατιστήριο.
Θυµάστε –υποθέτω- για πότε µιλάω, συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ.
Ύστερα ήρθαν τα δοµηµένα οµόλογα και το PSI, εκεί, κοντά στην
εποχή του success story κι έχασαν τα ασφαλιστικά ταµεία 13 δισ.
ευρώ. Θυµάστε –νοµίζω- συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, για ποια εποχή µιλάω.
Στην δεκαπενταετία από το 2000 έως το 2014, ο κρατικός προϋπολογισµός κάλυψε 156 δισεκατοµµύρια ευρώ ελλείµµατα
ασφαλιστικών ταµείων. Τα 92 δισεκατοµµύρια τη δεκαετία του
2000 και τα υπόλοιπα 64 δισεκατοµµύρια την πενταετία 20102014.
Φυσικά, όµως, για σας, εµείς είµαστε η χειρότερη κυβέρνηση
της Μεταπολίτευσης. Μας καλείτε να φύγουµε, γιατί είµαστε επικίνδυνοι. Εσείς, µάλλον, να υποθέσω ότι πρέπει να είστε οι ακίνδυνοι. Εσείς πρέπει να είστε οι υπεύθυνοι που, αν εµείς σας
κάνουµε τη χάρη να φύγουµε ως ανεύθυνοι, θα δώσετε τη λύση
στο πρόβληµα που εσείς δηµιουργήσατε, ανεξάρτητα αν είστε τα
ίδια πρόσωπα, τα ίδια πρωτοκλασάτα κοµµατικά στελέχη, οι ίδιοι
πρώην Υφυπουργοί και Υπουργοί, Αντιπρόεδροι Κυβερνήσεων,
που ήσασταν µέχρι προχθές πολιτικοί διαχειριστές της τελευταίας
εικοσαετίας.
Και ποια είναι η λύση; Καµµιά ουσιαστική πρόταση. Μόνο
στείρα κριτική. Καµµιά ολοκληρωµένη αντιπρόταση που να
απαντά στο πώς θα κάνουµε βιώσιµο ένα δηµόσιο ασφαλιστικό
σύστηµα που έχει χάσει το 25% του πλούτου του, µε έναν στους
τέσσερις άνεργο και µε µια συνταξιοδοτική δαπάνη που σχεδόν
απορροφά το 1/3 του κρατικού προϋπολογισµού. Μόνο κραυγές.
Κι επειδή είπα για κραυγές, κ. Χριστοφιλοπούλου, οι µικρές
επιχειρήσεις στην επαρχία, στις κοινότητες κάτω από δυο χιλιάδες κατοίκους και µε εισοδήµατα χαµηλά, καλύπτονται από τις
διατάξεις του νόµου και περνάνε στο ευνοϊκό καθεστώς των
ασφαλισµένων στον ΟΓΑ, το ίδιο και τα καταλύµατα µεγέθους
µέχρι πέντε δωµατίων ή αν έχουν αγροτικές εκµεταλλεύσεις µεγέθους µέχρι δέκα δωµατίων. Το αναφέρει µέσα ο νόµος. Τα
λέτε τα ψέµατα για ποιον λόγο; Για να φανείτε στην τηλεόραση,
στα χωριά σας; Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει διάταξη στον νόµο,
ξεκάθαρη: άρθρο 40, παράγραφοι 1 και 3.
Κατεβάστε, λοιπόν, το δάχτυλο. Αφήστε έξω από δω το θράσος και µην κρύβεστε πίσω από την φθηνή αυτοκριτική που κάνετε καιρό τώρα, ότι η κοινωνία µάς τιµώρησε και µας έβαλε στην
αντιπολίτευση. Ακόµα και η αντιπολίτευση, πόσω µάλλον όταν
είναι και Αξιωµατική, οφείλει να έχει τον δικό της ρόλο, να έχει
τις δικές της ευθύνες σε µια τέτοιου χαρακτήρα ιστορική µεταρρύθµιση. Τέτοιας σηµασίας µεταρρύθµιση που δεν χωράει υποκρισία, παραπληροφόρηση, καταστροφολογία και θεωρίες
Αρµαγεδδώνα.
Δυστυχώς, όµως, µαζί µε σας είναι βουτηγµένοι στον ίδιο ρόλο
θλιβεροί εκπρόσωποι της ενηµέρωσης, συνδικαλιστικά σας κοµµατικά στελέχη και σωρεία επιστηµόνων. Είναι απορίας άξιο πώς
ανακαλύπτουν κάποιοι άνθρωποι µια νέα µαθηµατική θεωρία η
οποία υποστηρίζει την αρχή «αν τα µαθηµατικά, δεν συµφωνούν
µε την πολιτική µας, τόσο το χειρότερο για τα µαθηµατικά».
Άκουσα προχθές τον εισηγητή της Ένωσης Κεντρώων, τον κ.
Γεωργιάδη, να λέει ότι από τα 70.000 θα πάρουµε τα 60.000 και
θα µείνουν τα 10.000. Του εύχοµαι το επόµενο µαθηµατικό του
εγχείρηµα να είναι να τετραγωνίσει τον κύκλο.
Ποια, στα αλήθεια, είναι η πολιτική σας; Να πείσετε την κοινωνία µε τα «παπαγαλάκια» σας ότι αυτή η ανάλγητη Κυβέρνηση
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δηµεύει το 85% του εισοδήµατος των µισθωτών και των επαγγελµατιών; Άρα, πρέπει να βρείτε και την κατάλληλη επιστήµη
για αυτό. Πώς το κάνετε; Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, έξι το λαδόξυδο. Πολιτική µπακαλόγατου. Τίποτε άλλο δεν είναι.
Θα το πω πολύ συγκεκριµένα. Πώς βγάζετε τη δήµευση του
85%; Δηλαδή, 27% εισφορές, 45% φόροι υψηλού εισοδήµατος,
9% εισφορά αλληλεγγύης και κάτι ψιλά. Αν δεν βγαίνει, βάζετε
και τον αριθµό του τηλεφώνου σας, βγαίνει στο 85% επί του µικτού εισοδήµατος.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, πρώτο ψέµα: Το ποσοστό 27% των εισφορών υπολογίζεται στο καθαρό φορολογητέο εισόδηµα και
όχι στο µικτό εισόδηµα, όχι στα µικτά κέρδη, σε αυτά δηλαδή
που ο καθένας ξεκινάει και έχει βγάλει από την τσέπη του, από
την επιχείρησή του, για να δει πώς θα πληρώσει πρώτα το κράτος, την εφορία και το ταµείο του. Άρα, το πραγµατικό ποσοστό
που βάζετε στην παραπάνω πρόσθεση είναι αισθητά µικρότερο.
Έτσι, το ποσοστό των εισφορών δεν είναι το 27% του µικτού
εισοδήµατος, αλλά το 21% στα εισοδήµατα µέχρι 89.000 ευρώ.
Εξαιτίας της «οροφής» στην ασφάλιση ως µέγιστη ασφάλιση τα
18.986, για εισοδήµατα πάνω από 89.000, το 27% πέφτει στο
16% και πέφτει συνεχώς όσο ανεβαίνει το εισόδηµα.
Δεύτερο ψέµα: Ο φόρος υπολογίζεται στο καθαρό φορολογητέο εισόδηµα, αφού δηλαδή έχουν αφαιρεθεί οι εισφορές. Άρα,
το πραγµατικό ποσοστό του φόρου επί του µικτού εισοδήµατος
είναι κι εδώ αισθητά µικρότερο.
Τρίτο ψέµα: Λόγω των διαφορετικών συντελεστών ανά κλίµακα
εισοδήµατος, το µέσο ποσοστό φορολογίας µε το οποίο υπολογίζεται το ποσό του φόρου είναι πολύ µικρότερο από το ποσοστό
του συντελεστή στον οποίον ανήκει το εισόδηµα. Έτσι, το ποσοστό φόρου επί του µικτού από 22% γίνεται 17%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα αργήσω, κύριε Πρόεδρε.
Από 29% γίνεται 19%, από 37% γίνεται 21,6% και από 45% γίνεται 24% και µειώνεται ανάλογα µε το εισόδηµα. Αντίστοιχα και
η εισφορά αλληλεγγύης.
Λόγω της προοδευτικότητας της κλίµακας και του αφορολόγητου των 12.000 ευρώ, το ποσοστό από 2,2% γίνεται 0,69%, από
5% γίνεται 1,77% και από 9% γίνεται 4% µε 5%, ανάλογα µε το
ύψος του εισοδήµατος. Αυτά τα πραγµατικά µεσοσταθµικά ποσοστά εισφορών και φόρων προσθέτουµε στην πρόσθεση, για
να δούµε τι θα βγάλουµε από την τσέπη για να πληρώσουµε κράτος, εφορία και ταµεία και όχι τα ποσοστά της κατηγορίας στην
οποία ανήκει το εισόδηµα.
Έτσι, οι συνολικές υποχρεώσεις στα χαµηλά εισοδήµατα δεν
ξεπερνούν το 38% µε 40%, στα µεσαία είναι κοντά στο 45% και
στα υψηλά εισοδήµατα από 45% έως 55%, δηλαδή ανταποκρίνονται στον µέσο όρο των ευρωπαϊκών δεδοµένων.
Έτσι, για παράδειγµα, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα πληρώσουν µε το νέο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παυλίδη, ολοκληρώνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Δεν θα αργήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Φτάσατε ήδη τα
οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Έτσι, για παράδειγµα, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα πληρώσουν µε το νέο νοµοσχέδιο δυόµισι χιλιάδες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Η ανοχή ήταν έως
το οκτάλεπτο. Παρακαλώ πολύ να ολοκληρώνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Δεν θα αργήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν θα αργήσετε,
δεν θα αργήσετε, αλλά ήδη υπερβήκατε τα οκτώ λεπτά. Δεν γίνεται έτσι. Μιλάτε σε βάρος επόµενων συναδέλφων. Αυτό είναι
ξεκάθαρο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Είστε ο πρώτος που µε παρατηρείτε γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν το κατάλαβα.
Παρατηρείτε εσείς το Προεδρείο, επειδή εσείς υπερβήκατε τον
χρόνο οµιλίας σας; Το έχετε αποφασίσει ήδη από το πρωί κι
εσείς ο ίδιος; Με συγχωρείτε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Θα τελειώσω. Δεν έχω βγει πολύ από τον χρόνο µου. Θα τελειώσω.
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες θα πληρώσουν µε το νέο νοµοσχέδιο δυόµισι χιλιάδες λιγότερα σε συνολικές υποχρεώσεις στο
ύψος των δέκα χιλιάδων εισοδήµατος, δύο χιλιάδες στις δεκαπέντε χιλιάδες, χίλια διακόσια λιγότερα στα εισοδήµατα των είκοσι χιλιάδων ευρώ, οκτακόσια ευρώ λιγότερα στα είκοσι πέντε
χιλιάρικα και θα έχουν µια ελάχιστη επιβάρυνση µόλις εκατό
ευρώ στα τριάντα χιλιάρικα. Η σηµαντική προοδευτικότητα κλίµακας και ο εξορθολογισµός της φορολόγησης µε εσωτερική µεταφορά των βαρών ενισχύει τα χαµηλά εισοδήµατα.
Εσείς, όµως, έχετε αλλεργία µε την προοδευτικότητα στις φορολογικές κλίµακες. Φορολογούσατε µε 26% και τα δέκα χιλιάρικα εισόδηµα και τα εισοδήµατα των πενήντα χιλιάδων. Ποια
αντίληψη φορολογικής δικαιοσύνης και δίκαιης κατανοµής των
βαρών υπηρετούσε το σύστηµά σας;
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία φράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Λοιπόν, κύριε Παυλίδη…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Τελειώνω µε µία φράση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, καµµία φράση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Στον επίλογο είµαι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τελειώσατε εδώ.
Σας παρακαλώ. Δεν έχετε επιπλέον χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Αφήστε µε να τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να έλθει ο επόµενος οµιλητής, ο κ. Παναγιωτόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Να κάνω το κλείσιµό µου, κύριε
Πρόεδρε. Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έτσι θα πάµε τώρα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Μου θυµίζετε, λοιπόν, µια
φράση του Μπρεχτ, ότι οι χορτάτοι µιλούν για ψωµί πάνω από
το τραπέζι των πεινασµένων. Δυστυχώς, δεν είστε αναλφάβητοι,
είστε ανεύθυνοι µε αυτά που λέτε. Δεν είστε αδαείς, είστε αναληθείς και επικίνδυνοι. Δεν είστε αµαθείς, είστε ανειλικρινείς και
ψεύτες.
Για να µην σας αδικώ, επειδή µπορεί να κάνω και λάθος, θα
σας πρότεινα για σιγουριά να µην κάνετε τις φορολογικές δηλώσεις µόνοι σας. Εµπιστευθείτε τον λογιστή της γειτονιάς σας.
Έχει καταλάβει καλύτερα από σας πως βγαίνουν τα νούµερα,
αλλιώς κινδυνεύετε να κάνετε µεγάλη ζηµιά στις επιχειρήσεις
σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Παναγιωτόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδο, σας
παρακαλώ καθίστε κάτω.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω σοβαρότατο
προσωπικό θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Δεν ανέφερα το όνοµά του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν κατάλαβα,
κύριε Λοβέρδο, τι είσαστε εδώ µέσα;
Με συγχωρείτε, ξεκίνησα να µιλώ και διακόπτετε. Καθίστε
κάτω!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ζητώ τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν σας δίνω τον
λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχω θέµα προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καθίστε σας παρακαλώ, σας το λέω µε ήπιο τρόπο. Μην µε αναγκάσετε να πάρω
µέτρα.
Θα µιλήσει ο κ. Παναγιωτόπουλος και θα ακολουθήσει η κ.
Γκαρά. Έχουµε ήδη συνεννοηθεί ότι θα µιλήσει µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Δανέλλης από το Ποτάµι και θα ακολουθήσει ο κ. Μάρδας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι θέλετε, κύριε Λοβέρδο;
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επί προσωπικού;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σοβαρότατο προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ας ακούσουµε σε τι
συνίσταται το προσωπικό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όσο και αν είναι έντονες οι συγκρούσεις µας στην Αίθουσα, όσο και αν είναι η αντιπαράθεσή µας προϊόν διαφορετικών πολιτικών προσεγγίσεων,
ιδεολογικοπολιτικών, πρέπει να δηµιουργούµε όρους σοβαρότητας σε ό,τι αφορά τις ρυθµίσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή.
Με προσέβαλε µε τρόπο ιταµό -και για τη δική µου αξιοπρέπεια σοβαρότατο- ο κύριος Υφυπουργός, συνιστώντας µου ειρωνικά να διαβάσω τις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου τις σχετικές
µε την αναπηρία.
Κύριε Υπουργέ, στο άρθρο 7 παράγραφος 4, του σχεδίου που
έχουµε τριακόσιοι Βουλευτές στα έδρανά µας, προβλέπονται οι
περικοπές αναπηρίας στην εθνική σύνταξη µε κριτήριο το ποσοστό της, όπως ακριβώς τα είπα.
Σας ζητώ να ανακαλέσετε. Σας ζητώ να µου απευθύνεστε από
την επόµενη φορά, όπως σας απευθύνοµαι και εγώ, πολιτικά όσο
έντονα και αν θέλετε. Όχι, όµως, να µου λέτε ότι δεν ξέρω τη διάταξη την οποία επικρίνω. Και αν δεν ξέρετε τη νοµοθετική πρωτοβουλία που ασκήσατε, είναι κακό δικό σας και του
Πρωθυπουργού που σας έχει Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω ότι δεν βρίσκω παράλογο το ότι ο προλαλήσας
εκλεκτός συνάδελφος µνηµονεύει το βασικό εκφραστή του θεάτρου του παραλόγου, δηλαδή τον Μπρέχτ, για να δικαιολογήσει
αυτά που νοµοθετεί σήµερα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ: Ο Ιονέσκο ήταν όχι ο Μπρέχτ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν και αυτός, όµως.
Θα αντιπαρέλθω όλες τις συνηθισµένες πλέον παρατυπίες στη
νοµοθετική διαδικασία -ο Κανονισµός της Βουλής πλέον κάνει
µόνο για πρες παπιε- ή το βολικό σιωπητήριο της ΕΣΗΕΑ που δεν
δίνει τη δυνατότητα στα συστηµικά µέσα να ενηµερώσουν το
κοινό, που πραγµατικά αγωνιά για αυτά που νοµοθετούνται
αυτήν τη στιγµή.
Δεν µπορώ να αντιπαρέλθω, όµως, τις επαναλαµβανόµενες
µοµφές του Υπουργού Εργασίας προς την Αξιωµατική Αντιπολίτευση για δηµαγωγία και υποκρισία. Έχει φύγει ο κ. Κατρούγκαλος. Ελπίζω να παρακολουθεί από κάπου αυτήν τη στιγµή.
Είµαστε εµείς, κύριε Υπουργέ, δηµαγωγοί και εσείς ειλικρινείς,
που βρίσκεστε τώρα στα υπουργικά έδρανα να νοµοθετείτε αυτά
που νοµοθετείτε, επειδή πριν από δύο χρόνια µεταξύ άλλων υποσχεθήκατε και καταβολή δέκατης τρίτης σύνταξης; Εσείς δεν δηµαγωγήσατε καθόλου δηλαδή και δηµαγωγούµε εµείς τώρα;
Είµαστε εµείς, κύριε Υπουργέ, υποκριτές και εσείς ειλικρινείς,
εσείς προσωπικά, που ως δικηγόρος και ελεύθερος επαγγελµατίες τον Απρίλιο του 2014 –όχι πολύ παλιά- καταθέτατε αίτηση
ακύρωσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας επί υπουργικής απόφασης που προσδιόριζε τον τρόπο υπολογισµού εφάπαξ σε συνταξιούχους του δηµοσίου, σε µια πολύ ηπιότερη µεταρρύθµιση
από αυτές που φέρνετε σήµερα;
Εσείς, δηλαδή δεν έχετε κανένα στοιχείο υποκρισίας τώρα που
ως Υπουργός έρχεστε και επιβάλλετε πολύ σκληρότερες, δραµατικότερες µεταρρυθµίσεις σε αυτόν τον τοµέα;
Και για του λόγου το αληθές καταθέτω στα Πρακτικά την τελευταία σελίδα του δικογράφου που φέρει φαρδιά-πλατιά την
υπογραφή του Υπουργού. Εκλάβετέ την ως πραγµατικό πιστοποιητικό υποκρισίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δικόγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι, οµολογουµένως έκανα µία πολύ δύσκολη
προσπάθεια για να βρω κάπου µέσα στο νοµοσχέδιο µία κοινωνική οµάδα, µία τάξη που κερδίζει. Κερδίζουν άραγε οι νέοι
ασφαλισµένοι; Κερδίζουν άραγε οι παλιοί εργαζόµενοι, που
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πλέον το µόνο κίνητρο που έχουν είναι να φύγουν στη σύνταξη;
Κερδίζουν οι αγρότες στους οποίους προσωπικά ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε, µεταξύ άλλων, ότι θα διατηρήσει τον ΟΓΑ, µέσα
σε τσίπουρα και χαλαρή ατµόσφαιρα στο Μαξίµου;
Κερδίζουν οι µισθωτοί; Κερδίζουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες;
Ας µην µιλήσουµε καλύτερα για αυτούς. Κερδίζουν οι επιστήµονες αυτοαπασχολούµενοι γιατροί, δικηγόροι και µηχανικοί, που,
για λόγους επιβίωσης πλέον, θα εισφοροδιαφεύγουν συστηµατικά; Κερδίζουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι ένστολοι στα εφάπαξ που θα πάρουν από εδώ και πέρα για παράδειγµα;
Κερδίζουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα άτοµα που φέρουν
διάφορες µορφές αναπηρίας, µια τόσο δυνατή είναι η «κόκκινη»
γραµµή σας; Κερδίζουν οι χήρες; Κερδίζουν οι χαµηλοσυνταξιούχοι, για τους οποίους τόσο κόπτεσθε, που χάνουν το ΕΚΑΣ;
Όλοι χάνουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όλοι. Είτε λόγω
µείωσης συντάξεων είτε λόγω µείωσης εφάπαξ και µερισµάτων
είτε λόγω αύξησης εισφορών. Είτε αµέσως είτε αργότερα είτε
λιγότερο είτε περισσότερο, όλοι χάνουν. Και κάποιοι µάλιστα νιώθουν ότι εξοντώνονται. Πρόκειται για τα πλέον παραγωγικά στοιχεία της οικονοµίας και της κοινωνίας που, όπως είπα, για να
επιβιώσουν, θα οδηγηθούν σε συστηµατική εισφοροδιαφυγή.
Στην πορεία, όµως, αυτές οι συµπεριφορές θα οδηγήσουν σε
νέα ελλείµµατα στο ασφαλιστικό σύστηµα, έστω στο ένα ταµείο
το οποίο σκοπεύετε να δηµιουργήσετε -αν και εγώ δεν ξέρω πώς, δεδοµένων όλων των θεσµικών, λογιστικών και νοµοθετικών διευθετήσεων που πρέπει να γίνουν σε ελάχιστο χρόνο.
Τα νέα ελλείµµατα θα οδηγήσουν µε µαθηµατική βεβαιότητα
σε νέα µέτρα. Αναρωτιέµαι µήπως αυτός είναι ο λόγος που οι δανειστές –ίσως επειδή και αυτοί δεν πιστεύουν ότι θα τελεσφορήσουν αυτά τα µέτρα- τώρα σας επιβάλλουν την ψήφιση του
λεγόµενου «προληπτικού πακέτου µέτρων»;
Εν κατακλείδι, όποιος σήµερα αναδιανέµει ελλείµµατα, αύριο
διανέµει περικοπές. Εσείς αυτό κάνετε και το βαφτίζετε «βιώσιµη
µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος». Ούτε βιώσιµη
είναι ούτε µεταρρύθµιση είναι. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο αρχιτεκτονικής σε ένα έργο ισοπεδωτικής κατεδάφισης.
Το ασφαλιστικό σας δεν είναι παρά µία δηµοσιονοµικής φύσεως παρέµβαση, για να καλυφθεί ο λογαριασµός της δικής σας
διαχειριστικής ανεπάρκειας, που ανέρχεται σε 3,1 δισεκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο αυτό. Όχι ότι το σύστηµα δεν είχε προβλήµατα και παθογένειες και προηγουµένως. Ο εκτροχιασµός,
όµως, έγινε στον χρόνο.
Στηρίζεται, βεβαίως, στη βασική ρύθµιση του άρθρου 11 του
ν.3863/2010, σύµφωνα µε την οποία το κράτος οφείλει να µην ξεπερνάει για την καταβολή δαπάνης συντάξεων κύριων και επικουρικών το 15,5% του ΑΕΠ. Αυτή είναι η βασική σας παραδοχή.
Άρα, συνεχίζετε σε αυτήν τη βάση τη νοµοθέτησή σας.
Στην ουσία είναι επιβολή φόρων µε κοινωνικοασφαλιστικό µανδύα. Μόνο έτσι µπορεί να ερµηνευθεί η εισφορά που προσδιορίζεται σε ποσοστό επί του εισοδήµατος. Φόρος είναι στην ουσία
και σε συνδυασµό µε τις άλλες υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις -χωρίς να µιλήσω για τους έµµεσους φόρους που έρχονται, οδηγούν στο να δοθεί στην ουσία στο κράτος το 60%, περίπου,
του εισοδήµατος των πολιτών. Όχι το 80%. Υποθέτω, όµως, κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν είναι και λίγο να δίνεις πάνω από το µισό
αυτού που βγάζεις στο κράτος, επειδή το κράτος συντηρεί αυτόν
τον υψηλό δείκτη δαπανών.
Βέβαια, υπάρχει και η αναπόφευκτη εισφορά στην αυξηµένη
κοινωνική ευαισθησία σας, να προστατευθούν οι αδύναµοι έναντι
των προνοµιούχων. Άλλο ένα παραµύθι εδώ.
Στην προσέγγισή σας ταυτίζετε τις υψηλές συντάξεις µε τους
προνοµιούχους και τις χαµηλές µε τους µη προνοµιούχους, για
τους οποίους «µεριµνάτε». Βγάζω έξω τη «µέριµνά» σας για το
ΕΚΑΣ.
Στην πραγµατικότητα, οι υψηλές συντάξεις µπορούν κάλλιστα
να συνδέονται µε τις υψηλές εισφορές που καταβλήθηκαν ή τα
πολλά χρόνια ασφάλισης, δηλαδή πολλή και σκληρή δουλειά,
ενώ οι χαµηλές συντάξεις µπορεί να συνδέονται και µε περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης –οι παλιές στρεβλώσεις του συστήµατος, τις οποίες, όταν κάποιος κάποια στιγµή προσπαθούσε
να µεταρρυθµίσει, εσείς δεν συνδράµατε, µάλλον απέναντι ήσα-
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σταν διαχρονικά ως αντιπολίτευση-, µπορεί να συνδέονται µε περιπτώσεις λίγων ετών ασφάλισης, ακόµα και µε περιπτώσεις άδηλης απασχόλησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Σε µισό λεπτό
τελειώνω.
Κοιτάξτε, να το ξεκαθαρίσουµε: Εµείς δεν ήρθαµε εδώ για να
παρουσιάσουµε τη δική µας µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού.
Εσείς νοµοθετείτε. Δικό σας νοµοσχέδιο συζητούµε. Επ’ αυτών
τοποθετούµαστε. Όταν έρθει η ώρα, θα έχουµε πραγµατικά
πολλά να πούµε. Έχουµε άλλωστε ήδη ξεκινήσει µία µεγάλη
ανοιχτή συζήτηση όχι µόνο για µία πραγµατικά βιώσιµη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού, αλλά για ένα λειτουργικό κοινωνικό
κράτος και µάλιστα ένα νέο µοντέλο ενεργητικού κοινωνικού
κράτους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ολοκληρώσω, κύριε
Πρόεδρε.
Απαντήσεις σε βασικά ερωτήµατα. Πώς θα συνεχίσει το σύστηµα να καταβάλλει συντάξεις; Πώς θα κατανεµηθεί το εισόδηµα ανάµεσα σε αυτούς που παράγουν και δίνουν εισφορές
στο σύστηµα και σε αυτούς που δεν παράγουν, αλλά έχουν αποκτήσει δικαίωµα µέσω συνταξιοδότησής τους; Αρκούν, άραγε, οι
παραµετρικές αλλαγές στο σύστηµα, για παράδειγµα ο τρόπος
υπολογισµού συντάξεων, εισφορών, χρόνοι και λοιπά ή πρέπει
να εξεταστεί και η αλλαγή του παραδείγµατος ή µέρος της αλλαγής σε αυτούς;
Ξέρουµε τις διεθνείς τάσεις και προς τα πού οδηγούν, σε ποιους πυλώνες. Μπορεί να εξεταστεί το ασφαλιστικό αποκλειστικά
µε ασφαλιστικά εργαλεία ή πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο µίας
συνολικότερης πολιτικής για την οικονοµία; Υπάρχουν και εξυπηρετούνται θεµελιώδεις αρχές ισότητας, ανταποδοτικότητας,
αλληλεγγύης των γενεών και η συνέργεια στους τρεις πυλώνες;
Υπάρχει κοινωνική συναίνεση; Προφανώς, όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παναγιωτόπουλε, ήδη µιλάτε για οκτώµισι λεπτά. Πόσο ακόµα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είκοσι δευτερόλεπτα
ακόµη.
Υπάρχουν βασικά κείµενα πολιτικής, όπως ο ευρωπαϊκός πυλώνας των κοινωνικών δικαιωµάτων και οι σηµαντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τη συζήτηση των οποίων
εσείς απουσιάζετε. Υπάρχει, όντως, το στοιχείο της αναλογιστικής µελέτης που µας το δηµοσιοποιήσατε µόλις δύο ηµέρες πριν
από τη συζήτηση στην Ολοµέλεια;
Και τέλος, απαντάτε στο ερώτηµα της µεγαλύτερης µεταρρύθµισης µε την παραδοχή ότι το ασφαλιστικό συνδέεται άµεσα µε
την συνολική πορεία της οικονοµίας κι εποµένως, ότι η µεγάλη
πρόκλησή της είναι η επαναφορά της οικονοµίας σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης;
Διότι το ασφαλιστικό στηρίζει την απασχόληση. Η απασχόληση
ενισχύεται µέσα από την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη θα προκύψει
µόνο από την απελευθέρωση των δηµιουργικών δυνάµεων της
ιδιωτικής οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας και µε αυτούς
δεν τα έχετε πολύ καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κλείνετε, κύριε Παναγιωτόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορείτε να φέρετε σε
πέρας αυτή τη δουλειά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παναγιωτόπουλε, κλείνουµε. Ήδη περάσατε και τα εννέα λεπτά. Δεν γίνεται
άλλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Φρονώ ότι εµείς µπορούµε
καλύτερα. Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα κληθούµε να το αποδείξουµε. Γνωρίζω, όµως, ότι η ώρα θα έρθει. Αν έρθει συντοµότερα
ή αργότερα, δεν έχει σηµασία. Γεγονός είναι ότι, όταν θα έρθει,
θα έχει να κάνει µόνο µε το µέγεθος της ζηµιάς που θα κληθούµε
να διαχειριστούµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσω τον
λόγο στην κ. Γκαρά, ζήτησε τον λόγο, για ένα λεπτό, ο κ. Πετρό-
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πουλος.
Ελάτε, κύριε Υφυπουργέ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, σέβοµαι πάντα την κοινοβουλευτική διαδικασία µε απόλυτο
τρόπο, αλλά πρέπει, επειδή κλήθηκα από τον κ. Λοβέρδο να του
ζητήσω συγγνώµη και δεν ξέρω τι άλλο, να διαβάσω τις διατάξεις
του δικού του νόµου, που φέρει τη δική του υπογραφή, κυρίως
γιατί είπε να µε καθαιρέσει ο Πρωθυπουργός, διότι δεν ξέρω τι
µου γίνεται.
Λέει η διάταξη του κ. Λοβέρδου: «Για τους συνταξιούχους που
λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη λόγω αναπηρίας µε ποσοστό 67%
έως και 79,99% χορηγείται το 75% της βασικής σύνταξης» -µειωµένη, δηλαδή- «και µε ποσοστό από 50% ως 66,99% χορηγείται
το 50% αυτής».
Δεν είπα τίποτε άλλο. Είπα ότι διατηρούµε τις διατάξεις που
υπήρχαν. Αυτές ακριβώς. Και πράγµατι, κάτω από 80% αναπηρία
είναι µειωµένη κατά το ποσοστό που εσείς, κύριε Λοβέρδο, θέσατε. Για ποιο ακριβώς πράγµα µε µαλώνετε; Εκτός αν δεν θέλετε κάποιος άλλος να µιλάει εδώ, παρά µόνο εσείς. Κι επειδή
δεν είµαι και παλιός, όπως εσείς, µπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δόθηκε η εξήγηση
από τον Υπουργό.
Ελάτε, κυρία Γκαρά, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από τη πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει ο κ. Μανιάτης, ο κ. Δανέλλης, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Ποτάµι, και ο
Υπουργός κ. Μάρδας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν έχει εφαρµοστεί ποτέ αυτό,
κύριε Πετρόπουλε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, ησυχία!
Σεβαστείτε τον οµιλητή που είναι στο Βήµα, αν όχι το Προεδρείο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Μπορώ να ξεκινήσω; Μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ξεκινήστε, κυρία
Γκαρά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε την ευκαιρία συζήτησης της ασφαλιστικής αναδιάρθρωσης, σε µία ιδιαίτερα κρίσιµη συγκυρία για τη χώρα µας, θα µου επιτρέψετε να
αναφερθώ σε ένα ζήτηµα που σπάνια ή και στοχευµένα δεν συζητείται και αφορά στους νέους αυτής της χώρας.
Όταν µπήκαµε εµείς στις σχολές µας, µπήκαµε µε όνειρα να
δηµιουργήσουµε, να δουλέψουµε, να αυτονοµηθούµε, να εξελιχθούµε. Και τα πρώτα χρόνια –συγκεκριµένα σε εµένα, κατά τον
δεύτερο χρόνο των σπουδών µου- γίναµε η γενιά των 700 ευρώ.
Μετά από λίγα χρόνια, τάχιστα, γίναµε η γενιά των 500 ευρώ. Και
τα χρόνια των µνηµονίων σας γίναµε η γενιά των 300 ευρώ.
Και µάλιστα, ήµασταν η γενιά της επισφάλειας, της ανασφάλειας, των stage, της µαύρης εργασίας, της εκµετάλλευσης και
της µετανάστευσης. Μία γενιά χωρίς δικαιώµατα, µία γενιά αναλώσιµη, µία γενιά που παλεύει µόνο για την επιβίωση και µία
γενιά που επλήγη από την αναξιοκρατία και το «µέσον», που
εσείς ζητούσατε για να βρούµε εµείς δουλειά.
Ήµασταν και είµαστε µια αόρατη γενιά. Στις παρέες των νέων
σπάνια υπάρχει κάποιος ασφαλισµένος. Αν βρεις δουλειά µε 500
ευρώ, θεωρείται µία πολύ καλή δουλειά και αν έχεις ασφάλιση,
είσαι µία χαρά και µην παραπονιέσαι. Για σύνταξη δε, δεν συζητά
κανένας και δεν ενδιαφέρεται κανένας νέος, ακριβώς διότι γνωρίζουµε πως, αν συνεχιστεί αυτό το σύστηµα, δεν θα πάρουµε
ποτέ σύνταξη, γιατί τα ταµεία καταρρέουν και η δική µας σειρά
δεν θα φτάσει ποτέ.
Όλη αυτή η κατάσταση, όµως, που περιγράφω δεν δηµιουργήθηκε τυχαία. Έχει αιτίες και πίσω από αυτές κρύβονται συγκεκριµένες πολιτικές, τις οποίες εσείς εφαρµόσατε. Εσείς τις
εφαρµόσατε, το τονίζω ξανά. Μου κάνει εντύπωση στη συζήτηση
όλων αυτών των µηνών για το ασφαλιστικό σύστηµα το θράσος
που έχετε. Αντί να απολογηθείτε σε όλους αυτούς τους νέους
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ανθρώπους που τους κλέψατε τα όνειρα, που τους κάνατε αναλώσιµους, ακολουθείτε έναν δρόµο ψεύδους. Λέτε ψέµατα, ψέµατα, ψέµατα από το πρωί έως το βράδυ.
Είναι θράσος, λοιπόν, να µιλάτε εσείς που καταστρέψατε το
ασφαλιστικό σύστηµα, που παίξατε στον τζόγο τα αποθεµατικά
των ασφαλιστικών ταµείων, εσείς που εφαρµόσατε PSI και εξαερώσατε τα αποθεµατικά, εσείς που παίξατε στο στοίχηµα τις
δικές µας συντάξεις, εσείς που ασελγήσατε πάνω στο ασφαλιστικό και εργασιακό σύστηµα, εσείς που κατακλέψατε τη χώρα,
που λειτουργήσατε συντεχνιακά και πελατειακά εις βάρος των
εργαζοµένων και των συνταξιούχων, εσείς που καταργήσατε τις
συλλογικές συµβάσεις, που υπογράψατε χιλιάδες απολύσεις,
που αφήσατε ξεκρέµαστη µία ολόκληρη γενιά χωρίς δικαιώµατα,
ακολουθείτε αναχρονιστικές ιδέες, δεν θέλετε να αλλάξει τίποτα,
ακόµη και αν καταρρέει το υπάρχον σύστηµα. Γιατί; Διότι εξυπηρετείτε συγκεκριµένα συµφέροντα. Δηµιουργήσατε φθηνούς εργαζόµενους και αδύναµους, βορά στα συµφέροντα των µεγάλων
εταιρειών. Έχετε το θράσος, λοιπόν και καµµία ντροπή και είστε
υπόλογοι απέναντι σε όλους αυτούς τους νέους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, ζητάτε εκλογές ή οικουµενικές κυβερνήσεις, γιατί σας λείπουν οι καρέκλες
ή γιατί δεν έχετε κάτι άλλο να προτείνετε; Ρωτήσατε, άραγε,
τους συνταξιούχους αν δέχονται την εφαρµογή της ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος; Ρωτήσατε τους αγρότες αν δέχονται να παρακρατούνται οι επιδοτήσεις τους για την ασφάλισή τους;
Ρωτήσατε αν µπορούν να πληρώνουν ιδιωτική ασφάλιση; Ρωτήσατε έναν νέο επιστήµονα αν µπορεί από τον πρώτο χρόνο να
πληρώνει 500 ευρώ τον µήνα για την ασφάλισή του; Ρωτήσατε
έναν ελεύθερο επαγγελµατία, που µειώθηκε δραµατικά το εισόδηµά του, αν µπορεί να συνεχίσει να πληρώνει τον ΟΑΕΕ, είτε
έχει δουλειά είτε όχι; Ξέρετε ποιος πληρώνει τα µπλοκάκια,
άραγε; Έχετε επαφή µε την κοινωνία ή µε την πραγµατικότητα ή
το µόνο που σας ενδιαφέρει είναι η καταστροφή αυτής της
χώρας;
Ξέρω, σας χαλάµε τα σχέδια, προφανώς, διότι πλέον ελέγχονται οι ευνοηµένοι σας µεγαλοκαναλάρχες, µεγαλοεργολάβοι, µεγαλοεκδότες, µεγαλοεπιχειρηµατίες, τραπεζίτες, ενώ εσείς
κάνετε µποτιλιάρισµα στις λίστες της διαπλοκής.
Αντί, λοιπόν, να στηρίξετε την κοινωνία, έστω και την τελευταία
στιγµή, που επί χρόνια δοκιµάζεται από τις πολιτικές σας και τη
λαµογιά σας, διαδίδετε µόνο ψεύδη. Στοχευµένα παραποιείτε
την πραγµατικότητα, δηµιουργώντας ένα κλίµα απογοήτευσης,
αποσταθεροποίησης, κατάθλιψης, αποθαρρύνοντας όλους τους
νέους να ξεκινήσουν µία νέα δουλειά. Θλίβεσθε µε τα θετικά που
συµβαίνουν στη χώρα και χρησιµοποιείτε όλα τα αθέµιτα µέσα
για να επιτείνετε την κρίση που εσείς δηµιουργήσατε, εσείς, που
πουλήσατε ουσιαστικά την πατρίδα µας και ξεφτιλίσατε µία ολόκληρη γενιά. Ένα είναι το συµπέρασµα: Είστε εχθροί της χώρας
και της ελληνικής κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουµε ότι η κατάσταση
στη χώρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δυστυχώς, µαγικά ραβδάκια
ευηµερίας δεν υπάρχουν για να αλλάξουν όλα σε µία µέρα.
Όµως, καταβάλλουµε τεράστιες προσπάθειες, τόσο για να βάλουµε τάξη στην ασυδοσία του κράτους, να ελέγξουµε τη διαπλοκή όσο και για να προστατέψουµε τα πιο αδύναµα στρώµατα
της κοινωνίας και να θέσουµε ισχυρές βάσεις για να περάσουµε
σε µία εποχή εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης.
Η νέα αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήµατος εισάγει
την έννοια της δικαιοσύνης και της αναλογικότητας, ενώ προβλέπει τη βιωσιµότητά του, ώστε ακόµα και αυτή η νέα γενιά των
500 ευρώ να δικαιούται σύνταξης. Αντικρίζει τις πραγµατικές
ανάγκες και δυνατότητες, καθώς συνδέει την ασφαλιστική εισφορά µε το εισόδηµα, ακόµα και αν αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα ασφυκτικό. Παράλληλα, έχει ειδικές ρυθµίσεις προστασίας
τόσο για τους νέους επιστήµονες όσο και για τους αγρότες,
ακόµα και αν εσείς δεν θέλετε να το δείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, µας κατηγορείτε ότι
έχουµε ιδεοληψίες και πάµε τη χώρα πίσω. Ναι, εγώ παραδέχοµαι ότι έχουµε και ιδέες και ιδεοληψίες. Έχουµε την ιδεοληψία
να προστατεύουµε τους πιο αδύναµους, να φορολογούµε τον
πλούτο, να κατανέµουµε αναλογικά τα βάρη στην κοινωνία.
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Έχουµε την ιδεοληψία της αξιοκρατίας και της καθαρότητας.
Έχουµε ιδεοληψίες που σιχαίνονται την ασυδοσία και τη διαπλοκή σας. Αν για αυτές τις ιδεοληψίες µάς κατηγορείτε, είµαστε
περήφανοι που έχουµε αυτές τις αξίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τονίζω ξανά ότι µαγικά ραβδάκια δεν υπάρχουν. Όµως, µε σταθερά βήµατα και πολύ σκληρή
δουλειά, είµαστε βέβαιοι και αποφασισµένοι να βγάλουµε τη
χώρα από την κρίση και να προχωρήσουµε σε µία άλλη εποχή.
Όσο δύσκολο και αν φαντάζει, όσο δύσκολο και αν είναι, εµείς
θα το πετύχουµε. Θα το πετύχουµε µε συµµάχους την κοινωνία,
τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους και τους νέους. Θα το
πετύχουµε µε τους νέους κυρίως, αυτήν την αόρατη γενιά που
έχει γνώσεις, προσόντα και δυναµική, µε αυτήν τη γενιά που
εσείς τους κλέψατε τα όνειρα, αλλά επιµένουν να παλεύουν, µε
αυτήν τη γενιά που χρειάζεται κίνητρα, προστασία, ασφάλεια,
ασφάλιση και σταθερό περιβάλλον, µία γενιά που δικαιούται και
σύνταξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ότι χρωστάµε σε αυτούς τους
νέους καλύτερες συνθήκες εργασίας και δηµιουργίας. Χρωστάµε το πεδίο που θα ανοίξουν τα φτερά τους. Εσείς χρωστάτε
απλώς µία συγγνώµη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μανιάτης από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή «τα
στερνά τιµούν τα πρώτα», θυµάµαι ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε
στην Κυβέρνηση, είπε ότι θα βγάλει τα κάγκελα από την Πλατεία
Συντάγµατος, γιατί δεν φοβάται τους πολίτες που διαδηλώνουν.
Δεν ξέρω αν βγήκαν τα κάγκελα, αλλά σήµερα το πρωί διάβασα
µία είδηση που δεν ξέρω αν είναι αληθινή. Διάβασα ότι έκλεισαν
οι πόρτες του Εθνικού Κήπου που βλέπουν προς το Μαξίµου, για
να µην περάσουν κάποιοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αφού απεργούν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Μα, στον Εθνικό Κήπο, αν δεν κάνω
λάθος, υπάρχουν µόνο παγώνια και πάπιες που κρώζουν…
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
…αλλά κρώζουν τα άλλα παγώνια και τις άλλες πάπιες. Δεν
κρώζουν ούτε Πρωθυπουργούς ούτε Υπουργούς που µένουν στο
Μαξίµου. Προς τι, λοιπόν, το κλείσιµο των θυρών του Εθνικού
Κήπου προς το Μαξίµου;
Επειδή, µάλιστα, ένας πανικόβλητος ηγέτης των ψεµάτων, ο κ.
Τσίπρας, αυτός που θα έσωζε την Ευρώπη, ο χειρότερος διαπραγµατευτής του κόσµου σύµφωνα µε το καλύτερο πανεπιστήµιο, το
Χάρβαρντ, ο θαυµαστής του Μαδούρο της χρεωκοπηµένης Βενεζουέλας, όπου οι µανάδες τσακώνονται µεταξύ τους για ένα ποτήρι γάλα για τα παιδιά τους…
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Και για αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: …καταρρέει µαζί µε τον αγαπηµένο
του συνέταιρο κ. Καµµένο, είναι καιρός να προσγειωθούµε στην
πραγµατικότητα.
Όσον αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών, αυτές
από 7% που ήταν πηγαίνουν στο 27%, η φορολόγηση από 13%
έως 22% που ήταν, πηγαίνει στο 22% έως 49%.
Αγρότης µε µέσο εισόδηµα 1.000 ευρώ το µήνα και µε γυναίκα
θα πληρώσει για τον ίδιο και για τη γυναίκα του εισφορές και φόρους 5.400 ευρώ. Βεβαίως, οι καφετζήδες, οι µπακάληδες και οι
µανάβηδες στα χωριά κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων θα κλείσουν, γιατί προφανώς πια δεν βολεύει την Κυβέρνηση στα χωριά
να µαζεύονται οι άνθρωποι και να συζητούν τα προβλήµατά τους.
Επιστήµονας –και µάλιστα νέος- που παλεύει να βγάλει 15.000
ευρώ το χρόνο, θα πληρώσει εισφορές 5.700 ευρώ. Με όλα µαζί
που θα δώσει στο συνέταιρό του κ. Τσακαλώτο και κ. Κατρούγκαλο, θα του µείνουν µόλις 6.500 ευρώ. Η Κυβέρνηση είναι ο
χρυσός χορηγός των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.
Όµως, επειδή προκληθήκαµε από κάποιους συναδέλφους να
καταθέσουµε προτάσεις, εµείς ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη,
στο πλαίσιο αυτού που εµείς ονοµάζουµε «προοδευτικό πατριω-

9400

τισµό» θα καταθέσουµε πέντε προτάσεις µε τίτλους. Επειδή, µάλιστα, «πατριωτισµός» σηµαίνει Ελλάδα µε αυτοπεποίθηση, εξωστρέφεια, δηµιουργικότητα και καινοτοµία και επειδή
«προοδευτικός πατριωτισµός» σηµαίνει µεταρρυθµίσεις µε προοδευτικό πολιτικό πρόσηµο, θα ξεκινήσουµε µε τις προτάσεις
µας.
Πρόταση πρώτη, τίτλος: «Τσίπρας χωρίς τσίπα». Στις 17
Μαΐου, σε δέκα µέρες από σήµερα, ο Πρωθυπουργός της χώρας
θα εγκαινιάσει στη Θεσσαλονίκη το µεγαλύτερο έργο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, τον αγωγό φυσικού αερίου TAP, 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ προϋπολογισµός, δέκα χιλιάδες θέσεις
εργασίας.
Εµείς τον παλέψαµε. Εµείς τον διαπραγµατευθήκαµε. Εµείς
τον κάναµε νόµο. Εµείς τον φέραµε στη Βουλή. Εµείς τον υπερψηφίσαµε και εσείς τον καταψηφίσατε. Έχετε το θράσος να πανηγυρίσετε για ένα έργο που δεν έχετε βάλει µία πενιά. Για ένα
έργο που το καταψηφίσατε, σε δέκα µέρες θα κοκορεύεται ο
Πρωθυπουργός ότι αυτό το έργο µπορεί να είναι δικό του;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Δεύτερη πρόταση: Οι χαµένες ευκαιρίες. Καταθέτω για τα
Πρακτικά κατάλογο µε εκατόν πέντε µεγάλες επενδύσεις συνολικού προϋπολογισµού 6,1 δισεκατοµµύρια ευρώ που είχαν εγκριθεί όταν τον Γενάρη του 2015 ανέλαβε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και οι εκατόν πέντε επενδύσεις των 6,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ
και των οκτώ χιλιάδων θέσεων εργασίας στο «ψυγείο», καµµία
δεν έχει υλοποιηθεί. Αυτές είναι οι απαντήσεις στην επίλυση του
προβλήµατος του ασφαλιστικού.
Τρίτη πρόταση, τίτλος: «Το πακέτο που χάνεται». Δώσαµε, ρίξαµε στην οικοδοµή 500 εκατοµµύρια ευρώ, για το «Εξοικονοµώ». Είχαµε προτείνει στον Γιούνκερ 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ
για εξοικονόµηση σε κατοικίες, δηµόσια κτήρια και ιδιωτικές
επενδύσεις.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το εξώφυλλο και τη σελίδα 16 της
έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δηµοσιεύθηκε πριν από
έναν µήνα και που χαρακτηρίζει το ελληνικό πρόγραµµα «Εξοικονοµώ» ως το δεύτερο καλύτερο της Ευρώπης, πολύ καλύτερο
από το γερµανικό, από το αγγλικό, από το γαλλικό. Το δεύτερο
καλύτερο! Μιλάµε για 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ στον Γιούνκερ!
Δεν κάνετε τίποτε!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τέταρτη πρόταση: Η καταστροφή της δηµιουργίας, Ειδοµένη.
Η κύρια σιδηροδροµική γραµµή της χώρας -εισαγωγικό, εξαγωγικό εµπόριο- είναι εδώ και πενήντα µέρες κλειστή. Οι Υπουργοί
πίνουν φραπεδάκι στο καφενείο, αντί να παραιτούνται ή να τους
παραιτήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας.
Θα τελειώσω µε την πέµπτη πρόταση, η οποία έχει τίτλο βαρύ
και θέλω να βάλω ερωτηµατικό. Έχει τίτλο «Εθνική µειοδοσία».
Την βάζω µε ερωτηµατικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, σας θυµίζω
τον ν.4162/2013 που καταψηφίσατε και που, παρά τη λυσσαλέα
αντίδραση της τρόικας, εµείς ψηφίσαµε στη Βουλή των Ελλήνων.
Είναι ο νόµος για το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών. Είναι ο νόµος που, όπως έχει κάνει η Νορβηγία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Μεγάλη Βρετανία, δηµιουργεί από τα έσοδα
της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου και των υδρογονανθράκων ένα µεγάλο δίκτυ ασφαλείας για το ασφαλιστικό σύστηµα
της χώρας. Θα τολµήσετε αυτόν τον νόµο του 2013 να τον καταργήσετε; Θα υποκύψετε στην τρόικα ή θα σταθείτε όρθιοι;
Επειδή σύντοµα θα λογοδοτήσετε για την ανεπάρκεια και την
ανευθυνότητά σας, σας λέω ότι η ιστορία σάς έχει καταδικάσει.
Κοντός ψαλµός αλληλούια, θα σας καταδικάσει και ο ελληνικός
λαός.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, κύριε Υπουργέ.
Τι θέλετε;
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Ποτάµι
κ. Δανέλλης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Για ένα λεπτό µόνο θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν σας δίνω κανένα λεπτό, κύριε Σκουρλέτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη!
Κύριε Υπουργέ, συγγνώµη! Δεν είναι προσωπικό για εσάς.
Όµως, εάν σε κάθε οµιλητή τοποθετούνται Υπουργοί, δεν θα
φτάσει ο χρόνος. Γίνανε τρεις παρεµβάσεις. Δεν γίνεται αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ακούστε. Το ξέρετε
πολύ καλά όλοι σε αυτήν την Αίθουσα ότι από το πρωί έχει επισηµανθεί επανειληµµένως ότι δεν θα επαρκέσει ο χρόνος για να
καλυφθούν οι ανάγκες του καταλόγου µε βάση τους οµιλητές
που έχουν εγγραφεί. Δεν γίνεται, λοιπόν, µετά από δύο ή από
έναν οµιλητή κάποιος Υπουργός να θέλει να παρεµβαίνει για ένα
και για δύο λεπτά. Μαζέψτε αυτά που θέλετε από αυτά που
ακούτε και όταν θα έρθει η ώρα της οµιλίας σας, µπορείτε να
απαντήσετε, ευχαρίστως, εκείνη την ώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ωραία, αυτό θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, όταν έρθει η
ώρα της οµιλίας σας, µπορείτε ευχαρίστως να απαντήσετε εκείνη
την ώρα.
Τον λόγο έχει ο κ. Δανέλλης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Να παρέµβει για να απαντήσουµε,
κύριε Πρόεδρε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να παρέµβει ο κύριος Υπουργός,
κύριε Πρόεδρε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αµέσως µετά µπορώ να έχω τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδο,
αναφέροµαι σε εσάς προσωπικά. Ή µάλλον θα το πω αλλιώς:
Πλακίτσες όχι εδώ! Βγείτε έξω και κάντε όση πλάκα θέλετε! Εντάξει; Δεν είναι προσωπικό. Αναφέροµαι σε όλη την Κοινοβουλευτική Οµάδα σας που µόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα
έκαναν αυτά που έκαναν! Σας παρακαλώ πολύ! Σεβαστείτε, λοιπόν, και τον οµιλητή, και το Προεδρείο, αλλά και τους υπόλοιπους Βουλευτές.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Τι κάναµε, κύριε Πρόεδρε!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τι κάναµε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κεγκέρογλου, καθίστε κάτω!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να προσέχετε
όταν αναφέρεστε στην Κοινοβουλευτική Οµάδα µας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κεγκέρογλου, καθίστε κάτω!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καθίστε κάτω! Αφήστε τα αυτά τώρα! Κάνετε τώρα εντυπωσιασµούς και προσπαθείτε να προκαλέσετε από το τίποτα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστούµε πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ! Δεν
έχετε τον λόγο!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μα, δεν τον ζητάω, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν έχετε τον λόγο!
Σταµατήστε να µιλάτε!
Ορίστε, κύριε Δανέλλη, έχετε τον λόγο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2016

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σχετίζεται άραγε η συζήτηση και η ψήφιση του νοµοσχεδίου αυτού µε το Eurogroup της
Δευτέρας και την επιδιωκόµενη συµφωνία που προφανώς όλοι
µας ευχόµαστε;
Η κ. Λαγκάρντ πριν λίγες ηµέρες είπε «nothing is agreed, until
everything is agreed». Αυτό σηµαίνει πως τίποτα δεν κλείνει, αν
δεν υπάρξει µία συµφωνία ολοκληρωµένη για όλα. Και φοβάµαι
πάρα πολύ ότι λίγα πράγµατα έχουν µείνει και εναπόκεινται στην
ελληνική Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο συλλογικό µας ασυνείδητο
αποτελεί σχεδόν αξίωµα ότι ο Έλληνας γονιός αγαπά παθολογικά και θυσιάζεται για τα παιδιά του. Μύθος! Απόδειξη; Το
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα. Είναι νοµοσχέδιο άδικο και µεσοπρόθεσµα µη βιώσιµο. Είναι ένα νοµοσχέδιο
που επιχειρεί να κρύψει τον διαχρονικό κυνισµό του πολιτικού
συστήµατος, αλλά και τον κυνισµό των πελατών αυτού του συστήµατος από τις επόµενες γενιές.
Μιλάµε για νέους ανθρώπους που ήδη δοκιµάζονται από την
κακοπληρωµένη εργασία και τις χαλαρές εργασιακές σχέσεις ή
τη µετανάστευση ή βεβαίως ακόµα χειρότερα την ανεργία.
Μιλάµε για νέους ανθρώπους που ως εργαζόµενοι αναγκάζονται να πληρώνουν αυξηµένους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που εξαφανίζουν το ήδη µειωµένο εισόδηµά τους. Πρόκειται
για νέους που στην πιο παραγωγική τους ηλικία ζουν καθηµερινά
τον εξευτελισµό της ελεηµοσύνης των δικών τους, ανθρώπων,
δηλαδή, που σε πολλές περιπτώσεις παίρνουν µεγαλύτερες συντάξεις από τους µισθούς που έπαιρναν όταν εργάζονταν. Πρόκειται για µηδενική ενσυνείδηση διαγενεακής δικαιοσύνης. Μας
διέκρινε πάντα, µας διακρίνει και σήµερα.
Αυτός ο στρεβλωτικός φακός µε τον οποίο οι περασµένες γενιές έχουν επιλέξει να βλέπουν την πραγµατικότητα αναδεικνύει
και ένα από τα παράδοξα της Μεταπολίτευσης, ένα παράδοξο
που έγκειται στην εµµονή της υποστήριξης κοινωνικών κατακτήσεων του παρελθόντος, που όµως όταν λιµνάζουν και δεν ακολουθούν τις παγκόσµιες οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις,
µετατρέπονται σε κατάφωρες αδικίες.
Το δηµογραφικό πρόβληµα έγινε ανάγλυφα ορατό σε όλη τη
δραµατική του εξέλιξη ήδη από το 2000. Η σχέση εργαζοµένων
προς συνταξιούχους ήταν από τότε προβληµατική µε τάσεις σοβαρότατης επιδείνωσης. Είναι θέµα µεγεθών. Από τη µία ολοένα
λιγότεροι εργαζόµενοι και από την άλλη κατασπατάληση του δηµοσίου πλούτου, του δηµοσίου χρήµατος. Και βεβαίως, µην ξεχνάµε πως το ασφαλιστικό και το αναπτυξιακό, η ανάπτυξη,
πηγαίνουν µαζί.
Το ασφαλιστικό σύστηµα που ισχύει σήµερα είναι ένα σύστηµα
που ούτε δίκαιο ούτε βιώσιµο είναι. Κόστισε στον Έλληνα φορολογούµενο πολίτη τα τελευταία δεκαέξι χρόνια περί τα 200 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και για να έχουµε µία εικόνα των µεγεθών, να
θυµίσω ότι το σύνολο του δηµοσίου χρέους είναι περίπου 300
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Μία από τις αιτίες της κακοδαιµονίας του ασφαλιστικού είναι
και ο κατακερµατισµός της ελληνικής κοινωνίας, που βεβαίως
εµφανίζεται και στο ασφαλιστικό σύστηµα. Οµάδες συµφερόντων, οµάδες επιρροής, συντεχνίες, συνδέονταν µεταξύ τους από
την πελατειακή εξάρτησή τους από το κοµµατικό κράτος. Πρόκειται για πολιτικές εξαρτήσεις που στηρίζονταν σε σχέσεις πολιτικής αντιπαροχής, όπου το εκάστοτε κυβερνών κόµµα
διαµοίραζε ως φέουδό του τη δηµόσια περιουσία.
Εικόνα αυτής της συνταγής χρεωκοπίας αποτελούν και οι άπειροι φορείς που εµπλέκονται στο ασφαλιστικό, φύλακες που µάχονται ο ένας τον άλλον αδιαφορώντας για το µέλλον των άλλων,
γαντζωµένοι στο στενό µικρόθωρό τους συµφέρον, φύλακες που
ζούσαν σε έναν πραγµατικό λήθαργο επιφανειακής ευµάρειας
αντιµετωπίζοντας την οικονοµική κρίση σαν µία επίθεση των
ξένων στον περιούσιο λαό. Έβλεπαν παντού κακόβουλες δυνάµεις που συνωµοτούσαν συνεχώς, έχοντας στόχο την περικοπή
εισοδηµάτων, συντάξεων και θέσεων εργασίας.
Δεν συνειδητοποιήσαµε όµως ποτέ πως ο δηµοσιονοµικός
εκτροχιασµός κυρίως µέσω του ασφαλιστικού είναι αυτός που
οδήγησε και στην κατάρρευσή του. Το κράτος αναγκαζόταν να
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συνεισφέρει ολοένα και µεγαλύτερα ποσά στα ελλειµµατικά
ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία συνεχώς συσσώρευαν και περισσότερους συνταξιούχους. Το 2009 η συνεισφορά του κράτους
ήταν 17 δισεκατοµµύρια από τα περίπου 45 δισεκατοµµύρια που
εισέπραξε από άµεση και έµµεση φορολογία.
Ένα από τα παράδοξα της κρίσης είναι το γεγονός ότι, παρά
τις περικοπές, η συνταξιοδοτική δαπάνη µειώθηκε µόνο ελάχιστα.
Παρ’ ότι στο πλαίσιο του µνηµονίου έγιναν τεράστιες περικοπές
σε µεγάλες οµάδες συνταξιούχων, η συνταξιοδοτική δαπάνη παρέµεινε σταθερά υψηλή, αφού το πολιτικό σύστηµα -σε πλήρη αλληλεξάρτηση από τους πελάτες του- επέλεξε µε χαριστικές
ρυθµίσεις να αυξήσει τους πρόωρα συνταξιοδοτηθέντες, αντί να
προχωρήσει σε µία ουσιαστική ασφαλιστική µεταρρύθµιση. Ακόµη
και το 2012, µετά από τόσες µειώσεις στις συντάξεις και µετά από
τρία χρόνια περικοπών, η χώρα µας δαπάνησε για συντάξεις το
17,7% του ΑΕΠ, έχοντας το πιο δαπανηρό συνταξιοδοτικό σύστηµα στην Ευρώπη, που παράλληλα ήταν και άδικο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι επιβάλλεται
αλλαγή παραδείγµατος και αυτό το παράδειγµα δεν µπορεί να
στηρίζεται πλέον στην υπερφορολόγηση των µικρών και των µεσαίων εισοδηµάτων. Το γεγονός ότι στο συζητούµενο νοµοσχέδιο, παρ’ ότι εµπεριέχει και φορολογικές διατάξεις, δεν γίνεται
καµµία κουβέντα για την πάταξη της µεγάλης φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής αποκαλύπτει την προχειρότητα και την ευκολία µε την οποία νοµοθετείτε. Και όµως, είναι γνωστό ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι ο καλύτερος φίλος του κράτους
πρόνοιας.
Χτυπάτε πάλι τα συνήθη υποζύγια, γιατί στην πραγµατικότητα
δεν έχετε επεξεργασµένες λύσεις και δεν ξέρετε πώς να εφαρµόσετε τα όσα µε αµετροέπεια υποσχόσασταν λίγο πριν. Να ξεκαθαρίσουµε πρώτα από όλα ότι η αντιµετώπιση της κρίσης
περνάει σαφώς µέσα από την ασφαλιστική µεταρρύθµιση, αλλά
όχι µε αυτήν τη µεταρρύθµιση που φέρατε ούτε µε τον τρόπο
που την προτείνατε.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση σκότωσε τη συζήτηση για το ασφαλιστικό χωρίς καν να έχει αρχίσει η ουσιαστική συζήτηση µε την κοινωνία και µε το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων. Το σχέδιο που
συζητάµε σήµερα επιχειρεί στην πραγµατικότητα να διατηρήσει
βραχυπρόθεσµα ένα χρεωκοπηµένο διανεµητικό σύστηµα συντάξεων, το οποίο θα επιβαρύνει υπέρµετρα τους σηµερινούς λιγοστούς δυστυχώς εργαζόµενους, υπονοµεύοντας παράλληλα τα
συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα. Δεν κατανοείτε πως δηµιουργείτε κίνητρα περαιτέρω εισφοροδιαφυγής, αφού κανένας δεν θα
θέλει να πληρώνει εισφορές -εξαιρετικά επιβαρυµένες µάλισταγια µια αβέβαιη σύνταξη στο µέλλον, όπως και αντικίνητρα επιχειρηµατικότητας εξαιτίας της υπέρµετρης επιβάρυνσης του εργασιακού κόστους, ό,τι ακριβώς και οι προηγούµενοι µέχρι σήµερα;
Είναι η παλιά δοκιµασµένη συνταγή, κρύβουµε πάλι το πρόβληµα
κάτω από το χαλί για να το καθαρίσουν οι επόµενοι. Αυτό, βεβαίως, δεν συνιστά µεταρρύθµιση, λέγεται µετάθεση ευθυνών και
διαιώνιση της µιζέριας στο διηνεκές, που βεβαίως συνεχώς επιβαρύνεται ως χρεωκοπία βέβαιη και θα µας απασχολήσει αύριο.
Μια πραγµατική ασφαλιστική µεταρρύθµιση θα όφειλε να έχει
το βλέµµα στο µέλλον. Κυρίως στο µέλλον. Δεν είναι αυτοσκοπός, πόσο µάλλον η µεταρρύθµιση και η πρόβλεψη ακόµη ενός
µεταβατικού σταδίου που θα είναι διετίας, τριετίας, ο κόσµος
όλος. Είναι επανάληψη µιας αποτυχηµένης συνταγής, αυτό που
πληρώνουµε σήµερα.
Για να έχουµε µία σταθερή λύση, είναι πια παραπάνω από προφανές ότι απαιτείται ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο, µία νέα κοινωνική συµφωνία µεταξύ του συνόλου του πολιτικού συστήµατος
και του συνόλου της κοινωνίας. Στην πραγµατικότητα όµως φοβόµαστε να συνοµιλήσουµε µε την ελληνική κοινωνία που πρέπει
και θα δοκιµαστεί, όταν της τεθούν σοβαρά τα ερωτήµατα.
Η κοινωνία πρέπει πια να είναι έτοιµη να περάσει όχι µόνο σε
µία συλλογική αναγνώριση λαθών, αλλά και σε µία συλλογική
ανάληψη ευθυνών. Το γεγονός πως η συζήτηση αυτή µε την κοινωνία δεν έχει γίνει και ως εκ τούτου, δεν ψηφίζουµε ένα βιώσιµο
ασφαλιστικό σύστηµα, καταδεικνύει και την απουσία οράµατος.
Εµείς προτείνουµε ένα σύστηµα τριών πυλώνων, όπως εφαρµόζεται ήδη στη Σκανδιναβία, στην Ιταλία, σε διάφορες άλλες
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χώρες.
Ο πρώτος πυλώνας πληρώνεται από όσους εργάζονται προς
όσους είναι σήµερα συνταξιούχοι. Σε αυτόν τον πρώτο πυλώνα
περιλαµβάνεται µία εθνική σύνταξη προνοιακού χαρακτήρα για
όλους, η οποία θα συµπληρώνεται από µία διανεµητική σύνταξη,
ανάλογα µε τα ένσηµα του καθενός.
Ο δεύτερος πυλώνας θα αποτελείται από επαγγελµατικά ταµεία που θα συµπληρώνουν την κύρια σύνταξη, µέσω πραγµατικών επενδύσεων στις οποίες τα ίδια θα προβαίνουν, ενώ τα
κέρδη τους θα καταλήγουν πάλι στους ασφαλισµένους τους.
Και ο τρίτος πυλώνας εδράζεται κυρίως στην ιδιωτική ασφάλιση µε απόλυτη ανταποδοτικότητα.
Μέσα σε ένα πλέγµα φορολογικών κινήτρων πριµοδοτούνται
όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε ένα ατοµικό
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα µέρος του εισοδήµατός τους, έτσι
ώστε βεβαίως βοηθούν και µε τον τρόπο αυτό την εθνική αποταµίευση.
Πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα ευελιξίας, ειδικά για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αυτοαπασχολούµενους, ως
προς το ύψος της εισφοράς που θα καταβάλλουν. Μόνο µε
αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα δώσουµε κίνητρα σε νέους ανθρώπους να πραγµατοποιήσουν το επιχειρηµατικό τους σχέδιο, που θα είναι και αυτό που θα τους βγάλει
από την ανεργία.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ήρθατε στην εξουσία υποστηριζόµενοι σε πολύ µεγάλο ποσοστό από τη γενιά που σήµερα
καταδικάζεται µε αυτό το νοµοσχέδιο, µία γενιά που είναι εγκλωβισµένη σε µία κρίση χρέους που υπονοµεύει το µέλλον της και
καθιστά ορατή µία δραµατική διαγενεακή ανισορροπία.
Αναδιανοµή εισοδήµατος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνεις µέσω του φορολογικού συστήµατος, όχι µέσω του ασφαλιστικού. Ασφαλιστικό δίχως ανταποδοτικότητα δεν νοείται. Και
βέβαια, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι είναι άλλο πρόνοια και
άλλο ασφάλιση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δανέλλη.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Μάρδας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, γίνεται µία συζήτηση σήµερα για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού µας συστήµατος.
Έως τώρα είχαµε περικοπές συντάξεων και εκ του αποτελέσµατος κρίνεται ότι τα όσα εφαρµόστηκαν δεν οδηγούσαν σε ένα
βιώσιµο σύστηµα. Επιδιώκεται ένα σύστηµα και µε τα στοιχεία
που έχουµε βλέπουµε ότι µπορεί να είναι βιώσιµο. Δεν πρέπει να
ξεχνάµε το παρελθόν και πρέπει κάποια ώρα να βλέπουµε ποια
ήταν εκείνα τα στοιχεία που µας οδήγησαν εδώ που φτάσαµε.
Έγιναν λάθη, πολλά λάθη και θα έρθω σε ένα, το οποίο ίσως για
πρώτη φορά συζητήθηκε εδώ στο πλαίσιο µίας άλλης προσέγγισης τον Δεκέµβριο, κατά την ώρα του προϋπολογισµού. Ήταν
το PSI. Και ποιο πράγµατι ήταν αυτό το PSI; Τι πράγµατι ήταν η
εξοικονόµηση που έγινε σε όρους χρέους στην Ελλάδα;
Εκεί, αναφερόµενος σε µία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας
που δεν είναι η µόνη -υπάρχουν και άλλα τέτοια στοιχεία- ανέφερα ότι το καθαρό «κούρεµα» ήταν 52,1 δισεκατοµµύρια και όχι
137,9 µαζί µε την επαναγορά του χρέους, το οποίο ακουγόταν.
Εκεί ακούστηκαν διάφορες φραστικές ακρότητες, οι οποίες δεν
µε ενδιαφέρουν και ούτε απάντησα εκείνη την περίοδο, απλά και
µόνο ακούστηκε και το εξής, ότι δεν ξέρουµε να διαβάζουµε τα
διάφορα στοιχεία τα οποία δίνονται στη δηµοσιότητα.
Επτά µέρες µετά, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, στην ετήσιά
του έκθεση, έγραφε ότι η αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας, όταν έγινε και όχι όταν αποφασίστηκε, ήταν όχι απλώς πολύ
λίγη, πάρα πολύ λίγη. Στην ουσία, µε άλλα λόγια, επιβεβαιώνονται όσα είχαµε πει εµείς τότε και τα όσα έγραφε η Τράπεζα της
Ελλάδος και διάφοροι άλλοι αναλυτές. Η ερώτηση είναι: Και
αυτοί δεν ξέρουν να διαβάζουν; Δηλαδή, κανένας δεν ξέρει να
διαβάζει τα νούµερα;
Ας δούµε τι ακριβώς έγινε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Καταθέτω, βέβαια, το µέρος της έκθεσης του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτριος
Μάρδας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από εκεί και πέρα άρχισε ένας διάλογος µε γραπτά κείµενα
που µπορώ να σας πω ότι έχει ενδιαφέρον.
Καταθέτω δύο στοιχεία αυτού του διαλόγου, όπου κάθε µέρος
προσπαθούσε να αποδείξει αν είχε δίκιο και πόσο δίκιο είχε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτριος
Μάρδας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το ερώτηµα είναι ότι µε το τέλος αυτού του διαλόγου και µε
τα ερωτήµατα τα οποία θέσαµε τότε δεν πήραµε απάντηση από
τους υποστηρικτές εκείνους οι οποίοι θεωρούν ότι το «κούρεµα»
ήταν της τάξης των 137 περίπου δισεκατοµµυρίων.
Βέβαια, το ερώτηµα το οποίο τίθεται, αφού αφήσουµε το δέντρο και δούµε το δάσος, είναι το εξής: Ποιος τελικά ωφελήθηκε
από όλη εκείνη τη διαδικασία; Αυτό είναι το ερώτηµα που τέθηκε
στο τελευταίο άρθρο το οποίο δηµοσίευσα ως αποτέλεσµα απάντησης προηγούµενων άρθρων, τα οποία είχαν, µπορώ να πω, ενδιαφέρον, γιατί προσπαθούσαν να θεµελιώσουν µία άποψη, την
οποία όµως είχε καταρρίψει και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Και δεν είναι βέβαια το ότι καταρρίπτουν οι εκθέσεις, αλλά είναι
τα αποτελέσµατα τα οποία έχουµε.
Το χρέος µας, όπως ξέρετε, τόσο σε ονοµαστικούς όρους,
όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε από τότε και µετά και
φτάσαµε σε ένα σηµείο τελικά να βλέπουµε ότι αυτό το PSI των
137 δισεκατοµµυρίων ήταν στην ουσία ανύπαρκτο.
Κλείνοντας, θα αναφερθώ και σε ένα άλλο τεχνικό σηµείο, το
οποίο ακούστηκε κατ’ επανάληψη, ότι σύµφωνα µε τη µέθοδο
της καθαράς παρούσης αξίας το όλο εγχείρηµα ήταν ένα πετυχηµένο εγχείρηµα. Δεν θα σας µπλέξω µε τεχνικές αναλύσεις και
µε το τι ακριβώς είναι αυτή η µέθοδος της καθαράς παρούσης
αξίας. Απλά και µόνο, για όποιον θέλει, καταθέτω ένα ακόµα έγγραφο, στο οποίο µπορείτε να δείτε πώς λειτουργεί αυτή η µέθοδος της καθαράς παρούσης αξίας. Βέβαια, δεν αναφέρεται
στα χρηµατοοικονοµικά. Είναι από ένα δικό µου βιβλίο, που αναφέρεται στα δηµόσια οικονοµικά. Ο τύπος όµως, η µαθηµατική
φόρµουλα και η λογική είναι ακριβώς η ίδια. Μπορείτε να διαβάσετε για να καταλάβετε τι σηµαίνει αυτή η µέθοδος.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δηµήτριος
Μάρδας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Εδώ, έχουµε το εξής µεθοδολογικό λάθος. Πρώτον, ένας
τύπος δεν οδηγεί σε επιτυχηµένες πολιτικές. Αυτό να το έχουµε
καλά στο µυαλό µας. Κι όταν ένας τύπος βασίζεται σε υποθέσεις
οι οποίες µπορούν να παραβιαστούν, τότε ακόµα περισσότερο
η όποια επιτυχία της πολιτικής τίθεται υπό αµφισβήτηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Θεωνάς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω ένα µικρό
σχόλιο για το ξεκίνηµα που είχαµε το πρωί και την αντιπαράθεση
που υπήρξε γύρω από την αντισυνταγµατικότητα του νοµοσχεδίου, που οφειλόταν κυρίως στην ασφάλιση διαφορετικών κατηγοριών εργαζοµένων, των εργαζοµένων του δηµοσίου και των
εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα, στο ίδιο ασφαλιστικό ταµείο.
Ειπώθηκαν και πράγµατα µέσα στο Κοινοβούλιο τα οποία ήταν
ιδιαίτερα βαριά και ιδιαίτερα υβριστικά και τα οποία θεωρώ ότι
δεν τιµούν τη συζήτησή µας και το επίπεδο του διαλόγου που
πρέπει να γίνεται.
Εδώ, όµως, έχω ένα ερώτηµα: Γιατί οι κύριοι συνάδελφοι που
έβαλαν αυτό το θέµα άφησαν ακάλυπτο τον συµπατριώτη µου,
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τον συγχωριανό µου τον Γιάννη Βρούτση που σαν Υπουργός Εργασίας θεσµοθέτησε οι νέοι δηµόσιοι υπάλληλοι να ασφαλίζονται
στο ΙΚΑ;
Το ΙΚΑ λοιπόν αυτήν τη στιγµή –σας το λέω µε πλήρη ευθύνηέχει ασφαλισµένους που είναι και µισθωτοί του δηµοσίου και µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα. Αυτό είναι παραβίαση που γεννάει
και ποινικές ευθύνες, όπως απειλήθηκαν κάποια στιγµή, για τους
ανθρώπους που νοµοθετούν και δηµιουργούν τέτοιες συνθέσεις
των ασφαλισµένων σε ασφαλιστικά ταµεία.
Θεωρώ ότι τον αφήσαν ακάλυπτο το Γιάννη. Νοµίζω ότι πρέπει
να καλυφθεί, διότι δεν έκανε κανένα έγκληµα ο άνθρωπος. Νοµίζω ότι πρέπει να εγκριθεί και µ’ αυτό το νοµοσχέδιο και είναι
και σωστό.
Το δεύτερο σηµείο που θέλω να θίξω είναι το εξής: Εγώ, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, κάθε φορά που παρακολουθώ -και
νοµίζω ότι αρκετοί ξέρουν ότι είµαι πολύ συνεπής στην παρακολούθηση των διαδικασιών του Κοινοβουλίου µας, της Βουλής
µας- απογοητεύοµαι περισσότερο επειδή το επίπεδο του πολιτικού λόγου δεν τιµά όλους εµάς ούτε ως πρόσωπα και κυρίως
ούτε ως κοινοβουλευτικούς ανθρώπους. Εδώ πρωταγωνιστεί η
βρισιά, πρωταγωνιστούν οι χυδαίες εκφράσεις σε βάρος του
ενός και του άλλου. Θεωρώ ότι η τακτική είναι απαράδεκτη και
δεν µας τιµά καθόλου και κάποια στιγµή πρέπει να µπει και κάποιος φραγµός.
Θέλω να αναφερθώ, γιατί χθες άκουσα έναν άνθρωπο που εγώ
τον εκτιµώ ιδιαίτερα και τον σέβοµαι, τον Γεράσιµο Γιακουµάτο,
να µιλάει µε κριτική και λίγο αρνητική διάθεση για τις ρυθµίσεις
των εκατό δόσεων. Ως άνθρωπος που ήµουν εκείνη την περίοδο
διοικητής του ΙΚΑ θέλω να διαβεβαιώσω πρώτα από όλα τον συνάδελφο Γιακουµάτο, αλλά και την ίδια τη Βουλή, ότι το µέτρο
αυτό ήταν από τα καλύτερα που έχουν ληφθεί ποτέ στη χώρα
µας, γιατί έδωσε βαθιές ανάσες σε όλα τα ταµεία. Ένα νούµερο
µόνο θα σας πω, δεν θα σας µπερδέψω µε πολλά νούµερα. Το
συνολικό ποσό που δηλώθηκε για ρύθµιση, συνολικά από όλα τα
ταµεία, προσέγγιζε τα 6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Έδωσε βαθιές
ανάσες στα ταµεία, αλλά έδωσε και ανάσες στους ίδιους τους
οφειλέτες, γιατί αποτέλεσε µία διαδικασία που τους διευκόλυνε
να απαλλαγούν από τις οφειλές που έχουν και αυτό νοµίζω ότι
για τον καθέναν που χρωστάει είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Τώρα, ο Γεράσιµος ζήτησε να καταργηθεί. Εγώ λέω ότι οι δανειστές µας ζητούν την κατάργησή του. Εγώ, απευθυνόµενος
στους Υπουργούς και Εργασίας και Οικονοµικών, εκείνο που
θέλω να υπογραµµίσω είναι ότι µάλλον πρέπει αυτήν τη στιγµή
να επανέλθουν οι ρυθµίσεις που είχαν γίνει και διακόπηκαν γιατί,
ειδικά για τις οφειλές προς τα ταµεία, ο οφειλέτης δεν πλήρωσε
ούτε µία δόση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Αυτό είπε χθες ο Γιακουµάτος.
Ήµουν κι εγώ παρών. Ακριβώς αυτό που λέτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Άµα το είπε, συµφωνώ απόλυτα και
θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει γιατί εξυπηρετεί. Εγώ σας λέω:
Αυτά τα δισεκατοµµύρια πώς και πότε θα πληρωθούν αν δεν γίνει
αυτή η ρύθµιση που πραγµατικά θα βοηθήσει τον κόσµο;
Τέλος, βγήκανε και πάρα πολλοί συνταγµατολόγοι σήµερα
εδώ στη συζήτησή µας, αναδείχθηκαν αρκετοί συνταγµατολόγοι,
αλλά και αυτοί δεν σέβονται τον πολιτικό λόγο που πρέπει να
είναι πολιτικός και όχι υβριστικός. Εν πάση περιπτώσει, θα τους
το συγχωρήσουµε.
Θέλω στα δύο λεπτά που έχω να πω δύο κουβέντες για τα
επαγγελµατικά ταµεία, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Αν πάρετε και διαβάσετε την οδηγία της Κοµισιόν του 2002,
θα δείτε ότι βάζει αρκετά πράγµατα. Κατά τη δική µου άποψη και
γι’ αυτό και ανησυχώ και ιδιαίτερα, είναι γεγονός ότι το τριφασικό
σύστηµα που δοκιµάστηκε για πρώτη φορά στη Χιλή του Πινοσέτ, ανοίγει διάπλατα τον δρόµο, όχι µόνο τις πόρτες αλλά και
τα παράθυρα, για να περάσουµε στην ιδιωτική ασφάλιση. Κι
αυτό, επειδή προωθούν το σύστηµα της κεφαλαιοποίησης για
την απόδοση των επικουρικών συντάξεων, που κυρίως εκεί αναπτύσσεται αυτή η διαδικασία.
Δεύτερον, αν θέλετε, ας δούµε τις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί. Το 1994 η τότε Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη µέσα σ’ ελάχιστο χρονικό διάστηµα πήρε ιδέες από τη
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Λευκή Βίβλο του Ντελόρ και πέρασε στο ελληνικό Εργατικό Δίκαιο την ελαστική απασχόληση, τη µερική απασχόληση και τις
άτυπες µορφές απασχόλησης. Αν µ’ αυτές τις συνθήκες θα χρειάζεται ο εργαζόµενος ογδόντα-εκατό χρόνια για να πάρει σύνταξη, καταλαβαίνετε ότι οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, που
σήµερα ήδη παρεµβαίνουν, θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε
στον ασφαλισµένο, στον εργαζόµενο, να του πούνε: «Πόσο πληρώνεις τον µήνα;» «Τόσα» «Πλήρωνέ µου εµένα τόσα τον µήνα
και σε δέκα-δεκαπέντε χρόνια, θα πάρεις αυτό, εκείνο κι εκείνο».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δευτερόλεπτα θα χρειαστώ και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι, θα τον πάρει από το δηµόσιο σύστηµα ασφάλισης, που
πρέπει να επιµείνουµε να είναι δηµόσιο, καθολικό και αναδιανεµητικό και αυτό προωθεί το νοµοσχέδιο που συζητάµε. Θα πρέπει, λοιπόν, να το υποστηρίξουµε, γιατί αλλιώς θα ανοίξει ο
δρόµος για την ιδιωτική ασφάλιση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Τσιάρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν πρέπει να κάνω ένα σχόλιο για
τον µόλις κατελθόντα του Βήµατος αξιότιµο κύριο συνάδελφο,
θα πω ότι όντως υπάρχει πλέον ένα πολύ σοβαρό και καταγεγραµµένο πρόβληµα στη λειτουργία του ελληνικού Κοινοβουλίου, που αφορά στον τρόπο µε τον οποίο και οι συνάδελφοι
εκφράζονται, αλλά και γενικότερα διεξάγεται η κοινοβουλευτική
συζήτηση. Όµως, πρέπει να επισηµάνουµε ότι αυτό το πρόβληµα
προφανώς έχει αρχίσει να παίρνει τεράστιες διαστάσεις το τελευταίο διάστηµα, σ’ αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο.
Άρα αν πρέπει να αναζητήσουµε ευθύνες και, ενδεχοµένως,
τον σοβαρό λόγο για να αλλάξουµε αυτήν την κακή πραγµατικότητα, πρέπει πρώτα απ’ όλα να κάνουµε µια έκκληση και στο
Προεδρείο, κύριε Πρόεδρε -θα µου επιτρέψετε- αλλά βεβαίως
και στους παριστάµενους Υπουργούς και γενικότερα στην Κυβέρνηση, ένας τέτοιος διάλογος να µη συνεχίζει να λαµβάνει
χώρα σ’ αυτήν την Αίθουσα, αλλά αντίθετα, µ’ έναν τρόπο που
προφανώς θα αποτελεί παιδαγωγικό παράδειγµα για την κοινωνία, να στεκόµαστε µε αξιοπρέπεια στην όποια δυνατότητα πολιτικής αντιπαράθεσης και πολιτικού αντιλόγου.
Θέλω αρχίζοντας να σταθώ στην καταστρατήγηση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, του πνεύµατος και του γράµµατος του
Κανονισµού της Βουλής από την κυβερνητική Πλειοψηφία, προκειµένου να φέρει εσπευσµένα µέσα στο Σαββατοκύριακο τη συζήτηση για το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο.
Προσωπικά τοποθετήθηκα επ’ αυτού στη Διάσκεψη των Προέδρων µε σαφήνεια. Το ζήτηµα, άλλωστε, βαραίνει την κοινοβουλευτική συνείδηση της Πλειοψηφίας και στην Ολοµέλεια αλλά
και στη Διάσκεψη των Προέδρων, που υποτάσσει για µία ακόµη
φορά τον θεσµό του Κοινοβουλίου στις κυβερνητικές επιδιώξεις.
Όσον αφορά εµάς, τη Νέα Δηµοκρατία, σας διαβεβαιώνω ότι
δεν µας αιφνιδίασε. Αιφνιδίασε, όµως, την ελληνική κοινωνία, που
είδε για άλλη µία φορά τις ελπίδες της να διαψεύδονται µέσα
από ένα απαράδεκτο νοµοθετικό πόνηµα.
Κύριε Υπουργέ, θα αποφύγω τον πειρασµό να αναφερθώ στα
αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησής σας, µιας
αποτυχηµένης διαβούλευσης µε τους Θεσµούς, που φόρτωσε
στις πλάτες των Ελλήνων µέσα σε δεκαπέντε µήνες 12,5 δισεκατοµµύρια ευρώ νέους φόρους και νέα µέτρα, δηλαδή 8,5 δισεκατοµµύρια ευρώ περισσότερα µέτρα απ’ όσα είχατε πει τον
περασµένο Οκτώβριο. Βεβαίως, µπορείτε να πείτε οτιδήποτε,
αλλά οι αριθµοί σ’ αυτήν την περίπτωση νοµίζω ότι είναι αδιάψευστοι µάρτυρες.
Βεβαίως, θα αποφύγω και τον πειρασµό να επιρρίψω ευθύνες
για το κενό µεταξύ των περικοπών των 300 εκατοµµυρίων ευρώ,
που προέβλεπε η αναλογιστική µελέτη της Νέας Δηµοκρατίας το θυµάται χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης- µέχρι τις περικοπές
των 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που προβλέπει αυτό που ονοµάζετε εσείς αναλογιστική µελέτη, αυτή η προβολή, τέλος πάντων,
την οποία βέβαια φέρατε κυριολεκτικά στο «παρά πέντε» στη
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Βουλή.
Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή τον κύριο Υπουργό και τον
εισηγητή της Πλειοψηφίας, αλλά ακόµη και τον ίδιον τον Πρωθυπουργό στις όποιες οµιλίες έκανε σχετικά µε το ασφαλιστικό,
να αναφέρεται σ’ αυτό σαν ένα νοµοσχέδιο, ένα νοµοθέτηµα,
που θα εισάγει τη δικαιοσύνη στο ασφαλιστικό µας σύστηµα.
Κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλήθεια πιστεύετε ότι µπορεί
να υπάρχει δικαιοσύνη στη διανοµή της φτώχειας; Ξέρουµε πάρα
πολύ καλά ότι αυτό το νοµοσχέδιο επεκτείνει και διαχέει τη φτώχεια σε όλους, στους ένστολους, στους µισθωτούς, στους ελεύθερους επαγγελµατίες, στους αυτοαπασχολούµενους, στους
νέους επιστήµονες, στους αγρότες και διαρρηγνύει το ύστατο
κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας για τους πλέον αδύναµους, σφαγιάζοντας στην πραγµατικότητα τις συντάξεις χηρείας, τις αναπηρικές συντάξεις και βεβαίως το οικογενειακό επίδοµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο της
Συγκυβέρνησης αποτελεί µνηµείο πολιτικής ασυνέπειας γιατί
αναιρεί µέσα σε δύο µήνες όλα όσα υποσχέθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στους αγρότες και έρχεται να βάλει και τα δύο χέρια
βαθιά στην τσέπη των Ελλήνων αγροτών. Όσα δεν τους τα παίρνει από την αριστερή τσέπη µε τους φορολογικούς συντελεστές,
τους τα παίρνει πολλαπλάσια από τη δεξιά µε την εκτόξευση των
ασφαλιστικών εισφορών, εισφορές που σκαρφαλώνουν σταδιακά χρόνο µε τον χρόνο στο 20% του εισοδήµατός τους.
Αντιλαµβάνεστε όλοι τι συνεπάγεται αυτή η επιβάρυνση, ειδικά
για τα χαµηλά αγροτικά εισοδήµατα όπου η φορολογική επιβάρυνση –πλέον το γνωρίζουν όλοι- υπολογίζεται όχι µε τον πραγµατικό τρόπο, αλλά µε το λεγόµενο τεκµαρτό εισόδηµα των
αγροτών. Με αυξήσεις που ξεπερνούν το 272% στις ασφαλιστικές εισφορές, µε τη γη των αγροτών υποθηκευµένη και µε το καθεστώς των κόκκινων δανείων, η Κυβέρνηση δεν φτωχοποιεί
οριστικά απλά τους Έλληνες αγρότες, αλλά στην πραγµατικότητα τους µετατρέπει σε κολίγους στην ίδια τους τη γη. Καταργεί
µέσα σε µία νύχτα όχι µόνο τις ασφαλιστικές κατηγορίες των
αγροτών, αλλά και τον ίδιο τον ασφαλιστικό φορέα-στήριγµα της
ελληνικής αγροτιάς, τον ΟΓΑ. Συµπαρασύρει ταυτόχρονα στην
άβυσσο όσες µικρές επιχειρήσεις της περιφέρειας λειτουργούν
σε χωριά και κωµοπόλεις µε λιγότερους από δύο χιλιάδες κατοίκους που ασφαλίζονταν –το ξέρουµε- µε µεγάλη προσπάθεια
όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων µέχρι σήµερα στον ΟΓΑ,
αφού τους υποχρεώνει πλέον να επωµιστούν τις υπέρογκες επιβαρύνσεις του τεκµαρτού εισοδήµατος.
Το ασφαλιστικό σύστηµα, κύριε Υπουργέ, για το οποίο αυτάρεσκα δηλώνετε υπερήφανος, θα ερηµοποιήσει την ελληνική περιφέρεια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουµε όλοι µας, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, και θα είναι µία συνέπεια την οποία θα τη ζήσουµε –πιστεύω- όλοι στον χρόνο της επόµενης κοντινής χρονικά
δικής µας ζωής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο της
Συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έρχεται να βάλει και τα δύο χέρια
βαθιά στην τσέπη των επιστηµόνων, νέων και παλιών, του πιο παραγωγικού και ελπιδοφόρου τµήµατος της ελληνικής κοινωνίας.
Όσα δεν τα παίρνει µε τους φορολογικούς συντελεστές από την
αριστερή τσέπη –επιµένω- τα παίρνει πολλαπλάσια από τη δεξιά.
Ακόµη και οι φαινοµενικά ευνοϊκές ρυθµίσεις στις εισφορές για
µια πενταετία στους νέους επιστήµονες καταντούν ανέκδοτο έτσι
όπως έχουν παρουσιαστεί, διότι επιστρέφονται πίσω στο κράτος
στο τέλος του ασφαλιστικού βίου και µάλιστα εντόκως ή τιµαριθµικά προσαρµοσµένες, όπως αρέσκεται να λέει χαρακτηριστικά
ο κύριος Υπουργός.
Επειδή όλα αυτά έχουν µία πολύ συγκεκριµένη –αν θέλετε- συνέπεια στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας –το ανέφεραν πάρα
πολλοί εκ των προηγούµενων οµιλητών- πρέπει να σας επισηµάνω ότι αυτό το οποίο ευαγγελιστήκατε και που ήταν η ελπίδα,
καταφέρατε να το µετατρέψετε σε απελπισία για ολόκληρη την
ελληνική κοινωνία.
Εµείς καταψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο όχι µόνο γιατί επιφέρει άδικα βάρη σ’ όλους τους πολίτες. Το καταψηφίζουµε γιατί
είναι αναποτελεσµατικό, γιατί είναι ατελέσφορο, γιατί οδηγεί στη
ρήξη των γενεών και όχι στην αλληλεγγύη, όπως νοµίζετε, γιατί
είναι αντιαναπτυξιακό και αντιπαραγωγικό, γιατί δεν µεταρρυθ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µίζει το ασφαλιστικό, αλλά το απορρυθµίζει πλήρως, γιατί εξωθεί
τους εργαζόµενους και τους εργοδότες –θα το δείτε στο προσεχές διάστηµα- στην εισφοροαποφυγή και στην εισφοροδιαφυγή,
γιατί θα οδηγήσει νοµοτελειακά σε νέα ελλείµµατα, σε νέες
«µαύρες τρύπες» και πιθανότατα στο τέλος σ’ ένα νέο επώδυνο
ασφαλιστικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ειδικά της Πλειοψηφίας, η καραµέλα που αναµασάτε ότι για όλα φταίει δήθεν το κακό παρελθόν, πρέπει να καταλάβετε ότι έλιωσε, τελείωσε. Έχετε κι εσείς
το δικό σας πλέον παρελθόν στη διακυβέρνηση, ένα παρελθόν
µιας δεκαπεντάµηνης καταστροφικής διακυβέρνησης που πολλαπλασιάζει τα αδιέξοδα και τα δεινά για τους πολίτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Τσιάρα, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Καταφέρατε µέσα σε δεκαπέντε µήνες να διαλύσετε σχεδόν
όλες τις ελπίδες που σας εµπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός, οι χιλιάδες εκπρόσωποι της παραγωγικής Ελλάδας, η πλατιά συµµαχία των κατηρτισµένων υπαλλήλων που υπερασπίζονται ένα
σύγχρονο και παραγωγικό δηµόσιο τοµέα, οι δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου, η υγιής επιχειρηµατικότητα, ο ιδιωτικός τοµέας που δίνουν την ύστατη µάχη της επιβίωσης και που είναι
τελικά η µόνη «αγελάδα» που µπορεί να παραγάγει γάλα για ένα
ακόµη και σήµερα αδηφάγο δηµόσιο.
Έχουµε µία και µόνη ελπίδα: Να φύγετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Τσιάρα, σας
παρακαλώ, ολοκληρώνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Το λέω αυτό, διότι ο µόνος τρόπος να αντιµετωπίσει κανείς αυτήν την πραγµατικότητα, πλέον,
βρίσκεται στην απόλυτη κρίση των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής κοινωνίας.
Αν θέλουµε να προσδοκούµε στην πραγµατική ανάταξη και
ανάπτυξη της πατρίδας µας, το ξέρετε κι εσείς, αγαπητοί κύριοι
συνάδελφοι, ότι δεν θα περάσει µέσα από αυτόν τον δρόµο και
µέσα από αυτές τις επιλογές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Καραθανασόπουλος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώντας την οµιλία του ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Κατρούγκαλος, δήλωσε περήφανος ότι µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο προωθεί µία µεταρρυθµιστική τοµή. Έτσι ακριβώς είναι.
Προωθεί, όντως, µία µεταρρυθµιστική τοµή. Ποια είναι αυτή;
Είναι το ξήλωµα και η οριστική κατεδάφιση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. Δηλαδή, είναι η ολοκλήρωση του έργου
που είχαν αφήσει στη µέση η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ,
ενός έργου που είχε ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του
’90, για να επιτευχθεί, για να υλοποιηθεί, η στρατηγική επιδίωξη
κατά της αστικής τάξης.
Ποια δηλαδή; Για έναν εργαζόµενο πολύ φθηνό χωρίς συγκροτηµένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα και επειδή την
αγορά εργασίας οι προηγούµενες κυβερνήσεις την είχαν οδηγήσει στη ζούγκλα, σήµερα, ήρθατε εσείς να κατεδαφίσετε το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης. Μάλιστα, δεν πήγατε µόνο να
κατεδαφίσετε το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά αξιοποιείτε και το σύνολο των επιχειρηµάτων της καταστροφολογίας
που χρησιµοποιούσαν οι υποτιθέµενοι πολιτικοί σας αντίπαλοι.
Βγήκε χωρίς αιδώ ο κύριος Υπουργός -και το επανέλαβε και ο
κ. Μάρδας- και τι είπε; Ότι τα 2/3, λέει, του χρέους αφορούν τη
χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης. Δεν ντρέπεστε; Το
χρέος το κρατικό το έκαναν τα ασφαλιστικά ταµεία και οι συνταξιούχοι; Σε αυτό το σηµείο φτάσατε; Να λέτε αυτά τα πράγµατα;
Αυτά που λέγανε όσοι ήθελαν τα προηγούµενα χρόνια να ξεµπερδεύουν µε την κοινωνική ασφάλιση, τώρα τα λέτε κι εσείς;
Δηλαδή, επαναλαµβάνετε την επιχειρηµατολογία τους σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα; Βέβαια, είναι λογικό να την επαναλάβετε την
επιχειρηµατολογία τους, από τη στιγµή που τα έργα σας βοούν.
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Τι κάνατε; Μετατρέπετε τη σύνταξη σε προνοιακό επίδοµα.
Εθνική σύνταξη την ονοµάζετε τώρα. Και όχι µόνο αυτό, αλλά
προχωράτε στη λογική της ανταποδοτικότητας, δηλαδή, στην
εξατοµίκευση του συστήµατος της κοινωνικής ασφάλισης και
στον κεφαλαιοποιητικό του χαρακτήρα. Γι’ αυτόν, ακριβώς, τον
λόγο και επιδιώκετε να στηρίξετε µε κάθε τρόπο την ασφάλιση
κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα που είναι τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Δηλαδή,
ο ιδιωτικός πυλώνας της ασφάλισης του τριαξονικού συστήµατος που µε ευλάβεια εφαρµόζετε κι εδώ.
Με το νοµοσχέδιο αυτό που φέρνετε τώρα καταργείτε επί της
ουσίας την κρατική συµµετοχή, καταργείτε την τριµερή συµµετοχή, την τριµερή χρηµατοδότηση στο ασφαλιστικό σύστηµα,
δηλαδή, τη συµµετοχή του κράτους. Προχωράτε στην αύξηση
του εργάσιµου βίου για να µπορέσει να πάρει κάποιος την κατώτερη ή την εθνική -όπως την λέτε τώρα- σύνταξη από τα δεκαπέντε στα είκοσι χρόνια.
Σε τι συνθήκες; Αυτές τις αγοράς εργασίας όπου για να βάλει
κάποιος ένσηµα πρέπει να έχει µπάρµπα στην Κορώνη, όπου
υπάρχει 25% η επίσηµη ανεργία, η µαύρη και ανασφάλιστη εργασία; Πότε θα συµπληρώσει αυτά τα ένσηµα της εικοσαετίας
ένας νέος σήµερα δεκαοκτώ χρονών, είκοσι, είκοσι πέντε; Πόσα
χρόνια χρειάζεται; Έχετε υπολογίσει; Ποτέ! Πρέπει να ζήσει
τρεις ζωές για να µπορέσει να συµπληρώσει τα συγκεκριµένα ένσηµα και µάλιστα µε πρόσχηµα την ανεργία συνεχίζετε να προχωράτε σε ακόµη περισσότερα µέτρα.
Αυξάνετε τις εισφορές, µειώνετε τις συντάξεις, υπολογίζετε
τη σύνταξη στο σύνολο του εργάσιµου βίου που αυτός ο τρόπος
υπολογισµού οδηγεί στην καταβαράθρωση του ποσοστού αναπλήρωσης και βγαίνει χωρίς ντροπή και τσίπα ο κύριος Υπουργός και λέει ότι θα αυξηθεί το ποσοστό αναπλήρωσης. Μα, ο
δίπλα παρακαθήµενός σας Υπουργός, ο κ. Τσακαλώτος, χθες το
βράδυ έστειλε µία επιστολή στους οµολόγους του.
Τι λέει σε αυτήν την επιστολή, έτσι όπως δηµοσιεύτηκε τουλάχιστον; Λέει ότι «πέρα από όλα αυτά τα οποία έχουµε κάνει, προχωρούµε στη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος,
προσφέροντας ίδιους κανόνες για όλους τους συνταξιούχους
και µειώνοντας τα ποσοστά αναπλήρωσης». Το γράφει ο κ. Τσακαλώτος στην επιστολή του.
Ποιος από τους δυο σας λέει αλήθεια; Μάλλον ο κ. Τσακαλώτος λέει αλήθεια. Αυτή είναι η πολύ λογική. Αυτή, λοιπόν, η λογική αποτελεί τον ορισµό του πολιτικού καιροσκοπισµού.
Η χθεσινή οµιλία του κυρίου Πρωθυπουργού στην Κοινοβουλευτική Οµάδα αποτελεί το απαύγασµα του πολιτικού καιροσκοπισµού, γιατί ήταν γεµάτη ψέµατα.
Τι είπε, για παράδειγµα, ο κ. Τσίπρας; «Δεσµευτήκαµε τον Σεπτέµβριο να προστατέψουµε τις συντάξεις και τους µισθούς.»
Για τις συντάξεις και τους µισθούς είπατε λίγο πριν. Άρα και την
πρώτη κατοικία των δανειοληπτών.
Στην ίδια επιστολή τι λέει ο κ. Τσακαλώτος λίγο παρακάτω; Τι
ισχυρίζεται προς τους εταίρους, προς τους οµολόγους του; Λέει
ότι οι τελευταίες διατάξεις περιλαµβάνουν το άνοιγµα του συνόλου της αγοράς των νυν εξυπηρετούµενων δανείων, εκτός από
κάποια προσωρινή προστασία των δανείων, που σχετίζονται µε
την πρώτη κατοικία.
Έτσι την προστατεύετε την πρώτη κατοικία; Με αυτά τα «προσωρινά»; Έτσι, λοιπόν, µε αυτήν τη λογική, µε αυτήν την πολιτική
κλιµακώνετε την αντιλαϊκή επίθεση.
Αυτός ο χαρακτήρας της ταξικής σας πολιτικής φαίνεται και
στο φορολογικό πακέτο, κύριοι Υπουργοί. Βεβαίως, πρόκειται
για ένα φορολογικό πακέτο που δεν ήταν συνολικό. Από τα 5,6
δισεκατοµµύρια, το 1,8 δισεκατοµµύρια ήταν ασφαλιστικό και τα
3,6 δισεκατοµµύρια ήταν φορολογικά µέτρα. Τώρα φέρνετε ένα
κοµµάτι από αυτά τα 3,6 δισεκατοµµύρια. Δεν αναφέροµαι στα
µέτρα – «κάβα». Μιλάω για τα µέτρα που πρέπει να υλοποιήσετε,
στα οποία δεν περιλαµβάνονται τα πλέον αντιλαϊκά µέτρα, που
σχετίζονται µε την έµµεση φορολογία, την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στο 24%, όπως έχει γραφτεί, την αύξηση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη, την αύξηση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, µόνο για τη λαϊκή κατανάλωση,
γιατί είχατε αποδεχθεί µία τροπολογία νύχτας από Βουλευτές
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του ΣΥΡΙΖΑ να απαλλαγούν οι βιοµήχανοι από τον φόρο κατανάλωσης στο φυσικό αέριο. Αυτός είναι ο ταξικός χαρακτήρας.
Ποιος, αλήθεια, θα πληρώσει αυτά τα 3,6 δισεκατοµµύρια φορολογικά µέτρα; Τα λαϊκά στρώµατα θα τα πληρώσουν. Μία αναδιανοµή ανάµεσα στις λαϊκές οικογένειες κάνετε και προσθέτετε
νέα οικονοµικά βάρη στα όσα είχε φέρει η Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ τα προηγούµενα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Από αυτήν την άποψη και µέσα από τη µείωση του αφορολόγητου σε ακόµη χαµηλότερο επίπεδο –και 650 ευρώ µισθό να
έχει κάποιος, θα πληρώνει φόρο-, αλλά και µέσα από την τροπολογία που φέρατε, µε την οποία αυξάνετε τον συντελεστή για τις
προσωπικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, γι’ αυτούς που έχουν
απλογραφικά στοιχεία, από το 26% που ήταν σήµερα στο 29%
γι’ αυτούς που είχαν εισοδήµατα από τέτοιες επιχειρήσεις έως
50.000 ευρώ και µειώνετε τη φορολογία σε αυτούς που είχαν
πάνω από 50.000 ευρώ που ήταν 33%, είναι φανερός ο ταξικός
χαρακτήρας της πολιτικής σας.
Χωρίς ντροπή βγαίνει εχθές ο κ. Τσίπρας και λέει –το επανέλαβε σήµερα και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ- ότι σε χιλιάδες περιπτώσεις και µε εισοδήµατα έως 22.000 ευρώ είναι µικρή η
φορολογική επιβάρυνση και δεν ξεπερνά κατά µέσο όρο τα 100
ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Καραθανασόπουλε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Φορολογική επιβάρυνση είναι που έρχεται να προστεθεί στα
προηγούµενα φορολογικά µέτρα και ισχυρίζεστε ότι είναι µικρή
αυτή η φορολογική επιβάρυνση; Αντί να απαλλάξετε τη λαϊκή οικογένεια από τη φορολογική επιβάρυνση και να προσπαθήσετε,
να παλέψετε να πληρώσει το κεφάλαιο, έχετε αφήσει τους εφοπλιστές στο αφορολόγητο, τους υπόλοιπους επιχειρηµατικούς
οµίλους επίσης, το σχέδιο που έδωσε στη διαβούλευση για τον
αναπτυξιακό νόµο ο κ. Σταθάκης προβλέπει σταθερό φορολογικό σύστηµα και νέα φορολογικά προνόµια για τους επιχειρηµατίες, χαµηλότερους συντελεστές για τις νέες επενδύσεις,
αλλοδαπές και εγχώριες.
Από αυτήν την άποψη, ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, να
πω ότι βεβαίως, για την Κυβέρνηση, είναι πολύ εύκολος αντίπαλος η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί, όµως, ο λαός να επιλέξει ανάµεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη;
Ποιος κάνει τη µεγαλύτερη καταστροφή στην ικανοποίηση των
λαϊκών αναγκών; Εµείς λέµε ότι στο επίκεντρο πρέπει να µπουν
οι ανάγκες του λαού. Με αυτές πρέπει να αντιπαρατεθεί και τη
διεκδίκηση αυτών πρέπει να ικανοποιήσει. Αυτό σήµερα είναι δυνατό να γίνει οργανώνοντας την πάλη για γενικότερες ρήξεις, αλλαγές και ανατροπές, αυτές που είναι σήµερα αναγκαίες για την
εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά εισοδήµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Λυκούδης από το Ποτάµι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε
φορά που έχουµε µία µεγάλη συζήτηση στη Βουλή, η οποία εξ
αντικειµένου επεκτείνεται σε γενικότερες πολιτικές παρατηρήσεις, κρίσεις, εκτιµήσεις ακόµα και σε ψιλοκαυγάδες, έχω πάντα
την αίσθηση ότι εξακολουθούµε να ζούµε ένα φτιαχτό όνειρο σε
κάποια δική µας Νεφελοκοκκυγία -τη θυµόσαστε;- σε κάποια
φωλιά κούκων στα σύννεφα, γυρίζοντας την πλάτη στην πεζή
πραγµατικότητα, όχι γιατί δεν την ξέρουµε, αλλά γιατί δεν θέλουµε να την αντικρύσουµε κατάµατα.
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, και η
κατάρρευση και η διάψευση επήλθαν µε τη βεβαιότητα φυσικού
φαινοµένου. Διάφοροι πονηροί Πισθέταιροι εµφανίστηκαν ως
φορείς ελπίδας και προπαγανδιστές κάποιας νέας κατάστασης,
που µόνο στη φαντασία τους υπήρχε, αχθοφόροι, δυστυχώς, πολιτικών ψευδών, για να αποκαλυφθούν και να αποδειχθούν τάχιστα, πριν αλέκτωρ λαλήσαι, ως καιροσκόποι, που ενώ υποτίθεται
ότι ήρθαν για να σώσουν τους άλλους, εργάζονται συστηµατικά
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µόνο για το δικό τους κοµµατικό όφελος και το δικό τους καθεστώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως προς το φορολογικό σκέλος
του νοµοσχεδίου, εφ’ όσον δεν έχω τον χρόνο να υπεισέλθω σε
λεπτοµερείς αναλύσεις, αρκούµαι απλώς να υπογραµµίσω ότι
κάθε φορά που προπαγανδίζεται η δακρύβρεχτη σκληρή διαπραγµάτευση, οι φόροι αυξάνονται. Πρόκειται για πραγµατική
έννοµη ληστεία, όταν επί παραδείγµατι ελεύθεροι επαγγελµατίες, επιστήµονες και αγρότες καλούνται να καταβάλλουν σε φόρους και εισφορές το 55% του εισοδήµατός τους.
Οι ταξικοί αποστάτες µας ηδονίζονται µε την καταστροφή των
µικροµεσαίων τάξεων, ενώ οι φτωχοί γίνονται ακόµα φτωχότεροι
και η κοινωνία εξαθλιώνεται και µε δική τους ευθύνη. Ισοπέδωση
αντί για ισότιµη µεταχείριση, καταστροφή και φαύλος κύκλος,
αυτά είναι µεταξύ άλλων τα επιτεύγµατα της Κυβέρνησης που,
δυστυχώς, ταύτισε στην κοινή γνώµη τη δική της αποτυχία µε την
αποτυχία της αριστερής πολιτικής.
Εγώ µιλάω από µία σκοπιά που πιστεύω ότι αρκετοί αντιλαµβάνεστε ότι είναι και η προσωπική µου. Ταύτισε την αποτυχία του
ΣΥΡΙΖΑ µε την αποτυχία της αριστερής πολιτικής και αυτό είναι
ιστορικά άδικο, εξαιρετικά άδικο για την αξία και τα οράµατα της
Αριστεράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε ακόµη και απολαµβάνουµε µακαρίως τους µύθους µας. Μύθος πρώτος και γενεσιουργός: Τα µνηµόνια δηµιούργησαν την κρίση, ενώ ισχύει –το
έχουµε πει εκατό φορές- ακριβώς και απολύτως το αντίθετο. Ο
δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός, µε τις ευλογίες όλων σε συνθήκες παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, έφερε τα µνηµόνια.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε το καθοριστικό µέγεθος και
των δικών µας λαθών και ευθυνών. Τότε µόνο θα πάψουµε να είµαστε ικέτες και επαίτες, όπως σήµερα. Μόνο η αυτοκριτική και
η αυτογνωσία θα µας οδηγήσουν στην ανάκτηση της χαµένης
εθνικής αξιοπρέπειας.
Μύθος δεύτερος, σαφής και παραδειγµατικός: Η κρίση και τα
καταραµένα µνηµόνια οδήγησαν το ασφαλιστικό στα σηµερινά
αδιέξοδα ή µήπως το ασφαλιστικό αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα της κρίσης;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορείτε να αντιληφθείτε
δυστυχώς ότι είναι άλλο πράγµα η περισσότερο από ποτέ αναγκαία ασφαλιστική µεταρρύθµιση σε αυτό τον τόπο και άλλο
πράγµα τα µεταβατικά στάδια των ρυθµίσεων. Εσείς φέρνετε ως
ασφαλιστική µεταρρύθµιση ρυθµίσεις µεταβατικού χαρακτήρα
που, έστω και αυτές, θα µπορούσε κάλλιστα κάποιος να τις συζητήσει και καλοπροαίρετα, αν δεν ήταν απολύτως αδιέξοδες,
αναποτελεσµατικές και εγκληµατικές για τις γενιές που έρχονται.
Ποιον κοροϊδεύουµε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως πότε θα συγκαλύπτεται το
γεγονός ότι τα αθροιστικά ελλείµµατα και οι συνολικές δηµόσιες
δαπάνες µόνο για το ασφαλιστικό ανέρχονταν στο 80% µε 83%
των αθροιστικών δηµοσίων ελλειµµάτων την περίοδο 2006-2009,
ότι τα αθροιστικά ελλείµµατα του ασφαλιστικού που καλύφθηκαν
από κρατική χρηµατοδότηση, από τον κρατικό προϋπολογισµό,
αντιπροσώπευαν το 83% περίπου της αύξησης του δηµοσίου
χρέους στην περίοδο 2000-2009, ότι, µε άλλα λόγια, το ασφαλιστικό ευθύνεται για τα δύο τρίτα και πλέον του υπέρογκου χρέους που µας οδήγησε στην κρίση και στην ουσιαστική
χρεωκοπία, ότι πριν από την κρίση το ποσοστό αναπλήρωσης
των συντάξεων ανερχόταν στο 100% ή και στο 110% ή και περισσότερο;
Πόσες φωνές κριτικής εντός και εκτός αυτής Αιθούσης υψώθηκαν; Πόσους ενοχλούσε το όργιο αυτών των ανενδοίαστων
αλλά ευπρόσδεκτων πελατειακών πρακτικών, υπό το χειροκρότηµα και την πλειοδοσία και της αντιπολίτευσης τότε –µιλάω συνολικά για έναν πολιτικό κόσµο που ανεχόταν αυτό το έγκληµα,
διότι περί εγκλήµατος επρόκειτο- συνδικαλιστικών συντεχνιών,
«ευγενών» ταµείων κ.λπ., και άλλων φορέων ων ουκ έστιν αριθµός;
Πόσοι ήταν πρόθυµοι να ακούσουν τις λιγοστές φωνές που εις
µάτην προειδοποιούσαν για τα επερχόµενα αδιέξοδα; Ακόµη και
µέσα στην περίοδο της κρίσης, συγκεκριµένα στην περίοδο
2008-2015, συνταξιοδοτήθηκαν πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες
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άτοµα, ενώ άλλες τριακόσιες χιλιάδες έχουν κάνει τις αιτήσεις
τους και βρίσκονται σε ουρά αναµονής για χρόνια. Σύνολο: οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες περίπου µέσα σε οκτώ µόλις χρόνια.
Ποιος είναι ο µέσος όρος ηλικίας συνταξιοδότησης των ατόµων
αυτών;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει νόηµα να προστρέξει
κανείς σε περισσότερα στοιχεία. Απλώς, ένα σύστηµα όπου οι
αµοιβές από εργασία εκπροσωπούν το 25% του ΑΕΠ και των
συντάξεων το 16% µε 16,5%, ένα σύστηµα που το ποσό που καταλήγει στους µισθούς µειώθηκε κατά 27%, ενώ το ποσό που καταλήγει σε συντάξεις αυξήθηκε κατά 13%, ένα σύστηµα όπου η
αναλογία εργαζοµένων και συνταξιούχων από 1/77 το 2000
έφθασε στο 1/27 το 2013, απλώς, ένα τέτοιο σύστηµα έχει πάψει
προ πολλού να είναι βιώσιµο.
Γι’ αυτό και δικαίως χαρακτηρίσαµε το παρόν νοµοσχέδιο αναχρονιστικό, ακατάλληλο και αδιέξοδο. Δεν αποτελεί παρά σπασµωδική αντίδραση για την κάλυψη του δηµοσιονοµικού κενού.
Οι ρυθµίσεις δεν αποσκοπούν παρά να εξυπηρετήσουν κάποια
πολιτική πελατεία εν γνώσει του γεγονότος ότι και οι κύριες συντάξεις προβλέπεται να µειωθούν, να συµπέσουν δηλαδή µε έναν
υποτιθέµενο πολιτικό κύκλο. Αυτή είναι οι εµφανείς µικροκοµµατικοί υπολογισµοί όλων υµών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, που θα δίνατε, σκίζοντας τα µνηµόνια, τη δέκατη τρίτη
σύνταξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτησή µας έχει ένα τεράστιο κενό. Στην Αίθουσα αυτή υπάρχει ένας µεγάλος απών. Συζητάµε και αποφασίζουµε ερήµην του. Πρόκειται για τις νέες
γενιές, τις εργαζόµενες αλλά και τις άνεργες, και αυτές που σχεδιάζουν απογοητευµένες και αποθαρρηµένες να εγκαταλείψουν
τη χώρα στην οποία γεννήθηκαν και µεγάλωσαν, για να αναζητήσουν τις ευκαιρίες και την τύχη τους αλλού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ακράδαντα ότι µόνο η
συλλογική αυτογνωσία θα µας οδηγήσει στη συλλογική ευθύνη.
Χρειαζόµαστε λύσεις σε βάθος δεκαπέντε µε είκοσι ετών. Έχει
ειπωθεί ότι η κυκλοφορία της εµπιστοσύνης είναι προτιµότερη
από την κυκλοφορία του χρήµατος.
Αυτή η Κυβέρνηση όχι µόνο έχει λιγοστέψει την κυκλοφορία
του χρήµατος, αλλά, νοµίζω, δυστυχώς, ότι στερείται πλέον και
της εµπιστοσύνης των πολιτών. Είναι µία Κυβέρνηση µη αξιόπιστη.
Η εικόνα του νοµοσχεδίου, µε δύο λόγια -και γι’ αυτό θα το καταψηφίσω- είναι ληστεία στο φορολογικό και ισοπέδωση χωρίς
µέλλον στο ασφαλιστικό. Πρέπει να τελειώνουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις παραπλανήσεις, να εγκαταλειφθεί η δηµαγωγία και η πλειοδοσία στο ψέµα, για να µην θρηνήσουµε
χειρότερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε Λυκούδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσιαντώνης από την Ένωση Κεντρώων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι πραγµατικά οξύµωρο να βλέπουµε σήµερα τους ανθρώπους που πριν από δύο χρόνια υποκινούσαν τον κόσµο σε απεργιακές κινητοποιήσεις, σήµερα να στοχοποιούνται για αντιλαϊκά
µέτρα.
Τουλάχιστον, ελπίζω, έστω και αυτήν την ύστατη στιγµή, ο κόσµος να καταλάβει ότι η δηµαγωγία και ο λαϊκισµός του παρελθόντος πρέπει επιτέλους σε αυτήν τη χώρα να τελειώσουν, γιατί
απλά εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Οι περισσότεροι πολιτικοί
και Βουλευτές, δυστυχώς, έχουν κτίσει καριέρες, υποσχόµενοι
τις εύκολες λύσεις.
Αντί, λοιπόν, να ακολουθήσουµε τον δρόµο των µεταρρυθµίσεων, όπως επιτακτικά ζητάει η Ένωση Κεντρώων από την πρώτη
µέρα κιόλας που µπήκαµε στη Βουλή, γινόµαστε µάρτυρες της
διάσωσης του παλαιοκοµµατισµού.
Το νοµοσχέδιο που κατεπειγόντως καταθέτετε στη Βουλή για
να προλάβετε τις διεθνείς εξελίξεις προστατεύει τα αγαπηµένα
παιδιά του συστήµατος, εκείνους, για παράδειγµα, που παίρνουν
πολλαπλές συντάξεις µέχρι και 3.000 ευρώ τον µήνα, εκείνους
που δικαιούνται προσωπικές διαφορές και προνοµιακές µεταχει-
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ρίσεις.
Αλήθεια, ποιος, ας πούµε, ασφαλισµένος του ΟΑΕΕ, δηλαδή
του ΤΕΒΕ, γνωρίζει τι εστί προσωπική διαφορά; Προσπαθήσατε
ποτέ να του το εξηγήσετε; Ποιος από αυτούς έστω ξέρει τι είναι
το εφάπαξ; Ποιος εποχιακός απασχολούµενος στον κλάδο των
οικοδοµών µπορεί να καταλάβει για ποιον λόγο ένας πενηνταπεντάρης συνταξιούχος ΔΕΚΟ παίρνει περίπου 2.000 ευρώ τον
µήνα; Μπορείτε να τον κοιτάξετε στα µάτια και να του πείτε ότι
αυτός ο εποχιακός εργάτης, όταν συµπληρώσει µε το ζόρι δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας, θα πάρει εθνική σύνταξη µόνο 384
ευρώ τον µήνα;
Είδαµε ακόµη και τον Πρόεδρο της Βουλής να ανεβαίνει πάνω
σε αυτό εδώ το Βήµα και να υποστηρίζει ότι οι πρώην Βουλευτές,
οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν το 2012, δεν µπορούν να ζήσουν µε τη σύνταξη που θα πάρουν. Εποµένως, να µην τους την
κόψουµε.
Αν δεν µπορούν να ζήσουν αυτοί µε τη σύνταξη που θα πάρουν, κάποιος που παίρνει µόνο το ένα τρίτο από αυτούς, πώς
θα µπορέσει να ζήσει; Έχει γενικότερα, δηλαδή, αυτός που θα
πάρει την εθνική σύνταξη λιγότερες ανάγκες; Στο κάτω κάτω,
γιατί οι πρώην Βουλευτές και γενικότερα, οι πρώην αιρετοί δεν
µπορούν να ζήσουν, αφού τους έχετε εξασφαλίσει την ελάχιστη
εγγυηµένη εθνική σύνταξη, αφού µας λέτε ότι αρκεί αυτή η σύνταξη για να εγγυηθεί την επιβίωση των πολιτών.
Ας πάρουν αυτοί τα 384 ευρώ, αν έχουν συµπληρώσει είκοσι
χρόνια πολιτικής θητείας. Εµείς, ως Ένωση Κεντρώων, υποστηρίζουµε ότι οι πρώην αιρετοί -είτε Βουλευτές, είτε νοµάρχες, είτε
δήµαρχοι, είτε οτιδήποτε αφορά αιρετό δηµόσιο αξίωµα- δεν
πρέπει να παίρνουν καµµία σύνταξη η οποία θα στηρίζεται στην
πολιτική τους υπηρεσία, γιατί απλά αποτελεί λειτούργηµα και όχι
επάγγελµα.
Επίσης, ντροπή και πρόκληση για όλους είναι να προβλέπετε
στο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο πολλαπλούς συνταξιούχους των
3.000 ευρώ. Είναι πρόκληση πάνω απ’ όλα για εκείνους από τους
οποίους θέλετε να πάρετε εισφορές. Σας θυµίζω τον διανεµητικό
χαρακτήρα του συνταξιοδοτικού µας συστήµατος, δηλαδή οι
τρέχοντες εργαζόµενοι πληρώνουν εκείνους που βρίσκονται στη
σύνταξη αυτήν τη στιγµή.
Πώς θα πείσετε, λοιπόν, κάποιον µικροµεσαίο επιχειρηµατία
να πληρώνει τις τεράστιες εισφορές του ΤΕΒΕ 20% επί του καθαρού τους εισοδήµατος; Πώς θα πείσετε κάποιον που διατηρεί
µία οικογενειακή επιχείρηση ότι θα πρέπει να µειώσει τα ψώνια
του στο σουπερµάρκετ για να παίρνει πολλαπλή σύνταξη των
3.000 ευρώ ένας τέως υπάλληλος ΔΕΚΟ; Εάν δεν είναι αυτό παθογένεια και αιτία αναξιοπιστίας του κράτους, τότε τι είναι;
Κατά βάθος, γνωρίζετε το κακό που έχετε κάνει στην κοινωνία.
Όπως ανέφερε και ο συνάδελφος της ΔΗΜΑΡ νωρίτερα, κλείσατε χθες µέχρι και τον Εθνικό Κήπο, καθώς φοβάστε για
έκτροπα και µάλιστα, µε κλειστά τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Μία ερώτηση θέλω να κάνω: Μήπως θέλετε να µετατρέψετε τον
Εθνικό Κήπο σε «Βασιλικό» πάλι;
Ο κ. Κατρούγκαλος, που µόλις έφυγε, δήλωσε επί λέξει ότι η
ασφαλιστική και φορολογική µεταρρύθµιση επιβαρύνει τον ελεύθερο επαγγελµατία των 25.000 ευρώ κατά 170 ευρώ τον χρόνο
και για όλες τις άλλες περιπτώσεις, για οποιονδήποτε έχει κάτω
από 25.000 ευρώ εισόδηµα υπάρχει ελάφρυνση. Το διαθέσιµο
εισόδηµα, δηλαδή, που µένει στην τσέπη του είναι µεγαλύτερο.
Μα, δεν καταλαβαίνετε, κύριοι, ότι η ανεργία θα µειωθεί µόνο
όταν η µικροµεσαία επιχείρηση βγάλει περισσότερα χρήµατα; Οι
ίδιοι αποδέχεσθε ότι κάποιος ιδιώτης που βγάζει πάνω από
25.000 ευρώ είναι ο χαµένος του νέου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου. Αυτός ο άνθρωπος, όµως, που εσείς στοχοποιείτε σήµερα,
θα ήταν εκείνος που θα άνοιγε θέσεις εργασίας.
Τώρα όχι µόνο δεν θα ανοίξει θέσεις εργασίας, όχι µόνο δεν
θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους µέσω των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά θα απολύσει και κόσµο, γιατί απλώς ο λογαριασµός του δεν βγαίνει. Με ποσοστιαία τέλη επιτηδεύµατος, µε
100% προκαταβολές φόρου, µε τερατώδη κλίµακα φορολογίας
45% στα υψηλά εισοδήµατα, ο άνθρωπος στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του «µπαίνει µέσα». Όχι µόνο δεν θα έχει περιθώριο για
προσλήψεις, αλλά δεν θα µπορεί να εξασφαλίσει ούτε τα προς
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ζην για την οικογένειά του.
Αυτόν τον ίδιο άνθρωπο, αν δεν δηλώσει 2.000 ευρώ στη φορολογική του δήλωση, για να µπορέσει, για παράδειγµα, να πληρώσει το φροντιστήριο των παιδιών του, θα τον πείτε «φοροφυγά»,
θα τον διαποµπεύσετε και θα του στείλετε προσωπικό έλεγχο για
να του κλείσετε την επιχείρηση.
Εµείς, ως Ένωση Κεντρώων, στηρίζουµε τους ανθρώπους που
παράγουν, είτε είναι στο δηµόσιο είτε είναι στον ιδιωτικό τοµέα.
Δεν ανεχόµαστε, όµως, να συνεχίζετε τις παθογένειες του παρελθόντος και υποστηρίζουµε ότι µέσα στο τρέχον νοµοσχέδιο
βάζετε σε πολυετή γύψο τη χώρα και υποθηκεύετε το µέλλον των
παιδιών µας.
Δεν θα µας βρείτε συµµάχους, λοιπόν, σ’ αυτήν την απαράδεκτη κατεύθυνση. Καταψηφίζουµε επί της αρχής και θα τοποθετηθούµε στα άρθρα αύριο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Θεοχάρης ως Ανεξάρτητος Βουλευτής.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιος πρέπει να σας πει πως
το νοµοσχέδιο είναι δικό σας. Άκουσα προηγουµένως την κ.
Γκαρά και δεν πίστευα στα αυτιά µου. Το αποδόµησε εντελώς.
Μίλησε για τους νέους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Το κατακρεούργησε.
Κάποιος δεν πρέπει να σας πει ότι είναι δικό σας νοµοσχέδιο;
Αφού δεν µπορείτε να το στηρίξετε, κάντε τουλάχιστον ό,τι έκαναν οι πολιτικά δειλοί, οι ΑΝΕΛ, που δεν τολµά να σηκωθεί ένας
να µιλήσει. Ούτε ένας δεν έχει γραφτεί να µιλήσει από τους
ΑΝΕΛ, γιατί δεν µπορούν να το στηρίξουν. Όµως, θα ψηφίσουν.
Ο ελληνικός λαός την πολιτική δειλία θα την ανταµείψει το ίδιο
µε την ψήφιση της καταστροφής που φέρνουν.
Έχουµε µπροστά µας το νοµοσχέδιο που θα οδηγήσει στην
πτώση σας. Ευτυχώς! Πρέπει να φύγετε. Μ’ αυτό το νοµοσχέδιο
ολοκληρώνεται το έγκληµα εις βάρος των αδυνάµων, εις βάρος
της Ελλάδας που παράγει, εις βάρος της ελπίδας όσων σας πίστεψαν. Το 29% είναι το νέο επεισόδιο στην ταινία τρόµου που
παράγετε. Όποιος έχει ίχνος αξιοπρέπειας, ίχνος ευαισθησίας,
ίχνος ενσυναίσθησης, δεν µπορεί να ψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο.
Εγώ δεν θα το κάνω. Το οφείλω στη συνείδησή µου. Το οφείλω
στους πολίτες που µε ψήφισαν. Το οφείλω, κυρίως, στις νέες γενιές που δεν έχουν ακόµα δικαίωµα ψήφου.
Το ασφαλιστικό που φέρνετε – µας το λένε οι µελέτες που κατέθεσε ο ίδιος ο κ. Κατρούγκαλος στην επιτροπή- δεν λύνει το
πρόβληµα. Η δαπάνη, αλλά και οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό
προϋπολογισµό θα συνεχίσουν να αυξάνονται σε απόλυτο
αριθµό και θα µειώνονται µόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2017
και µετά.
Όµως και αυτό είναι ψέµα. Με αναγωγή –διότι δεν το λέτε ευθέως- βλέπουµε την αύξηση του ΑΕΠ που περιµένετε, που έχετε
βάλει στους υπολογισµούς σας. Είναι 3,3% για το 2017, 4,1% για
το 2018 και 4,2% για το 2019. Θυµίζω πως µόλις πριν από λίγες
ηµέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τις εαρινές εκτιµήσεις µίλησε
για 2,7% αύξηση για το 2017. Συνεπώς, µιλάµε για συνειδητή παραπλάνηση του λαού.
Πρέπει να φύγετε άµεσα. Επιµένετε να φέρνετε ένα ασφαλιστικό που δεν θέλει ο λαός.
Πρώτον, δηµόσιο. Δηλαδή, η σύνταξή µου στον ίδιο κουβά µε
τη µίζα σας.
Όχι, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν θα πάρω. Προτιµώ να µην
είναι η σύνταξή µου στα χέρια των πολιτικών. Αυτό λένε οι πολίτες. Η σύνταξη του κόσµου έχανε πάντα, γιατί πάντα νικούσε η
σπατάλη και η διαφθορά. Το σύστηµα θα πρέπει να αποµονωθεί
από τον κρατικό προϋπολογισµό και το πολιτικό κατεστηµένο.
Δεύτερον, είναι άδικο και άνισο. Άλλες συντάξεις θα παίρνουν
οι τωρινοί συνταξιούχοι, άλλες οι επόµενοι. Άλλες εισφορές θα
έχουν οι σηµερινοί εργαζόµενοι, µεγαλύτερες απ’ αυτές των
προηγούµενων.
Όχι, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν θα πάρω. Προτιµώ δικαιοσύνη.
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Τρίτον είναι το διανεµητικό το οποίο µας το λέτε αναδιανεµητικό, δηλαδή τα λεφτά µου τα κλέβετε και δεν πάνε στη σύνταξή
µου. Πάνε σε µία µαύρη τρύπα για να παίρνουν οι πρόωρα συνταξιοδοτηµένοι και οι ευνοηµένοι.
Όχι, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν θα πάρω. Προτιµώ τη µαύρη
εργασία. Το µόνο σωστό που κάνετε είναι η ενοποίηση των ταµείων. Όσοι σας αντιπολιτεύονται για αυτό σκέφτονται µόνο τους
πελάτες τους.
Φέρνετε µια τρύπα στο νερό. Μεγαλώνετε τις τρύπες και θα
χρειαστεί νέο ασφαλιστικό πριν το 2018. Γι’ αυτό δεν θα το ψηφίσω. Γι’ αυτό πρέπει να φύγετε άµεσα, τώρα, πριν να είναι αργά
για τη χώρα.
Στο φορολογικό κάνετε τα ίδια: κατακρεούργηση χωρίς λογική. Ένα παράδειγµα αρκεί. Ξαναφέρνετε το θεσµό του διαφορετικού αφορολόγητου ανάλογα µε τα τέκνα. Δίνετε 50 ευρώ για
το πρώτο παιδί ακόµα και σε αυτόν που βγάζει 1 εκατοµµύριο
ευρώ. Πότε θα µάθετε;
Σύγχρονη κοινωνική πολιτική κάνετε µε τα επιδόµατα. Ναι, το
αφορολόγητο αλλάζει ανάλογα µε τα τέκνα, άλλο χωρίς τέκνα
και άλλο µε τέκνα. Δώστε 50 ευρώ και παραπάνω σε αύξηση του
επιδόµατος τέκνων και θα σας κοστίσει το ίδιο –πάνω από 50
ευρώ θα σας κοστίσει- και θα το πάρει αυτό το επίδοµα και αυτός
που βγάζει 5.000 ευρώ που τώρα δεν παίρνει τίποτα από το αφορολόγητό σας. Δηλαδή, δεν κάνετε ούτε καν σωστή πολιτική
σύµφωνα µε τους διακηρυγµένους στόχους σας. Πρέπει να φύγετε άµεσα και να µην ξανάρθετε.
Οι αγρότες ξεχνάνε τις αφορολόγητες επιδοτήσεις. Φορολογείτε από το πρώτο ευρώ. Το επόµενό σας θύµα θα είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι. Μας αποκάλυψε η εαρινή έκθεση πως
συµφωνήσατε µείωση του µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων.
Όµως, δεν θα φτάσει αυτό. Όταν θα φέρετε νέα ελλείµατα –
και θα φέρετε νέα ελλείµατα, ήδη ο ΦΠΑ είναι εκτός στόχων κατά
156 εκατοµµύρια ευρώ στο πρώτο τρίµηνο- τότε δεν θα αυξήσετε άλλο τους φόρους. Τότε θα απολύσετε δηµοσίους υπαλλήλους. Να το ξαναπώ. Άλλοι µπορεί να το κάνουν από ιδεολογία,
εσείς θα το κάνετε από ανικανότητα. Θα κλαίτε καθώς το κάνετε,
κατά το πρότυπο του κ. Σπίρτζη. Βεβαίως. Δεν θα θέλετε, αλλά
θα το κάνετε. Θα απολύσετε δηµοσίους υπαλλήλους ή δεν θα
έχετε λεφτά να τους πληρώσετε και θα τους αφήσετε στο έλεος
του Θεού. Είστε οι κυριότεροι εχθροί των δηµοσίων υπαλλήλων
τώρα πια.
Γι’ αυτό σας στηρίζουν και οι φίλοι σας από το εξωτερικό, για
να σπάσετε και αυτό το ταµπού στη χώρα. Γελοιοποιήσατε τους
αντιµνηµονιακούς, θάψατε το κούρεµα τους χρέους, ξεφτιλίσατε
τις προεκλογικές υποσχέσεις, κονιορτιοποιήσατε την έννοια της
Αριστεράς. Ένα πράγµα µένει και µετά θα σας πετάξουν έξω: να
απολύσετε δηµοσίους υπαλλήλους. Θα το κάνετε. Πρέπει να φύγετε όσο είναι καιρός και να µην ξανάρθετε.
Θα τολµήσω και θα πω, έστω και αν είµαι ο µόνος πολιτικός
που το λέει: Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο είναι σήµερα µε τον
ελληνικό λαό. Ζητάει να τα βάλετε µε τους πελάτες σας, δηµοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, όπως ζητούσε στους προηγούµενους να τα βάλει µε τους δικούς τους πελάτες, αγρότες
και ένστολους και πιο πριν µε τους συνδικαλιστές για τα εργασιακά. Ζητάει και από τους Ευρωπαίους να κουρέψουν το χρέος.
Εσείς δεν θέλετε να τα βάλετε µε τους πελάτες σας όπως και
οι προηγούµενοι δεν το ήθελαν. Πηγαίνετε, λοιπόν, σε πολιτική
διαπραγµάτευση. Τότε, όµως, η Μέρκελ και ο Ολάντ βάζουν τις
δικές τους πολιτικές ευαισθησίες «όχι στο κούρεµα του χρέους,
όχι τώρα, τώρα έχω εκλογές, από το 2017 θα συζητήσουµε»
κ.λπ.. Μας τα είπε πάλι ο κ. Σόιµπλε και το Grexit πάλι στο τραπέζι: εννιά υπέρ αυτών, ένα υπέρ ηµών. Ένα στα δέκα, αλλά και
αυτό το ένα όχι υπέρ της χώρας, αλλά υπέρ του φαύλου πολιτικού συστήµατος.
Αυτή είναι περήφανη πολιτική σας διαπραγµάτευση. Είστε µια
νίκη του σκότους, της πολιτικής φαυλότητας απέναντι στο φως
των συµφερόντων της χώρας και των πολιτών. Είστε, όµως, είµαι σίγουρος- προσωρινή νίκη. Θα φύγετε και ελπίζω να µην
ξανάρθετε.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με τον κ. Θεοχάρη
ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος οµιλητών.
Πριν περάσουµε στο δεύτερο κύκλο οµιλητών ο οποίος ξεκινά
µε τον κ. Σαντορινιό, να σας ενηµερώσω ότι στο Βήµα θα ακολουθήσει η κ. Κεφαλογιάννη και θα συνεχίσει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Τσακαλώτος.
Η κ. Παπαρήγα ήδη έχει ζητήσει τον λόγο και µετά την κ. Παπαρήγα θα µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων, ο κ. Καρράς.
Κύριε Σαντορινιέ, έχετε τον λόγο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, να ξεκινήσω
από κάτι από το οποίο δεν θα ξεκινούσα.
Κύριε Θεοχάρη, ακόµα και στην τροπολογία που έχει έρθει, το
αφορολόγητο είναι µέχρι τις 20.000. Μετά δεν υπάρχει αφορολόγητο. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαµπάρι. Ήσασταν και Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων. Πάµε παρακάτω.
Συζητάµε, λοιπόν, σήµερα το νοµοσχέδιο που έχει γραφτεί
από την ελληνική κυβέρνηση για την ασφαλιστική και φορολογική µεταρρύθµιση στο πλαίσιο της συµφωνίας του καλοκαιριού.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Είναι
αλήθεια. Όµως θα µου επιτρέψετε να πω ότι σε µεγάλο βαθµό
είναι αντιδράσεις ενός συστήµατος βολεµένων που είχαν συνηθίσει στα χρόνια της κρίσης αλλά και στα χρόνια της Μεταπολίτευσης να στέλνουν το λογαριασµό στα συνήθη υποζύγια, τους
µισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους µικροµεσαίους.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που πολλοί από εσάς εδώ µέσα λέγατε
ότι είναι µονοµερής ενέργεια και χαιρόσασταν κιόλας γιατί δεν
µπορούσατε να πιστέψετε ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα κατάφερνε τελικά να προστατέψει τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα, χωρίς να την µπλοκάρουν οι θεσµοί. Γιατί εσείς είχατε
συνηθίσει να σας στέλνουν τα νοµοσχέδια, να τα µεταφράζετε
και µετά να τα ψηφίζετε. Δεν µπορείτε να διανοηθείτε τι σηµαίνουν οι όροι «διαπραγµάτευση» και κόκκινες γραµµές. Άλλωστε,
σας φέρνει αλλεργία το κόκκινο. Το ξέχασα αυτό.
Λοιπόν, είµαστε σήµερα εδώ για να ψηφίσουµε δύο µεταρρυθµίσεις, που στον πυρήνα τους όµως έχουν κοινά χαρακτηριστικά:
την αναδιανοµή, την προστασία των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων, την κοινωνική δικαιοσύνη. Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση χαρακτηρίζεται επιπλέον από το χαρακτηριστικό της
διαγενεακής δικαιοσύνης και της ισονοµίας όλων, χωρίς πατρίκιους και πληβείους, χωρίς ευνοηµένους και αδικηµένους. Ξενίζει
πιθανώς το γεγονός ότι δεν καταφύγαµε στον εύκολο τρόπο µιας
οριζόντιας περικοπής συντάξεων, της δωδέκατης αν δεν κάνω
λάθος –έτσι δεν είναι;- όπως είχατε κάνει εσείς, έντεκα φορές τα
προηγούµενα χρόνια.
Προφανώς, σας φαίνεται αδιανόητο ότι στο ασφαλιστικό σύστηµα πρέπει ο καθένας να συµβάλλει σύµφωνα µε την πραγµατική του οικονοµική δυνατότητα. Δεν µπορείτε να κατανοήσετε,
για παράδειγµα, ότι ένας µηχανικός, ένας συνάδελφός µου, που
εξαιτίας των δικών σας πολιτικών δεν µπορεί να έχει ένα αξιοπρεπές εισόδηµα, µέχρι τώρα δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώνει τις εισφορές που κάποιοι λίγοι, πάλι µηχανικοί, µε πολύ
µεγαλύτερα εισοδήµατα πλήρωναν µε ευκολία.
Ίσως αυτοί οι λίγοι, οι ευνοηµένοι και οι υπάλληλοι των υπουργικών γραφείων της Νέας Δηµοκρατίας µάς απειλούν σήµερα ότι
θα µας διαγράψουν από το ΤΕΕ. Τους ενηµερώνουµε ότι υπερασπιζόµασταν και υπερασπιζόµαστε αυτούς τους µηχανικούς που
οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας οδήγησαν
στην ανέχεια.
Γι’ αυτό τον λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν εκτοξευθεί τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταµεία των αυτοαπασχολουµένων, γιατί όλοι καλούνται να πληρώσουν το ίδιο
ασφάλιστρο ανεξάρτητα από το ύψος των εισοδηµάτων τους.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις οι συνάδελφοί µου µηχανικοί
που είδαν το εισόδηµά τους τα τελευταία χρόνια να εκµηδενίζεται, πλέον έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν σηµαντικά µικρότερες εισφορές, οι οποίες ιδιαίτερα για τα εισοδήµατα από 7.000
µέχρι και 13.000 είναι µειωµένες επιπλέον κατά 50%, ενώ για ει-
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σοδήµατα πάνω απ’ αυτά η έκπτωση µειώνεται κατά 1% για κάθε
επιπλέον 1.000 ευρώ καθαρού εισοδήµατος.
Αποτέλεσµα αυτού είναι η συντριπτική πλειοψηφία των επιστηµόνων και ελευθέρων επαγγελµατικών να καλείται να πληρώσει
λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές.
Αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσοι µηχανικοί νοµίζετε ότι έχουν µείνει µε καθαρά εισοδήµατα άνω των 20.000 ευρώ;
Η ύφεση που προκαλέσατε στη χώρα έπληξε πρώτα τους εργαζόµενους του κατασκευαστικού κλάδου. Με τις πολιτικές σας οδηγήσατε τους νέους συναδέλφους µηχανικούς να εκλιπαρούν για
ένα κοµµάτι ψωµί µε τη χειρότερη µορφή ελαστικής εργασίας που
εργασιακού µεσαίωνα που επιβάλλατε: της απασχόλησης µε
µπλοκάκι.
Αυτούς τους µηχανικούς και εν γένει –εντός εισαγωγικών«ελεύθερους επαγγελµατίες» επιστήµονες υπερασπίζεται το σηµερινό νοµοσχέδιο µε την καθιέρωση της υποχρέωσης του εργοδότη να πληρώνει τις εργοδοτικές εισφορές.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Διπλά.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Γιατί; Εντάξει, εντάξει.
Επίσης και φορολογικά οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, µε καθαρά εισοδήµατα κάτω των 32.000 ευρώ, αφαιρουµένων των
ασφαλιστικών εισφορών, που το ξεχνάτε περιέργως –δεν έχω καταλάβει γιατί- θα κληθούν να πληρώσουν σαφώς χαµηλότερο
άθροισµα φόρων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 92% των φορολογουµένων µε εισόδηµα µόνο από επιχειρηµατική δραστηριότητα θα πληρώσει
λιγότερο φόρο.
Το συµπέρασµα από όσα ανέφερα είναι ότι µε τη διπλή µεταρρύθµιση που προτείνουµε σήµερα προσπαθούµε να µεταφέρουµε τα ασφαλιστικά και φορολογικά βάρη από τα χαµηλά και
µεσαία εισοδήµατα στα υψηλά εισοδήµατα, που τόσα χρόνια
έµεναν αλώβητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο δεν οδηγήθηκε στην καταστροφή τώρα. Καταληστεύτηκε από τα θαλασσοδάνεια που δίνατε στους κολλητούς
σας. Τα θυµάστε;
Καταληστεύτηκε από τον τζόγο στο χρηµατιστήριο, τότε που
βάζατε τα ταµεία να τζογάρουν µαζί µε τους απλούς πολίτες,
τότε που ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί µάς καλούσαν να
παίξουµε στο χρηµατιστήριο.
Καταληστεύτηκε από τα δοµηµένα οµόλογα και δέχτηκε τη χαριστική βολή από το καταστροφικό PSI των 13 δισεκατοµµυρίων.
Αυτό το ασφαλιστικό σύστηµα δεν ήταν βιώσιµο και τούτο
διότι οι πολιτικές που ασκήθηκαν τα τελευταία χρόνια ήταν πολιτικές που οδήγησαν την ανεργία από το 12% στο 25%. Εσείς φέρατε την ανεργία στο 25% µε τις πολιτικές που ασκήσατε.
Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο και δεν θέλω να τον καταχραστώ,
θέλω να αναφερθώ σε δύο σηµαντικές ρυθµίσεις που υπάρχουν
µέσα στο νοµοσχέδιο αυτό, οι οποίες έχουν περάσει και οι δύο
στα ψιλά.
Η πρώτη είναι για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της µαύρης εργασίας. Είναι η διάταξη για τον αντικειµενικό προσδιορισµό των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να πληρώνει κάθε
επιχείρηση µε βάση τον όγκο και την ένταση εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η δεύτερη, η οποία υπήρχε µέσα στον ν. 3863/2010, αλλά δεν
εφαρµόστηκε ποτέ γιατί δεν βγήκαν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, είναι η εξής: Επιτέλους, επιβάλλεται σε όλον τον ιδιωτικό
τοµέα οι µισθοί να πληρώνονται ηλεκτρονικά. Πιστεύω ότι αυτό
είναι ένα µέτρο που θα συµβάλλει στη µείωση της µαύρης και
ανασφάλιστης εργασίας, αλλά και στην πάταξη του φαινοµένου
της µη πληρωµής των εργαζοµένων από πολλές επιχειρήσεις.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι κάνετε φιλότιµες προσπάθειες τόσο εσείς όσο και τα συστηµικά
µέσα, που γι’ αυτό άλλωστε στενοχωριέστε που είναι κλειστά
αυτές τις µέρες -αλλά µην ανησυχείτε, αύριο θα ανοίξουν- να πείσετε τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους µικροµεσαίους ότι τα µέτρα που προτείνουµε είναι αντιλαϊκά. Όµως, να
είστε σίγουροι ότι µόλις ξεκινήσει η εφαρµογή τους, οι πολίτες
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θα αντιληφθούν την πολιτική σας απάτη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Η κ. Κεφαλογιάννη
από τη Νέα Δηµοκρατία έχει τον λόγο.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα µέσα σε µία βροχή από τροπολογίες, που δηµιουργούν µία χαοτική κοινοβουλευτική κατάσταση σε µία διαδικασία
που υποβαθµίζει -µε δική σας ευθύνη- ακόµα περισσότερο τον
κοινοβουλευτισµό µας, το σχέδιο νόµου για το ενιαίο σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης, τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού και
του συνταξιοδοτικού συστήµατος, καθώς και τις ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος.
Πρόκειται για µία πραγµατική φορολογική λαιµητόµο, µία χαοτική συρραφή άδικων εισπρακτικών µέτρων, ένα συνονθύλευµα
άµεσων ή έµµεσων φόρων, που δηµιουργούν ένα πρωτοφανές
ασφυκτικό φορολογικό πλαίσιο που στραγγαλίζει τους Έλληνες
πολίτες και δυστυχώς δίνει τη χαριστική βολή στη µεσαία τάξη
και τα ελληνικά νοικοκυριά.
Είναι ένα ασφαλιστικό σύστηµα που µειώνει τη δηµόσια δαπάνη για συντάξεις κατά 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα 855 εκατοµµύρια ευρώ θα προκύψουν από περικοπές στις κύριες
συντάξεις, ενώ τα υπόλοιπα 385 εκατοµµύρια ευρώ θα προκύψουν από περικοπές στις επικουρικές συντάξεις.
Αυτά τα νούµερα είναι η µόνη απάντηση στις προπαγανδιστικές ακροβασίες του αρµόδιου Υπουργού και του Πρωθυπουργού
ότι δήθεν δεν κόβονται οι συντάξεις.
Από την προεκλογική υπόσχεση της δέκατης τρίτης σύνταξης
περάσαµε στην άδικη και ατελή ψευδοµεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος, ουσιαστικά στη δηµιουργία ενός δεύτερου
παράλληλου φορολογικού συστήµατος µε αναδιανεµητικό χαρακτήρα που ο µοναδικός του σκοπός είναι να µπαλώσει δηµοσιονοµικές τρύπες.
Κανένα πρόβληµα δεν λύνει και προφανώς δεν συνιστά καµµία
µεταρρύθµιση, διότι δεν αποτελεί µεταρρύθµιση και δεν πιστεύω
να το πιστεύετε και εσείς ότι είναι µεταρρύθµιση η κατάργηση
του ΕΚΑΣ για τριακόσιους χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους ούτε
φυσικά η αποδυνάµωση των ευπαθών οµάδων µε την µείωση των
συντάξεων χηρείας και αναπηρίας.
Γι’ αυτό και σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα θα κληθούµε και
πάλι και µάλιστα σε ακόµα πιο δύσκολες συνθήκες να αντιµετωπίσουµε το τεράστιο ζήτηµα του ασφαλιστικού µας συστήµατος.
Τότε τα πράγµατα θα είναι ακόµα χειρότερα. Το τίµηµα του λαϊκισµού, το τίµηµα της δικής σας αδυναµίας θα είναι δυσβάστακτο για όλους.
Η ευθύνη σας για το αδιέξοδο του ασφαλιστικού συστήµατος
είτε ως Αντιπολίτευση τα προηγούµενα χρόνια και το ρεσιτάλ
λαϊκισµού σας που καθιστούσε σχεδόν αδύνατη την κάθε προσπάθεια µεταρρύθµισης είτε σήµερα ως Κυβέρνηση είναι τεράστια, είναι ιστορικής σηµασίας και είναι καθοριστική για το τέλµα
στο οποίο βρισκόµαστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολυνοµοσχέδιο οδηγεί µε
µαθηµατική ακρίβεια στη ρήξη των γενεών και δεν έχει καµµία
σχέση µε την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ακριβώς αντίθετο µάλιστα. Γεννά αδικίες για τους σηµερινούς εργαζόµενους και αυριανούς συνταξιούχους, καθώς προβλέπει
µειώσεις στις κύριες συντάξεις, ενώ τιµωρεί τους εργαζόµενους
που εργάζονται περισσότερο από είκοσι πέντε έτη. Μιλάµε για
ένα απολύτως αντιαναπτυξιακό σχέδιο, καθώς πλήττει τα παραγωγικά τµήµατα της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή τους επιστήµονες, τους αυτοαπασχολούµενους, αλλά και τους αγρότες.
Αποτέλεσµα όλων αυτών θα είναι η τροφοδότηση της ανεργίας και της φοροαποφυγής, καθώς το βάρος των υποχρεώσεων
προς το κράτος και τα ασφαλιστικά ταµεία θα υπερβαίνει το 60%
του εισοδήµατος. Τα δε χαµηλότερα ασφάλιστρα στους νέους
επιστήµονες για την πρώτη πενταετία αποτελούν µία κίνηση επικοινωνιακού χαρακτήρα, καθώς η διαφορά που θα προκύψει θα
καταβληθεί εντόκως κατά την έκδοση της σύνταξης ή και πιο
νωρίς ανάλογα µε το φορολογητέο εισόδηµα. Αυτή είναι η υποτιθέµενη µεγάλη στήριξή σας στους νέους επιστήµονες: χιλιάδες
εργαζόµενοι µε µπλοκάκι θα καταβάλουν διπλές ασφαλιστικές

9410

εισφορές στις περιπτώσεις της παράλληλης απασχόλησης.
Όµως και στο κοµµάτι των αγροτών το νοµοσχέδιο ακυρώνει
στην πράξη τις προ διµήνου εξαγγελίες του κ. Τσίπρα. Οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται. Την 1-1-2017 οι υφιστάµενες
ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται. Οι αγρότες θα πρέπει
να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές που θα συνδέονται µε το
εισόδηµα πραγµατικό ή τεκµαρτό και θα αυξάνονται κλιµακωτά.
Παράλληλα, καταργείται ο ασφαλιστικός φορέας των αγροτών
ο ΟΓΑ και εδώ η Κυβέρνηση φαίνεται ανακόλουθη και αφερέγγυα. Ο αγροτικός κόσµος έπεσε και αυτός θύµα µιας κυβέρνησης που υπόσχεται τα πάντα στους πάντες χωρίς καµµία ντροπή.
Κύριε Υπουργέ, στην τροπολογία για την φορολόγηση των ενισχύσεων δεν αναφέρεται η εξαίρεση της εξισωτικής που αφορά
το πιο µειονεκτικό κοµµάτι του αγροτικού κόσµου, τις ορεινές
και ηµιορεινές περιοχές, όπως επίσης και η εξαίρεση των επενδυτικών και αναπτυξιακών ενισχύσεων του δεύτερου πυλώνα. Θα
έλεγα ότι πρέπει να το δείτε αυτό, κύριε Υπουργέ και ενδεχοµένως να το καλύψετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχετικά µε το φορολογικό
µέρος του νοµοσχεδίου, οι επιβαρύνσεις αφορούν την µεγάλη
πλειοψηφία των πολιτών και κυρίως τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα. Εφαρµόζεται ενιαία κλίµακα φορολόγησης για τα εισοδήµατα από µισθούς, συντάξεις, επιχειρηµατική και αγροτική
δραστηριότητα. Το έµµεσο αφορολόγητο των 9.550 ευρώ µειώνεται µε χθεσινοβραδινή τροπολογία στα 8.636 ευρώ για τα εισοδήµατα από µισθούς και συντάξεις. Η έκπτωση φόρου
µειώνεται από τα 2.100 ευρώ στα 1.900 ευρώ.
Οι µισθωτοί των 600 ευρώ για πρώτη φορά µε αριστερή κυβέρνηση θα πληρώνουν φόρο. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µε
ετήσιο εισόδηµα άνω των 32.000 ευρώ θα πληρώσουν πρόσθετο
φόρο από 350 ευρώ έως και 8.851 ευρώ για εισοδήµατα µέχρι
100.000 ευρώ και σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και οι επιβαρύνσεις από τις εισφορές για την κύρια σύνταξη που συνδέονται πλέον µε το εισόδηµα.
Η συνολική φορολογική επιβάρυνση ενός φυσικού προσώπου,
ελεύθερου επαγγελµατία που διατηρεί ατοµική επιχείρηση θα
είναι πολύ µεγαλύτερη από την φορολογική επιβάρυνση µιας
εταιρείας.
Με χθεσινή σας τροπολογία χιλιάδες µικρές επιχειρήσεις και
επαγγελµατίες που είχαν συντελεστή 26% για κέρδη έως 50.000
ευρώ, πλέον θα φορολογούνται µε 29%. Μιλάµε πλέον για την
απόλυτη φορολογική καταιγίδα που θα πλήξει µε τρόπο βίαιο
όλα τα νοικοκυριά, όλους τους Έλληνες επαγγελµατίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα βρίσκεται και πάλι σε
οριακό σηµείο. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγείται σε µια
ακόµα αποτυχηµένη διαπραγµάτευση, διότι µόνο αποτυχηµένη
µπορεί να χαρακτηριστεί µια διαπραγµάτευση που διαρκεί τόσο
καιρό και τελικά φέρνει αυτά τα αποτελέσµατα.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, κύριε Τσακαλώτο, «καήκαµε», γιατί
βρισκόµαστε στον Μάιο χωρίς κανένα αποτέλεσµα. Οι περίφηµες
κόκκινες γραµµές αποδείχθηκαν για µια ακόµα φορά ψεύτικες.
Από το ύψος του αφορολόγητου µέχρι τις περικοπές των συντάξεων τίποτα απ’ όσα έχετε πει δεν ισχύει. Είστε πλήρως αναξιόπιστοι και η Ελλάδα, δυστυχώς, βουλιάζει σε αυτήν την
αναξιοπιστία.
Η κατεδάφιση δεν περιορίζεται µόνο στην οικονοµία. Διατρέχει
πλέον όλες τις πλευρές της ελληνικής κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει γιατί η χώρα µπήκε ξανά σε ύφεση. Η Ελλάδα
µέσα σ’ αυτό το περιβάλλον γυρίζει πίσω πολλές δεκαετίες. Και
έχουµε µπροστά µας να αντιµετωπίσουµε µια κυβέρνηση που
είναι βαθιά αντιµεταρρυθµιστική, αντιαναπτυξιακή, µια κυβέρνηση που επαναφέρει τη χώρα σε ένα χρεοκοπηµένο παρελθόν,
που στραγγαλίζει τη δηµιουργικότητα, πνίγει κάθε τι παραγωγικό, προσοδοφόρο και υγιές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν την Κυβέρνηση εµφανίζονται η µία µετά την άλλη όλες οι παθογένειες του παρελθόντος. Ενσαρκώνετε και εκφράζετε ό,τι πιο συντηρητικό, ό,τι πιο
αµοραλιστικό πολιτικά έχει εµφανιστεί στη µεταπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Κεφαλογιάννη, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Η ελαστική σας συνείδηση ψηφίζει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και υπηρετεί τυφλά, χωρίς κανέναν ενδοιασµό, το µόνο σας
στόχο που είναι η παραµονή σας στην εξουσία. Αυτό σας ενώνει,
αυτά σας συντηρεί. Όσο πιο γρήγορα αποχωρήσετε τόσο το καλύτερο για τον τόπο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος για δέκα
λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αρχίσω µε µια κριτική που έφτασε
στα αυτιά µου, ότι κρύβοµαι, ότι δεν είµαι έτοιµος να αντιµετωπίσω
τα ιερά τέρατα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Και πού
πάω να κρυφτώ; Πάω να δω τον Βόλφγκανγκ Σόιµπλε και τον Πολ
Τόµσεν για να έχουµε ήσυχη την ψυχή µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και όταν πηγαίνω στον Βόλφγκανγκ µας και τον Πολ µας –που
προφέρεται «Πουλ»-, τους λέω -εκεί που µου δίνουν και τον
καφέ- «σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προστασία που µου δίνετε από τον κ. Λοβέρδο και τον κ. Βρούτση».
Να µιλήσουµε λίγο σοβαρά. Τον τελευταίο µήνα και τι δεν
έχουµε ακούσει; Ότι θα αποτύχει η διαπραγµάτευση, ότι επιστρέφουµε στην κρίση, ότι είναι πάλι µέρες Ιουλίου, ότι τελειώνει
η Κυβέρνηση. Μερικές εφηµερίδες γράφουν ότι θα έχουµε εκλογές, µερικές εφηµερίδες γράφουν ότι θα έχουµε και εκλογές και
δηµοψήφισµα και µερικές εφηµερίδες -που δεν τους φτάνει
αυτό- γράφουν ότι θα έχουµε και εκλογές και δηµοψήφισµα και
ανασχηµατισµό, όλα µαζί.
Θα ήθελα, επειδή αυτά δεν µου φαίνονται και τόσο σοβαρά,
να σας δώσω µια εικόνα της διαπραγµάτευσης και ποια είναι η
πραγµατική εικόνα. Η πραγµατική εικόνα είναι ότι πηγαίνω τη
Δευτέρα στο Eurogroup για να παρουσιάσω τις θέσεις της ελληνικής Κυβέρνησης και τη λήξη των συµφωνηθέντων του καλοκαιριού. Όλοι οι θεσµοί έχουν πειστεί ότι αυτά που υποσχεθήκαµε,
τα κάναµε. Υπάρχει µία εξαίρεση σ’ αυτό που θα συζητηθεί, δηλαδή υπάρχει µία παρένθεση που πρέπει να συζητήσουµε κι
έχουµε κάνει αυτά που υποσχεθήκαµε.
Η διαφορά είναι ότι σ’ αυτό το δηµοσιονοµικό πακέτο και τις
µεταρρυθµίσεις -για τις οποίες θα έχουµε τον καιρό να µιλήσουµε αργότερα, όταν έρθουν τα άλλα νοµοσχέδια- το δηµοσιονοµικό πακέτο εµείς και οι Ευρωπαίοι λέµε ότι θα φτάσει σε ένα
πλεόνασµα το 2018 του 3,5% και το ΔΝΤ λέει ότι το πλεόνασµα
θα είναι 1,5%.Γι’ αυτό ζήτησε το ΔΝΤ να πάρουµε, υπό αίρεση,
µέτρα της τάξης του 2%.
Εµείς εξηγήσαµε –και η θέση µας δεν έχει αλλάξει- κι έχουµε
πείσει τους πιο πολλούς, απ’ ό,τι βλέπετε από τις ανακοινώσεις
και κοµµάτων της Σοσιαλδηµοκρατίας στην Ευρώπη, αλλά και
του Λαϊκού Κόµµατος, ότι αυτά δεν γίνονται συνταγµατικά. Επιπλέον, τους έχουµε πείσει ότι έστω και λίγο παραπάνω από τα
5,4 δισεκατοµµύρια, δηλαδή το 3%, που έχουµε συµφωνήσει, θα
ήταν αντιπαραγωγικό και από οικονοµική και από κοινωνική
άποψη.
Και αυτό το θέµα µπήκε για να βρούµε έναν συµβιβασµό,
αυτόν τον µηχανισµό, που οι δικοί µας αριθµοί και οι αριθµοί της
Eurostat λένε ότι δεν θα χρειαστούν.
Εσείς, οι κύριοι και κυρίες που ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, τι λέτε; Η Eurostat έχει δίκιο ή το ΔΝΤ;
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Επιπλέον, τι λέτε; Πρέπει να τα πάρουµε αυτά τα µέτρα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πες µας πρώτα εσύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μη διακόπτετε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Γιατί
στην προηγούµενη συζήτηση εδώ, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ανακοίνωσε το γράµµα µου που καλούσα το ΔΝΤ να πάρει µέρος
στο πρόγραµµα, ήθελε µάλλον να σας θυµίσει τι ψηφίσατε το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία ψηφίσατε να είναι µέσα το ΔΝΤ.
Φαντάζοµαι τώρα –για να µιλήσω µόνο για τους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας- ότι αυτή η αποκάλυψη σας είχε συγκλονίσει
τόσο πολύ, µε το χαρτί που κούνησε, που περιµένω αύριο να σας
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ανακοινώσει ότι ο Πάπας είναι ακόµα καθολικός και ο Βαρθολοµαίος δεν είναι ή να σας ανακοινώσει ότι στο νότιο ηµισφαίριο
έρχεται ο χειµώνας, ενώ σε εµάς δεν έρχεται.
Άρα, στο 2% δεν υπάρχουν αυτά τα µέτρα. Εµείς θα προτείνουµε τον µηχανισµό αυτόν, που έχει εξηγηθεί και συζητάµε, και
ζητάω τη βοήθειά σας και την υποστήριξη. Υποστηρίζετε την ελληνική Κυβέρνηση ενάντια στο ΔΝΤ, ότι αυτό δεν χρειάζεται και
δεν χρειάζεται να πάρουµε άλλα µέτρα, ή όχι; Υποστηρίζετε τους
δικούς µας υπολογισµούς και της Κοµισιόν ή όχι; Αυτό χρειάζεται
ξεκάθαρη κουβέντα. Δεν είναι να λέµε ότι εσείς φέρατε το ΔΝΤ.
Αυτή είναι η διαµάχη. Οι πολιτικοί που είναι σοβαροί απευθύνονται στα πολιτικά επίδικα και δεν πετάνε την µπάλα στην εξέδρα,
κύριε Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ξέρεις τι µήνας είναι; Είναι ο µήνας
που καήκαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, ησυχία.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πάµε,
λοιπόν, τώρα στη θέση του ΔΝΤ, αφού σας είπα τη θέση της Ελλάδας.
Η θέση του ΔΝΤ, όπως καταλαβαίνετε, είναι ότι µας πιέζει γι’
αυτόν τον µηχανισµό. Όπως, όµως, θα διαβάσατε από την επιστολή της Λαγκάρντ, επίσης –και πιο πολύ λέω εγώ, υπάρχουν
πολλαπλές αναγνώσεις γι’ αυτήν την επιστολή- πιέζει τους Ευρωπαίους να δώσουν κάτι για το χρέος.
Έχουµε και τη στάση κάποιων χωρών στην Ευρώπη –για να τελειώσω το τρίγωνο- όπως η Γερµανία, που λέει ότι ουσιαστικά
θέλει ένα µη εφικτό τρίγωνο. Γιατί η Γερµανία λέει: «εγώ θέλω
οπωσδήποτε συµφωνία, θέλω οπωσδήποτε το ΔΝΤ µέσα και
θέλω οπωσδήποτε να µη δώσω πάρα πολλά για το χρέος».
Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα τρία πράγµατα δεν µπορούν να
ισχύουν ταυτόχρονα.
Άρα, η ελληνική θέση είναι ότι εµείς έχουµε κάνει αυτά που
έχουµε υποσχεθεί και άρα, το ΔΝΤ και η Γερµανία πρέπει να συζητήσουν και να δώσουν µια λύση που είναι εφικτή, που θα δώσει
µια λύση στο χρέος, που θα µας δώσει έναν καθαρό διάδροµο
και για τους επενδυτές και για τους πολίτες.
Γιατί το πακέτο που θα έρθει, που θα είναι και τα µέτρα και οι
µεταρρυθµίσεις, αλλά και το χρέος, πρέπει να είναι αξιόπιστο όχι
µόνο για τους θεσµούς, όχι µόνο για τους πιστωτές, αλλά πρέπει
να είναι αξιόπιστο και για τον ελληνικό λαό. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες πού πηγαίνουν, ποιος είναι αυτός ο καθαρός διάδροµος, να ξέρουν και οι επενδυτές, για να φύγουµε από αυτόν τον
φαύλο κύκλο που µας έβαλαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία το
2010. Να επιστρέψουµε σε έναν ενάρετο κύκλο και να µπορούµε,
µε επενδύσεις, να κοιτάξουµε µπροστά και να µπορούµε να κάνουµε αυτά που υποσχεθήκαµε –της κ. Κεφαλογιάννη της ξεφεύγει ότι είχαµε µια εκλογική µάχη µεταξύ του Γενάρη και σήµερα–,
αυτά που υποσχεθήκαµε στην τελευταία εκλογική αναµέτρηση
κι όχι στην προτελευταία αναµέτρηση.
Τι υποσχεθήκαµε; Ότι θα κάνουµε το πρόγραµµα που συµφωνήσαµε, θα διαπραγµατευτούµε σκληρά για µερικά πράγµατα και
µετά, όταν τελειώσει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τελειώσει η πρώτη αξιολόγηση και πάρουµε κάτι από το χρέος, θα
µπορούµε να ξεδιπλώσουµε το Παράλληλό Πρόγραµµά µας, το
οποίο θα µπορέσει να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό για την
υγεία, κάτι τελείως διαφορετικό για την παιδεία, για το κοινωνικό
κράτος και για την κοινωνία.
Τελικά δεν θα µου φτάσουν τα δέκα λεπτά, κύριε Πρόεδρε,
οπότε θα περιµένω κάποια ανοχή. Σας το λέω από τώρα.
Τι διαπραγµατευτήκαµε και τι θα είχατε διαπραγµατευτεί εσείς
στα δύο θέµατα που συζητάµε αυτήν τη στιγµή, δηλαδή το
ασφαλιστικό και το φορολογικό; Τι έχει γίνει στο ασφαλιστικό;
Κατ’ αρχάς έχουµε την εθνική σύνταξη. Αυτό είναι η µάχη των
µαχών εναντίον των νεοφιλελεύθερων, γιατί οι νεοφιλελεύθεροι
δεν θέλουν µε τίποτα την εθνική σύνταξη που την παίρνουν όλοι
ανεξαιρέτως. Και γι’ αυτό πίεζαν για τρεις µήνες τον Γιώργο Κατρούγκαλο, ώστε να µην υπάρχει αυτή η εθνική σύνταξη, αλλά
να την παίρνεις ανάλογα µε το εισόδηµα.
Γιατί αυτό που θέλουν οι νεοφιλελεύθεροι είναι η εθνική σύνταξη να είναι µόνο για τους φτωχούς και οι πλούσιοι να αποφασίζουν αναλόγως. Όταν αισθάνονται γενναιόδωροι, να παίρνουν
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περισσότερα και όταν δεν αισθάνονται τόσο γενναιόδωροι, να
παίρνουν λιγότερα. Αυτή είναι η µάχη που έδωσε ο Γιώργος Κατρούγκαλος για να υπάρχει εθνική σύνταξη.
Πιστεύει κανένας ότι η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ θα είχαν
δώσει αυτή τη µάχη; Ή πιστεύουν ότι θα είχαν δώσει άλλες
µάχες, όπως για το επικουρικό και για να µην υπάρχει η ρήτρα
µηδενικού ελλείµµατος, µε τον τρόπο που το λύσαµε εµείς, για
να µην υπάρχει µεγάλη κοινωνική επίπτωση; Ή πιστεύει κανένας
ότι όντως, κύριε Καραθανασόπουλε, θα µειωθούν τα ποσοστά
αναπλήρωσης; Αλλά δεν προσέχετε πολύ καλά τον κ. Κατρούγκαλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εσάς προσέχω!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αυτό
που κάνουµε είναι ότι µειώνεται πολύ το ποσοστό αναπλήρωσης
για τους πλουσίους όχι για τους φτωχούς. Διαβάστε τι λέει το
νοµοσχέδιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Με τα 1.000 ευρώ πλούσιοι;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τα 1.300 είναι οι πλούσιοι;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πηγαίνουµε τώρα στο αφορολόγητο, για να µην µου πείτε ότι κρυβόµαστε. Είπαµε ότι η πρότασή µας για τις συντάξεις είναι και
αναδιανεµητική και προσπαθεί να προστατεύσει τα πιο λαϊκά
στρώµατα.
Πάµε στο αφορολόγητο. Πρώτα να συµφωνήσουµε να µην χάσουµε το δάσος από τα δέντρα. Είναι κάποιος που αµφισβητεί
ότι το ποσοστό του αφορολόγητου είναι από τα µεγαλύτερα
αφορολόγητα σε όλη την Ευρώπη; Το αµφισβητείτε; Το αµφισβητείτε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τα 12.000;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ωραία,
δεν το αµφισβητείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αµφισβητούµε εσάς!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Άρα,
το πρώτο το κερδίσαµε. Μια αριστερή Κυβέρνηση κράτησε το
υψηλότερο αφορολόγητο σχεδόν σε όλη την Ευρώπη.
Δεύτερον, η δική µας πρόταση για 9.100 ευρώ…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το ΔΝΤ τα λέει αυτά!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα έχουµε κάποια προστασία; Θα συνεχιστεί αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχουµε αλλαγή
αυτή τη στιγµή, αλλά παρακαλώ!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι,
αλλά σας παρακαλώ να έχουµε κάποια προστασία, για να µπορώ
να µιλήσω. Δεν ακούω τον εαυτό µου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είστε ταραγµένος. Μην ταράζεστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είναι εκνευρισµένος ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Οικονόµου
παρακαλώ, να µην διακόπτουµε τον Υπουργό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Βρούτση, µου λέτε ότι κρύβοµαι. Μήπως εσείς κρύβεστε από την
πραγµατικότητα; Συνεχίζω, λοιπόν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν το είπα αυτό. Θα απαντήσω µετά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ, θα
σας παρακαλέσω να αποφεύγετε τις ρητορικές ερωτήσεις, διότι
σας διακόπτουν.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Με
διακόπτουν και τώρα µε διακόπτετε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εγώ σας παρακαλώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Συνεχίζω, εάν µου επιτρέψει και το Προεδρείο και η Αντιπολίτευση.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν σας λογοκρίνουν. Ηρεµήστε πια.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η πρότασή µας ήταν 9.100 ευρώ. Και κατεβάσαµε αυτή την πρόταση
σε µέσο όρο 8.800 ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι ένας που δεν έχει
παιδιά αυτήν τη στιγµή θα παίρνει από σήµερα 200 ευρώ λιγότερα το χρόνο και 100 ευρώ λιγότερα από την πρώτη µας πρό-
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ταση για τα 9.100 ευρώ. Κάποιος µε τρία παιδιά θα παίρνει ακριβώς το ίδιο µε σήµερα και σε σχέση µε την αρχική µας πρόταση
παίρνει 100 ευρώ παραπάνω.
Άρα, προσπαθήσαµε να κάνουµε έναν συµβιβασµό που προστατεύει τις οικογένειες µε τα παιδιά. Διότι εάν κοιτάξετε τα στοιχεία φτώχειας και τις πιθανότητες φτώχειας, τα παιδιά είναι το
µεγαλύτερο πρόβληµα. Και αυτός είναι ο συµβιβασµός.
Για να δούµε πόσο ταξική είναι η πρότασή µας για το φορολογικό πρέπει να πάρουµε µαζί και τον φόρο εισοδήµατος και την
εισφορά αλληλεγγύης. Εάν τα ξεχωρίσετε αυτά τα δύο, θα κάνετε λάθος. Η αλήθεια είναι σε τρία στοιχεία.
Σε όσους έχουν πάνω από δύο παιδιά υπάρχει µείωση φόρου
για όσους έχουν εισοδήµατα έως 60.000ευρώ.
Κύριε Καραθανασόπουλε, φαντάζοµαι ότι αυτό σας καλύπτει
ταξικά.
Σχετικά µε όσους έχουν δύο παιδιά ή ένα παιδί, συνολικά το
99% όσων έχουν δύο παιδιά και το 98% όσων έχουν ένα παιδί
έχουν µικρή έως µηδενική επιβάρυνση. Και από όσους δεν έχουν
παιδιά, συνολικά το 99% είτε έχει πολύ µικρή επιβάρυνση είτε
έχει όφελος.
Πάµε τώρα στους µικροεπιχειρηµατίες, που δεν µπορούσαµε
να τους δώσουµε το αφορολόγητο, αυτό που προσπαθήσαµε,
όπως λέτε. Αλλά αυτό που καταφέραµε είναι να µειώσουµε την
κλίµακα από το 26% στο 22%.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Με την τροπολογία το
κάνατε 29%.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Από
26% το κάναµε 22%.
Τελειώνω και ολοκληρώνω. Είπαµε από την αρχή ότι αυτή η
Κυβέρνηση έχει κόψει τη στρατηγική σε τρεις στρώσεις. Η µία
είναι αυτά που συµφωνήσαµε.
Μας λέτε αναξιόπιστους, µας λέτε ότι δεν µας πιστεύει κανένας. Ρωτήστε τους αρχηγούς των Σοσιαλιστών στην Ευρώπη ή
των Λαϊκών αν συµµερίζονται αυτά που λέτε. Όλη η Ευρώπη έχει
καταλάβει ότι αυτά που συµφωνεί αυτή η Κυβέρνηση µπορεί να
ήταν προβληµατικά, µπορεί να είχαν πολλά αγκάθια, αλλά εµάς
ο λόγος µας είναι συµβόλαιο. Αυτά είπαµε αυτά κάναµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεύτερον, διαπραγµατευτήκαµε σκληρά και στο φόρο εισοδήµατος και στο ασφαλιστικό. Κανένας δεν πιστεύει ότι εσείς θα είχατε προστατέψει τη βασική σύνταξη, κανένας δεν πιστεύει ότι
εσείς δεν θα είχατε κάνει τίποτα που να χτυπήσει τους αγρότες,
γιατί όλοι θυµούνται ότι στο δηµοψήφισµα που ήταν για τη λύση
του Γιούνγκερ, είπατε να ψηφίσουµε «ναι». Δεν το ξεχνάει ο ελληνικός λαός. Όλα αυτά που τώρα πολεµάτε είπατε στον ελληνικό λαό «Εµείς τα δεχόµαστε».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και τρίτον, δεν ξεχνάει ο ελληνικός λαός, όταν ακούει αυτά
που έχει ακούσει από εσάς, αλλά ακόµα περισσότερο από τον κ.
Θεοχάρη, που πραγµατικά βγήκα από τα ρούχα απ’ αυτά που
είπε, ότι «Θέλω οι συντάξεις να µην είναι κρατικές, αλλά να είναι
στον ιδιωτικό τοµέα».
Χάρη µου, να σε πάω στη Βρετανία, να σε πάω στους ανθρώπους που έχασαν τις συντάξεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες
και από τα προβλήµατα που είχαν. Όλος ο ελληνικός λαός ξέρει
αν θέλουµε δηµόσια υγεία, δηµόσια παιδεία, αν θέλουµε συντάξεις. Ξέρουν πού να κοιτάνε και πού να µην κοιτάνε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει η κ.
Παπαρήγα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, µε ανέφερε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τι όχι; Έχει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Παπαρήγα,
συµφωνείτε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βρούτση,
έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε ανέφερε προσω-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πικά ο Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, δεν είπα ποτέ ούτε είναι στη δική µου πολιτική
συγκρότηση να αναφέροµαι σε Υπουργούς και να λέω ότι κρύβονται. Απλά αναρωτήθηκα το πρωί εάν ο Υπουργός, ο κ. Τσακαλώτος, έχει το ηθικό σθένος να έρθει στην Αίθουσα να
υποστηρίξει την τροπολογία του.
Και το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό που υποσχεθήκατε
στον ελληνικό λαό περί αφορολογήτου -η πρώτη εξαπάτηση- δεν
ήταν τα 9.100. Κερδίσατε τις εκλογές υποσχόµενοι σε κάθε Έλληνα 12.000 αφορολόγητο και έρχεστε σήµερα και λέτε ότι η
πρότασή σας είναι 9.100; Δηλαδή, 9.100 ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριε Υπουργέ, ενδιάµεσα µεσολάβησε και κάτι άλλο. Σε όλα
τα δίκτυα –τηλεόραση και εφηµερίδες- παντού ήταν καταγεγραµµένη η δήλωσή σας ότι θα παραιτηθείτε και είναι η απόλυτη κόκκινη γραµµή για εσάς το 9.100 και σήµερα µας φέρνετε το 8.600.
Αυτό αναρωτιέµαι, δηλαδή για την ηθική σας δυνατότητα και σοβαρότητα να έρθετε σήµερα να υποστηρίξετε µια τέτοια τροπολογία.
Αυτό είπα, κύριε Πρόεδρε, αυτό είπα κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι µια µεγάλη αλλαγή.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και µαζί µε αυτό φέρνετε και αύξηση της φορολογίας στις επιχειρήσεις, από το 26% στο 29%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Βρούτση, επί προσωπικού…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Γι’ αυτά δεν απαντήσατε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βρούτση,
επί προσωπικού ζητήσατε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά µε το ότι επικαλείται τη Νέα Δηµοκρατία, εάν είναι µε
το ΔΝΤ ή µε τους θεσµούς, θα σας πω πολύ απλά ότι αυτή η παράταξη που λέγεται Νέα Δηµοκρατία είναι ένα κόµµα που διαχρονικά στηρίζει την Ελλάδα, πάνω απ’ όλα, πάνω από κοµµατικό
συµφέρον, τελείως διαφορετικά από εσάς. Και το συµφέρον της
Ελλάδας αυτήν τη στιγµή είναι να φύγετε από την Κυβέρνηση το
ταχύτερο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Βρούτση,
παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Καραθανασόπουλε, ζητάτε τον λόγο επί προσωπικού ή ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ζητώ τον λόγο επί προσωπικού. Κάτι µε ρώτησε ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Με ρώτησε ο κ. Τσακαλώτος πώς θεωρώ τα φορολογικά σας µέτρα. Εγώ σας ζήτησα
να µου πείτε ένα µέτρο που να θίγει τα συµφέροντα της αστικής
τάξης. Γιατί, µε βάση τη µαρξιστική θεωρία, την οποία ασπάζεστε, απ’ ό,τι ξέρω, στον καπιταλισµό υπάρχουν δύο τάξεις: η εργατική και η αστική και τα ενδιάµεσα στρώµατα. Από τα φορολογικά µέτρα δεν υπάρχει ούτε ένα µέτρο που να θίγει τα συµφέροντα της αστικής τάξης. Διατηρείτε τα ευνοϊκά σκανδαλώδη
προνόµια για τους εφοπλιστές και µάλιστα µε τον αναπτυξιακό
νόµο του κ. Σταθάκη θα δώσετε και νέα φορολογικά κίνητρα
στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παροµοίως ζητώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο,
επί προσωπικού;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Παροµοίως!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θέλω πάνω από τριάντα δευτερό-
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λεπτα. Ξεκίνησε, αναφερόµενος σε εµένα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λοβέρδο,
προηγουµένως παρακάλεσα και ενόχλησα τον Υπουργό να µην
κάνει ρητορικές ερωτήσεις, γιατί παράγονται θέµατα επί προσωπικού.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τις είχε κάνει, όµως!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Δεν παράγεται τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τι είπατε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Στον λόγο υπάρχουν ρητορικές ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ναι, αλλά αυτό
δηµιουργεί προβλήµατα και αφαιρούµε χρόνο από τις οµιλίες
των Βουλευτών.
Κύριε Λοβέρδο, σε τι συνίσταται το προσωπικό;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς τις είχε
κάνει τις προσωπικές αναφορές για κάτι που ειπώθηκε γι’ αυτόν,
αλλά δεν ήταν εδώ και του το µετέφεραν λάθος.
Ουδείς σας είπε ότι κρύβεστε σε σχέση µε την οµιλία σας σήµερα ή αύριο ή πού πάτε ή στα όργανα στα οποία συµµετέχετε.
Σας είπαµε ότι έχετε το 114 στο σχέδιο νόµου, ένα άρθρο από
το οποίο εισέπραττε το δηµόσιο, εσείς, από τους πολίτες 1,7 δισεκατοµµύρια και µε τροπολογία που ήρθε χθες το βράδυ από
εσάς, κύριε Υπουργέ, που παραβιάσατε τον λόγο που δώσατε
µαζί µε Σταθάκη και Κατρούγκαλο, ότι κάτω από τα 9.100 ευρώ
θα παραιτηθείτε, παίρνετε από τους ανθρώπους…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν το είπαν, λένε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Υπάρχει το βίντεο, παίζεται σε όλους
τους σταθµούς και τα sites από χθες το βράδυ.
Με την τροπολογία του µεσονυχτίου από τους ανθρώπους που
έχουν ετήσιο εισόδηµα από 8.638 ευρώ έως 9.100 ευρώ παίρνετε
200 εκατοµµύρια. Γκολ αυτοί, σέντρα εµείς! Άντε γεια, κύριε
Υπουργέ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ωραίος πολιτισµός! Μπράβο!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύρια Παπαρήγα,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο. Αναφέρθηκε και σε εµένα ο Υπουργός.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εκπροσωπεί κόµµα;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ζητώ τον λόγο, γιατί αναφέρθηκε σε εµένα ο Υπουργός. Να µιλήσω και εγώ και να απαντήσει ο κύριος Υπουργός.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ! Είναι
περίπου…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε στο γεγονός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ! Δεν
σας έδωσα τον λόγο. Θα µιλήσει η κ. Παπαρήγα, θα µιλήσει ο
κύριος Υπουργός και µετά θα πάµε στο προσωπικό.
Κυρία Παπαρήγα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Να µιλήσω και να απαντήσει συνολικά ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα µιλήσει ο
Υπουργός και µετά.
Κυρία Παπαρήγα, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
είναι σωστό αυτό που κάνετε, κύριε Πρόεδρε! Αφού απαντήσει,
θα πρέπει να απαντήσω κι εγώ. Θα ζητήσω κι εγώ τον λόγο επί
προσωπικού. Εγώ ζητάω προσωπικά, συγγνώµη από την κ. Παπαρήγα. Δεν είναι σωστό αυτό που έγινε, αλλά αφού πήραν τον
λόγο επί προσωπικού και µου έκαναν επίθεση, πρέπει να απαντήσω.
Σας ζητάω συγγνώµη, κυρία Παπαρήγα. Εσείς έχετε δίκιο,
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αλλά αυτό…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Κύριε Τσακαλώτο, δεν απαντάτε
καλύτερα στον κόσµο που είναι συγκεντρωµένος έξω; Έχει σηµασία να απαντάτε στον έναν ή τον άλλον Βουλευτή; Όµως η
ευαισθησία σας είναι αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εφόσον η κ. Παπαρήγα είναι ήδη στο Βήµα, θα µιλήσει και µετά θα σας δώσω
τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα
έχει ξεχάσει όλος ο κόσµος ποια ήταν η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν θα το έχει ξεχάσει, κύριε Τσακαλώτο. Είναι στο Βήµα. Δεν είναι σωστό.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
είναι σωστό αυτό που κάνετε. Δεν είναι σωστό, κύριε Πρόεδρε,
αυτό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Να απαντήσει στον κόσµο που
είναι έξω.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
είναι σωστό. Θέλω να µιλήσω για ένα λεπτό. Ακούστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ζητήσατε τον
λόγο, όταν η κ. Παπαρήγα ήταν εδώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι,
σας τον ζήτησα αµέσως, αλλά πήρε άλλος τον λόγο και έκατσα
κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εµένα δεν µου το
είπατε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι,
κύριε Πρόεδρε! Δεν βλέπετε. Θέλω ένα λεπτό. Αφήστε µε για ένα
λεπτό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ! Κυρία
Παπαρήγα;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Ορίστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εγώ σας έδωσα
τον λόγο. Αν θέλετε να τον παραχωρήσετε, δεν έχω αντίρρηση.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Κοιτάξτε να δείτε, εµείς δεν παίζουµε θέατρο µέσα στη Βουλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Γιατί, εµείς παίζουµε;
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ε, εντάξει!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Έχω δικαίωµα να το πω, κύριε
Μαντά. Δεν παίζουµε θέατρο. Λοιπόν, ας µιλήσει ο κύριος Υπουργός, γιατί είδα ότι η ευαισθησία που υπάρχει εδώ είναι επί προσωπικού, ο ένας για τον άλλον. Δεν σας νοιάζει τι γίνεται έξω από
αυτήν την Αίθουσα και να απαντήσετε εκεί ,όχι να δικαιολογήσετε. Δεν σας νοιάζει. Λοιπόν, εγώ τον αφήνω να πάρει τον λόγο
και να απαντήσει στα προσωπικά που δηµιουργήθηκαν. Τι προσωπικά; Πολιτικά ζητήµατα είναι αυτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να µιλήσω
πριν µιλήσει ο Υπουργός, γιατί πρέπει να απαντήσει και σε µένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μια στιγµή. Η έννοια του προσωπικού συνίσταται εάν έχει πει κάτι που σας έχει
θίξει. Αν έχει πει κάτι το οποίο ερµηνεύει ως θέση πολιτική, δεν
είναι προσωπικό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Αναφέρθηκε σε µένα και
είπε κάτι που δεν είπα εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν συνιστά προσωπικό λόγο αυτό που λέτε. Αν σας έχει θίξει, να σας δώσω τον
λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Αναφέρθηκε σε αυτά που
είπα, λέγοντας πράγµατα που δεν είπα εγώ. Κύριε Πρόεδρε, σας
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ. Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο, αλλά σας παρακαλώ, να αποφεύγετε
τις ρητορικές ερωτήσεις.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μα, αναφέρθηκε σε αυτά
που είπα. Πρέπει να µου δώσετε την ευκαιρία να απαντήσω.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ένα
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λεπτό θα κάνω. Αν µε είχατε αφήσει όταν είχα ζητήσει τον λόγο,
θα είχαµε τελειώσει τώρα. Ένα λεπτό θέλω µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι
δυνατόν αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Τσακαλώτο,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αφού
φωνάζει. Τι να πω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα µιλήσει ο
Υπουργός. Παρακαλώ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα το κάνετε δύο φορές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας είπα, δεν συνιστά προσωπικό λόγο αυτό που λέτε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μίλησαν όλοι και φιµώνετε
µόνο εµένα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Από πού και ως πού; Δεν
υπάρχει κανένας λόγος να το κάνετε αυτό, για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ.
Δεν συνιστά προσωπικό αυτό που λέτε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, διαστρέβλωσε αυτά που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν µπορεί να κατευθύνετε εσείς τη συνεδρίαση.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Διαστρέβλωσε αυτά που
είπα, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ. Δεν
συνιστά προσωπικό αυτό που είπε για εσάς.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μόνο τριάντα δευτερόλεπτα ζητάω. Θα είχαµε τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μα, τι θέλετε δηλαδή; Να υποχωρούν όλοι για εσάς; Δεν µπορώ να καταλάβω δηλαδή τι ζητάτε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Μα είναι δυνατόν να έχουν
µιλήσει όλοι και να φιµώνετε εµένα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Πείτε µου σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δώστε µου ένα λεπτό να
σας εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όχι, πείτε µου σε
τι συνίσταται το προσωπικό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, το άρθρο 67 µου δίνει ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Πείτε µου σε τι συνίσταται το προσωπικό, για να σας δώσω τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δώστε µου ένα λεπτό το
µικρόφωνο, να σας εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Πείτε µου σε τι συνίσταται το προσωπικό. Αυτό λέει ο Κανονισµός.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Το άρθρο 67 µου δίνει ένα
λεπτό για να εξηγήσω σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είπα, θα πείτε
πρώτα σε τι συνίσταται το προσωπικό και µετά. Πείτε σε τι συνίσταται.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ο κύριος Υπουργός…
Ανοίξτε µου το µικρόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είπα: Σε τι συνίσταται το προσωπικό;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ανοίξτε µου το µικρόφωνο, να σας εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο Κανονισµός λέει
ότι ο Προεδρεύων ή ο Πρόεδρος ερωτά σε τι συνίσταται το προσωπικό. Σας ρωτώ λοιπόν.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ο Κανονισµός µου δίνει
ένα λεπτό µε το µικρόφωνο ανοιχτό. Για ένα λεπτό λέει το άρθρο
67…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν δίνει ένα
λεπτό χωρίς να πείτε τι, γιατί θα µπορούσαν και οι τριακόσιοι
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Βουλευτές να πουν αυτό το πράγµα, να τους δώσουµε ένα
λεπτό. Το προσωπικό σε τι συνίσταται;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Λέει ο Κανονισµός, κύριε
Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο Κανονισµός λέει
να αναλύσετε σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε
µου ένα λεπτό να εξηγήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ωραία, σας δίνω
τον λόγο. Πείτε µου, όµως.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Αυτό σας λέω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σε τι συνίσταται το
προσωπικό;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Ο Κανονισµός λέει ότι έχω ένα λεπτό να εξηγήσω σε
τι συνίσταται. Ο κύριος Υπουργός, ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε
σε µένα και κατά την προσφιλή του πρακτική χρησιµοποίησε το
παράδειγµα της Μεγάλης Βρετανίας. Βεβαίως, µπορεί στη Μεγάλη Βρετανία να είναι έτσι τα πράγµατα. Όµως στην Ελλάδα ο
κόσµος νοµίζει ότι τα λεφτά του πάνε για τη σύνταξή του. Και µε
το σύστηµα το οποίο φέρνει η Κυβέρνηση δεν πάνε τα λεφτά του
για τη σύνταξή του. Τα παίρνει ο κρατικός προϋπολογισµός µαζί
µε µίζες, µε διαφθορά και µαζί µε σπατάλη.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αυτό είναι το προσωπικό; Ωραία. Εντάξει. Είδατε, λοιπόν, ότι το προσωπικό δεν
είναι αυτό.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Σας παρακαλώ ιδιαιτέρως να
µην απευθύνεστε µε ονόµατα, γιατί δεν βοηθάει.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θέλω
να ξεκαθαρίσω δύο, τρία πράγµατα µε ήρεµους τόνους. Το µόνο
µη ήρεµο που θέλω να πω είναι ότι κάπου ανάµεσα στον Γενάρη
και στον Σεπτέµβρη θα πρέπει να υπήρξε µια µύγα τσε-τσε που
πήγε στη Συγγρού, γιατί φαίνεται να µην έχετε καταλάβει ότι
υπήρχαν µετά από τις εκλογές του Γενάρη και οι εκλογές του Σεπτέµβρη. Μην µας λέτε για 12.000 ευρώ αφορολόγητο όταν ξέρετε ότι αυτό ήταν υπόσχεση του Γενάρη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Α, εντάξει! Συγνώµη!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι,
κύριε Οικονόµου, ακριβώς. Γιατί εµείς πηγαίνουµε µε πρόγραµµα. Και πήγαµε και αυτό υποσχεθήκαµε. Αυτό είναι το
πρώτο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας παρεξηγήσαµε. Συγνώµη!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεύτερον, εγώ είµαι έτοιµος να το θέσουµε στον ελληνικό λαό, αν
θεωρεί ότι έχω σθένος εγώ, και να απαντήσω είτε εδώ είτε στην
Ευρώπη. Και το βάζω στην κρίση του ελληνικού λαού το αν διαπραγµατευόµαστε σκληρά ή όπως λέτε εσείς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Επιχείρηµα είναι αυτό;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και νοµίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει δώσει την απάντηση για το ποιος
διαπραγµατεύεται και ποιος δεν διαπραγµατεύεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τέλος, θα ζητήσω από τον κ. Καραθανασόπουλο -γιατί δεν
έχουµε τον χρόνο να µπούµε σε λεπτοµέρειες- να δει πού ήταν ο
ανώτατος συντελεστής φορολογίας, πού ήταν ο ανώτατος συντελεστής για την εισφορά αλληλεγγύης και πού είναι τώρα και να
µου πει αν αυτό είναι ταξικό ή δεν είναι ταξικό. Και θα του ζητήσω
να κοιτάξει µε µεγαλύτερη προσοχή τον νόµο του Γιώργου του
Κατρούγκαλου για να δει πώς διανέµεται αυτή η µείωση του ποσοστού αναπλήρωσης. Αυτό κοιτάξτε και µετά να µου απαντήσετε.
Κλείνοντας, ξαναλέω, κυρία Παπαρήγα, ότι σας ζητώ συγνώµη
που έγινε έτσι. Σας παρακαλώ, όµως, µην µας θίγετε µε το να
λέτε ότι δεν µας νοιάζει τι κάνουν έξω. Κάθε µέρα όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αυτή την αγωνία γι’ αυτόν τον κόσµο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Παπαρήγα,
έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Στο τελευταίο δεν θα σας απαντήσω, κύριε Υπουργέ, γιατί τότε πραγµατικά θα δηµιουργηθεί
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θέµα επί προσωπικού και δεν θέλω.
Κάνετε προσπάθεια να γίνετε καλός ψαράς. Ρίχνετε συνέχεια
δολώµατα, περιµένοντας τα ψάρια να πιάσουν τα δολώµατα. Δεν
λέω, υπάρχουν και ψάρια που πιάνουν αυτά τα δολώµατα, αλλά
ακόµη δεν έχετε δει αυτό που θα δείτε το επόµενο διάστηµα. Τον
λαό δεν τον πιάσατε στον ύπνο. Έρχεται, όµως, ο δρόµος που
µπορεί να είναι της αντεπίθεσης και µπορεί να είναι σχετικά -µε
πολιτικά κριτήρια, όχι µε στενά, χρονικά- µακρύς και απαιτητικός.
Δεν έχετε δει ακόµη αυτό που πρέπει να δείτε. Και δεν µιλάµε
τώρα για κινήµατα στις πλατείες ή αγρυπνίες που γίνονται στο
Παρίσι κ.λπ.. Μιλάµε για κίνηµα που θα έχει τα πόδια εκεί που
πρέπει, στα εργοστάσια, στους τόπους δουλειάς, κατά κλάδο,
εκεί που πονάει τον πραγµατικό αντίπαλο του λαού, που δεν είσαστε µόνο εσείς, είναι µια ολόκληρη τάξη.
Μιλάµε για ένα κίνηµα που, βεβαίως, θα έχει συγκεκριµένα αιτήµατα σε κάθε φάση. Θα έχει ώριµα αιτήµατα, αυτά που αποφασίζουν οι εργαζόµενοι και όχι αυτά που µπορεί να επιβάλλει
το άλφα ή το βήτα κόµµα. Βεβαίως, το κίνηµα είναι µαζικό. Δεν
µπορεί και δεν πρέπει να είναι στενά κοµµατικό.
Όµως, µιλάµε για ένα κίνηµα που αν θέλει να έχει αποτελέσµατα, να εµποδίζει την εφαρµογή νόµων, όπου µπορεί, να ανατρέπει νοµούς και να αποσπά κατακτήσεις -βεβαίως, και µέσα
στα πλαίσια του καπιταλισµού υπάρχει η δυνατότητα να πάρεις
κάποιες προσωρινές κατακτήσεις- πρέπει να έχει δύο χαρακτηριστικά:
Πρώτα-πρώτα, πρέπει να έχει µία επιλογή. Και δεν εννοώ την
επιλογή της ψήφου αυτή τη στιγµή. Όταν εσείς λέτε «επιλογή»,
εννοείτε το τι θα ψηφίσει κανείς στις επόµενες εκλογές. Αυτός
είναι ο λογαριασµός που κάνετε. Δεν µιλάµε για αυτό. Μιλάµε για
επιλογή δρόµου ανάπτυξης, αν η ανάπτυξη θα γίνεται µε στόχο
τα κέρδη ή αν θα γίνεται µε στόχο τις ανθρώπινες ανάγκες.
Δεύτερον, πρέπει να βασίζεται και σε µια κατανόηση ποιος
είναι ο παραγωγός του πλούτου και των υπηρεσιών σε αυτόν τον
τόπο και σε κάθε τόπο που υπάρχει ο καπιταλισµός.
Αυτό που λέει το σύνθηµα -που δεν αρκεί, βέβαια, να το δει
κανείς σαν ένα σύνθηµα, πρέπει να κατανοήσει την ουσία«Χωρίς εσένα εργάτη γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη µπορείς χωρίς
αφεντικά», είναι ότι αν δεν υπάρχει αυτή η κατανόηση, δεν υπάρχει η δυνατότητα σήµερα απόσπασης κάποιων κατακτήσεων και
παρεµπόδισης µέτρων.
Κύριε Τσακαλώτο, εµείς δεν σας εγκαλούµε -και το λέω γενικά
για την Κυβέρνηση- από την ίδια αφετηρία που σας εγκαλούν τα
άλλα κόµµατα σε αυτήν τη Βουλή. Δεν σας λέµε ότι ως άνθρωποι, ως Βουλευτές, ως Υπουργοί είσαστε ψεύτες και απατεώνες.
Ψέµατα, όµως, και εξαπάτηση κάνετε αναπόφευκτα µε την πολιτική που έχετε. Δεν µπορείτε να πείσετε τον ελληνικό λαό -και
τον έχετε πείσει και εγώ σας λέω η αγανάκτηση ακόµα, σε άµεσο
διάστηµα, δεν θα εκφραστεί και σε πολιτική φθορά- δίχως ψέµα,
δίχως εξαπάτηση και δίχως δολώµατα.
Θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε το εξής: Άραγε, το κυρίως ψέµα
ήταν ότι υποσχεθήκατε δέκατη τρίτη σύνταξη, ότι υποσχεθήκατε
κατώτατο 751 ευρώ; Μπορεί να ήταν και συνειδητό ψέµα. Δεν
µπορώ να το ξέρω αυτό. Μπορεί να ήταν αυταπάτη, να βλέπατε
το ανάστηµά σας ίδιο µε τον ίσκιο σας. Μπορείτε να µου πείτε
ότι, ναι, πιστεύαµε ότι µπορούµε να το δώσουµε αυτό. Δεν έχω
αποδείξεις να πω ότι ήταν συνειδητό ψέµα.
Όµως, το Πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, που ήταν ψίχουλα εµείς τα είπαµε τότε- βασιζόταν σε ένα πολύ πιο χοντρό ψέµα
και σε µεγαλύτερη εξαπάτηση. Και αυτά τα λέγατε κι όταν ακόµα
ήσασταν 4% και µπορεί να µην πρόσεχε ο άλλος. Όµως, τώρα
που είστε Κυβέρνηση είναι επικίνδυνο.
Δεν µεταλλαχθήκατε. Αποκαλυφθήκατε ως Κυβέρνηση. Δεν
συµφωνούµε ότι µεταλλαχθήκατε.
Ποια ήταν τα ψέµατα και οι µύθοι που χρησιµοποιήσατε; «Κυβέρνηση της Αριστεράς – Ο άνθρωπος πάνω από τα κέρδη». Κοιτάξτε, ή ο άνθρωπος θα υπάρχει ή τα κέρδη. Αυτά είναι αντίθετα,
ανταγωνιστικά. Δεν µπορεί να υπάρχουν και τα κέρδη τα καπιταλιστικά και ο άνθρωπος όχι να είναι από κάτω, αλλά να είναι από
πάνω. Είναι άλλο πράγµα αν µε την πάλη του ο εργαζόµενος
µπορεί να πετύχει έναν καλύτερο µισθό σε κάποια άλφα ή βήτα
φάση.
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Δεύτερο ψέµα και µύθος: «Ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός
δίχως ανατροπή». Αυτά ήταν τα χοντρά ψέµατα, τα οποία ήταν
δυσανάγνωστα για το λαό, δεν ήταν ευανάγνωστα. Ναι, στον λαό
έµεινε η δέκατη τρίτη σύνταξη. Σύµφωνοι. Και εγώ σας λέω ότι
δεν ήταν κατ’ ανάγκη συνειδητό ψέµα αυτό. Άλλα ήταν τα συνειδητά ψέµατα που λέγατε. Όταν λέγατε, παραδείγµατος χάριν,
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει Ευρωπαϊκή Ένωση των εργαζοµένων, όταν λέγατε -και λέτε- ότι µπορεί να καταργηθεί ο πόλεµος ο ιµπεριαλιστικός µε πολιτική συνεννόηση και µε την
εφαρµογή του διεθνούς δικαίου, αυτά δεν ήταν χοντρά ψέµατα
και χοντρή εξαπάτηση του λαού;
Εµείς για αυτά σας κατηγορούµε. Και σας ακούω. Άκουσα και
τον κ. Φίλη απ’ την επιτροπή. Μην κοιτάτε, µπορεί να µην είµαι
µέσα στη Βουλή, αλλά δεν χάνω επιτροπές της Βουλής. Τις παρακολουθώ. Και όλοι λέτε το ίδιο πράγµα και ο κ. Φωτάκης:
«Αυτά που λέει το ΚΚΕ δεν είναι άσχηµα, είναι και καλά. Αλλά δεν
είναι σήµερα ρεαλιστικά, δεν είναι εφικτά». Η διαφωνία µας, δηλαδή, είναι ότι εσείς κάνετε µεταρρύθµιση κι εµείς θέλουµε επανάσταση; Αυτή είναι η διαφωνία ανάµεσα στα δύο κόµµατα;
Μήπως είναι ότι εµείς θέλουµε εκατό πράγµατα να γίνουν κι
εσείς κάνετε είκοσι; Η διαφωνία µας είναι γιατί εσείς είσαστε στυλοβάτες αυτού του σάπιου συστήµατος και στο επίπεδο του πολιτικού συστήµατος και στο επίπεδο του κοινωνικοοικονοµικού.
Είσαστε οι στυλοβάτες! Δεν είναι ότι κάνετε λίγα. Μακάρι να ήταν
αυτή η διαφορά µας, εσείς να τρέχατε µε σαράντα χιλιόµετρα κι
εµείς να θέλαµε να τρέξετε µε εξήντα και ογδόντα. Δεν είναι αυτή
η διαφορά. Κι αυτό πρέπει να το καταλάβουµε.
Και µην µας απαντάτε µε τον ίδιο τρόπο που απαντάτε στα
άλλα κόµµατα. Λέτε, «το εφικτό». Δηλαδή, το εφικτό είναι αυτός
ο νόµος; Τροµονόµος είναι. Λαιµητόµος είναι. Το µόνο εφικτό
είναι να αφαιρούνται µισθοί, συντάξεις, να επιβάλλονται φόροι
κ.λπ..
Ε, όχι, κύριοι, διαφωνούµε. Εκεί διαφωνούµε. Δεν διαφωνούµε
στους ρυθµούς, ας πούµε, επίλυσης των προβληµάτων. Και, µάλιστα, έχετε και το θράσος να εµφανίζετε -εδώ είναι θράσος!- ότι
είσαστε οι κληρονόµοι των ταξικών και των κοινωνικών αγώνων
που έγιναν σε όλο τον 20ο αιώνα. Θα σας πω καθαρά τι είσαστε:
Ό,τι πιο υποχωρητικό, συµβιβαστικό και εκφυλισµένο εµφανίστηκε µέσα στις γραµµές της ταξικής πάλης, όχι έξω από αυτήν.
Είσαστε οι χειρότεροι επίγονοι του ευρωκοµµουνισµού και
άλλων σχετικών ρευµάτων. Γι’ αυτό σας πολεµάµε. Δεν σας πολεµάµε γιατί έχουµε κάποιες διαφορές µόνο στα αιτήµατα. Δεν
αµφισβητούµε ότι µπορεί να πάρετε πολύ καλό βαθµό στην αξιολόγηση. Εγώ σας λέω ότι θα πάρετε 10’ ή 20’, δεν ξέρω πώς βαθµολογούν.
Ο βαθµός και η επιτυχία είναι ανάλογα µε τα µέτρα που παίρνετε, τα αντιλαϊκά και τα αντεργατικά. Δύο κριτήρια έχουν, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους οι ευρωπαϊκοί θεσµοί -όπως
τώρα έχουν γίνει- και οι τεχνικοί µηχανισµοί και το ΔΝΤ. Καλά!
Ποια είναι η διαφορά; Ποια είναι τα κριτήρια τους; Τα ενιαία κριτήρια µπορεί να έχουν διαβαθµίσεις στους αριθµούς ή στους
ρυθµούς. Πρώτον, αυτό που ο καπιταλισµός µετατρέπει σε εµπόρευµα, την ικανότητα παροχής εργασίας στην εργατική δύναµη, να είναι όσο γίνεται πιο φθηνό και δεύτερον, να µην
υπάρχει κανένα εµπόδιο -ούτε τυπικό ούτε ισχνό- στην εκκίνηση
κεφαλαίων και στις επενδύσεις στην Ελλάδα, είτε είναι εγχώριο
είτε είναι ξένο κεφάλαιο. Η δυνατότητα, δηλαδή, να υπάρχουν
στην Ελλάδα οι πλήρεις όροι για την κερδοφορία των επενδύσεων.
Εµείς, λοιπόν, σας λέµε ότι, ναι, µπορεί να πάρετε 20’. Αυτό
για εµάς είναι µια επιπλέον απόδειξη της αντιλαϊκότητας των µέτρων που έχετε πάρει.
Δεύτερον, ναι, τρέχετε, «σκίζεστε» -µε συγχωρείτε για την έκφραση- για να προκαλέσετε επενδύσεις. Μα, δεν υπάρχει κυβέρνηση αστική, όπως λέµε εµείς, ή αστικό κόµµα ή κόµµα-στυλοβάτης του συστήµατος, που δεν θέλει επενδύσεις. Δεν ήθελε η
Νέα Δηµοκρατία, δεν ήθελε το ΠΑΣΟΚ ή τα άλλα κόµµατα; Μα,
αν δεν επανεκκινήσει η καπιταλιστική κερδοφορία πώς; Αυτό τι
απόδειξη είναι;
Διαψεύδετε, παραδείγµατος χάριν, τη Νέα Δηµοκρατία -και
καλά κάνετε τώρα µεταξύ σας-, γιατί λέτε, «Μας έχουν εµπιστο-
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σύνη οι εταίροι». Κι εµείς αυτό βλέπουµε, ότι σας έχουν εµπιστοσύνη. Εµείς, όµως, τρέµουµε µε το κριτήριο ότι οι εταίροι σας
έχουν εµπιστοσύνη. Τροµοκρατούµαστε, δεν πανικοβαλλόµαστε.
Καταλαβαίνετε µε ποια έννοια το λέµε.
Άλλη παραπλάνηση: Είπε τώρα ο κ. Τσακαλώτος ότι η νεοφιλελεύθερη αντίληψη -τώρα έχει γίνει η «ακραία νεοφιλελεύθερη»,
πρώτα είχαµε «φιλελεύθερη», την κάναµε «νεοφιλελεύθερη»,
µετά την κάναµε «ακραία νεοφιλελεύθερη», πάρα πολλές διαβαθµίσεις- δεν ήθελε την κατώτατη εθνική σύνταξη. Και την κατώτατη εθνική σύνταξη ήθελε και το κατώτατο εγγυηµένο εισόδηµα
ήθελε. Και αυτά ισοπεδώνονται προς τα κάτω. Πώς δεν τα ήθελε;
Δηλαδή, ο καπιταλισµός είναι µόνο νεοφιλελευθερισµός; Δεν
είναι αυτό που κάνετε εσείς σήµερα, να αναστυλώσετε τη χαµένη
τιµή της σοσιαλδηµοκρατίας; Δηλαδή, είναι ταξική, φιλολαϊκή πολιτική το να καθιερώσεις τη σύνταξη; Εγώ σας λέω ότι και 500
ευρώ να είχατε την κατώτατη σύνταξη, εµείς δεν θα τη θεωρούσαµε φιλολαϊκή, γιατί για εµάς η εργατική δύναµη και οι ανθρώπινες ανάγκες δεν είναι εµπόρευµα. Εσείς το χρησιµοποιείτε σαν
εµπόρευµα, που µπορεί να του δώσετε µια καλύτερη τιµή. Για
εµάς δεν είναι εµπόρευµα. Αυτό είναι το σύστηµα.
Λέτε στην Ευρώπη, εµείς έχουµε το πιο ψηλό αφορολόγητο.
Μα, κι εµείς αυτό σας λέµε, ότι τα µέτρα που παίρνονται στην
Ελλάδα, παίρνονται σε συνθήκες κρίσης. Και κρίση, όµως, να µην
είχαµε, τα ίδια µέτρα θα παίρνονταν. Βεβαίως. Η απαρχή των µέτρων που παίρνουµε εµείς τώρα, βρίσκεται κατ’ αρχήν στη δεκαετία του ’90. Όµως, είναι µέτρα τα οποία επιλέχθηκαν µετά την
κρίση του 1973. Στην Αγγλία προωθήθηκαν στην δεκαετία του
’80, όπως και στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Στην Ελλάδα τι έγινε; Χάρις ακριβώς στο εργατικό, στο συνδικαλιστικό κίνηµα -και θα το πούµε παρ’ότι δεν είναι σωστό να αυτοκοµπάζουµε- και στην ύπαρξη ενός Κοµµουνιστικού Κόµµατος,
το οποίο δεν έβαζε νερό στο κρασί του, ασκήθηκε πίεση και καθυστέρησαν αυτές οι µεταρρυθµίσεις. Και γι’ αυτό κάνει αυτοκριτική η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ότι υποχώρησε και δεν
έκανε τις µεταρρυθµίσεις. Και αυτά λέτε κι εσείς, ότι δεν έγινε η
µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού έγκαιρα. Αυτό έγινε στην Ελλάδα. Και επειδή δεν πέρασαν πιο σταδιακά τα µέτρα και λίγο
πιο ήρεµα, περνάνε τώρα µε τη µορφή σοκ. Όµως, δεν είναι
µέτρα της κρίσης.
Για να τελειώνω, η µεγαλύτερη εξαπάτηση που κάνετε στον
λαό -αυτή είναι η εξαπάτηση- είναι όταν λέτε ότι το µνηµόνιο
έφερε την ύφεση, ότι τα ασφαλιστικά ταµεία έχασαν τα αποθεµατικά τους γιατί δόθηκαν δάνεια στους «κολλητούς» και κάτι τέτοια.
Κοιτάξτε να δείτε, όχι ότι δεν υπάρχουν αυτά. Αποδεικνύεται,
όµως, αυτό που σας λέω. Γι’ αυτό και οδηγείτε στη συντηρητικοποίηση και στον εκφυλισµό ριζοσπαστικών συνειδήσεων, γιατί
κάνετε κριτική στο καπιταλιστικό σύστηµα, απολύτως συµβατή
στα πλαίσιά του και το ενισχύετε.
Όταν λέτε, παραδείγµατος χάριν -για να τελειώνω- ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέφυγε από τους αρχικούς της στόχους, τι
είναι; Από τη µια µεριά κάνετε κριτική, εκφράζετε ένα αριστερό
ακροατήριο, µία αριστερή παράδοση που επιβιώνει -αν και έχει
αλλοιωθεί πάρα πολύ, όποια υπήρχε- οπότε αρέσει αυτή η κριτική και την ίδια ώρα βάζετε τον λαό στο λούκι να σκέφτεται ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν καλή, χρήσιµη, αλλά τώρα πρέπει να
τη βοηθήσουµε να διορθωθεί.
Τα ίδια κάνετε και για το καπιταλιστικό σύστηµα. Όταν λέγατε
ότι ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός, τι µας προβάλατε; Μας
προβάλατε έναν καπιταλισµό ο οποίος θα αυτορυθµιζόταν, θα
αυτοδιορθωνόταν και θα γινόταν πιο ανθρώπινος.
Ακούστε να δείτε, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ξέρει
πάρα πολύ καλά σε ποια φάση είµαστε. Είµαστε σε φάση παγκόσµιας υποχώρησης του κινήµατος –και του ελληνικού- και ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι για να βγεις από τη φάση της
υποχώρησης, δεν βγαίνεις ούτε µε ένα γενικό σύνθηµα, ούτε µε
επιφανειακές κραυγές και εξεγέρσεις, ούτε µε ηχηρά συνθήµατα.
Εµείς, για να µιλήσουµε και για το εφικτό, σας έχουµε φέρει
εδώ, στη Βουλή, µία σειρά τροπολογιών και προτάσεων που δεν
ήταν άλµατα, αλλά µία ανακούφιση των εργαζοµένων. Ούτε αυτό
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το βρήκατε εφικτά.
Άρα, δεν είναι η διαπάλη µεταξύ µας, ότι εµείς είµαστε µη ρεαλιστές και εσείς είσαστε ρεαλιστές. Η διαπάλη είναι ανάµεσα
σε δύο ριζικά διαφορετικές γραµµές ανάπτυξης κ.λπ...
Τουλάχιστον η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ µας πολεµούσαν ακριβώς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, µε την ιδεολογία µας, τη θεωρία µας και αυτά που υποστηρίζαµε. Βέβαια και
αυτοί είχαν και την αποσιώπηση και τη διαστρέβλωση. Εσείς
τώρα δεν µας κάνετε τέτοια κριτική, αλλά γίνεται αντιπαράθεση
ανάµεσα στο εφικτό και στο ουτοπικό. Αυτό δεν το κάνετε για να
µας κάνετε το χατίρι. Αύριο και την καταστολή θα χρησιµοποιήσετε και εναντίον µας. Είµαστε βέβαιοι.
Αυτό, όµως, που κάνετε, το κάνετε για να περάσετε στον λαό
την υποταγή και τη χειραγώγηση, ότι αλλιώς µπορεί να τα καταφέρει σήµερα η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και αλλιώς εσείς.
Και γι’ αυτό δέχεστε τους χαιρετισµούς και τις θωπείες αυτών
τους οποίους µέχρι να γίνετε κυβέρνηση βρίζατε. Και τώρα έρχεστε και λέτε: «Εµάς µας αναγνωρίζουν ότι είµαστε φερέγγυοι».
Ε, λοιπόν -και αυτό πρέπει να ξέρει ο λαός- όσο αυτοί σας αναγνωρίζουν σαν φερέγγυους, τόσο ο λαός πρέπει να παλεύει ακριβώς µε όρους αντεπίθεσης, ρήξης και ανατροπής, µε ρεαλισµό,
βεβαίως. Σε ένα βράδυ δεν λύνονται όλα. Όµως, έχει σηµασία
πού θέλεις να πας και ποιον βλέπεις ως αντίπαλο. Αυτό έχει σηµασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Παπαρήγα.
Προτού δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Ένωσης Κεντρώων, τον κ. Καρρά, επειδή δηµιουργήθηκε ένα
θέµα προηγουµένως και µπορεί να δηµιουργηθεί ξανά, να µου
επιτρέψετε να διαβάσω το άρθρο 68, όσον αφορά στο προσωπικό ζήτηµα.
Το άρθρο 68, λοιπόν, παράγραφος 2 λέει το εξής: «Ο επικαλούµενος προσωπικό εις βάρος του ζήτηµα, ζητεί από τον Πρόεδρο
την άδεια να οµιλήσει». Στην παράγραφο 3 λέει: «Ο Πρόεδρος
µπορεί να µη δώσει τον λόγο, αν κρίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό
ζήτηµα». Στην παράγραφο 4 αναφέρει: «Εάν ο ενδιαφερόµενος
επιµένει και προκληθούν αµφιβολίες, ο Πρόεδρος µπορεί…» -εάν
το θέλει, δηλαδή- «…να ερωτήσει σχετικά τη Βουλή αµέσως. Εάν
ο Πρόεδρος κρίνει ότι µπορεί να δοθεί ο λόγος, ο ενδιαφερόµενος
καλείται να εκθέσει σε ένα λεπτό της ώρας το πρόβληµά του». Δηλαδή, πρώτα θα πει ποιο είναι το πρόβληµα, µετά δίνεται η έγκριση
και µετά του δίνεται το ένα λεπτό.
Γιατί το λέω αυτό; Διότι µε αυτό το ένα λεπτό θα µπορούσαν
και οι τριακόσιοι Βουλευτές να επικαλεστούν ένα λεπτό, γιατί
κατά την κρίση τους υπάρχει προσωπικό πρόβληµα για αυτούς,
οπότε η διαδικασία ακυρώνεται.
Θα σας παρακαλέσω, λοιπόν, όλους να σεβαστούµε τον Κανονισµό.
Ορίστε, κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Η σηµερινή συζήτηση µου θύµισε έναν παλιό µου καθηγητή
στη Νοµική Σχολή, ο οποίος ήταν του Δηµοσιονοµικού Δικαίου.
Τι µας έλεγε, λοιπόν, στο ξεκίνηµα, στην εισαγωγή του µαθήµατος; Ότι ο χειρότερος σύντροφος του ανθρώπου είναι ο φόρος.
Σήµερα, λοιπόν, βγαίνει το συµπέρασµα ότι εξίσου χειρότερος
σύντροφος του ανθρώπου είναι και οι ασφαλιστικές εισφορές.
Γιατί το λέω αυτό; Έχουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν επιδιώκει τίποτε άλλο παρά µόνο περικοπή και είσπραξη.
Το πρωί κατά τη συζήτηση της ένστασης αντισυνταγµατικότητας, εξέφρασα την άποψη ότι η αντισυνταγµατικότητα του παρόντος νοµοσχεδίου σε σχέση µε τις ασφαλιστικές εισφορές,
αφορά προεχόντως και κυρίως το άρθρο 78, διότι συνδέονται
απολύτως µε το εισόδηµα, χωρίς να αντικρίζονται αναλογικά οι
εισφορές οι οποίες θα εισπράττονται από το εισόδηµα αναλογικά
µε παροχές τις οποίες θα δίνει το ασφαλιστικό σύστηµα.
Έχει ισχυροποιηθεί µε την έννοια αυτή η αντίληψή µου, η
πίστη µου, ότι επιδιώκεται κάλυψη κενών, επιδιώκεται κάλυψη ελλειµµάτων και δεν επιδιώκεται ανταπόδοση στον πολίτη, ο
οποίος µετά από τόσα χρόνια κρίση βγαίνει λαβωµένος.
Και, πράγµατι, η προϊστορία του ασφαλιστικού συστήµατος το

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2016

αποδεικνύει αυτό. Αποδεικνύει ότι το ασφαλιστικό σύστηµα χρησιµοποιήθηκε από το πολιτικό σύστηµα ως χειραγωγός ασκήσεως πολιτικής, ως εργαλείο πολιτικής -και δεν θέλω να µιλήσω
και να θυµίσω πολλά- όπως ήταν η χρήση των αποθεµατικών των
ασφαλιστικών Ταµείων στο Χρηµατιστήριο. Χάθηκαν µεγάλα
ποσά, τα οποία αν είχαν αφεθεί να παραµείνουν µέσα στο σύστηµα, θα είχαν αποδώσει σήµερα. Δεν θέλω να θυµίσω τον
τρόπο των ατόκων καταθέσεων των αποθεµατικών των ασφαλιστικών Ταµείων στην Τράπεζα της Ελλάδος και το τελευταίο
απαύγασµα µε το γνωστό κούρεµα των οµολόγων που είχαν εξαναγκάσει τα ασφαλιστικά Ταµεία να έχουν δώσει τα αποθεµατικά
τους στο ελληνικό δηµόσιο για χρησιµοποίηση -και θα µου επιτρέψετε την έκφραση- αφρόνων πολλές φορές πολιτικών.
Φθάνουµε, λοιπόν, σήµερα να λέµε ότι πρέπει να µεταρρυθµίσουµε το ασφαλιστικό σύστηµα. Μα, η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος είναι µία και µοναδική: η επίτευξη
οικονοµικής ανάπτυξης. Όσο και να µιλάµε και να λέµε ότι θα περικόψουµε, θα αυξήσουµε φόρους και εισφορές, αυτά δεν µπορούν να εισπραχθούν. Δεν µπορεί να υπάρξει εισπραξιµότητα σε
αυτά τα ποσοστά τα οποία σήµερα επιχειρείτε να νοµοθετηθούν.
Δεν µπορεί να υπάρχει ανταπόδοση για απλούς λόγους.
Δεν θα φέρω το γνωστό παράδειγµα -θα είµαι πολύ σύντοµοςτων ελευθέρων επαγγελµατιών, επειδή κατά κόρον τα έχουµε πει
και τα γνωρίζουµε όλοι. Δεν οδηγεί µόνο σε φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή το σύστηµα αυτό, αλλά οδηγεί σε δραστικότατη
µείωση εισοδηµάτων, ούτως ώστε δεν θα µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του φορολογικού και ασφαλιστικού συστήµατος οι επαγγελµατίες. Έτσι, αντί να προσδοκούµε την
αύξηση των εσόδων -έστω δια της αυξήσεως την οποία προτείνει
η Κυβέρνηση- θα δούµε µείωση. Και αυτό θα δηµιουργήσει έναν
ατέρµονα φαύλο κύκλο. Σε λίγο καιρό θα χρειάζονται νέα µέτρα.
Σε λίγο καιρό θα µιλάµε για ένα νέο ασφαλιστικό. Σε λίγο καιρό
θα φτωχοποιήσουµε πια το σύνολο της Ελλάδας.
Θέλω να πω και κάτι άλλο το οποίο µε έχει ιδιαίτερα ενοχλήσει,
εάν όχι στεναχωρήσει, προσωπικά. Από τη µια πλευρά όλοι πιστεύουµε ή διακηρύσσουµε και εργαζόµεθα -και θα πω και από
την πλευρά των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, δεν έχω
εγώ την αντίληψη ότι δεν επιδιώκουν το καλύτερο- για το καλύτερο και από την άλλη έχουµε τη δηµιουργία νέων συνθηκών πελατειακού κράτους. Θα δώσω παραδείγµατα απτά, χθεσινά, εδώ,
µέσα στη Βουλή τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε. Και θα το
επαναλάβω και ας γίνω κουραστικός.Είναι η χθεσινή τροπολογία
για τους εκπαιδευτικούς εκείνους οι οποίοι θα πρέπει να παραιτηθούν τυπικά στις 4-5 Μαΐου, να µην τους προλάβει το ασφαλιστικό για να µην µειωθούν τα εφάπαξ ή οι συντάξεις.
Πρότεινα, λοιπόν, χθες, µε πλήρη πεποίθηση ότι αφού θεωρούµε ότι αδικούνται αυτοί οι άνθρωποι -κι εγώ το πιστεύω ότι
αδικούνται µετά από τριάντα, σαράντα χρόνια εργασιακού βίουαδικούνται όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες που βρίσκονται σε άλλες
κατηγορίες εργασιακού βίου ασφαλισµένων σε άλλα ταµεία.
Εποµένως, οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ που επιχείρησαν να διευθετήσουν την αποκατάσταση αυτής της αδικίας χθες, θα έπρεπε
να έχουν την αντίληψη –και να έχουν και την αξίωση αν θέλετενα καταψηφίσουν σήµερα το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Διότι δεν
µπορούµε να λέµε ότι αποκαθιστούµε αδικία σε έναν ορισµένο
κλάδο όταν αδικείται ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Και πράγµατι
αδικείται. Μπορώ να δώσω δεκάδες παραδείγµατα. Αυτό, λοιπόν,
είναι ένα χθεσινό παράδειγµα «καλής» νοµοθεσίας.
Θα σας δώσω ένα δεύτερο παράδειγµα καλής νοµοθεσίας, το
οποίο χθες δεν είχα εντοπίσει. Το εντόπισα χθες το βράδυ διαβάζοντας τον νόµο περί έρευνας.
Θέλετε να σας πω, κύριοι συνάδελφοι, τι έγινε; Θυµηθήκαµε
την εποχή Σηµίτη, τότε που είχε εισαχθεί νύχτα πάλι ένα επίδοµα
αποδοτικότητας, το οποίο έφτανε στο 120% των βασικών αποδοχών. Είναι ο ν. 3205/2003, κύριε Κουτσούκο. Θα τον γνωρίζετε,
φαντάζοµαι, πάρα πολύ καλά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν ήµουν εδώ εκείνη την περίοδο.
Με φάγανε στο εκλογοδικείο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Λόγω της εµπειρίας σας
αναφέροµαι σε εσάς, όχι λόγω της κοινοβουλευτικής σας παρουσίας.
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Με τον ν.3205/2003 είχε εισαχθεί ένα επίδοµα ανταποδοτικότητας, το οποίο άφηνε την ευχέρεια στους διοικούντας να φτάνουν µέχρι το 120% επί των αποδοχών. Και χθες δυστυχώς,
αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, το είδα µέσα στον νόµο που
ψηφίσαµε. Εµείς τον καταψηφίσαµε, εσείς τον υποστηρίξαµε. Το
είδα, λοιπόν, στο άρθρο 24 του νόµου περί έρευνας, που λέει ότι
δύναται η διοίκηση των ερευνητικών κέντρων να αποφασίζει την
παροχή του επιδόµατος ανταποδοτικότητας, το οποίο δεν ονοµάζει καν επίδοµα. Το ονοµάζει αµοιβή ανταποδοτικότητας.
Πήγα, λοιπόν, στην αιτιολογική έκθεση να δω τι είναι αυτό το
επίδοµα. Δεν το ήξερα. Το οµολογώ. Εκεί που µιλάγαµε για τροποποιούµενες διατάξεις δεν µου είχε τις διατάξεις του ν.
3205/2003 για να αναχθώ να δω τι έκρυβε. Αναγκάστηκα και το
ερεύνησα. Βρήκα λοιπόν, ότι εκεί επαναφέρετε ένα επίδοµα το
οποίο θα δοθεί ένα επίδοµα, µια αµοιβή ανταποδοτικότητας η
οποία φτάνει το 120% των αποδοχών του συνόλου των εργαζοµένων στα ερευνητικά κέντρα. Μπορεί να είναι άξιος ο µισθός
εκείνων οι οποίοι θα το απολαύσουν.
Από τη µια πόρτα, λοιπόν, ερχόµαστε και καλούµε το λαό να
υποστεί νέες θυσίες, να υποστεί νέα ταλαιπωρία, να ανεχθεί, να
σκύψει το κεφάλι για να συνεισφέρει στη χώρα και από την άλλη
ανοίγουµε πόρτες µε τις οποίες θέλουµε να εξυπηρετήσουµε κάποιες άλλες οµάδες φιλικά ενδεχόµενα διακείµενες –δεν το γνωρίζω- ή να τις κάνουµε φίλες µας τις οµάδες αυτές για να
δηµιουργήσουµε µια εδραία πολιτική πελατειακή βάση.
Αυτό, λοιπόν, σήµερα εγώ το καταγγέλλω από το Βήµα της
Βουλής όχι για τον τρόπο της καλής ή όχι νοµοθέτησης. Το καταγγέλλω γιατί από τη µια πλευρά δεν µπορούµε να δεχθούµε
ότι θα πρέπει ο λαός να υποστεί όλες αυτές τις θυσίες και από
την άλλη διά της πλαγίας να δίνουµε είτε προς αποκατάσταση
αδικιών –υποτίθεται!- είτε για προστασία κάποιων οµάδων αυτά
τα πράγµατα, έτσι, µε τόση απλοχεριά, χωρίς όµως να δηλώνουµε µέσα στη Βουλή ότι συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα.
Τρίτο χθεσινό παράδειγµα. Δεν θέλω να µπω στις διατάξεις
του νοµοσχεδίου. Έχουν αναλυθεί από τους συναδέλφους. Έχω
κι εγώ τις απόψεις µου, έχω καταλάβει τι γίνεται σε σχέση µε την
επιστροφή εκείνων των εισφορών που έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί. Όλα αυτά είναι γνωστά. Ξέρω τις επιβαρύνσεις που θα
έχουν οι νέοι επαγγελµατίες και οι παλιοί επαγγελµατίες.
Θέλω να πω όµως ένα τρίτο παράδειγµα το οποίο ήταν ιδιαίτερα ενοχλητικό κι αυτό. Χθες έγινε και παραβίαση του Συντάγµατος µέσα στη Βουλή, αν θέλετε να το ακούσετε. Έγινε
παραβίαση του Συντάγµατος, διότι διά της µεθόδου βουλευτικής
τροπολογίας ακυρώθηκε καταλογισµός για το Πανεπιστήµιο
Κρήτης. (MO)
Πού είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο; Ξέρετε ότι αυτή η διάταξη
δεν µπορούσε να έρθει από την Κυβέρνηση. Γιατί εάν ήταν κυβερνητική θα έπρεπε να τύχει της βασάνου της Επιστηµονικής
Επιτροπής της Βουλής. Και η Επιστηµονική Επιτροπής τη Βουλής –εάν σέβεται τον εαυτό της, που πιστεύω ότι τον σέβεται,
γιατί έχω διαβάσει τις εκθέσεις και έχω διαπιστώσει το επίπεδο
µε το οποίο λειτουργεί- δεν είχε παρά µονόδροµο. Θα έλεγε:
«Προσοχή, είναι αντισυνταγµατική». Διαγραφή καταλογισµού
ήθελε προηγούµενη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δηλαδή ανωτάτου δικαστηρίου.
Βρήκαµε, λοιπόν, τον τρόπο να γίνει αυτό µέσω βουλευτικής
τροπολογίας. Φαντάζοµαι - εάν θέλετε, πιστεύω- ότι οι συνάδελφοι Βουλευτές που υπέγραψαν την τροπολογία αυτή δεν γνώριζαν. Ενδεχόµενα τους παρουσιάστηκε ότι και εδώ αποκαθίσταται
µια αδικία. Βγάλαµε στην πάντα το Ελεγκτικό Συνέδριο, βγάλαµε
στην πάντα την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής και δώσαµε
άφεση αµαρτιών σε µια ποινική δικογραφία, η οποία ήρθε προ
ηµερών, ξέρουµε το περιεχόµενό της, ξέρουµε ποιους αφορά
και γιατί έγινε.
Μάλιστα, ολοκληρώνοντας –για να µην γίνοµαι κουραστικός
στο σηµείο αυτό- θα πω ότι έπρεπε να καταλογιστούν για έναν
και µοναδικό λόγο: Κάλυπτε µια σύµβαση παροχής ιατρικής περίθαλψης από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, λες και αυτοί ήταν
οι αριστοκράτες, οι εκλεκτοί, ενώ όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, δηµόσιοι υπάλληλοι και του ιδιωτικού τοµέα που έχουµε ασφάλεια
από τον κρατικό φορέα δεν έχουµε δικαίωµα να έχουµε µια κα-
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λύτερη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Δεν θα πω περισσότερα. Θα πω µόνο τούτο: Αυτή τη στιγµή
µέσα στη Βουλή µε έχουν συναντήσει πολλές οµάδες, όχι ενδιαφεροµένων αλλά θιγοµένων, θα έλεγα. Είναι οι δικηγόροι, οι απόστρατοι, οι υπάλληλοι των δήµων, που εκεί µπαίνει χέρι –και
επιτρέψτε µου την έκφραση- σε έναν πόρο 3% που δίνουν οι ίδιοι
και συνεισφέρουν και οι δήµοι και δηµιουργούσε ένα αποθεµατικό για το εφάπαξ, το οποίο θα πάρουν.
Σήµερα φοβούµαι ότι δεν θα πάρουν εφάπαξ µε τον νέο νόµο
που έρχεται. Διότι ο πόρος αυτός του 3% εξαφανίζεται. Μου
έχουν δώσει νούµερα που φαντάζοµαι ο Υπουργός γνωρίζει ποια
είναι. Σας έχουν συναντήσει, κύριε Υπουργέ, ξέρω το θέµα. Όλα
αυτά εξαφανίζονται µέσα στον κρατικό κορβανά, υποτίθεται για
να αποκαταστήσουν το ασφαλιστικό σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε µε το εξής: Έχουµε και µια
εισφορά αλληλεγγύης, η οποία είναι πολύ υψηλή. Πάνω από ένα
ύψος εισοδήµατος φτάνει το 8%. Είναι ένας φόρος που πραγµατικά θα έπρεπε να έχει ανταποδοτικότητα. Διότι, όταν εγώ
άκουγα «εισφορά αλληλεγγύης», πίστευα –αφελώς, εάν θέλετεότι πηγαίνει σε έναν ειδικό λογαριασµό για ανακούφιση κάποιων
συνανθρώπων, συµπολιτών µας, συνευρισκοµένων στην Ελλάδα
–δεν θα διακρίνω Έλληνες και αλλοδαπούς.
Δεν έχω ακούσει τίποτε σε αυτή την Αίθουσα για το εάν αυτή
η εισφορά αλληλεγγύης πηγαίνει προς εξυπηρέτηση χρέους, εάν
πηγαίνει στην πρόνοια, η οποία είναι αναγκαία µε τις σηµερινές
συνθήκες ή εάν πράγµατι διατίθεται υπό τον σκοπό της ονοµασίας την οποία έχει.
Δεν θέλω να γίνω ιδιαίτερα κουραστικός. Ξέρω, αγαπητοί συνάδελφοι από όλες τις παρατάξεις, ότι αντιλαµβάνεστε την αγωνία η οποία διακατέχει και εµάς, την Ένωση Κεντρώων ως
παράταξη, να µπορέσουµε να έχουµε µια συνεισφορά στη δηµόσια ζωή, µια δυνατότητα βελτίωσης και γι’ αυτό αναφέροµαι
έστω λεπτοµερειακά σε θέµατα, τα οποία κατά την άποψή µας
δεν θα έπρεπε καν να αφήνει περιθώρια η Κυβέρνηση να θίγονται
στη Βουλή. Διότι, πρώτα από όλα η Κυβέρνηση θα έπρεπε να σέβεται την ψήφο που της έδωσε ο ελληνικός λαός, να σέβεται τον
εαυτό της, για να µπορεί να ανταποκριθεί και στις υποχρεώσεις
της.
Εµείς βεβαίως, όπως έχουµε δηλώσει, δεν είµεθα όχι σε σκέψη
αλλά σε θέση καν να ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο ούτε επί
της αρχής ούτε επί των άρθρων, όπως εισάγεται.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και εσάς και τους συναδέλφους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Καρρά.
Τον λόγο έχει η κ. Τζούφη, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε
σήµερα έρχεται στην Ολοµέλεια ύστερα από διάλογο στις αρµόδιες επιτροπές και βέβαια µετά από δηµόσια συζήτηση, µέσα σε
ένα κλίµα άγριας κινδυνολογίας από την Αντιπολίτευση αλλά και
τα συστηµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, που σήµερα παροδικά
σιωπούν, χωρίς όµως να ακούµε στοιχειωδώς ειλικρινείς, βιώσιµες αντιπροτάσεις.
Αυτό που είναι χαρακτηριστικό -και το ζήσαµε και σήµερα εδώ
στη Βουλή- είναι ο ακραίος, κατεδαφιστικός, σχεδόν κάποιες
φορές παραληρηµατικός λόγος, η ένταση, η έπαρση, η απρέπεια, η επιλεκτική άνοια, η διαστροφή της πραγµατικότητας, η
χυδαία δηµαγωγική προσέγγιση και οι εξυπναδικισµοί, καθώς και
η επιθετική γλώσσα του σώµατος ακόµη, µαζί µε τα χιλιοµασηµένα επιχειρήµατα από τους διατελέσαντες για πολλά χρόνια
στα δηµόσια πράγµατα της χώρας για τον πόνο που νιώθουν για
τους φτωχούς ανθρώπους, τους δηµόσιους υπαλλήλους αλλά
και τους ευάλωτους ανθρώπους.
Φυσικά, βεβαίως, χωρίς να εκφράζουν τον αναδροµικό τους
πόνο αυτοί που τα διατυπώνουν, παραδείγµατος χάριν, για
όσους δηµόσιους υπαλλήλους είχαν χάσει πλήρως τη δουλειά
τους, είχαν µπει σε διαθεσιµότητα µε τις επιλογές της προηγούµενης συγκυβέρνησης, που τις πραγµατοποιούσαν και από µόνοι
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τους, για να µην τους πάρει τη δόξα η τρόικα, καθώς έλεγαν.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, µε το εν λόγω νοµοσχέδιο επιδιώκει µια
σηµαντική τοµή για την οργάνωση και τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους, βέβαια µέσα στο γνωστό πνιγηρό και ναρκοθετηµένο περιβάλλον της σηµερινής νεοφιλελεύθερης Ευρώπης. Η
δέσµευσή µας απέναντι στον ελληνικό λαό ήταν και παραµένει
µία: η υλοποίηση της δύσκολης και επίπονης συµφωνίας µε τους
δανειστές, µε ταυτόχρονη προστασία των αδυνάµων, της κοινωνικής πλειοψηφίας, δηλαδή, που έχει υποστεί τις µεγαλύτερες
επιβαρύνσεις κατά τη διάρκεια των µνηµονιακών χρόνων, αναπτύσσοντας και ξεδιπλώνοντας, όσο µας επιτρέπετε, τις δυνατές
παράλληλες πολιτικές και αναδιανέµοντας τα βάρη και τα οφέλη.
Σε αυτή την κατεύθυνση έχουµε δώσει προτεραιότητα να προστατέψουµε µισθούς και συντάξεις, παρά τα σχέδια της Αντιπολίτευσης. Εδώ µπορώ να σας παραπέµψω σε δηλώσεις
επώνυµων επικεφαλής στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας, οι
οποίοι ταυτίζονται πλέον παραδοσιακά µε τις απόψεις της πιο
ακραίας µερίδας των δανειστών, που πριµοδοτεί την, όπως λέει,
χωρίς ταµπού οριζόντια περικοπή µισθών και συντάξεων και εν
γένει των κοινωνικών δαπανών και βεβαίως τις µαζικές απολύσεις, που όµως τις ονοµάζει «περιστολή των δαπανών», καθώς
και την πλήρη κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινώς αποδεκτό πως το
ασφαλιστικό σύστηµα ως έχει είναι ανορθολογικό, άδικο και µη
βιώσιµο οικονοµικά, για λόγους που έχουν αναλυθεί επαρκώς
από τους συναδέλφους, που µίλησαν πριν από εµένα, αλλά και
από τους αρµόδιους Υπουργούς. Δική µας επιδίωξη είναι να εξυγιάνουµε και να εξορθολογήσουµε αυτό το ασφαλιστικό, χωρίς
να µειώσουµε, όπως δεσµευτήκαµε, τις κύριες συντάξεις και
χωρίς να επηρεαστεί η συντριπτική πλειοψηφία των επικουρικών.
Θα συµβεί από ό,τι φαίνεται περίπου στο 10% των σηµερινών δικαιούχων, αντί του 26% που θα ήταν το αποτέλεσµα της εφαρµογής της ρήτρας του µηδενικού ελλείµµατος, αν δεν είχε
προβλεφθεί στη συµφωνία η ανεύρεση πόρων από τα αποθεµατικά των ταµείων και η εργοδοτική εισφορά. Με το νοµοσχέδιο
αυτό προστατεύεται η µεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που
έχουν σύνταξη έως 1.300 ευρώ, δηλαδή δύο εκατοµµύρια εκατό
χιλιάδες συνταξιούχοι.
Επίσης, γίνεται προσπάθεια να αποκατασταθούν χρόνιες στρεβλώσεις και αδικίες µεταξύ των ασφαλισµένων, µέσω των ενιαίων
κανόνων υπολογισµού εισφορών και παροχής σύνταξης και βεβαίως µε την καθιέρωση της εθνικής σύνταξης, η οποία θα χορηγείται χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια και κυρίως θα είναι
συνδεδεµένη µε ρήτρα ανάπτυξης.
Στην κατεύθυνση αυτή προβλέπεται και η δηµιουργία ενός ενιαίου φορέα ασφάλισης, ο οποίος, πέραν της εξοικονόµησης του
κόστους µέσω του ελέγχου και της περιστολής των λειτουργικών
δαπανών, σηµατοδοτεί και την ουσιαστική ενοποίηση των κανόνων κοινωνικής ασφάλισης αναιρώντας στην πράξη τις ανισότητες µεταξύ των ταµείων των πολλών και των ευγενών ταµείων,
δηλαδή των ταµείων των λίγων.
Στο σηµείο αυτό θα µου επιτρέψετε να απαντήσω σε δύο ψεύδη
που διακινεί η Αντιπολίτευση και τα αποδίδει, δυστυχώς, στη δεκαπεντάµηνη κακοδιαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ. Λέµε, λοιπόν, πως µε το
νοµοσχέδιο θα υπάρξει µείωση έως 30% στα µερίσµατα των δηµοσίων υπαλλήλων, παραβλέποντας το γεγονός πως το Μετοχικό
Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων είχε µηνιαία έσοδα περίπου
47.000.000 ευρώ έως το 2013, γιατί εισέπραττε 145.000.000 ευρώ
ετησίως από κοινωνικούς πόρους, κοινωνικούς πόρους, που εσείς,
η προηγούµενη κυβέρνηση, καταργήσατε το 2014, µε αποτέλεσµα
τα µηνιαία έσοδά του να αντιστοιχούν πλέον σε 39.000.000 ευρώ,
ενώ τα µερίσµατα που καλείται να αποδώσει ανέρχονται σε
47.000.000 ευρώ και βεβαίως είναι προφανές γιατί απαιτείται η
αναπροσαρµογή των µερισµάτων.
Ψέµα δεύτερο. Νοµίζω απαντήθηκε, αλλά θα προσπαθήσω να
το απαντήσω κι εγώ, έχοντας υπηρετήσει τον χώρο της οικογένειας µε την αναπηρία και τη συζήτηση που γίνεται για τις αναπηρικές συντάξεις περίπου είκοσι χρόνια.
Λέτε, λοιπόν, ότι µε το νοµοσχέδιο µειώνονται οι αναπηρικές
συντάξεις. Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει ουσιώδης µεταβολή µέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ προβλέπεται και ευρεία
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συζήτηση για την οµογενοποίηση των κανόνων, µε τη συµµετοχή
των εκπροσώπων των ανθρώπων µε αναπηρία. Οι προβλέψεις
είναι εφαρµογή ενός παλιού νόµου του 1951, που, όµως, αναφέρεται ρητά στο άρθρο 2 του ν.3836/2010 του κ. Λοβέρδου, ο
οποίος είπε µε πολύ έντονο τρόπο, την κατεδάφιση πάνω σ’
αυτό το θέµα ότι προβλέπεται µέσα απ’ αυτόν τον νόµο.
Επιπρόσθετα, υπάρχει κατ’ αρχάς θετική απάντηση από τον
Υπουργό στην έκκληση Βουλευτών της Συµπολίτευσης, αλλά και
της Αντιπολίτευσης, για τη συνέχιση της χορήγησης του εξωιδρυµατικού επιδόµατος τετραπληγίας, παραπληγίας σε ασφαλισµένους, συνταξιούχους και µέλη οικογενειών που πληρούν τις
προϋποθέσεις, χωρίς περαιτέρω περιορισµούς.
Η µεταρρύθµιση βεβαίως δεν είναι ευνοϊκή για όλους και θα
υπάρχουν επιβαρύνσεις που αφορούν στα υψηλότερα εισοδήµατα και πιθανόν, στην αρχική φάση τουλάχιστον, για λίγους
νέους συνταξιούχους.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι το νοµοσχέδιο αποτελεί στις συγκεκριµένες δηµοσιονοµικές συνθήκες µια σοβαρή κι επίπονη προσπάθεια συγκερασµού
κοινωνικής και διαγενεακής δικαιοσύνης αλλά και βιωσιµότητας,
που συντάχθηκε µε γνώµονα την προοδευτικότερη και δικαιότερη
κατανοµή των βαρών, παρά τις ασφυκτικές πιέσεις των δανειστών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς, βεβαίως, αυτό δεν θα είναι αρκετό για κάποια
στρώµατα του πληθυσµού, αφού οι σκληροί µνηµονιακοί χρόνοι
επισώρευσαν κόπωση, απογοήτευση και φτωχοποίηση και η Κυβέρνησή µας κλήθηκε να προτείνει, στο πλαίσιο του καταρρεύσαντος διά χειρών Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, ΑΕΠ κατά το
, όπως σε καιρό πολέµου, κανόνες εξορθολογισµού και δικαιοσύνης στο δοµικό αυτό θέµα του ασφαλιστικού συστήµατος.
Μπορεί, λοιπόν, το νοµοσχέδιο αυτό να γίνει αποδεκτό, να πείσει τον κόσµο της τίµιας εργασίας και του µόχθου ότι θα πετύχει;
Μοιάζει να είναι δύσκολο, όχι όµως ανέφικτο. Και προφανώς, συναρτάται και εξαρτάται από την έκβαση της συνολικότερης
µάχης για την επίτευξη συµφωνίας σηµαντικής αποµείωσης του
χρέους και ουσιαστικής αναπτυξιακής ανάκαµψης.
Θα χάσουµε, λοιπόν, τα κοινωνικά µας στηρίγµατα, όπως µας
απειλούν, στη µάχη αυτή ή θα πετύχουµε, δεδοµένων των συνθηκών, το δύσκολο στοίχηµα να αποτελέσουµε το θετικό παράδειγµα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο; Μένει να αποδειχθεί, αφού οι
µείζονες ανατροπές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν εµφανίζονται σαν δώρα. Γεννιούνται από πολλές µακρές, επίπονες
ενέργειες πολλών µικρών ανθρώπων κι έχουν διαφορετικό χαρακτήρα κάθε φορά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κυρία
Τζούφη.
Είµαστε στον αριθµό 18 των οµιλητών. Έχουν δηλώσει εκατόν
σαράντα οχτώ Βουλευτές να µιλήσουν και η παράκλησή µου
είναι να µην παραβιάζουµε τον χρόνο, γιατί αφαιρούµε Βουλευτές. Αν παραβιάζουµε τον χρόνο, τότε δεν θα µιλήσουν πολύ περισσότεροι Βουλευτές. Παράκληση, λοιπόν, να µείνουµε στα
επτά λεπτά, όπως είναι τώρα, γιατί θα αναγκαστούµε να περικόπτουµε.
Ο κ. Γεώργιος Γερµενής, Βουλευτής της Χρυσής Αυγής, έχει
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Σας ευχαριστώ.
Όλα τα χρόνια θυµάµαι την Αριστερά να είναι στους δρόµους
και στα κάγκελα κάθε φορά που η εκάστοτε κυβέρνηση ασχολιόταν µε το ασφαλιστικό, να διαδηλώνει, να προτρέπει τον κόσµο
σε απεργίες. Ήρθε, όµως, η στιγµή που τώρα πια µια αριστερή
κυβέρνηση βρίσκεται στο τιµόνι της χώρας. Όπως λέει και ο
απλός λαός «είναι στα πράγµατα τώρα αυτή η Κυβέρνηση». Και
αντί να συνεχίζετε τον αγώνα υπέρ των λαϊκών στρωµάτων, φέρνετε προς ψήφιση ένα ασφαλιστικό, που είναι γεµάτο αντιλαϊκά
µέτρα.
Τι συµβαίνει, λοιπόν; Ένας µεγάλος, τραγικός ποιητής του
αιώνα, είχε πει: «Αν δεν κάνεις θυσίες για τις ιδέες σου, τότε είτε
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οι ιδέες δεν αξίζουν είτε εσύ.». Στην προκειµένη περίπτωση η
αλήθεια είναι κάπου στη µέση και επιβεβαιώνεται ότι ο καλύτερος φίλος του καπιταλισµού ήταν και είναι ο κοµµουνισµός ή καλύτερα είναι το ίδιο νόµισµα µε διαφορετικές όψεις.
Τώρα, κατά πόσο εσείς είστε κοµµουνιστές, αυτό είναι ένα
άλλο θέµα συζήτησης. Σηµασία έχει ότι, τόσα χρόνια, εσείς σε
αυτή τη δεξαµενή ψηφοφόρων ψαρεύατε και πουλούσατε έναν
επαναστατισµό.
Εσείς, κύριε Κατρούγκαλε, στο βιβλίο σας «Η κρίση και η διέξοδος» -το οποίο έχω εδώ µπροστά µου- που εκδόθηκε και πρόσφατα, το 2012, υποστηρίζατε µε σθένος και επευφηµούσατε την
πολιτική του Οµπάµα, των Ηνωµένων Πολιτειών, που ζήταγε κονδύλια ύψους 750 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, όταν υπήρχε αυτή
η οικονοµική κρίση στην Αµερική. Μάλιστα, κατακρίνατε την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριµένα τη Γερµανία, ότι η αυστηρή
λιτότητα που επιβάλλει η Γερµανία φέρνει και έχει σαν αποτέλεσµα τη διόγκωση της ύφεσης και την ανεµική ανάπτυξη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και τώρα το λέω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Και τώρα το λέτε. Θα σας πω και παρακάτω και θα µου απαντήσετε πάνω σε αυτό τι λέτε.
Συµµερίζεστε, βέβαια, και τον οικονοµολόγο, τον Σάµιουελσον, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά στην οικονοµική ότι, για
να καταπολεµήσετε την ύφεση, υπάρχουν δύο τρόποι: η αύξηση
των δαπανών ή η µείωση των φορολογικών συντελεστών.
Μόλις λίγα χρόνια πριν, καταδικάζατε απερίφραστα τη σηµερινή σας πολιτική, κύριε Κατρούγκαλε. Και τώρα το λέτε αυτό;
Σας ρωτώ ειλικρινά: Πιστεύετε ότι αυτά τα µέτρα θα φέρουν κάποια ανάπτυξη;
Όλοι εσείς οι καθηγητάδες, όταν είστε στο πανεπιστήµιο, διδάσκετε µια πραγµατικότητα. Όταν, όµως, βρεθείτε στα έδρανα
και γίνετε Υπουργοί, τότε γίνεστε ίδιοι και εκτελείτε την άποψη
των αφεντικών των µνηµονίων. Είστε υποτελείς.
Όσον αφορά τις µνηµονιακές πολιτικές, αναφέρετε συγκεκριµένα στο βιβλίο εδώ και σας διαβάζω επί λέξει: «Η συνταγή των
µνηµονίων αποτελεί φάρµακο πιο θανατηφόρο από την αρρώστια, εφόσον επιταχύνει τη διαδικασία εγκατάλειψης των θεσµών
του κοινωνικού κράτους και δηµιουργεί έναν φαύλο κύκλο διόγκωσης του χρέους. Κι όµως, υπάρχει διέξοδος.». Και µάλιστα,
έχετε το θράσος ακόµα αυτό το βιβλίο να το διαφηµίζετε από την
ιστοσελίδα σας. Κι αυτά τα γράφατε µόλις το 2012.
Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα ακολούθησε πολιτική ακραίας
λιτότητας, µε υπέρµετρη αύξηση φορολογίας και παράλληλη µείωση δηµοσίων δαπανών. Αποτέλεσµα της παρελκυστικής αυτής
οικονοµικής πολιτικής ήταν, τελικά, µια ολοένα διογκωµένη
ύφεση. Δεν έχετε καµµία δικαιολογία. Τα µέτρα αυτά έχουν δοκιµαστεί κι έχουν αποτύχει. Και µάλιστα, ως µία Κυβέρνηση της
Αριστεράς, αυτό απ’ ό,τι φαίνεται, ήταν το καλύτερο που έχετε
να προτείνετε. Δηλαδή, να κάνετε τα ίδια που έκαναν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Αυτοί είστε.
Όλοι γνωρίζουµε ότι υπάρχει µια αναγκαιότητα ενός σταθερού, συγκροτηµένου και ολοκληρωµένου ασφαλιστικού συστήµατος. Τι, όµως, σήµερα εσείς µας φέρνετε; Μας φέρνετε ένα
νοµοσχέδιο που και το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι εγείρει
θέµατα αντισυνταγµατικότητας, όχι µόνο συγκεκριµένων διατάξεων, αλλά και του συνόλου του προτεινόµενου σχεδίου νόµου.
Ας δούµε, όµως, πιο συγκεκριµένα τι προβλέπει για τις συντάξεις. Ενώ µας λέγατε ότι δεν µειώνονται οι κύριες συντάξεις, το
παρόν σχέδιο νόµου, µε ένα σύνολο πολλών κρυφών ρυθµίσεων,
στην ουσία θα επιφέρει σηµαντικές µειώσεις στο τελικό ποσό που
µπαίνει στην τσέπη των συνταξιούχων. Συνέπεια είναι η χορήγηση
νέων κύριων συντάξεων, µειωµένων σε ποσοστό 10%-30%, γεγονός που, αν συνδυαστεί και µε τις υπόλοιπες περικοπές, θα επιφέρει οικονοµική ασφυξία στους συνταξιούχους.
Να πούµε για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς;
Τους διαλύετε. Πλήρης εξαθλίωση! Και βέβαια είναι ο κλάδος
που ασχολείται µε την πρωτογενή παραγωγή. Είναι ο πυλώνας
της οικονοµίας. Τους συρρικνώνετε. Να πούµε για τους ελεύθερους επαγγελµατίες µε τα µπλοκάκια; Τους εξευτελίζετε τελείως.
Ίσως αποτελεί ειρωνεία της ιστορίας ότι όχι µόνο το ΙΚΑ, αλλά
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εν συνόλω το κράτος πρόνοιας -ένας θεσµός δηµιούργηµα και
σήµα κατατεθέν της εθνικής διακυβερνήσεως της χώρας την περίοδο 1936-1940 επί Ιωάννη Μεταξά- τελεί υπό πλήρη κατάρρευση εν έτει 2016, όταν τη χώρα κυβερνά για πρώτη φορά
Kυβέρνηση που διατείνεται ότι είναι αριστερή. Και βέβαια είστε
δεσµευµένοι από µαρξιστικές ιδεοληψίες. Έχετε υποταχθεί πλήρως στα καπιταλιστικά κελεύσµατα του διεθνούς κεφαλαίου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Γερµενή.
Και προχωρούµε στον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μπγιάλα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτη µέρα
της συζήτησης στην Ολοµέλεια ενός νοµοσχεδίου, το οποίο ανατρέπει όλο το προηγούµενο καθεστώς και δηµιουργεί µια πραγµατική µεταρρύθµιση. Πολλά ακούστηκαν και ακούγονται και θα
ακουστούν και µέχρι αύριο το βράδυ, που είναι η τελική ψήφιση
του νοµοσχεδίου.
Όµως, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτηµα. Πέρα από τα νούµερα,
τα ποσοστά, τα ποσά των εισφορών ή και των συντάξεων που περιλαµβάνει, δεν απαντήθηκε καν εάν διαφωνείτε στη φιλοσοφία
του να δηµιουργηθεί ένα ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης.
Γιατί απ’ αυτά που ακούγονται, από τη µια, πιστεύω ότι συµφωνείτε, αλλά από την άλλη πάλι διαφωνείτε. Μας δηµιουργείται,
δηλαδή, µια διαφορετική άποψη, γιατί λέτε ότι εντάξει ας µη γινόταν ένας ενιαίος φορέας, αλλά ας γινόντουσαν τρεις. Κατά
πόσο διαφέρει, δηλαδή; Άρα και στη δική σας λογική το σύστηµα
µε τα άπειρα ασφαλιστικά ταµεία και τον απίστευτο αριθµό έκδοσης συντάξεων –όπως έχουµε το ΙΚΑ µε τις πάνω από εννιακόσιες µορφές συντάξεων που δίνει- συµφωνείτε και εσείς ότι
δεν πάει άλλο, ότι έχει τελειώσει.
Έτσι, λοιπόν, θα έπρεπε –εάν θέλατε- να συµβάλετε, να συµφωνήσετε στη φιλοσοφία και να συζητήσουµε και για τα ποσοστά και για τις εισφορές. Αυτά, όµως, τα ποσοστά και εισφορές
δεν είναι κάτι στατικό. Η φιλοσοφία του συστήµατος είναι το οικοδόµηµα. Οι διαρρυθµίσεις του διαφοροποιούνται και µε την
αλλαγή της οικονοµίας αλλά και µε τη µείωση της ανεργίας και
όλα αυτά τα οποία προσδοκούµε µε την έξοδο της χώρας µας
από τα µνηµόνια. Διαφοροποιείται ακόµα και η εθνική σύνταξη,
η οποία έχει τη ρήτρα ανάπτυξης µέσα της.
Διατείνεστε –πάρα πολλοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσηςαυτές τις µέρες και λέτε να το αποσύρουµε. «Αποσύρετέ το.».
Από την άλλη, δηλαδή, εάν το αποσύρουµε, τι πρεσβεύετε; Να
παραµείνουµε στο ίδιο status, στο ίδιο ασφαλιστικό σύστηµα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την Κυβέρνησή µας θα ήταν
το εύκολο -στη δέσµευση που είχε τον Αύγουστο, την οποία και
εσείς ψηφίσατε- να µην κάνει αυτές τις αλλαγές, αλλά να εξοικονοµήσει το 1,8 δισεκατοµµύριο περικόπτοντας κάποιες συντάξεις, αυξάνοντας την εισφορά, να φέρει, δηλαδή, έναν νόµο
µερικών άρθρων και να συνεχιστεί η ίδια κατάσταση. Είναι, όµως,
αυτό που πρέπει να κάνουµε; Σαφώς και δεν είναι.
Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι η ευκαιρία µέσα από την
κρίση, µέσα από τα µνηµόνια, χωρίς να είναι η επιταγή της µεγάλης µεταρρύθµισης, να κάνουµε τη µεταρρύθµιση και αυτό ξεκινάµε.
Οι περισσότεροι είστε παλιοί κοινοβουλευτικοί εδώ στο Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι αυτό είναι η αρχή ενός µεγάλου αγώνα, για
να ολοκληρωθεί η µεταρρύθµιση και σε αυτό θα έπρεπε να συµβάλλετε και όχι να είστε απλά αντίθετοι και να κάνετε αντιπολίτευση µόνο για την αντιπολίτευση.
Ακούσαµε συναδέλφους της Αντιπολίτευσης να µιλάνε για λογαριασµό 12 δισεκατοµµυρίων. Αυτά βέβαια τα λέτε για να κάνετε συµψηφισµό, φαντάζοµαι, και όχι γιατί βγαίνει από πουθενά.
Λέτε αυθαίρετα νούµερα. Θα σας έλεγα πείτε 20 δισεκατοµµύρια, και δεν λέτε 30;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δώδεκα είναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Δεν σας πειράζει κανένας. Η κινδυνολογία και η πλειοδοσία αλλά και η παραπληροφόρηση και η σύγχυση που πάτε να δηµιουργήσετε δεν πληρώνουν φόρο, γιατί,
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αν πληρώνανε, θα είχαµε λύσει σηµαντικό µέρος της φορολογικής υστέρησης που έχουµε και θα ήταν ευτυχής ο Υπουργός Οικονοµικών.
Ακούµε πολλές φορές και για το mail Χαρδούβελη και αναρωτιέµαι υπάρχει τελικά; Γιατί στις εκλογές µάς λέγατε ότι δεν
υπάρχει mail Χαρδούβελη. Τώρα το αποδέχεστε, αλλά δεν λέτε
ότι το mail Χαρδούβελη, και στα τρία του µέρη, φτάνει στα 4,4
δισεκατοµµύρια µέτρα για έναν χρόνο και όχι για τρία, για τα
οποία είναι το πρόγραµµα των 5,4 δισεκατοµµυρίων, στα οποία
εµείς θα ψηφίσουµε αύριο, µε εσάς να αντιπολιτεύεστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω και ορισµένα
παραδείγµατα, γιατί µιλάτε για τους χαµηλούς και τους µεσαίους
επαγγελµατίες και αγρότες ότι πληρώνουν περισσότερα. Τα είπα
στην επιτροπή και θα επαναλάβω δύο νούµερα. Ελεύθερος επαγγελµατίας, µαγαζάτορας, βιοτέχνης µε 20.000 ευρώ καθαρό φορολογητέο εισόδηµα, µε τον υπάρχοντα νόµο, δηλαδή τον
προηγούµενο, τον ν.4172, τον δικό σας, επί 26% φόρο συν τις εισφορές 5.300 µαζί –γιατί το είπε ο Υπουργός ότι φορολογικό και
ασφαλιστικό πάει µαζί- είναι 10.600 ευρώ. Με τον νέο, µε αυτόν
που θα ψηφίσουµε αύριο το βράδυ και εσείς µας καταγγέλλετε,
20.000 καθαρό εισόδηµα επί 22% φόρο είναι 4.400 ευρώ. Και
20.000 επί 26,95% εισφορές είναι 5.390, σύνολο 9.790 ευρώ. Για
έναν ελεύθερο επαγγελµατία, όχι τους επιστηµονικούς κλάδους,
αλλά όλους τους άλλους του ΟΑΕΕ, καθαρό όφελος 810 ευρώ.
Να πάρουµε και ένα παράδειγµα των 10.000 ευρώ, για να µην
µπερδεύεστε µε τα νούµερα: 2.600 και 5.400 εισφορές είναι
8.000 ευρώ. Τώρα, 10.000 επί 22% και 26,95% είναι 4.895 ευρώ.
Για έναν επαγγελµατία µε 10.000 καθαρό εισόδηµα υπάρχει όφελος 3.105 ευρώ.
Να πούµε και κάτι για τους αγρότες. Αγρότης µε εισόδηµα
6.000, µε επιδότηση 10.000, που η βασική είναι 3.000, βγαίνει
φόρος 2.080, αυτό µε τον ν.4172 που ψηφίσατε το 2013. Όµως,
για το 2014 και 2015, που είχαµε την απαλλαγή των επιδοτήσεων,
φόρος 780 ευρώ. Με το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο βγαίνει
φόρος µηδέν, δηλαδή 1.980 µείον 2.000 έκπτωσης φόρου.
Να πούµε και ένα άλλο όφελος, όφελος 2.080 ευρώ από τον
δικό σας νόµο, αγαπητέ συνάδελφε, ή από τον προηγούµενο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τις ασφαλιστικές εισφορές
γιατί τις κρύβεις;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Οι ασφαλιστικές εισφορές από τα
1.000 πήγανε στα 1.300 ευρώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αφαίρεσε
300 ευρώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το τεκµαρτό εισόδηµα είναι
9.000, σπίτι και αυτοκίνητο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Για τον αγρότη, για να πάρω και ένα
παράδειγµα των 17.000, και επιδότηση 15.000, υπάρχει όφελος
200 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίσουµε το εργόσηµο της συζύγου, που το όφελος είναι 1.300 ευρώ. Θα σας τα δώσω τα νούµερα και να τα δείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιµέναµε τέσσερις ηµέρες
στις επιτροπές να κάνετε µια πρόταση. Εσείς, όµως, δεν ασχολείστε µε αυτά. Ασχολείστε µε την εκλογή του Προέδρου, που
σας πήρε τέσσερις µήνες για να κάνετε εκλογές. Ασχοληθήκατε
µε το συνέδριο της νεολαίας, για να τη διαλύσετε, δικό σας θέµα
βέβαια. Είχατε το συνέδριό σας και µπερδευόσασταν ώρες για
να βγάλετε αποτελέσµατα. Δεν ασχολείστε µε τα τεκταινόµενα
του τόπου. Τελικά βρήκατε µια νέα απασχόληση. Ασχολείστε, και
αυτό είναι το ενδιαφέρον σας αυτή την περίοδο, πώς θα κάνετε
ελκυστικό τον Αρχηγό σας στο γυναικείο φύλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό δεν ξέρω αν θα το πετύχετε, αλλά απαλλαγείτε απ’ αυτό, µπείτε κανονικά στην Αίθουσα,
συµβάλετε στην επίλυση των προβληµάτων της χώρας µας,
κάντε εποικοδοµητική και ουσιώδη αντιπολίτευση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο Υπουργός Παιδείας κ. Φίλης έχει ζητήσει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριοι συνάδελφοι, αναγκάζοµαι να κάνω µια πολύ
µικρή παρέµβαση ιστορικού χαρακτήρα, διότι ξανά σήµερα επα-
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ναλήφθηκε µία ιστορική ανακρίβεια, για να µείνω σε χαµηλούς
τόνους. Ο εκπρόσωπος των νεοναζιστών, που µίλησε προηγουµένως, υποστήριξε ότι «η εργατική νοµοθεσία και ιδιαίτερα η
ίδρυση του ΙΚΑ είναι έργο της εθνικής διακυβερνήσεως του
Ιωάννη Μεταξά».
Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Η εργατική νοµοθεσία,
η νοµοθεσία για τη διασφάλιση εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων, που πράγµατι έγινε στον Μεσοπόλεµο, έγινε κάτω
από το βάρος και µετά από µεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις –
που είχαν και θύµατα, όπως ξέρετε–, µεγάλα συλλαλητήρια καπνεργατών και άλλων εργαζοµένων -το πιο γνωστό είναι στη
Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 1936-, αλλά υπήρχε και µία σειρά εργατικών κινητοποιήσεων, µε το κλίµα το προσφυγικό εκείνη την
περίοδο να υπάρχει. Πολύ σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα µε
τους πρόσφυγες είχαν δηµιουργηθεί και έπρεπε να ληφθεί µέριµνα από την πολιτεία.
Η ιστορία, λοιπόν, λέει ότι το 1931 δηµιουργείται η Εργατική
Εστία και το 1932 –µε κυβέρνηση Βενιζέλου είναι αυτά- καθιερώνεται το οκτάωρο στη χώρα µας. Το 1934 ιδρύεται το ΙΚΑ. Είναι
η κυβέρνηση Τσαλδάρη, µε πρώτο Πρόεδρο τον τότε νεαρό υφηγητή της Κοινωνιολογίας, τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, τον µετέπειτα Πρωθυπουργό της χώρας. Το 1935 θεσπίζεται η πρώτη
συλλογική σύµβαση εργασίας στην Ελλάδα.
Όλα αυτά είναι πριν επιπέσει στη χώρα µας η ιδιόµορφη
µορφή φασισµού, το στρατιωτικό καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά.
Έχει σηµασία να τα λέµε αυτά, διότι παρεισέφρησαν και σε σχολικά εγχειρίδια οι ανακρίβειες που προέρχονται από την προπαγάνδα της ναζιστικής πλευράς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Ο κ. Χαρακόπουλος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει
τον λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προ ολίγου κατελθών από το
Βήµα διάδοχος του κ. Βαρουφάκη, ο Υπουργός Οικονοµικών,
µας είπε ότι µετά την ψήφιση αυτών των µέτρων, του ασφαλιστικού και φορολογικού νοµοσχεδίου, η χώρα µπαίνει σε ενάρετο
κύκλο µε επενδύσεις.
Θα το εκλάβω ως υψηλού επιπέδου βρετανικό χιούµορ, στο
οποίο αρέσκεται ο Υπουργός, γιατί µόνο ως ανέκδοτο µπορεί να
ακουστεί κάτι τέτοιο. Μετά από την ψήφιση της νέας φορολαίλαπας και όσες επιχειρήσεις δεν είχαν φύγει στη Γερµανία ή στη
Βουλγαρία, κύριε Υπουργέ, θα φύγουν τρέχοντας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χθεσινή οµιλία του κ. Τσίπρα
απέδειξε ότι σ’ αυτή την Κυβέρνηση χάθηκε και η τσίπα, όποια
τέλος πάντων είχε αποµείνει. Γιατί, πώς να χαρακτηρίσει κάποιος
τα λόγια του Πρωθυπουργού, ότι η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ
εξασφαλίζει γεράµατα αξιοπρέπειας; Πώς να εξηγηθεί ότι θα γίνουν περικοπές και θα µπουν φόροι δισεκατοµµυρίων και οι πολίτες θα βγουν κερδισµένοι και από πάνω; Πώς να δικαιολογηθεί
ότι το 90% των ασφαλισµένων δεν θίγεται, όταν θίγονται οι πάντες και κυρίως οι νεότεροι και οι πιο αδύναµοι; Εδώ η επιστήµη
πραγµατικά σηκώνει ψηλά τα χέρια και οι λέξεις χάνουν το νόηµά
τους. Ποιος κοροϊδεύει ποιον, αλλά και ποιος πείθεται πια από
τέτοια ψεύδη, εκτός ίσως από τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης, που έως χθες διύλιζαν τον κώνωπα και σήµερα καταπίνουν
την κάµηλο αµάσητη;
Η κοινωνία, όµως, δεν σας πιστεύει πια. Είπαµε πως ο ψεύτης
τον πρώτο χρόνο χαίρεται, τον δεύτερο ιδρώνει από την αγωνία,
γιατί ξέρει ότι σύντοµα θα τον στείλουν στη θέση που του αρµόζει. Και αυτό στην περίπτωσή σας δεν θα αργήσει.
Έρχεστε, λοιπόν, άρον άρον, εν µέσω Σαββατοκύριακου, την
παραµονή ενός ακόµη Eurogroup, για να φέρετε το νοµοσχέδιο
για το ασφαλιστικό, χωρίς οικονοµική και αναλογιστική τεκµηρίωση όσων προτείνετε, µε την οικονοµία και τη χώρα για µία
ακόµη φορά µε την πλάτη στον τοίχο, λόγω της δικής σας ανικανότητας, µε τα ταµεία άδεια και τους µισθούς και τις συντάξεις
να βρίσκονται πάλι στον αέρα, λόγω της δικής σας ανευθυνότητας, µε τις τράπεζες να εξακολουθούν να έχουν capitals controls,
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λόγω της δικής σας τυχοδιωκτικής πολιτικής, µε τους Έλληνες
να έχουν χάσει την αισιοδοξία και την ελπίδα τους, λόγω της
δικής σας διαλυτικής πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός είχε µιλήσει
για ανάσταση του λαού µε την Ανάσταση του Κυρίου. Αντ’ αυτού,
σήµερα, αγγαρεύετε τον λαό να σηκώσει στις πλάτες του
σταυρό ασήκωτο, για να ανέβει έναν γολγοθά χωρίς ανάσταση.
Γιατί τα µέτρα που προτείνετε δεν έχουν αύριο. Σβήνουν κάθε
αναπτυξιακή προοπτική και σύντοµα θα βρεθούµε σε χειρότερη
κατάσταση. Γιατί τα µέτρα αυτά εντάσσονται στην ίδια λανθασµένη και καταστρεπτική φιλοσοφία, που διέπει όλη την κυβερνητική σας διαδροµή. Τιµωρούν όσους παράγουν, όσους έµειναν
όρθιοι τα χρόνια της κρίσης, όσους αποτελούν τον άξονα της παραγωγικής Ελλάδας.
Ως οπαδοί του «καρανίκειου» δόγµατος: «Η καριέρα είναι χολέρα», αποφασίσατε να ξεκάνετε επιστήµονες, αυτοαπασχολούµενους, επαγγελµατίες, αλλά και αγρότες.
Ειδικά οι τελευταίοι, κύριοι Υπουργοί, καλή τη πίστει ή θαµπωµένοι από τα παχιά σας λόγια, σε µεγάλο ποσοστό σάς ψήφισαν.
Και τώρα, όχι µόνο τους χτυπάτε αλύπητα, αλλά τους κοροϊδεύετε µπροστά στα µάτια τους.
Αυξάνετε στο 20% τις ασφαλιστικές εισφορές επί του φορολογητέου εισοδήµατος, µια αύξηση έως 300% σε σχέση µε τις
σηµερινές τους εισφορές. Αυξάνετε το ποσοστό ασφάλισης
υγείας στο 7% επί του φορολογητέου εισοδήµατος από 2,5%
που ισχύει σήµερα. Και εµφανίζετε ως δέλεαρ την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, που θα καταβάλλεται στους συνταξιούχους
αγρότες µετά το 2031.
Τέλος, εντάσσετε τον ΟΓΑ σε ένα υπερ-ταµείο, παρά τις πρόσφατες δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, προς
τους εκπροσώπους των Θεσσαλών αγροτών στο Μαξίµου, τότε
που θυµόταν τον χαλβά Φαρσάλων και το τσίπουρο Τυρνάβου
και σήµερα τους κερνάει πίκρα τους αγρότες.
Και µε νυχτερινή τροπολογία, όπως πια συνηθίζετε, βάζετε
χέρι από το πρώτο ευρώ στις αγροτικές επιδοτήσεις. Το όριο των
12.000 ευρώ ισχύει µόνο για τις πράσινες και τις συνδεδεµένες.
Αυτό εννοούσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν καµάρωνε ότι µέχρι 12.000 ευρώ δεν φορολογείται καµµία ενίσχυση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου πείτε, εδώ είπατε άλλα
κι άλλα. Σε αυτό θα κολλούσατε; Όπως έχετε πει στους στρατιωτικούς και σε όσους υπηρετούν στα Σώµατα Ασφαλείας, οι
οποίοι θα δουν, όπως και οι δικαστικοί, ότι δεν λαµβάνονται υπ’
όψιν στον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών τα ειδικά επιδόµατα. Οι συντάξεις τους θα είναι µειωµένες έως 40%.
Αναλογίζοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλους εκείνους
τους νέους και τις νέες που σας πίστεψαν, που σας ψήφισαν,
που ακόµη χόρεψαν όταν νικήσατε στις εκλογές ή όταν κάνατε
εκείνο το απίστευτο δηµοψήφισµα. Αναρωτιέµαι πώς να νιώθουν
τώρα, τώρα που αντιλαµβάνονται ότι τους θυσιάζετε για να σας
βγουν οι µικροκοµµατικές σας εξισώσεις. Τσεκουρώνετε κατά
30-35% τις κύριες συντάξεις, που ελπίζουν ότι κάποια στιγµή θα
πάρουν, και µέχρι 60% τις επικουρικές.
Όµως τι να σκέφτονται και οι αδύναµες κατηγορίες, όπως οι
ανάπηροι, που θα δουν τις συντάξεις τους µειωµένες ή όσες
παίρνουν συντάξεις χηρείας στις οποίες πέφτει βαρύς πέλεκυς;
Τι θα πουν οι χαµηλοσυνταξιούχοι, στους οποίους κόβετε το
ΕΚΑΣ ήδη από το τρέχον έτος;
Αυτά είναι τα έργα και οι ηµέρες της «πρώτης φοράς αριστερά», των κοινωνικά ευαίσθητων, που ως αντιπολίτευση µε περισσή ευκολία κατακεραύνωναν κάθε πολιτικό αντίπαλο ως
ανάλγητο, ως «γερµανοτσολιά», αδιάφορο για τον πόνο και τις
δυσκολίες των αδυνάτων.
Η λύση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του ασφαλιστικού βρίσκεται στην ανάπτυξη. Και ανάπτυξη µόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία δηµιουργεί. Δυστυχώς, και µε αυτό το νοµοσχέδιο η
Κυβέρνηση ρίχνει στο πυρ το εξώτερον τον ιδιωτικό τοµέα, γι’
αυτό και πρέπει να φύγει µία ώρα αρχύτερα, γιατί στερεί την ελπίδα εξόδου της χώρας από την κρίση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
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Ο κ. Παπαηλιού, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς και σε αυτή τη συζήτηση επί νοµοσχεδίου θεσµικού χαρακτήρα από τους οµιλητές
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ συνεχίστηκε το τροπάρι
το γνωστό. Και πάλι περίσσεψαν άναρθρες κραυγές, άσχετες και
ανακριβείς αναφορές, ανοίκειοι χαρακτηρισµοί και, βέβαια, αντιφάσεις, µε κορυφαία τη θεώρηση του νοµοσχεδίου κατ’ άλλους
ως µονοµερούς ενέργειας και κατ’ άλλους ως επιβληθείσας από
τους δανειστές ρύθµισης.
Όµως, ας έρθουµε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Εγώ θα
εστιάσω στο ασφαλιστικό σκέλος του. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ισχύον σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης δεν συνιστά
σύστηµα. Πρόκειται για πλίνθους και κέραµους ατάκτως ερριµµένους. Είναι άναρχο, κατακερµατισµένο, ανορθολογικό, αναποτελεσµατικό και συνακόλουθα µη βιώσιµο και κοινωνικά άδικο.
Επιπλέον, η κατάσταση των ασφαλιστικών ταµείων είναι κάκιστη, λόγω της γνωστής διαχείρισής τους επί χρόνια, του εγκληµατικού PSI συµπεριλαµβανοµένου, της δραµατικής µείωσης της
απασχόλησης, των µη τυπικών µορφών εργασίας, της παρατεταµένης ανεργίας, της µαύρης ανασφάλιστης εργασίας, της κατακρήµνισης µισθών και συντάξεων, της αδυναµίας καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών από χιλιάδες ασφαλισµένους, ιδίως από
ελεύθερους επαγγελµατίες, αλλά και της διαδεδοµένης άποψης
πολλών ασφαλισµένων ότι η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
θα πάει στράφι, αφού δεν πρόκειται να λάβουν σύνταξη ποτέ.
Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν το νοµοσχέδιο για την αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος απολύτως αναγκαίο, δεδοµένης µάλιστα και της βεβαιότητας ότι, αν η συγκεκριµένη
µεταρρύθµιση-τοµή δεν προωθηθεί, σύντοµα θα υπάρξουν νέες
οριζόντιες περικοπές συντάξεων.
Επιπλέον, υφίστανται µνηµονιακές υποχρεώσεις, που επιβάλλουν, στο πλαίσιο του αναµορφωµένου ασφαλιστικού συστήµατος, ρυθµίσεις δηµοσιονοµικού χαρακτήρα, ώστε να βγαίνει ο
λογαριασµός των θεσµών-δανειστών, που όµως εκ των πραγµάτων ακουµπούν και δοµικές, διαρθρωτικές παραµέτρους. Όλα
αυτά δε µε τη γενική επιφύλαξη ισοδύναµων µέτρων και ένα γενικό ισοδύναµο, τµήµατος των απαιτήσεων των δανειστών, δηλαδή εν προκειµένω µια συνολική µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος τεκµηριωµένη και ποσοτικοποιηµένη.
Σε αυτή τη συνολική µεταρρύθµιση-τοµή προβαίνει η σηµερινή
Κυβέρνηση µε το παρόν νοµοσχέδιο, επιχειρώντας να αµβλύνει
και να περιορίσει τις απαιτήσεις των δανειστών και να εντάξει τις
µνηµονιακές υποχρεώσεις µε τρόπο γόνιµο, εντός ενός θεσµικού
πλαισίου που εξασφαλίζει στοιχεία ισονοµίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Έτσι, η παρέµβαση της ελληνικής Κυβέρνησης έχει δύο σκέλη.
Το ένα αφορά στην τήρηση της συµφωνίας, που έγινε νόµος του
κράτους µε ευρεία πλειοψηφία τον Αύγουστο του 2015, και το
άλλο αφορά στη δόµηση ενός πραγµατικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο θα συνδυάζει την οικονοµική βιωσιµότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Εξάλλου, αυτό επιβάλλεται
και συνταγµατικά. Μέσω του Συντάγµατος κατοχυρώνεται ο θεσµός της κοινωνικής ασφάλισης, που αποτελεί οργανικό στοιχείο
άµεσα συνδεόµενο µε την αρχή του κοινωνικού κράτους αλλά
και τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότητας συµµετοχής στα δηµόσια βάρη και της αναλογικότητας.
Τις παραπάνω αρχές πραγµατώνει η παρούσα µεταρρύθµιση
µε την καθιέρωση ενιαίου συστήµατος απονοµής συνταξιοδοτικών παροχών. Εν προκειµένω, δεν θα µπορούσε να γίνει λόγος
για ασφαλιστική µεταρρύθµιση χωρίς την απάλειψη της πληθώρας διαφορετικών και ενίοτε αδικαιολόγητων ρυθµίσεων, που
υποσκάπτουν τον ίδιο τον θεσµό της κοινωνικής ασφάλισης,
τόσο οικονοµικά όσο και κοινωνικά, απαξιώνοντάς τον. Οι αδικαιολόγητες πρόωρες συντάξεις αποτελούν κραυγαλέο παράδειγµα.
Σε αυτό το πλαίσιο, το νοµοσχέδιο διατρέχουν οι αρχές της
ισονοµίας και της κοινωνικής και διαγενεακής δικαιοσύνης, αποσκοπώντας στην οικονοµική βιωσιµότητα και την κοινωνική αποτελεσµατικότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, επιπλέον δε
στον εξορθολογισµό του συστήµατος, µέσω της ενιαίας αντιµε-
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τώπισης των ασφαλισµένων και της περαιτέρω εξοικονόµησης
δαπανών, χωρίς να πληγούν τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα.
Στοιχεία που συνιστούν τοµή για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα είναι ενδεικτικά: Η δηµιουργία ενός ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, που
λαµβάνει σάρκα και οστά, µε ένταξη σε αυτόν όλων των υφισταµένων φορέων –κύριων, επικουρικών, εφάπαξ παροχών–, µε ενιαίους δίκαιους κανόνες για παλαιούς και νέους ασφαλισµένους,
για τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα, τόσο για τις εισφορές
όσο και για τις παροχές.
Δεύτερο στοιχείο είναι η διασφάλιση του επιπέδου των σηµερινών συντάξεων, που επιτυγχάνεται και µέσω της διατήρησης
για κάθε συνταξιούχο της λεγόµενης προσωπικής διαφοράς.
Τρίτο στοιχείο είναι η καθιέρωση της εφαρµογής ενιαίων
όµοιων κανόνων για όλους, παλαιούς και νέους ασφαλισµένους,
για τον τρόπο υπολογισµού τόσο των συντάξεων όσο και των εισφορών.
Η θέσπιση της εθνικής σύνταξης, η οποία βάσει των σηµερινών
δεδοµένων ισούται µε το 60% του µέσου εισοδήµατος, ανέρχεται
στο ποσό των 384 ευρώ για όσους έχουν είκοσι χρόνια εργασίας
και καταβάλλεται χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια, χρηµατοδοτείται
δε από τον κρατικό προϋπολογισµό και όχι τις ασφαλιστικές εισφορές, συνεπώς το κράτος την εγγυάται. Εποµένως η εθνική
σύνταξη λειτουργεί αναδιανεµητικά ως ασπίδα προστασίας κατά
της φτώχειας και των µακροχρόνια ανέργων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, η εκ µέρους όλων των ασφαλισµένων καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε ποσοστό 20% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος κάθε ασφαλισµένου διασφαλίζει τη δίκαιη
κατανοµή των ασφαλιστικών βαρών, ανάλογα µε την οικονοµική
δυνατότητα του καθενός, καθιδρύοντας σύνδεση µεταξύ εισοδήµατος, ασφαλιστικών εισφορών και παροχών. Ισονοµία, βέβαια, που κάµπτεται, λαµβανοµένου υπ’ όψιν ότι υπάρχουν
επαγγελµατικές οµάδες και υπάρχει και φύση της εργασίας που
επιβάλλουν αυτή την κάµψη. Έτσι προβλέπονται συγκεκριµένες
ρυθµίσεις για επιµέρους κοινωνικές οµάδες, όπως για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αγρότες, µεταβατικό διάστηµα
µέχρι πέντε έτη -µέχρι το τέλος του 2021-, προκειµένου το νέο
σύστηµα υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών να εφαρµοστεί πλήρως.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιπλέον δε, η ελάχιστη βάση υπολογισµού –τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε- αυτών των εισφορών, τόσο των ελευθέρων επαγγελµατιών όσο και των αγροτών, θα αντιστοιχεί στο 70% του κατώτατου
βασικού µισθού. Η ίδια δε κλιµακωτή αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών και η ίδια βάση υπολογισµού ισχύουν, βάσει αναλογικής
εφαρµογής, και για τους ασφαλισµένους που ασφαλίζονταν ως
αυτοαπασχολούµενοι στον ΟΓΑ. Η ασφαλιστική εισφορά τους από
1-1-17 θα καθορίζεται βάσει του καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος από την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα.
Μια τελευταία παρατήρηση. Το νοµοσχέδιο εισάγεται εν µέσω
της παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης και καθεστώτος επιτήρησης της χώρας. Εποµένως οι δυσκολίες και για τους πολίτες
είναι αυτονόητες, αλλά και η ανάγκη αναµόρφωσης του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος είναι αυτονόητη.
Πάντως δε είναι εξαιρετικά προκλητικό –τελειώνω- να ακούγονται φωνές από εκείνες τις πτέρυγες, τη Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ, που εκ των πραγµάτων ευθύνονται για τη σηµερινή
κατάσταση, τα λεηλατηµένα ασφαλιστικά ταµεία, την ανυπαρξία
κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος.
Και αυτό επαναλαµβάνεται µονότονα, δυστυχώς σε όλα τα
πεδία. Όπου η Κυβέρνηση επιχειρεί θεσµικές αλλαγές, τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, ιδίως η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ,
«ανεβαίνουν στα κεραµίδια», στην πραγµατικότητα, µε µοναδική
θέση τη νεοφιλελεύθερη ροµφαία, επενδεδυµένη µε συµπόνια
για τις συντάξεις. Αυτοί που προέβησαν σε δώδεκα περικοπές
τα τελευταία χρόνια!
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Σας ευχαριστώ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει για δέκα λεπτά ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Αλεξιάδης.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να είστε σίγουρος δεν θα κάνω καµµία προσωπική αναφορά
στην οµιλία µου, για να µη χαθεί µετά ανούσιος χρόνος σε διάφορες αναφορές επί προσωπικού και «είπα αυτό» και «θίχθηκα»
και «δώστε µου» και «διαφωνώ» και λοιπά. Πολιτικά ερωτήµατα
βεβαίως θα θέσω, διότι εδώ ακούµε µεγάλη κριτική και όταν καταθέτεις κριτική, πρέπει να είσαι και έτοιµος να απαντήσεις σε
πολιτικά ερωτήµατα. Αλίµονο αν κάποιοι θέλουν να κρυφτούν
πίσω από τις πολιτικές απαντήσεις, που πρέπει να δώσουν και
δεν δίνουν σε αυτή την Αίθουσα.
Κανονικά ήταν να µιλήσω για τα άρθρα του νοµοσχεδίου και
να απαριθµήσω τα πάρα πολλά θετικά σηµεία που έχει, τις πάρα
πολλές συγκρίσεις, τους πάρα πολλούς πίνακες που έχουµε ετοιµάσει, στους οποίους συγκρίνουµε αυτά που είχαµε στο νοµικό
µας σύστηµα µε αυτά που φέρνουµε.
Αλλά, εδώ, δυστυχώς, και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, που παρακολούθησα, και στην Ολοµέλεια σήµερα, αυτό
που βλέπω είναι ότι, αντί η Αντιπολίτευση να ασκεί µια κριτική
στα επιµέρους άρθρα, επαναλαµβάνει την κριτική της προεκλογικής περιόδου, πηγαίνει πάλι στο γενικό και δεν απαντάει σε
στοιχειώδη πολιτικά ερωτήµατα.
Ποιο πολιτικό σύστηµα οδήγησε εδώ τα πράγµατα και πρέπει
να φέρουµε σήµερα αυτό το νοµοσχέδιο; Ποιο πολιτικό προσωπικό, ποια οικονοµική πολιτική, ποιο µοντέλο ανάπτυξης; Ποιοι
έφεραν το ασφαλιστικό σύστηµα εδώ; Ο Υπουργός που κάθεται
εδώ, αγωνιά και έκανε µια δύσκολη διαπραγµάτευση και δέχεται
κριτική και επιθέσεις από αυτούς, οι οποίοι διαφήµιζαν το «ναι»;
Αυτός έφερε τα πράγµατα εδώ ή αυτοί που σήµερα µας κουνούν το δάχτυλο και µας λένε ότι είναι λάθος τα µέτρα; Ας βγουν
να πουν, αν ήταν λάθος αυτά τα µέτρα, τι έπρεπε να κάνουµε;
Αν όχι αυτά τα µέτρα, ποια µέτρα; Διότι, ακούµε διαρκώς µια κριτική, µια γκρίνια, µια καταστροφολογία. Πολιτική πρόταση; Καµµία. Εναλλακτική πολιτική λύση; Καµµία.
Βεβαίως, καταλαβαίνω την πολιτική αµηχανία που υπάρχει σε
κάποιους, διότι θέλουν να κρύψουν το πολιτικό τους σύνθηµα,
που είναι «γρήγορα επιστροφή στο χθες», διότι θέλουν να διαχειριστούν την εξουσία που άφησαν, µε τα γνωστά οφέλη και τις
γνωστές καταστάσεις, που έχουν καταγραφεί στη µνήµη του ελληνικού λαού. Θέλουν να επιστρέψουν στο χθες, για να συνεχίσουν εκείνη την πολιτική.
Ευτυχώς ο λαός έχει µνήµη και καταλαβαίνει ότι δεν µπορούµε
να γυρίσουµε στο χθες και να αναθέσουµε στο πολιτικό προσωπικό που µας οδήγησε εδώ να µας βγάλει από αυτά τα προβλήµατα, για τα οποία καταγγέλλει τώρα την Κυβέρνηση.
Ακούµε κριτική για χίλια δυο πράγµατα. Ακούσαµε κριτική -δεν
πρόλαβε να απαντήσει ο Υπουργός Οικονοµικών- και από την
πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για το θέµα της
φορολογικής ασυλίας της ναυτιλίας. Το είπατε και στην Επιτροπή
Οικονοµικών Υποθέσεων. Μου κάνει εντύπωση, γιατί, ενώ απάντησα, το επαναφέρετε στην Ολοµέλεια. Καταλαβαίνω τους επικοινωνιακούς λόγους.
Κάνατε ερώτηση σαν Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και απαντήσαµε σαν Υπουργείο Οικονοµικών µε στοιχεία. Και φέρτε, σας
παρακαλώ πολύ, τα στοιχεία της απάντησής µας. Προκύπτει ή
όχι ότι το 2015 σε σχέση µε το 2014 και τα προηγούµενα χρόνια
ο τοµέας της ναυτιλίας έχει πληρώσει πολύ περισσότερους φόρους από ό,τι πλήρωνε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ε, όχι!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Λιγότερους πλήρωσε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ε, όχι! Εβδοµήντα πέντε
εκατοµµύρια ευρώ. Σιγά τα ωά!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Καλά. Μπορεί να µην είστε ευχαριστηµένοι και µε αυτό. Πιθανά να έπρεπε να πληρώσει πολύ περισσότερους.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ε, όχι! Έλεος!
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Σε µισή µέρα τα βγάζουν αυτά!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Φτάνει!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Φαντάζοµαι να µην ταυτίζεστε µε εκείνους τους κύκλους
του εξωτερικού, που θέλουν η ελληνική ναυτιλία να επιβαρυνθεί
φορολογικά σε εκείνο το επίπεδο, που να µην είναι πλέον ανταγωνιστική.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ε, όχι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να τους δώσουµε και
επιδοτήσεις!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είναι άλλο πράγµα το πολιτικό ψέµα, είναι άλλο πράγµα
το πολιτικό στοιχείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Καραθανασόπουλε, σας παρακαλώ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Το πολιτικό στοιχείο λέει ότι, µε βάση τα στοιχεία που σας
απαντήσαµε, πλήρωσαν περισσότερο φόρο. Όχι αυτόν που θα
έπρεπε, σε αυτό συµφωνήσαµε. Όχι όµως αυτό που λέτε, ότι δεν
πλήρωσαν περισσότερο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αφορολόγητο πετρέλαιο παίρνουν! Εξήντα πέντε φοροαπαλλαγές έχουν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Καραθανασόπουλε, σας παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι πρόκληση!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα τα συζητήσουµε αυτά.
Σε σχέση µε τα θέµατα της φορολογίας, νοµίζω ότι είναι προκλητικό να ακούµε εδώ κριτική από αυτούς, οι οποίοι ήταν στους
διακόσιους είκοσι έναν Βουλευτές που ψήφισαν τη συµφωνία,
δηλαδή τον ν.4336, για άρθρα τα οποία ψήφισαν τότε και εµείς
τα υλοποιούµε τώρα.
Και σας θυµίζω όσον αφορά τα θέµατα φορολογίας: Ψηφίστηκε ή όχι τότε η υποχρέωσή µας να αυξήσουµε τη φορολογία
των ενοικίων; Και έλεγαν διάφορα παπαγαλάκια και διάφορα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης ότι αυτό θα το κάναµε από το 2015!
Δεν έγινε το 2015, έγινε το 2016. Ήταν αυτό υποχρέωσή µας;
Και ερχόµαστε τώρα εµείς που υλοποιούµε τον νόµο που ψήφισαν διακόσιοι είκοσι ένας Βουλευτές και έχουµε εµείς την ευθύνη για αυτό το πράγµα.
Να σας θυµίσω ότι έπρεπε να ψηφίσουµε τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος, στην εισφορά αλληλεγγύης και σε µια
σειρά από άλλες διατάξεις που όριζε ο νόµος που ψηφίσατε και
εσείς! Δεχόµαστε, όµως, τώρα κριτική από πλευράς Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, Ποταµιού, που ψήφισαν αυτές τις διατάξεις και
τώρα λένε «όχι, δεν έπρεπε να το κάνετε».
Ακούµε, επίσης και διάφορες τερατολογίες, διότι ορισµένοι
φτιάχνουν την οµιλία τους ανάλογα µε το τι λένε τα δελτία των
20.00’ ή ορισµένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Τα καταργήσατε! Μια χαρά τα
πάτε!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ακούµε εδώ και ακούσαµε και στην επιτροπή ότι «καταρρέουν» τα φορολογικά έσοδα, «εκτινάσσονται» τα ληξιπρόθεσµα
και άλλα ωραία παραµύθια.
Ας δούµε, λοιπόν, ποια είναι τα στοιχεία για αυτά τα πράγµατα.
Ας δούµε τα στοιχεία από την έκθεση της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή και συζητήθηκε στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων στη συνεδρίασή
της στις 20 Απριλίου.
Ας δούµε, λοιπόν, πώς αυξήσαµε τα έσοδα, όχι από τα µικρά
και τα µεσαία στρώµατα, αλλά από τις µεγάλες επιχειρήσεις, από
τη µεγάλη φοροδιαφυγή και το λαθρεµπόριο: Σελίδα 21: «Ενίσχυση δηµοσίων εσόδων: Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων
από ΔΟΥ και ελεγκτικά κέντρα: 31,67 δισεκατοµµύρια, αυξηµένες σε σχέση µε το 2014 κατά 3,4%.».
Πάµε παρακάτω, στη σελίδα 31: «Καταπολέµηση φοροδιαφυγής: Αύξηση των εισπράξεων από τη διενέργεια πλήρων και µερικών ελέγχων του ΚΕΦΟΜΕΠ, του Κέντρου Ελέγχου
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Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου», όχι µιας µικρής ΔΟΥ,
«κατά 14,87% σε σχέση µε το 2014, αύξηση σε σχέση µε το 2014,
εισπράξεις του 2015 ύψους 344,61 εκατοµµύρια έναντι εισπράξεων 300 εκατοµµύρια το 2014.».
Συνεχίζουµε στη σελίδα 35, από την ίδια έκθεση. Θυµίζω ότι η
έκθεση δεν είναι του Γραφείου Τεκµηρίωσης του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιου φιλικού µας µέσου µαζικής ενηµέρωσης, αλλά είναι της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων. Λέει, λοιπόν, µέσα: «Για
το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουµένων Μεγάλου Πλούτου: Η µέση
είσπραξη από πλήρεις ελέγχους του ΚΕΦΟΜΕΠ διαµορφώθηκε
σε παρόµοια επίπεδα το 2014, 557.000 ανά υπόθεση και το 2015
ήταν 602.000 ανά υπόθεση, σε αντίθεση µε τη µέση είσπραξη
από µερικούς ελέγχους, η οποία παρουσίασε αισθητή βελτίωση.». Προσέξτε τα νούµερα: 937.000 ανά υπόθεση το 2015
έναντι 159.000 το 2014. Και ξαναλέω το νούµερο: 937.000 ανά
υπόθεση το 2015 έναντι 159.000 το 2014!
Γιατί γίνονται αυτά; Διότι εµείς δεν ακολουθούµε την τακτική
των προκατόχων µας στα θέµατα φοροδιαφυγής και λαθρεµπορίου. Ενεργοποιούµε τους µηχανισµούς σε συγκεκριµένη κατεύθυνση και όχι για να καλύπτουµε τους πολιτικούς µας φίλους και
να τακτοποιούµε τις υποθέσεις διαφόρων, ένθεν και ένθεν. Και
αυτό το κάνουµε, διότι έχουµε µια συγκεκριµένη κατεύθυνση.
Και κάνουµε και το άλλο: Ψάχνουµε τα ντουλάπια του Υπουργείου Οικονοµικών και βρίσκουµε νόµους. Βρήκαµε έναν νόµο
καταπληκτικό, του 2012, και µπράβο που τον ψηφίσατε. Αλλά το
πολιτικό ερώτηµα είναι –και θα απαντήσει κάποιος από τη Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ- πώς έγινε και αυτός ο νόµος ψηφίστηκε από το 2012, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ; Ξέρετε τι
έπρεπε να υλοποιηθεί; Το κάναµε τώρα, βγήκε η υπουργική απόφαση. Έπρεπε να βγει µια απόφαση και να τοποθετηθούν, να εγκατασταθούν, στα πλωτά µέσα µεταφοράς συστήµατα
παρακολούθησης εισροών-εκροών και συστήµατα ηλεκτρονικού
εντοπισµού θέσης, GPS, και όλα αυτά να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο κέντρο. Γιατί, άραγε, αυτά τα πράγµατα τόσον
καιρό δεν έχουν γίνει, ενώ ψηφίστηκε ο νόµος;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντοµα. Δώστε µου πολύ
λίγο χρόνο ακόµα.
Ορισµένοι θα πουν ότι αυτά έγιναν το 2015 και τώρα, το 2016,
καταρρέουν τα έσοδα. Κάποιοι το είπαν κιόλας στην επιτροπή,
ότι καταρρέουν τα έσοδα το 2016. Δεν µπορώ να το καταλάβω.
Εγώ θα καταθέσω στα Πρακτικά, για να υπάρχουν, τα προσωρινά
στοιχεία του µηνός Απριλίου του 2016 της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που είναι σαφέστατα. Δεν µιλάω για τον λογαριασµό του υπόλογου, που έχει
µέσα διάφορα θέµατα που δεν είναι καθαρά φορολογικά, όπως
είναι οι αποδόσεις οµολόγων, οι κρατικές ενισχύσεις και διάφορα
άλλα. Μιλάω για τα έσοδα από εφορίες και τελωνεία.
Τον Απρίλιο, λοιπόν, του 2014 το σύνολο των εσόδων ήταν
2.999.545 ευρώ, το 2015 ήταν 2.945.231 ευρώ, ενώ το 2016 ήταν
3.031.812 ευρώ. Και επειδή κάποιοι θα βιαστούν και το είπαν και
στην επιτροπή ότι «αυτό το πετυχαίνετε επειδή µειώνετε τις επιστροφές», να πω ότι αυτό είναι προ επιστροφών.
Όσον αφορά τις επιστροφές των φόρων, επειδή εµείς δεν τις
κρατάµε επίτηδες χαµηλά, να πω ότι το 2014 οι επιστροφές ήταν
202.550.000 ευρώ, το 2015 ήταν 147.527.000, ενώ το 2016 ήταν
215.892.000 ευρώ.
Και κλείνω σε σχέση µε τα στοιχεία πάλι για το 2016, λέγοντας
ότι το πρώτο τετράµηνο για τα έσοδα προ µείωσης επιστροφών
για όλο το τετράµηνο ήταν 14,9 έναντι στόχου του προϋπολογισµού 14,69, δηλαδή πιο πάνω από τους στόχους του προϋπολογισµού. Οι επιστροφές που πραγµατοποιηθήκαν ήταν 978
εκατοµµύρια ευρώ έναντι στόχου 916 εκατοµµύριων ευρώ. Άρα
αφήστε και εκεί την παραφιλολογία.
Το ίδιο ισχύει και µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο. Το ανέλυσα στην επιτροπή. Θα το καταθέσω και αυτό στα
Πρακτικά, για να σταµατήσει αυτή η παραφιλολογία. Και αποδεικνύεται ότι και οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το δηµόσιο πάνε
πολύ καλύτερα, ως προς την εισπραξιµότητα, από ό,τι τα προηγούµενα χρόνια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς σαν Κυβέρνηση µε σοβαρότητα, µε υπευθυνότητα και
κυρίως µε πλήρη επίγνωση των προβληµάτων του πολίτη -βεβαίως και µε λάθη και καθυστερήσεις, δεν είµαστε τέλειοι- µε
αγώνα δίνουµε τη µάχη, µε πλήρη επίγνωση του χρέους απέναντι
στον πολίτη και την κοινωνία και αναλαµβάνουµε την ευθύνη που
µας ανατέθηκε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Επί προσωπικού;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ζήτηµα ουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ναι, αλλά σύµφωνα µε τον Κανονισµό…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Επιτρέψτε µου για µισό
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχετε τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε στη φορολογία, εµείς θα του πούµε για τα νούµερα που έδωσε, των εφοπλιστών.
Το 2015 οι εφοπλιστές έδωσαν 17,6 εκατοµµύρια ευρώ, αυτό
το ιλιγγιώδες ποσό! Και κοµπάζετε; Για τα 17 εκατοµµύρια; Σιγά!
Να δώσουµε και τίποτα στους ανθρώπους, τους φουκαράδες!
Σιγά!
Το ζήτηµα είναι ότι αυτά είναι το αφορολόγητο πετρέλαιο µιας
ηµέρας που καταναλώνουν στα πλοία και τίποτα άλλο. Και έχετε
το θράσος να λέτε ότι αυξήσατε τα έσοδα από τον φόρο της ναυτιλίας; Καταργήστε τις φοροαπαλλαγές. Φορολογήστε τους και
το καθεστώς ασυλίας που έχουν και µην κοµπάζετε για 2 εκατοµµύρια ευρώ που πήρατε παραπάνω. Μπροστά στο 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ που λέτε τώρα ότι πρέπει να πληρώσει µε
φορολογία ο ελληνικός λαός και στο 1,8 από την έµµεση φορολογία, ε, είναι πρόκληση.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
για να µην επαναλάβουµε το ίδιο, θα σας δώσω για ένα λεπτό
τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ, αν και δεν µπορώ να απαντήσω στο επί προσωπικού,
γιατί δεν το αντιλήφθηκα πλήρως, θα απαντήσω επί του πολιτικού, διότι η διαφωνία µας είναι πολιτική.
Εγώ απάντησα στο επιχείρηµά σας ότι δεν άλλαξε κάτι. Από
το 2014 στο 2015 υπάρχει αύξηση της φορολογίας στον χώρο
της ναυτιλίας και αυτό που είπατε είναι µόνο από µία πηγή
φόρου. Όπως ξέρετε, υπάρχουν πολλές πηγές φόρου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η απάντησή σας είναι.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η απάντηση είναι για τη συγκεκριµένη φορολογία που ρωτήσατε. Για αυτό απάντησα. Εγώ έχω πολλά κουσούρια, αλλά
είµαι πάντα ακριβολόγος. Απαντάω στο συγκεκριµένο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Στα υπόλοιπα λέτε ότι
δεν υπάρχουν στοιχεία.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να ακουστώ, αλλά εγώ θα το
πω. Σε σχέση µε το 2014 και το 2015 πλήρωσαν περισσότερο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δύο εκατοµµύρια.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σ’ αυτό συµφωνούµε τουλάχιστον. Είναι µια καλή αρχή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αύξησαν τον στόλο τους. Γι’ αυτό
πλήρωσαν 2 εκατοµµύρια.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ήταν µόνο από µία φορολογία. Υπάρχουν κι άλλες φορολογίες. Είπα κι εγώ –το είπα και στην επιτροπή– ότι άλλο πράγµα
είναι να διαφωνούµε επί του πολιτικού και άλλο επί του µαθηµα-
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τικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο κ.
Κουτσούκος, Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Οφείλω να οµολογήσω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν χαίροµαι καθόλου, καθώς διαδέχοµαι στο Βήµα τον
Υπουργό, που είπε ότι τελείωσαν τα δύσκολα και έρχονται τα χειρότερα. Τα χειρότερα επιβεβαιώνονται µε αυτό ακριβώς το νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Είναι ένα νοµοσχέδιο που είναι δύο σε ένα: φορολογικό και
ασφαλιστικό.
Είναι ένα θανάσιµο µείγµα, που σκοτώνει ό,τι δηµιουργικό, παραγωγικό απέµεινε στην ελληνική κοινωνία, γιατί εντάσσεται σε
ένα σχέδιο µιας βίαιης δηµοσιονοµικής προσαρµογής 12,5 δισεκατοµµυρίων, τα οποία εµείς θεωρούµε ότι ήταν αχρείαστα.
Απαντώ µ’ αυτόν τον τρόπο στον κ. Τσακαλώτο, που έχει πολύ
θράσος απ’ αυτό εδώ το Βήµα να µας ρωτάει τι λέµε έναντι του
ΔΝΤ. Ο άνθρωπος που κάλεσε το ΔΝΤ, για να έρθει εδώ, µε επιστολή του, για να έρθει τον Ιούνιο, η Κυβέρνηση που επικαλείται
τι λέει το ΔΝΤ για το χρέος, ρωτάει εµάς τι λέµε για το ΔΝΤ! Ε,
είναι πολύ το θράσος.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Καθόλου ιστορία! Πριν από έξι
χρόνια ήρθε το ΔΝΤ!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Καστελλόριζο. «Ξύπνα, Βασίλη»!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Γιωργάκης Παπανδρέου.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Είναι πάρα πολύ το θράσος να µας
λέει εδώ, απ’ αυτό εδώ το Βήµα, ότι είναι περήφανος αριστερός,
που κράτησε το αφορολόγητο στις 8.600. Εµείς που το είχαµε
στις 9.900 τι ήµασταν; Η Αριστερά της Αριστεράς, δηλαδή, κύριε
Υπουργέ;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Και να σας πω και κάτι άλλο. Είστε ακόµα περήφανοι, που δώσατε τη µάχη κατά του νεοφιλελευθερισµού για την εθνική σύνταξη. Όταν εµείς την κατοχυρώσαµε, µε τον ν.3863/2010, τι
λέγατε εδώ απ’ αυτό το Βήµα εσείς και οι συνάδελφοί σας; Ότι
αυτή ήταν µια ξεφτίλα του ασφαλιστικού συστήµατος και οδηγούσαµε σε καταβαράθρωση τις κατώτερες συντάξεις. Τώρα
που το κάνετε εσείς και από βασική τη βαφτίζετε εθνική είναι η
µάχη κατά του νεοφιλελευθερισµού; Αιδώς, Αργείοι!
Αυτή η στρεψοδικία πρέπει κάπου να σταµατήσει. Έχουµε ένα
νοµοσχέδιο που κάνει τεράστιες περικοπές, τεράστιες ανατροπές και βαφτίζεται ως µεταρρύθµιση. Μάλιστα, χαίρονται οι αριστεροί, που κάνουν αυτή τη µεταρρύθµιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι άλλο πράγµα να κάνεις περικοπές όταν παραλαµβάνεις ελλείµµατα 36 δισεκατοµµύρια σε
ετήσια βάση, όπως ήταν το 2009, και να φέρνεις µετά µια µεταρρύθµιση, για να εξισορροπήσεις το σύστηµα µε τον ν.3865/2010.
Την πολεµήσατε, ενώ έκανε οργανωτικές αλλαγές σε τρία
κύρια ταµεία. Δόµησε το σύστηµα µε ενιαίους κανόνες και πήγαινε µε µεταβατικές διατάξεις µέχρι το 2060. Πήρε τα εύσηµα
των ευρωπαϊκών αρχών ως µια µεταρρύθµιση που εξασφάλισε
τη βιωσιµότητα.
Κι είναι άλλο πράγµα να ανατρέπετε αυτούς τους βασικούς
κανόνες, αποτέλεσµα ιστορικών κατακτήσεων και αγώνων των
εργατικών συνδικάτων των σοσιαλιστικών δυνάµεων, στο όνοµα
µιας βίαιης δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Γιατί τα κάνετε αυτά; Για να µην πείτε ότι κάνετε οριζόντιες περικοπές, όπως εµείς, γιατί δεν είµαστε ίδιοι, λέει ο κύριος Υπουργός. Βεβαίως δεν είµαστε ίδιοι, κύριε Υπουργέ. Είστε πάρα πολύ
χειρότεροι. Στο όνοµα αυτής της δηµοσιονοµικής προσαρµογής
κάνετε αυτή την ανατροπή.
Μας λέτε: «Εµείς δηµιουργήσαµε τα ελλείµµατα;». Βεβαίως
δεν τα δηµιουργήσατε εσείς, αλλά ξέρατε το 2015 ποια ήταν τα
ελλείµµατα του ασφαλιστικού συστήµατος, όταν λέγατε ότι θα
δώσετε τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Τα ξέρατε. Ήταν γραµµένα. Κι
όταν εµείς δώσαµε τη µάχη για να µειώσουµε αυτά τα ελλείµ-
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µατα, για να εξασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα του συστήµατος,
για να δηµιουργήσουµε µια ισορροπία, η οποία αντιστοιχούσε τα
ελλείµµατα στην τριµερή χρηµατοδότηση την οποία κατέθετε
σταθερά το κράτος, εσείς µας πολεµούσατε εδώ για οποιαδήποτε πολιτική κάναµε.
Λέτε «εµείς δεν ανατρέψαµε το 2015 τίποτα, εµείς κληρονοµήσαµε τις παθογένειες της δικής σας διακυβέρνησης τα σαράντα χρόνια της Μεταπολίτευσης». Λες και πριν από τη
Μεταπολίτευση, τη χούντα, τον εµφύλιο υπήρχε παράδεισος.
Χρειάστηκε να παρέµβει ο κ. Φίλης -το είπα εγώ στην επιτροπή, για να σας θυµίσει ότι το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο του Βενιζέλου έγινε το 1932.
Θέλω να σας δώσω τη σελίδα 22 της έκθεσης του Γραφείου
Προϋπολογισµού της Βουλής, που βγήκε προχθές, η οποία λέει
ότι, εάν το 2015 δεν είχε διαταραχθεί η πορεία που είχε χαραχτεί
στην ελληνική οικονοµία, θα είχαµε από το 2007 για πρώτη φορά
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.
Αυτά είναι τα έργα σας το 2015.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γιάννης Κουτσούκος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και επειδή δηµιουργήσατε αυτή την ανατροπή, τώρα φέρνετε
µια ασφαλιστική «µεταρρύθµιση», η οποία, πρώτον, στο όνοµα
της διπλής φορολογίας, µέσω της αύξησης εισφορών, ενοποιεί
τα τρία κύρια ταµεία, τα οποία εµείς τα είχαµε κατοχυρώσει και
έναντι των δανειστών µας, έναντι της τρόικας.
Ποιος ήταν ο λόγος, για παράδειγµα, να καταργήσετε τον
ΟΓΑ; Το κάνετε γιατί µέσα από την αύξηση εισφορών, θέλετε να
επιβάλετε τη διπλή φορολογία. Και βεβαίως, µέσα από αυτή τη
µεταρρύθµιση, ανατρέπετε και την ανταποδοτικότητα του συστήµατος.
Μας παρουσίασε ο κύριος Υπουργός στην επιτροπή -είναι σε
µια έκθεση που έχει µοιράσει- τα ποσοστά αναπλήρωσης. Αλλά,
ω του θαύµατος, αθροίζει τα ποσοστά αναπλήρωσης της κύριας
σύνταξης µε τα ποσοστά της επικουρικής, για να τα συγκρίνει µε
αυτά που έδινε το δικό µας σύστηµα.
Έχω να σας πω για µια ακόµα φορά από αυτό εδώ το Βήµα,
ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης του ν.3865/2010, του λεγόµενου
νόµου Λοβέρδου-Κουτρουµάνη, θα τα βάλετε στο Ευαγγέλιο, κύριοι συνάδελφοι, διότι ήταν ποσοστά πολύ µεγαλύτερα από αυτά
που δίνουν αθροιστικά τα δικά σας.
Και η απάντηση στο ερώτηµα, γιατί επιχειρείτε αυτή την «παραπλάνηση» -ας την πω έτσι- των Βουλευτών σας και του λαού,
είναι διότι θέλετε να κρύψετε την περικοπή της επικουρικής σύνταξης.
Τώρα, µιας και έχουν κατατεθεί τα παραδείγµατα για τις περικοπές που έχουν να κάνουν µέχρι και 30%, δεν θέλω να τα αναφέρω. Τα έχουµε δηµοσιοποιήσει, είναι γνωστά και έχουµε
καλέσει τον Υπουργό, µε τα συγκεκριµένα παραδείγµατα που
του έχουµε δώσει, να δώσει τα δικά του, για να δούµε ποιος λέει
αλήθεια ή ψέµατα.
Θα ήθελα να αναφερθώ στον υπόλοιπο χρόνο που µου αποµένει στην ταξική πολιτική του κ. Τσακαλώτου και της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε ότι εισόδηµα µέχρι
10.000 ευρώ έχουν δηλώσει ένα εκατοµµύριο εξακόσιες οκτώ χιλιάδες συµπολίτες µας; Και εάν αθροίσουµε αυτούς που είναι
από τις 10.000 ευρώ µέχρι τις 20.000 ευρώ και αυτούς από τις
20.000 ευρώ µέχρι τις 50.000 ευρώ, που πιάνει η αλλαγή της κλίµακας, υπολογίζω ότι θα είναι περίπου δυόµισι εκατοµµύρια
αυτοί από τους οποίους θα πάρετε τα δύο κατοστάρικα από τη
µείωση του αφορολόγητου.
Είναι ταξική πολιτική αυτή, κύριοι συνάδελφοι; Και χαίρεστε
γι’ αυτό; Και είναι δυνατόν να προβλέπει η έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου ότι θα πάρετε ένα δισ. επτακόσια συν διακόσια εκατοµµύρια που έφερε η τροπολογία, δηλαδή ένα δισ. εννιακόσια
εκατοµµύρια και να µην υπάρχει µια περίπτωση που να χτυπάτε
τα µεγάλα συµφέροντα; Από πού θα τα πάρετε; Από αυτούς τους
φουκαράδες θα τα πάρετε!
Ξέρετε πόσοι δηλώνουν εισόδηµα από ενοίκια µέχρι 5.000
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ευρώ; Περίπου ένα εκατοµµύριο τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες συµπολίτες µας. Είναι πλούσιοι αυτοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Είναι απλοί άνθρωποι, που έτυχε να έχουν ένα ακίνητο
και να το νοικιάζουν. Εάν εισπράττουν ένα ενοίκιο, θα τους πάρετε συν 4%! Από αυτούς τα παίρνετε. Από αυτούς που πήρατε
και το συν 10% στον ΦΠΑ, θα πάρετε και το 1% ακόµα µε τα πρόσθετα µέτρα.
Κατά συνέπεια δεν είναι ούτε προοδευτική ούτε ταξική, αλλά
βαθιά αντιδραστική η µεταρρύθµισή σας. Τα µέτρα θα ήταν
αχρείαστα, εάν δεν είχε ανατραπεί η πορεία της ελληνικής οικονοµίας.
Δεν ντρέπεται ο κ. Τσακαλώτος –που µας κατήγγειλε για υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, όταν ήταν εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στους προϋπολογισµούς– να φέρνει µια πρόσθετη
υπερφορολόγηση, η οποία -όπως δείχνει η εξέλιξη των ανείσπρακτων χρεών του δηµοσίου- οδηγεί σε µια απόλυτη αδυναµία
πληρωµής τους Έλληνες πολίτες.
Γι’ αυτό θα καταρρεύσει και το σύστηµά σας και γι’ αυτό θα
µας φέρετε και πρόσθετα µέτρα εδώ –εκόντες και άκοντες-, για
να διαψεύσετε και τον εαυτό σας.
Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουτσούκο.
Τον λόγο έχει ο κ. Στογιαννίδης, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης ισχυρίζονται ότι το ασφαλιστικό σύστηµα εκτροχιάστηκε τον τελευταίο χρόνο. Όποιος ισχυρίζεται ότι το
ασφαλιστικό εκτροχιάστηκε τον τελευταίο χρόνο, είναι ή άσχετος
ή παριστάνει τον άσχετο.
Την προηγούµενη εβδοµάδα από αυτό το Βήµα ο πρώην
Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιαννίτσης, που ήταν Υπουργός Εργασίας το 2001 για όσους δεν το γνωρίζουν, προσκλήθηκε στην
επιτροπή από το ΠΑΣΟΚ και από το Ποτάµι ως εµπειρογνώµων.
Τι µας είπε, λοιπόν, ο κ. Γιαννίτσης; Μας είπε ότι από το 2000
µέχρι το 2009 το 80% του δηµοσίου χρέους, που δηµιουργήθηκε,
οφείλεται στο ασφαλιστικό. Ποιοι ήταν κυβέρνηση αυτή τη δεκαετία; Το 2000- 2004 το ΠΑΣΟΚ, το 2004-2009 η Νέα Δηµοκρατία. Χάρις στην προσπάθεια αυτών των κυβερνήσεων έγινε
αυτό που έγινε στο ασφαλιστικό, για να µην ξεχνάµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καλούµαστε να ψηφίσουµε διατάξεις στο ασφαλιστικό, οι οποίες φέρνουν για πρώτη φορά µια
ουσιαστική µεταρρύθµιση. Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι η
προτεινόµενη µεταρρύθµιση του κοινωνικοασφαλιστικού είναι
σύµφωνη προς το Σύνταγµα και τις ευρωπαϊκές δεσµεύσεις της
χώρας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει το δικαίωµα κάθε πολίτη
στην ασφάλιση, την αξιοπρεπή διαβίωση, τη βιωσιµότητα των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, η µεταρρύθµιση διέπεται από όλες τις βασικές αρχές: την αρχή της αναλογικότητας,
την αρχή της αναλογικής ισότητας, την αρχή της εµπιστοσύνης
στον πολίτη, την αρχή της αλληλεγγύης των γενεών και την αρχή
της προσφοράς.
Από το κατατεθειµένο σχέδιο νόµου είναι εµφανής η προσπάθεια να υπάρξει ισορροπία, από τη µία, ανάµεσα στις εύλογες
δαπάνες διαβίωσης του πολίτη και στη βιωσιµότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος και, από την άλλη, ανάµεσα στις
δηµοσιονοµικές ανάγκες της χώρας και στη διατήρηση της εγγυητικής ευθύνης του κράτους απέναντι στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Η υπό ψήφιση µεταρρύθµιση είναι επιβεβληµένη και εµείς τολµήσαµε και την επιχειρούµε. Όλοι γνωρίζουµε το αδιέξοδο του
ασφαλιστικού µας συστήµατος. Πρέπει να δούµε την πραγµατικότητα. Η υφιστάµενη κατάσταση έχει ως εξής:
Κατ’ αρχάς, τα έσοδα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης τα
τελευταία χρόνια παρουσίασαν δραµατική µείωση. Αιτία υπήρξε
η δραµατική αύξηση της ανεργίας, οι ελαστικές µορφές εργασίας, η αύξηση του χρόνου µονοµερούς επιβολής εκ περιτροπής
απασχόλησης από έξι σε εννέα µήνες -εσείς το αποφασίσατε-, η
επέκταση της εφαρµογής της µερικής απασχόλησης, η µείωση
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των αποδοχών εκτός από τον δηµόσιο τοµέα και στον ιδιωτικό,
από το 751 πήγαµε στο 586. Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου του
2012. Μην την ξεχνάτε.
Όλα αυτά, λοιπόν, επέφεραν µείωση των εσόδων των ταµείων.
Συνδυαστικά, η µείωση της απασχόλησης, η µείωση της έντασης
της απασχόλησης και η µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων
είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των καταβαλλόµενων ασφαλιστικών εισφορών.
Επίσης, όλοι ξέρουµε ότι τα αποθεµατικά των ταµείων αποµειώθηκαν σηµαντικά µέσω της διαδικασίας του PSI, στο οποίο εντάχθηκαν και οι ελληνικοί φορείς κοινωνικής ασφάλισης, των
οποίων η περιουσία -διαθέσιµα και οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου- µειώθηκε κατά 11,8 δισεκατοµµύρια. Η απώλεια για τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης ανέρχεται σε 6,3 δισεκατοµµύρια.
Η µείωση αυτή ισοδυναµούσε µε το 45,9% της συνολικής περιουσίας όλων των ταµείων, καθώς τα διαθέσιµά τους µειώθηκαν
κατά 47%, περίπου 9 δισεκατοµµύρια και τα οµόλογα κατά
42,8%, περίπου 2,8 δισεκατοµµύρια.
Από τα παραπάνω, λοιπόν, είναι προφανές ότι τα ταµεία δεν
έχουν χρήµατα.
Σε αυτή την κατάσταση έχουµε να αντιµετωπίσουµε και τις
αθρόες συνταξιοδοτήσεις που παρατηρήθηκαν, λόγω αβεβαιότητας για τις µελλοντικές ρυθµίσεις του ασφαλιστικού συστήµατος. Την αβεβαιότητα αυτή προκάλεσαν οι σπασµωδικές και
πρόχειρες κινήσεις των προηγούµενων κυβερνήσεων, που, αντί
να αναπτύξουν µια σοβαρή νοµοθετική πρωτοβουλία, έκαναν
µπαλώµατα.
Έτσι σήµερα ο αριθµός των συνταξιούχων συγκλίνει σταδιακά
µε τον αριθµό των απασχολούµενων, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση συµβάλλει και το δηµογραφικό πρόβληµα. Τα τελευταία
χρόνια η συνταξιοδοτική δαπάνη εκτινάχθηκε. Τα ταµεία εµφάνισαν µεγάλα ελλείµµατα και η διαφορά µεταξύ των εσόδων που
εισπράττονται ετησίως υπέρ κύριας σύνταξης και των αντίστοιχων συνταξιοδοτικών παροχών γιγαντώθηκε.
Το ετήσιο αυτό έλλειµµα καταδεικνύει και το ύψος της κρατικής χρηµατοδότησης που απαιτείται ετησίως για την κάλυψη της
δαπάνης κύριων συντάξεων. Το υφιστάµενο σύστηµα απαιτεί
ετησίως την ενίσχυσή του από τον κρατικό προϋπολογισµό σε
ποσό που υπερβαίνει το 9% του ΑΕΠ.
Η αναγκαία αυτή χρηµατοδότηση απορροφά πάνω από το
35% των φορολογικών εσόδων που εισπράττονται ετησίως.
Υπεύθυνες γι’ αυτή την κατάσταση υπήρξαν οι προηγούµενες
κυβερνήσεις. Το ασφαλιστικό ταλανίζει τη χώρα για περισσότερο
από είκοσι πέντε χρόνια. Κανείς δεν είχε το θάρρος να παρέµβει
δυναµικά και να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητά του. Οι αλλαγές
από το 2010 αποτέλεσαν µια ηµιτελή µεταρρύθµιση που, κατά
κοινή οµολογία, δεν έβαζε το ασφαλιστικό σε τροχιά βιωσιµότητας.
Έχουµε ένα διανεµητικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα που
εξαρτάται από δηµογραφικές και οικονοµικές µεταβολές. Κανείς
δεν ασχολήθηκε µε την παρατήρηση των βασικών παραµέτρων
που διαµορφώνουν αυτό το σύστηµα, ώστε να γίνουν εγκαίρως
διορθωτικές αλλαγές. Συντηρήθηκαν όλες οι παθογένειες του
συστήµατος, οι επιµέρους µεταρρυθµίσεις λάµβαναν χώρα κάθε
δύο, τρία έτη -κάθε δύο, τρία έτη νέο ασφαλιστικό, γνωρίζετε,
2003, 2008, 2010, 2012 και πάει λέγοντας- ενώ µετέφεραν το
βάρος της προσαρµογής µακροπρόθεσµα, διατηρώντας στο µεσοπρόθεσµο διάστηµα τα υψηλά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα του
συστήµατος.
Στο πλαίσιο του πελατειακού κράτους υποτάχθηκε και το
ασφαλιστικό. Έτσι, παρατηρήθηκαν ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και θεσµοθέτηση ισχυρών αντικινήτρων παραµονής στην εργασία, µη συµβατά ποσοστά αναπλήρωσης µε τις
διαµορφούµενες οικονοµικές συνθήκες στη χώρα, διαφοροποίηση στους κανόνες εισφορών και παροχών µε κατακερµατισµό
του συστήµατος και δαιδαλώδη νοµοθεσία, µακρά µεταβατική
περίοδο εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων, στρέβλωση των κανόνων ανταποδοτικότητας του συστήµατος µέσω των αλλεπάλληλων οριζόντιων περικοπών που εφαρµόστηκαν τα τελευταία
έτη. Το δυστύχηµα είναι ότι τον λογαριασµό καλούνται να τον
πληρώσουν όχι αυτοί που ευθύνονται- δηλαδή οι κυβερνήσεις
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ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας- αλλά οι Έλληνες πολίτες.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οφείλουµε να µεταρρυθµίσουµε
το συνταξιοδοτικό µας σύστηµα, ώστε να το θέσουµε σε βιώσιµη
τροχιά. Στην προσπάθεια αυτή πρέπει να συµπράξουν όσο το δυνατόν περισσότερες πολιτικές δυνάµεις. Το οφείλουµε στις επόµενες γενιές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας έχει τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται περίσσευµα θράσους και έλλειµµα ηθικής για να προσπαθεί η Κυβέρνηση του κ.
Τσίπρα να παρουσιάσει περίπου ως τεράστια επιτυχία το νοµοσχέδιο που φέρνει σήµερα.
Στην πραγµατικότητα η χώρα και οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν έναν ακόµα υψηλό λογαριασµό που δηµιούργησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Γιατί, κυρίες και κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν
κλείσατε την αξιολόγηση τον περασµένο Νοέµβριο; Γιατί έχουµε
φτάσει στις 7 Μαΐου και ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση; Αυτό που συνέβη το περασµένο καλοκαίρι δεν σας έγινε
µάθηµα; Πότε θα συνειδητοποιήσετε ότι η καθυστέρηση, το
κλίµα αστάθειας και αβεβαιότητας έχει τεράστιο κόστος κάθε
φορά; Πότε θα καταλάβετε ότι η υποτιθέµενη διαπραγµάτευση,
που στην ουσία είναι ένα παιχνίδι καθυστερήσεων από την
πλευρά σας για να διαχειριστείτε τον πολιτικό χρόνο, το µόνο
αποτέλεσµα που έχει είναι να ανεβάζει τον λογαριασµό;
Ο χρόνος που νοµίζει ότι αγόραζε ο κ. Τσίπρας, µέσα απ’ αυτό
το θέατρο της δήθεν διαπραγµάτευσης, κοστίζει πολύ ακριβά
στους πολίτες. Έχουµε ήδη ένα πακέτο µέτρων ύψους 5,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ και ζητείται, επίσης, ο καθορισµός προληπτικών µέτρων ύψους 3,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ σε περίπτωση που
δεν επιτευχθούν οι στόχοι. Άρα έχουµε ένα σύνολο 9 δισεκατοµµυρίων ευρώ και βλέπουµε.
Όχι µόνο δεν σκίσατε κανένα µνηµόνιο, αλλά φέρατε και δύο
νέα και επώδυνα µνηµόνια µέσα σε δεκαπέντε µήνες. Όχι µόνο
δεν δώσατε τη δέκατη τρίτη σύνταξη και τις αυξήσεις που υποσχόσαστε στο αλήστου µνήµης πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης,
αλλά µε το ασφαλιστικό που φέρατε, θα υπάρξουν µειώσεις συντάξεων σε τετρακόσιες χιλιάδες νέους συνταξιούχους και τριακόσιοι ογδόντα χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχοι θα χάσουν το
ΕΚΑΣ.
Με τη µεταµεσονύκτια τροπολογία που φέρατε, θα πληρώσουν για πρώτη φορά φόρο χαµηλοσυνταξιούχοι µε σύνταξη 720
ευρώ και µισθωτοί µε βασικό µισθό τα 626 ευρώ, ενώ µέχρι σήµερα καλύπτονταν από το αφορολόγητο, εκτός βέβαια από το
γεγονός ότι οι επιβαρύνσεις πλέον για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αγρότες, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές θα είναι υπέρογκες και εκτός πραγµατικότητας.
Πιστεύετε ότι όταν κάποιος µε ένα εισόδηµα ύψους 20.000
ευρώ αναγκάζεται να καταβάλει 10.000 ευρώ, δηλαδή το 50%
του ετήσιου εισοδήµατός του, για τον φόρο εισοδήµατος και τις
ασφαλιστικές εισφορές, αυτό αποτελεί βιώσιµο µοντέλο; Πιστεύετε, ειλικρινά, ότι αυτό µπορεί να λειτουργήσει;
Αντιλαµβάνοµαι, επίσης, τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος είχε
θέση ως κόκκινη γραµµή την µη µείωση του αφορολογήτου και
απειλούσε, µάλιστα, και µε παραίτηση.
Φυσικά, κανείς σας δεν θα παραιτηθεί, κανείς σας δεν πρόκειται να καταψηφίσει αυτά τα µέτρα, τα οποία εµείς ούτε είχαµε
διανοηθεί ότι θα µπορούσαµε ποτέ να τα φέρουµε στη Βουλή.
Με τη µείωση του αφορολογήτου ορίου υπάρχει σαφής επιβάρυνση για µισθωτούς και αγρότες χωρίς παιδιά ή µε ένα παιδί,
αλλά και για συνταξιούχους. Για µισθωτούς, αγρότες και συνταξιούχους µε ένα παιδί η έκπτωση φόρου µειώνεται στα 1.950
ευρώ και το έµµεσο αφορολόγητο διαµορφώνεται στα 8.863
ευρώ. Για µισθωτούς, αγρότες και συνταξιούχους άγαµους ή
χωρίς παιδιά, αλλά και για τις συζύγους αυτών, η έκπτωση
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φόρου µειώνεται στα 1.900 ευρώ και το έµµεσο αφορολόγητο
πέφτει στα 8.636 ευρώ.
Στο πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, µε το οποίο εξαπατήσατε
τους πολίτες, είχατε υποσχεθεί αφορολόγητο 12.000 ευρώ. Τελικά, ούτε το αφορολόγητο των 9.500 ευρώ δεν µπορέσατε να
κρατήσετε.
Ο µύθος της διαπραγµάτευσης τελείωσε. Η Κυβέρνηση δεν
διαπραγµατεύεται, απλώς κάνει καθυστερήσεις. Θέλει να αποφύγει µεταρρυθµίσεις που αγγίζουν το βαθύ κράτος, επιλέγοντας να αυξήσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις
των πολιτών, για να συντηρήσει αυτό το κράτος. Θέτει διαρκώς
εµπόδια σε επενδύσεις για τις οποίες είχε ήδη ολοκληρωθεί η
διαγωνιστική διαδικασία.
Να θυµίσω το κουκλοθέατρο που παίχθηκε µε τα περιφερειακά
αεροδρόµια, για να υπογράψετε τελικά µε καθυστέρηση, χωρίς
βεβαίως, ούτε να ακυρώσετε τον διαγωνισµό ούτε να κάνετε επαναδιαπραγµάτευση. Να θυµίσω το θέµα της αποκρατικοποίησης
του ΟΛΠ, που συνοδεύτηκε από το θέατρο του παραλόγου µε
τις δηλώσεις και τις αντιφατικές και υπονοµευτικές πρωτοβουλίες του Υπουργού Ναυτιλίας.
Όλα αυτά θα ισχυριστείτε ότι τα υπογράψατε µε πόνο ψυχής,
όπως είπε ο κ. Σπίρτζης. Δεν πονάτε εσείς, όµως. Οι πολίτες πονούν και θα πονέσουν. Οι ιδεοληψίες της Κυβέρνησης θέτουν εµπόδια σε επενδύσεις, που δεν συνδέονται µόνο µε ένα εφάπαξ
τίµηµα προς το δηµόσιο, αλλά και µε τη δηµιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Η Κυβέρνηση έχει βρει τον τρόπο να καλύπτει το δηµοσιονοµικό κενό που η ίδια δηµιουργεί µε την πολιτική της. Επιβάλλει
συνεχώς νέους φόρους. Πόσες επιχειρήσεις θα αντέξουν µετά
την αύξηση των φορολογικών συντελεστών από το 26% στο 29%,
που και αυτή εντάχθηκε στην τροπολογία της νύχτας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι καιρός η Κυβέρνηση να
σταµατήσει το παραµύθι της δήθεν διαπραγµάτευσης γιατί δεν
πείθει κανέναν. Διαπραγµάτευση µε απτά αποτελέσµατα είναι
αυτή που διεξήγαγε η προηγούµενη κυβέρνηση, µε χειροπιαστά
αποτελέσµατα. Υπενθυµίζω τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, τη
µείωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσης, τη µείωση
της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Όλες αυτές οι µειώσεις
εξανεµίστηκαν από την καταστροφική διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα.
Τι αποτελέσµατα έχει να παρουσιάσει η Κυβέρνησή σας; Το
τρίτο και πιο επώδυνο µνηµόνιο του περασµένου καλοκαιριού;
Το τέταρτο µνηµόνιο που βρίσκεται προ των πυλών; Τις αυξήσεις
στον ΦΠΑ; Τη µονιµοποίηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, που µετατρέπεται πλέον σε έναν νέο και µόνιµο φόρο; Τα
capital controls;
Είναι καιρός, επίσης, να σταµατήσει το παραµύθι της ψευδεπίγραφης ταξικής πολιτικής που κάνετε σε ό,τι αφορά στις επιλογές σας και στις φορολογικές επιβαρύνσεις και την κατανοµή
των φορολογικών βαρών, γιατί µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα, επιβάλετε µεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις σε
µισθωτούς και συνταξιούχους µε χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα,
σε φορολογουµένους που έχουν εισοδήµατα από ακίνητα, αλλά
και για όσους έχουν εισοδήµατα από µισθωτή εργασία και µπλοκάκι.
Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών αυξάνονται υπέρµετρα και συνιστούν µια ακραία µορφή άγριας φορολόγησης. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 δεν καταργείται µόνο ο ΟΓΑ,
καταργούνται και οι ασφαλιστικές κατηγορίες των αγροτών. Οι
αγρότες θα καταβάλουν εισφορές που συνδέονται µε το εισόδηµά τους -πραγµατικό ή τεκµαρτό- και θα αυξάνονται κλιµακωτά, φτάνοντας το 20% το 2022.
Την ίδια ώρα θα υπάρχει και αύξηση των εισφορών υγείας που
θα φτάσει το 6,95% επί του δηλωθέντος πραγµατικού ή τεκµαρτού εισοδήµατος αντί του 2% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας
που ισχύει σήµερα.
Ένα µόνο ενδεικτικό παράδειγµα: Ένας αγρότης µε καθαρό
εισόδηµα 9.000 ευρώ είχε ένα σύνολο φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ύψους 1.962 ευρώ. Με τα σηµερινά δεδοµένα, µετά από την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου, ο αγρότης
µε εισόδηµα πραγµατικό ή τεκµαρτό 9.000 ευρώ θα πληρώνει
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ασφαλιστικές εισφορές ύψους 2.430 ευρώ. Θα πληρώνει, δηλαδή, 468 ευρώ παραπάνω. Υπάρχουν, όµως, και χειρότερα. Για
τον αγρότη χωρίς παιδιά το αφορολόγητο πέφτει στα 8.636
ευρώ.
Ταυτόχρονα, όµως, θα προστίθενται στο φορολογητέο εισόδηµα και θα φορολογούνται για πρώτη φορά οι βασικές ενισχύσεις, αλλά και οι συνδεδεµένες και πράσινες ενισχύσεις πάνω
από 12.000 ευρώ. Υπενθυµίζω ότι στην αρχική µορφή του νοµοσχεδίου οι συνδεδεµένες και οι πράσινες ενισχύσεις δεν συµπεριλαµβάνονται στο φορολογητέο εισόδηµα, ενώ οι βασικές
ενισχύσεις φορολογούνταν από το ποσό των 12.000 ευρώ και
πάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Τσίπρας αδυνατεί να εµπνεύσει, να διαµορφώσει ένα εθνικό µεταρρυθµιστικό σχέδιο. Τα
δύο κόµµατα που συγκυβερνούν και συγκροτούν την κυβερνητική πλειοψηφία εκφράζουν ό,τι πιο αναχρονιστικό υπάρχει. Αυτή
η Κυβέρνηση βλάπτει σοβαρά τη χώρα. Οι ψευδαισθήσεις κατέρρευσαν, όπως και οι ψεύτικες υποσχέσεις που έδωσε ο κ. Τσίπρας για να υφαρπάξει την ψήφο των πολιτών.
Έµειναν τα ψήγµατα του µίσους και του διχασµού που ο ίδιος
καλλιέργησε απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά
και απέναντι στους πολίτες που είχαν αντίθετη άποψη µε τη δική
του. Αυτός ο νέου τύπου καθεστωτισµός έφτασε στα όριά του.
Ταυτίστηκε µε αυτή την Κυβέρνηση και θα τελειώσει µαζί της.
Η χώρα χρειάζεται ένα νέο ξεκίνηµα. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να ενωθεί ξανά, να αποκτήσει ένα υψηλό αίσθηµα αυτογνωσίας. Η χώρα χρειάζεται µια µεγάλη και πλατιά µεταρρυθµιστική
πλειοψηφία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Βεσυρόπουλε.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Η καταδίκη της πολιτικής της Κυβέρνησης στο αντιασφαλιστικό και φορολογικό νοµοσχέδιο εκφράστηκε από φορείς που καλέστηκαν σε αυτή την Αίθουσα -µε
εξαίρεση τον Γιαννίτση που έχετε ως πρότυπο- αλλά και από τη
µαζική συµµετοχή στις µαχητικές, δυναµικές συγκεντρώσεις σε
όλη τη χώρα, που συνεχίζονται και σήµερα και µε την αγροτιά,
αλλά θα συνεχιστούν και την Κυριακή. Τώρα που µιλάµε η κεφαλή των διαδηλωτών είναι στο Σύνταγµα και η ουρά στην Οµόνοια. Η καρδιά και η φωνή µας είναι µαζί τους.
Δεν καταφέρατε, παρά τα ψέµατα και τις αλχηµείες σας, να
κάνετε τον λαό συµµέτοχο στην εξόντωση της κοινωνικής ασφάλισης. Γι’ αυτό υπήρχε χθες τροµοκρατία από την εργοδοσία, µε
ανοχή της Κυβέρνησης, σε µια προσπάθεια κάµψης της αγωνιστικής απάντησης των εργαζοµένων, αλλά και της νεολαίας που
βγήκε µπροστά απέναντι στον νόµο-λαιµητόµο.
Όµως, και τα αγροτοδικεία των αγωνιστών αγροτών, αν και δεσµεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα τα πάρετε πίσω, δεν το έχετε
κάνει παρά τις τροπολογίες που έχει καταθέσει δύο φορές το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Τον φόβο σας δείχνετε. Οι αγώνες θα αυξηθούν, γιατί η πλειοψηφία του λαού δεν συµβιβάζεται
µε την εξαθλίωση και το τσάκισµα της ζωής του.
Είναι, όµως, προκλητικό να λέτε ότι το 90% των αγροτών δεν
θα υποστεί επιβαρύνσεις από τον συνδυασµό φορολογικού και
ασφαλιστικού. Λέτε συνειδητά ψέµατα. Κοροϊδεύετε και προκαλείτε τους µικροµεσαίους αγρότες.
Αλήθεια, δεν ξέρετε ότι πάνω από το 50% των αγροτών δεν
έχει τώρα, σήµερα να πληρώσει το µέσο ασφάλιστρο των 954
ευρώ στον ΟΓΑ; Και εσείς τώρα τριπλασιάζετε την εισφορά στα
2.720 ευρώ για ένα εισόδηµα ύψους 10.000 ευρώ, που αφορά
την πλειοψηφία της αγροτιάς. Έτσι προστατεύετε τους αδύνατους; Με την εξόντωσή τους; Αυτή είναι µεταρρύθµιση-τοµή; Να
την χαιρόσαστε!
Ναι, τους δίνετε ένα πετσοκοµµένο ψίχουλο µε το φορολογικό,
το οποίο κέρδισαν µε τον αγώνα τους σαράντα µερόνυχτα στους
δρόµους. Το αρπάζετε, όµως, πίσω αυξηµένο µέσα από το ασφαλιστικό, που είναι φορολογικό.
Σας ρωτάµε: Ένας αγρότης µε 10.000 ευρώ εισόδηµα, όταν
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του αρπάζετε σταδιακά µέχρι το 2022 το 27,5%, θα µπορεί να
ζήσει και να ξανακαλλιεργήσει µε τα υπόλοιπα, δηλαδή, µε τα
7.280 ευρώ; Τι θα µείνει; Θα ταΐζει την οικογένεια µε ρύζι και µακαρόνια όταν ο ΦΠΑ είναι στο 23%, όταν πρέπει να πληρώσει εισφορά στον ΕΛΓΑ, όταν ο ΦΠΑ για λιπάσµατα, σπόρους,
φυτοφάρµακα, ζωοτροφές είναι στο 23%, όταν έχει ειδικό φόρο
στην ενέργεια, ειδικό τέλος για τα ψεκαστικά, χαράτσι για τον
ΟΣΔΕ, για τις ενισχύσεις, ΕΝΦΙΑ για το σπίτι, για τη στάνη, για
την αποθήκη, εισφορά στον συνεταιρισµό και τόσα άλλα, που
τέλος δεν έχουν στη φοροληστεία σας;
Και, βέβαια, να πληρώσει φάρµακα, εξετάσεις για την υγεία
του και άλλα. Και µε θράσος λέτε ότι εξασφαλίζετε δηµόσια
υγεία. Με τι κρατικά νοσοκοµεία, που καταρρέουν και λειτουργούν χάρη στο φιλότιµο των νοσηλευτών και των γιατρών; Τα οικονοµικά τους έχουν τελειώσει εδώ και καιρό.
Σας ρωτάµε, λοιπόν: Μπορεί να ζήσει ένας µικροµεσαίος
αγρότης ή τον εξοντώνετε µε εργαλείο το ασφαλιστικό; Τι θα µείνει για να συνεχίσει την αγροτική δραστηριότητα, όταν ο κανόνας
είναι να περνούν τέσσερις και πέντε µήνες για να πάρει λεφτά
από την παραγωγή που παραδίνει στον µεγαλέµπορο ή τον βιοµήχανο;
Και µάλιστα υπάρχουν χρονιές που πλήττεται από θεοµηνίες
ή ζωονόσους και δεν έχει εισόδηµα και τότε υποχρεωτικά θα
πληρώσει ασφαλιστική εισφορά στο 70% του κατώτατου µισθού
του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή, 1.339 ευρώ και άλλα τόσα η
αγρότισσα, συνολικά 2.678 ευρώ. Και αυτό το πλασάρετε ως εξυπηρέτηση. Έλεος δεν έχετε.
Ποιον τελικά κοροϊδεύετε; Τον κτηνοτρόφο, που καταρρέει η
γαλακτοπαραγωγή, τον γεωργό, που οι πασχαλινές χαλαζοπτώσεις κατέστρεψαν µεγάλο µέρος της παραγωγής στον Έβρο,
στην Ηµαθία µέχρι την Αρκαδία;
Και τι ήταν αυτό µε τη βασική σύνταξη που το 2027 θα µηδενιστεί; Ναι, αυτό το περάσανε οι προηγούµενες κυβερνήσεις, για
να µηδενίσουν την κρατική εισφορά αφού λεηλατήθηκαν αποθέµατα και κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ. Όµως, κρύβετε ότι για να πάρει
την εθνική των 384 ευρώ µετά το 2031, πρέπει ο αγρότης να έχει
πληρώσει τη νέα τριπλάσια τσουχτερή εισφορά για µια δεκαπενταετία, ενώ µε τα ίδια λεφτά σήµερα θα έπαιρνε την ανταποδοτική, περίπου στα 600 ευρώ.
Ντροπή να λέτε ότι θα είναι ωφεληµένος ο φτωχοµεσαίος
αγρότης όταν τον καταστρέφετε, γιατί αυτό απαιτεί η Κοινή
Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τρίτο µνηµόνιο, που ψηφίσατε όλοι παρέα, ώστε να συγκεντρωθούν γη, παραγωγή και επιδοτήσεις αποκλειστικά στους µεγαλοαγρότες
καπιταλιστές. Αυτοί είναι που θα καρπώνονται και τον πρωτογενή
τοµέα.
Όµως, είσαστε αδίστακτοι, δεν σταµατάτε πουθενά, κατακρεουργείτε ό,τι αντιστάθηκε. Και θα το πω γιατί µε την απεργία των
δηµοσιογράφων δεν έχει µαθευτεί. Με υπουργική απόφαση της
Μεγάλης Πέµπτης αποφασίσατε τη διάλυση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Σάµου. Με βάση το άρθρο 3 του τρίτου µνηµονίου καταργήσατε σε µία νύχτα τον νόµο αναγκαστικότητας,
επιλεκτικά για τη Σάµο, χτυπώντας τους Σαµιώτες αµπελουργούς πισώπλατα -δεν τους ρωτήσατε- και προκαλώντας βάναυσα
τον λαό της Σάµου που έχει ξεσηκωθεί. Όλοι οι φορείς βγάζουν
οµόφωνα ψηφίσµατα καταδίκης. Ύπουλη η ενέργειά σας. Μεγάλη Τρίτη ψηφίστηκε ο νόµος περί συνεταιρισµών, που περιείχε
το άρθρο που ερµηνευόταν όπως θέλατε, και παραµονές του
Πάσχα βγάλατε την υπουργική απόφαση που είχατε έτοιµη από
καιρό, καταπατώντας κάθε ιερό και όσιο, πετώντας στα σκουπίδια τη θέληση για διατήρηση της αναγκαστικότητας των συνεταιρισµών και της κοινωνίας της Σάµου.
Είναι µεγάλη ντροπή και να την πάρετε πίσω, όπως και αυτό
το τερατούργηµα που ονοµάζετε ασφαλιστικό, ενώ θα έπρεπε
να λέγεται «το κακούργηµα του αιώνα». Ακόµα και εάν το νοµοσχέδιο ψηφιστεί, η πλειοψηφία του λαού δεν θα συµβιβαστεί µε
τη σφαγή του. Αυτό ονοµάζετε εσείς µονόδροµο, ως άλλοθι, και
παρουσιαζόσαστε και εσείς ως σωτήρες. Πλάτες βάζετε στους
προηγούµενους, που λεηλάτησαν τις ασφαλιστικές εισφορές
των εργαζοµένων, τους απενοχοποιείτε, όπως τους απενοχοποιήσατε και από τα µνηµόνια, και αποτελείτε τη συνέχειά τους και
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ας παρουσιάζετε τους τσακωµούς σας. Τους ίδιους εξυπηρετείτε, δηλαδή, τους καπιταλιστές και τα ιµπεριαλιστικά κέντρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Αλεξιάδης, έχει
ζητήσει τον λόγο, για να υποστηρίξει δύο τροπολογίες, σχετικά
µε ρυθµίσεις θεµάτων υποβολής οριστικής δήλωσης, απόδοσης
φόρου µισθωτών υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014 από τα
υπόχρεα ΝΠΔΔ, ασφαλιστικά ταµεία, τροποποίηση του άρθρου
5 του ν.4172/2013 και απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2015
και 2016 για κτίσµατα εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας και Ιθάκης, που αποδεδειγµένα έχουν υποστεί ζηµιές από
τους σεισµούς του Νοεµβρίου 2015, όπως επίσης και σχετικά µε
τα τέλη κυκλοφορίας.
Κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι δύο τροπολογίες. Η πρώτη είναι η µε γενικό αριθµό 422
και ειδικό 17, µε την οποία συνοπτικά ρυθµίζουµε το θέµα της
ηλεκτρονικής υποβολής οριστικών δηλώσεων για τα ασφαλιστικά
ταµεία, τα οποία δεν έχουν προλάβει να το κάνουν. Αποσαφηνίζουµε τις πηγές εισοδήµατος για τη φορολογία εισοδήµατος, για
να µην έχουν προβλήµατα οι φορολογούµενοι.
Σε αυτό το θέµα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και µια σηµείωση σε σχέση µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου δεν γίνεται αναφορά στην παραπάνω διάταξη, αλλά
απ’ αυτή τη διάταξη δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισµού, αντιθέτως είναι ρύθµιση από την οποία θα
προκύψουν έσοδα. Οπότε, εκτιµούµε ότι η παράλειψη αναφοράς
στην έκθεση είναι από παραδροµή.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Το τρίτο σηµείο αφορά το να ανακουφίσουµε από τον ΕΝΦΙΑ
τους πληγέντες στη Λευκάδα και στην Ιθάκη από τους σεισµούς.
Το τέταρτο θέµα είναι το θέµα των τελών κυκλοφορίας. Δίνουµε νέα δυνατότητα για το 2016, ενώ έχουµε εισπράξει τα τέλη
κυκλοφορίας για το 2016 –σας θυµίζω ότι έχουµε πάρει περίπου
8 εκατοµµύρια επιπλέον του στόχου- στους φορολογούµενους
να πάρουν τέλη κυκλοφορίας είτε για ένα µήνα, είτε για τρεις
µήνες, είτε για το υπόλοιπο του έτους.
Σε αυτό το σηµείο έχουµε να καταθέσουµε και µια νοµοτεχνική
διόρθωση γι’ αυτή την τροπολογία. Είναι η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 421 και ειδικό 16, µε την οποία αναφερόµαστε στο θέµα
του αφορολόγητου και του πώς µειώνεται ο φόρος που βαρύνει
τον φορολογούµενο µε βάση την οικογενειακή κατάσταση. Αποσαφηνίζουµε το φορολογητέο εισόδηµα, τι ακριβώς φορολογούµε στους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική
δραστηριότητα. Υπάρχει µια νοµοτεχνική διόρθωση για µια αρµοδιότητα, που έχει ήδη µεταβιβαστεί στο Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων και η εξοµοίωση του συντελεστή φορολόγησης
των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία µε εκείνους που τηρούν διπλογραφικά
βιβλία. Υπάρχει και µια νοµοτεχνική διόρθωση σε αυτή την τροπολογία, για να µην υπάρχει κάποιο πρόβληµα.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θυµίζω τη διαβεβαίωση του κ. Κακλαµάνη το πρωί σε όλο το Σώµα ότι άλλες τροπολογίες το Προεδρείο δεν θα δεχθεί. Το λέω τώρα που ακούστηκε
αυτό. Αυτό του κ. Αλεξιάδη δεν ακούστηκε κακό. Το λέω τώρα
για µια τροπολογία, η οποία, αν καταλάβαµε καλά, δεν έχει προβλήµατα, σε θετική κατεύθυνση είναι -αν καλά την καταλάβαµε,
ξαναλέω- για να προλάβω άλλα ενδεχόµενα, µε κριτήριο τη διαβεβαίωση του Προεδρείου, δια στόµατος κ. Νικήτα Κακλαµάνη,
ότι είναι δέσµευση του Προεδρείου να µην έρθουν άλλες τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Αποστόλου,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό είναι να θυµόµαστε
ότι πήγαµε στις εκλογές του Σεπτέµβρη, έχοντας υπογράψει
τουλάχιστον µαζί µε εσάς που είστε της ευρωπαϊκής πορείας της
χώρας µας µια συµφωνία, της οποίας το τελευταίο µέρος εξειδικεύουµε σήµερα.
Ο ελληνικός λαός µε την ψήφο του εµάς εξουσιοδότησε να
την υλοποιήσουµε και όπως είχαµε δεσµευθεί προεκλογικά, το
κάνουµε µε όσο γίνεται ηπιότερες επιπτώσεις.
Ειδικά για τον αγροτικό χώρο µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε
παύει ο αγρότης να είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Είναι
ιστορική ηµέρα για τον αγρότη για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί
καθιερώνεται ατοµικό αφορολόγητο εισόδηµα και δεύτερον,
γιατί και ο αγρότης απολαµβάνει της κατώτερης εθνικής σύνταξης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτές είναι πάρα πολύ σοβαρές ρυθµίσεις.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αυτά να βγείτε να τα πείτε στους
αγρότες που είναι τώρα έξω στο Σύνταγµα και φωνάζουν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας παρακαλώ. Σας ακούσαµε και θα µας ακούσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ! Όποιος
θέλει, ας βγει έξω στο Σύνταγµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μάλιστα, αγαπητοί συνάδελφοι, µε τον συνδυασµό των ρυθµίσεων που φέρνουµε στο ασφαλιστικό µε το φορολογικό, πράγµα που και οι ίδιοι είχαν ζητήσει επιµόνως στις
κινητοποιήσεις τους, όχι µόνο δεν υπάρχουν επιπτώσεις, αλλά
θα βγει ωφεληµένο το 90% των Ελλήνων αγροτών. Θα τα πούµε.
Τι βρήκαµε, αγαπητοί συνάδελφοι, στο φορολογικό; Τον
ν.4172/2013 που ψηφίσατε ως συγκυβερνώντες Νέα Δηµοκρατία
και ΠΑΣΟΚ, σύµφωνα µε τον οποίον όλα τα εισοδήµατα από το
πρώτο ευρώ φορολογούνται µε 13%. Δηλαδή για το καθαρό εισόδηµα που δηλώθηκε για το 2014 ύψους 1,35 δισεκατοµµυρίων
ευρώ συν 2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, που είναι οι ενισχύσεις, οι
αγρότες θα πλήρωναν το 2015 φόρο 511 εκατοµµύρια ευρώ.
Ενώ µε την παρέµβασή µας, µε τον ν.4328/2015 για το αφορολόγητο των ενισχύσεων πάνω από 12.000 ευρώ, πλήρωσαν οι
αγρότες 225 εκατοµµύρια ευρώ από τα 511 εκατοµµύρια ευρώ,
που θα πλήρωναν µε τη δική σας ρύθµιση.
Συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, µην κόπτεστε…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε τα «θα». Τα ψέµατα
τελείωσαν! «Θα» και «θα» και «θα». Δεν υπάρχουν «θα»!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας άκουσα. Θα τα ακούσετε όλα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Φοβάστε να ακούσετε την αλήθεια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ησυχία! Κύριε Βεσυρόπουλε, ησυχία!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα τα φορολογείτε όλα!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μην κόπτεστε για τις ενισχύσεις, γιατί η σχετική
κοινή υπουργική απόφαση του Κουσελά και του Σκανδαλίδη, όσο
και οι διευκρινήσεις της εγκυκλίου της Σαββαΐδου αναφέρουν τις
αγροτικές ενισχύσεις και αποζηµιώσεις ως κέρδη για τον προσδιορισµό του αγροτικού εισοδήµατος.
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Καταθέτω, αγαπητοί συνάδελφοι, τα σχετικά έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για τα εισοδήµατα του 2015, που τώρα φορολογούνται, δεν
υπάρχει κάποια αλλαγή σε σχέση µε όσα ισχύουν και συνεπώς
θα πληρώσουν τώρα, το 2016, για τα εισοδήµατα του 2015, 225
εκατοµµύρια ευρώ, αντί –επαναλαµβάνω- των 511 εκατοµµυρίων
ευρώ, που θα πλήρωναν µε τις δικές σας ρυθµίσεις.
Αν δε, αποδεχόµασταν τη συµφωνία του Ιούλη, όπως ακριβώς
ήταν διατυπωµένη -και το επαναλαµβάνω, την ψηφίσαµε όλοι- θα
είχαµε φορολόγηση από το πρώτο ευρώ µε 20% και 26%. Δεν
θέλω να αναφερθώ στα νούµερα. Καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις
θα είχε. Γιατί όταν χαρακτήρισα κάποτε «ταφόπλακα» αυτές τις
ρυθµίσεις που έρχονται, εσείς ξεσηκωθήκατε και ξεσηκώσατε
τον κόσµο.
Τι κάνουµε, λοιπόν, σήµερα; Καθιερώνουµε ατοµικό καθαρό
αφορολόγητο, που για τη µέση αγροτική οικογένεια -ένα ζευγάρι
µε δυο παιδιά- ανέρχεται στα 9.100 ευρώ και µε την προσθήκη
ενός µέσου ποσού 1.900 ευρώ από το 50% των ενισχύσεων που
δεν φορολογούνται, τελικά το καθαρό φορολογητέο ποσό για
τον αγρότη ανέρχεται στα 11.000 ευρώ.
Αυτό το λέω, επειδή ειπώθηκε κάτι για τις ενισχύσεις. Το 90%
των ενισχύσεων -συνδεδεµένες, πράσινες- και όλες οι ενισχύσεις
-εξισωτική, γεωργοπεριβαλλοντικά- σύνολο, δηλαδή, πάνω από
1 δισεκατοµµύρια ευρώ δεν υπολογίζονται στη φορολογητέα
ύλη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το άλλο 1,1 δισεκατοµµύριο
ευρώ τι γίνεται;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κι έρχοµαι, λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βεσυρόπουλε,
µιλήσατε και σας ακούσαµε. Κάντε ησυχία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, σηµαίνει πάρα πολύ
απλά ότι το 90% των αγροτών που δηλώνει εισόδηµα µέχρι
11.000 ευρώ δεν θα πληρώσει ούτε ένα ευρώ, ενώ µε τα
ισχύοντα και αυτά που εσείς είχατε ρυθµίσει θα πλήρωνε 1.430
ευρώ. Κρατήστε, λοιπόν, το νούµερο 1.430 ευρώ, που θα πλήρωνε ο αγρότης και δεν πληρώνει µε τη ρύθµιση που φέρνουµε.
Ασφαλιστικό. Κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσουµε ένα πράγµα.
Ποτέ δεν είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα διατηρηθεί η αυτονοµία
του ΟΓΑ. Μίλησε για µεταβατικότητα, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν
µιλήσαµε εµείς, δεν δεσµευθήκαµε. Άρα να µην επαναλαµβάνουµε ψέµατα, τα οποία τουλάχιστον πρέπει να τα πληροφορηθεί
όλος ο ελληνικός λαός.
Σήµερα, αγαπητοί συνάδελφοι, και εσείς δεν το ξέρετε ότι ο
ΟΓΑ αντιµετωπίζει προβλήµατα µεγάλα και θα έλεγα ότι είναι µεγαλύτερα και από το ασφαλιστικό όλων των υπόλοιπων κλάδων;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εµείς το ξέρουµε. Εσείς δεν το ξέρετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ξέρουµε όλοι ότι το 90% των δαπανών του, δηλαδή 3,35 δισεκατοµµύρια τον χρόνο, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισµό, ενώ πάνω από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες
αγρότες δεν µπορούν να πληρώσουν τα ασφάλιστρά τους. Βέβαια, εκεί –να το πούµε- έχουµε δεσµευθεί για µία µακροχρόνια
ρύθµιση, ενώ η Νέα Δηµοκρατία, όπως το γνωρίζετε, αγαπητοί
συνάδελφοι, πρότεινε την παρακράτηση των συγκεκριµένων
ποσών από τις κοινοτικές ενισχύσεις.
Όµως, χρειάζονται αλλαγές και αυτές που προτείνουµε επιφυλάσσουν ένα ευνοϊκό, σε σχέση µε τους άλλους κλάδους, πλαίσιο. Λαµβάνουµε υπ’όψιν τις ιδιαιτερότητες του αγροτικού
επαγγέλµατος, αλλά και το γεγονός ότι στην ίδια αγροτική εκµετάλλευση είναι πιθανό να απασχολούνται εκτός του αγρότη, η
σύζυγός του και ένα ή και περισσότερα τέκνα. Έτσι, προνοούµε
τα ακόλουθα για τους ασφαλισµένους στον ΟΓΑ ή τους ασκούντες ασφαλιστέους στον ΟΓΑ επάγγελµα.
Η εισφορά για σύνταξη, υγεία και αγροτική εστία προβλέ-
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πουµε να αυξάνεται σταδιακά από την 1-7-2015 µέχρι την 11=2022, που φτάνει στο ποσοστό 27% µε 20% για τη σύνταξη,
6,95% για την υγεία και 0,2% για την εστία στο καθαρό φορολογητέο εισόδηµα. Επαναλαµβάνω: στο καθαρό φορολογητέο εισόδηµα.
Μάλιστα, ορίζεται αποκλειστικά και µόνο για τους ασφαλισµένους στον ΟΓΑ κατώτατο ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα, που
αναλογεί στο 70% του ισχύοντος κατώτατου βασικού µισθού,
που σήµερα ανέρχεται στα 410 ευρώ τον µήνα. Αυτό που προκύπτει είναι ότι η µηνιαία εισφορά από τα 93 ευρώ το 2015, θα
φτάσει το 2022 στα 112 ευρώ, δηλαδή επιπλέον 19 ευρώ το
µήνα. Αυτό σηµαίνει ότι οι εισφορές από 1.084 ευρώ τον χρόνο
θα πάνε 1.338 ευρώ, δηλαδή θα έχουµε µια αύξηση µέση στο
βάθος έξι χρόνων, γιατί η µεταβατική περίοδος είναι έξι χρόνια,
228 ευρώ, δηλαδή αύξηση 20% σε όλα τα χρόνια.
Πού είναι, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ο τριπλασιασµός που
ισχυρίζεστε; Και αυτές τις εισφορές ξέρετε ότι θα τις πληρώνει
περισσότερο από το 85% των Ελλήνων αγροτών. Έτσι, λοιπόν,
αντί της σηµερινής σύνταξης των 158 ευρώ που το 2027, όπως
ξέρετε θα γίνει µηδέν, αν δεν κάνουµε αυτή την παρέµβαση, ο
αγρότης θα παίρνει µια σύνταξη 384 ευρώ που είναι η εθνική συν
την αντίστοιχη ανταποδοτικότητα, που θα εξασφαλίσει ανάλογα
µε τον χρόνο ασφάλισης, η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι
µεγαλύτερη από αυτή που έπαιρνε µε τις ισχύουσες διατάξεις
του ΟΓΑ.
Ξέρετε, σε αυτούς τους αγρότες, ενώ αντιστοιχούσε 640 ευρώ
φόρος, µε την προτεινόµενη ρύθµιση δεν πληρώνουν φόρο ούτε
ένα ευρώ, ενώ για την ασφάλιση θα πληρώσουν επιπλέον 228
ευρώ, δηλαδή κερδίζουν και 412 ευρώ τον χρόνο. Άρα για όλους
τους αγρότες που καλύπτονται από το αφορολόγητο, δεν θα
υπάρξει καµµία επιβάρυνση.
Αυτή τη διαπραγµάτευση κάναµε εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι,
και αυτά διασφαλίσαµε για τους Έλληνες αγρότες. Μπορεί µερικούς να τους κουράζουν οι αριθµοί, όµως η αλήθεια είναι ότι
οι αριθµοί αυτοί τεκµηριώνουν αυτά που πράγµατι έρχονται.
Και δυο λόγια, αγαπητοί συνάδελφοι, για τον τρόπο που αντιµετωπίζετε, ιδιαίτερα εσείς της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα προβλήµατα του αγροτικού χώρου.
Θα σταθώ µόνο στην περίπτωση των συνεταιρισµών, που
αφορά και τους δυο σας. Είναι γνωστά τα πακέτα Μωραΐτη και
Κοντού 1993-1996. Από το 2002 γνωρίζατε την απόφαση της επιτροπής για τις παράνοµες ενισχύσεις µε 500 εκατοµµύρια ευρώ
και δεν κάνατε τίποτα! Παραπληροφορούσατε, µάλιστα, τις αρµόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αποτέλεσµα να µην
διαπραγµατευθείτε και να µην προκύψει ούτε 1 ευρώ ελάφρυνση, διότι ήδη αυτά έχουν γίνει πλέον τελεσίδικα. Και για
αυτήν σας τη συµπεριφορά, αγαπητοί συνάδελφοι, να είστε σίγουροι ότι θα αναζητηθούν ευθύνες. Η παραπληροφόρηση που
κάνατε δεν θα περάσει έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ολοκληρώνετε, κύριε
Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι, την ωµότητα και
τον κυνισµό µε τον οποίο συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε
στη Βουλή κατά την πρόσφατη συζήτηση του νόµου για τους συνεταιρισµούς για το συγκεκριµένο θέµα. Είπε: «Γιατί ευθύνονται
οι συνεταιρισµοί; Δεν τα έδωσαν οι κυβερνήσεις αυτά; Από το
1993 µέχρι σήµερα δεν πλήρωσε αυτές τις ανακτήσεις η ελληνική πολιτεία. Αν τις πληρώσετε τώρα, η ευθύνη είναι καθαρά
δικιά σας.».
Σας παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, τι µπορεί να συµπεραίνει κάποιος όταν ακούει τέτοιες τοποθετήσεις; Έτσι πολιτευόσασταν, αγαπητοί συνάδελφοι, και γι’ αυτό έφτασε σε αυτή την
κατάσταση η χώρα. Έχετε τελεσίδικα φορτώσει µε 3 δισεκατοµµύρια πρόστιµα και ανακτήσεις τον αγροτικό χώρο και ξέρετε,
είναι περίπου το σύνολο των κοινοτικών πόρων σε ετήσια βάση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αλλά τι µπορεί να περιµένει κανείς από αυτούς
που ενώ ασκούσαν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
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2014, την ίδια ώρα ξεπουλιόταν η φέτα, η σηµαία των γεωγραφικών ενδείξεων όχι µόνο της Ελλάδας, αλλά και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σε τρίτες χώρες και φανταστείτε, δεν το πήραν χαµπάρι. Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι, προεδρεύαµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πήραµε χαµπάρι ότι είχε µονογραφεί το
ξεπούληµα της φέτας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, χωνέψτε το. Επιτέλους, ο ελληνικός
λαός µε την ψήφο του σε εµάς έδωσε την εντολή να οδηγήσουµε
τη χώρα στο δύσκολο, αλλά ελπιδοφόρο δρόµο που µπορεί να
ανοιχτεί µετά την αξιολόγηση µπροστά µας. Γνωρίζουµε ότι
έχουµε να δώσουµε και άλλες µάχες, πολλές µάχες, δύσκολες
µάχες. Έχουµε τη δύναµη και τη γνώση και να είστε σίγουροι ότι
θα τα καταφέρουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Αµυράς από το
Ποτάµι έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριοι Υπουργοί, δεν ξέρω
µε τι ήρθατε σήµερα εδώ στο Κοινοβούλιο, άλλοι µε αυτοκίνητο,
άλλοι µε τα πόδια, άλλοι µε κάποια µηχανή, σίγουρα όµως όλοι
είδατε ότι η Αθήνα είναι αστυνοµοκρατούµενη.
Και ρωτάω ιδιαίτερα εσάς τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ, γιατί τόσες κλούβες έξω από το Μέγαρο Μαξίµου; Εσείς
δεν λέγατε και χαρακτηρίζατε τους προηγούµενους τύραννους
όταν έκαναν το ίδιο; Εσείς τι είστε; Είστε αρχιτύραννοι; Γιατί κλείσατε το Ζάππειο; Γιατί κλείσατε τον Εθνικό Κήπο για δυο µέρες;
Τι φοβάστε; Την αγάπη του λαού φοβάστε; Θα σας βρει η αγάπη
του λαού όπου κι αν είστε. Και κλούβες να βάλετε ακόµα και στην
ταράτσα του Μεγάρου Μαξίµου, θα σας βρει η αγάπη του λαού,
έννοια σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Εδώ είµαστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Αλλά εγώ εύχοµαι, πραγµατικά σας το
λέω, να µην επαληθευθεί ο σύντροφός σας, ο κ. Λαφαζάνης, επί
χρόνια στέλεχός σας, Υπουργός, Βουλευτής, για το ελικόπτερο,
γιατί τα εναέρια µέσα καµιά φορά είναι και επικίνδυνα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί αυτό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Καταλάβατε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Άξιος κι εσείς και ο Λαφαζάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Αυτά τώρα πληρώνετε. Τώρα εσείς καρπώνεστε τους σπόρους του µίσους που εσείς εκτοξεύσατε τόσα
χρόνια µε τυφλό τρόπο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εσείς, ναι, κύριε συνάδελφε.
Αλλά βέβαια, έχετε παραδοθεί άνευ όρων. Είστε µια κυβέρνηση σε παράδοση. Δεν το λέω εγώ, ο κ. Τσακαλώτος το λέει.
Διαβάσατε χθες την απεγνωσµένη του επιστολή προς τους οµολόγους του στο Eurogroup; Ακούστε τι λέει: «Έχουµε παραδώσει
όσα υποσχεθήκαµε και µάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ακόµα
περισσότερα».
Τι είναι αυτά τα «ακόµα περισσότερα»; Είναι τα κόκκινα δάνεια,
για παράδειγµα. Τα κόκκινα δάνεια, τα στεγαστικά, τα επιχειρηµατικά, το λέει ο ίδιος στην επιστολή του. Να γίνετε πιο µελετηροί.
Συµφωνήσαµε στο άνοιγµα του συνόλου της αγοράς των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, εκτός από κάποια προσωρινή προστασία δανείων, που σχετίζονται µε πρώτη κατοικία. Συγχαρητήρια και µπράβο σας!
Παρακάτω, µε το δεξί χέρι φαντάζοµαι ο κ. Τσακαλώτος, στην
ίδια επιστολή έγραφε: «Οι επενδυτές χρειάζονται µια ξεκάθαρη
εικόνα, για να επενδύσουν». Και µε το αριστερό χέρι υπέγραφε
τη διάταξη που αυξάνει την φορολόγηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από το 26% στο 29% και µάλιστα αναδροµικά από 1
Ιανουαρίου. Τρεις µονάδες στο κεφάλι. Σε ποιους; Στους µικρούς, τους Έλληνες. Εσείς δεν ήσασταν που θα ενισχύατε τον
µικροµεσαίο Έλληνα; Πιο πολύ σας ταιριάζουν οι πολυεθνικές.
Αµ, το άλλο; Το αφορολόγητο; Σηµαία και αυτό, φλάµπουρο.
Τι είχε πει ο κ. Τσακαλώτος στις 15 Απριλίου; «Δεν είµαι διατεθειµένος να καταθέσω στην Βουλή των Ελλήνων ένα νοµοσχέδιο
που θα έχει αφορολόγητο χαµηλότερο από 9.100 ευρώ». Και από
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9.550 ευρώ πηγαίνετε το αφορολόγητο εσείς, οι κυβερνητικοί
Βουλευτές, στα 8.600 ευρώ. Μα, δεν ντρέπεστε λίγο; Δεν ντρέπεστε λίγο;
Εγώ, θέλω να σας αποδείξω ότι είµαι καλόπιστος. Αγαπητέ
κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε, είµαι έτοιµος να ψηφίσω διάταξη του νοµοσχεδίου σας, αλλά δεν την βρίσκω: την επαναφορά
της δέκατης τρίτης σύνταξης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Άσε τώρα τις ειρωνείες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Πού είναι; Το ασφαλιστικό συζητάµε; Τις
συντάξεις. Πού είναι;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Α, τώρα δεν σας αρέσει. Δεν σας αρέσει. Όταν ανεµίζατε το
φλάµπουρο της δέκατης τρίτης σύνταξης και σας λέγαµε να
είστε υπεύθυνοι, να δείτε τα οικονοµικά, να δείτε τα δηµοσιονοµικά, τότε εµείς ήµασταν οι σκοτεινοί πράκτορες. Δεν ξέρετε πόσο σας αγαπά η Λανγκάρντ και ο Σόιµπλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Σας το έχουν πει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κάνετε όλη τη βρωµοδουλειά και τους
χειροκροτείτε κιόλας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντί να χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή, αντί να χτυπήσετε το λαθρεµπόριο καυσίµων, των καπνικών, πού είναι ο κ. Νικολούδης, ο πρώην Υπουργός; Πού τον
εξαφανίσατε; Είχε πει για 2 δισεκατοµµύρια ευρώ έσοδα από την
καταπολέµηση λαθρεµπορίου καπνικών. Ο κ. Μάρδας είχε βάλει
και άλλα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ έσοδα -για το 2015 σας µιλάωαπό την καταπολέµηση λαθρεµπορίου των πετρελαιοειδών. Πού
πήγαν αυτά τα δισεκατοµµύρια; Όπου πήγε και η δέκατη τρίτη
σύνταξη.
Όµως, όσον αφορά το ασφαλιστικό, το Ποτάµι επιµένει ότι ένα
ασφαλιστικό για να είναι βιώσιµο θα πρέπει να πατάει σε δύο
πόδια: στην ανάπτυξη τη δηµογραφική, να θάλλει ο πληθυσµός,
και βεβαίως στην οικονοµική ανάπτυξη. Πού είναι τα µέτρα για
τη στήριξη της οικογένειας; Πού είναι τα µέτρα για τη στήριξη
της επιχειρηµατικότητας; Φόροι, βάρη και άχθη.
Εµείς όµως, σας καταθέσαµε πρόταση. Είµαστε υπεύθυνη δύναµη. Και βεβαίως, κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ –που δεν τον
βλέπω τώρα- είµαστε υπερήφανοι που καλέσαµε τον κ. Γιαννίτση
να έλθει από αυτό το Βήµα και να µας µιλήσει στη γλώσσα της
αλήθειας.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, εµείς έστω και τώρα, τελευταία
στιγµή -γιατί δεν πρόκειται φυσικά να ψηφίσουµε αυτό το σχέδιο
νόµου- προτείνουµε ένα συνταξιοδοτικό που θα πατάει σε τρία
πόδια. Την κύρια σύνταξη θα την δίνει το κράτος. Αυτός είναι ο
πρώτος πυλώνας, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η σύνταξη θα ισούται περίπου µε το µισό του αθροίσµατος της κύριας
και της επικουρικής σήµερα.
Δεύτερος πυλώνας για ένα βιώσιµο ασφαλιστικό είναι η επαγγελµατική σύνταξη. Να επιτραπεί, δηλαδή, στα επαγγελµατικά
ταµεία στους δηµοσιογράφους, στους γιατρούς, στους οικοδόµους, σε οποιαδήποτε επαγγελµατική οµάδα να συστήσει το δικό
της αυτοτελές, αυτόνοµο, αυτοδιοίκητο ασφαλιστικό ταµείο.
Και ο τρίτος πυλώνας, που εµείς σας προτείνουµε -και είναι
µια προαιρετική σύνταξη- είναι η συµπληρωµατική σύνταξη. Να
πηγαίνει όποιος θέλει στην ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και να
συµπληρώνει, βεβαίως, τη σύνταξή του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραίο το κόλπο!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εδώ είναι η διαφορά µας. Στραβοµουτσουνιάζετε που ακούσατε για ιδιωτική επιχειρηµατικότητα. Δεν
ξέρετε πουθενά, σε κανένα άλλο µέρος του κόσµου, όπως εδώ
στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ, οτιδήποτε έχει να κάνει µε το επιχειρείν
κάνει τζιζ; Γι’ αυτό αυξάνετε τους φόρους στους µικροµεσαίους
επιχειρηµατίες; Συγχαρητήρια!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σανό τελειώνει! Τα αποθέµατα τέλειωσαν! Άντε λίγα τριφύλλια να έχουν µείνει, αλλά ο κόσµος πια δεν τρώει το κουτόχορτο που τον ταΐζετε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Και δεν παχαίνει!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν τρώει το κουτόχορτο που τον ταΐζετε! Τελείωσαν τα ψέµατα και τελειώνει και ο δικός σας ο χρόνος!
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του Ποταµιού και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η κ. Μεγαλοοικονόµου από την Ένωση Κεντρώων έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, εδώ και χρόνια το ασφαλιστικό σύστηµα στην Ελλάδα καταρρέει αργά, αλλά σταθερά.
Πάντως, καταρρέει! Μάλιστα, µε την είσοδο των µνηµονίων στη
ζωή µας τα ασφαλιστικά ταµεία έφθασαν σε οριακές καταστάσεις. Όλοι µας -και κυρίως όσοι πληρώνουµε ακόµη ασφαλιστικές εισφορές για να διατηρήσουµε την επιχείρηση- ξέρουµε ότι
η οικονοµική αφαίµαξη των Ελλήνων έχει φθάσει πια σε τέτοιο
σηµείο που οι περισσότεροι πραγµατικά δεν µπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Εποµένως θα µπορεί ο µέσος Έλληνας να είναι συνεπής στις
υποχρεώσεις του µε το νέο σκληρό ασφαλιστικό σύστηµα που
συζητάµε σήµερα; Πολύ αµφιβάλλω αν θα είναι συνεπής.
Μία ασφαλιστική µεταρρύθµιση σαν αυτή που φιλοδοξεί να
κάνει η Κυβέρνηση απαιτεί σοβαρό και καλό σχεδιασµό µετά από
διάλογο µε την κοινωνία και όλους τους φορείς. Πραγµατικά,
όµως, πόσο σοβαρά έλαβε η Κυβέρνηση τις απόψεις και τους
προβληµατισµούς της κοινωνίας, όταν το νοµοσχέδιο τέθηκε σε
δηµόσια διαβούλευση για λιγότερο από τρεις ηµέρες;
Τώρα, όσον αφορά τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, το άρθρο
46 είναι -κατά την άποψή µου- η «κερκόπορτα» του νοµοσχεδίου.
Θα µε ρωτήσετε γιατί. Διότι αυτό το νοµοσχέδιο για πρώτη φορά
θέλει οι ασφαλιστικές εισφορές να είναι ποσοστό επί του εισοδήµατος.
Όµως, στο άρθρο 46 υπάρχει µία ρύθµιση, σύµφωνα µε την
οποία, µετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, είναι δυνατό
να εισέρχονται τεκµήρια ελάχιστου υπολογισµού των εισφορών
για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων. Ουσιαστικά το άρθρο
αυτό δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό –ο οποίος
µπορεί άλλοτε να είναι ικανός, άλλοτε να είναι ανίκανος, είτε µπορεί να ενεργεί µε δόλο, είτε απλώς επειδή για άλλη µία φορά δεν
του βγαίνουν τα νούµερα των εσόδων- να εξοντώνει επιχειρηµατίες µίας περιοχής ή ενός κλάδου εντελώς αυθαίρετα. Και αυτό
γιατί δήθεν οι αντικειµενικές τεκµαρτές δαπάνες δεν υπολογίζονται µόνο µε βάση το εισόδηµα, αλλά και µε βάση το ωράριο µίας
επιχείρησης ή τη γεωγραφική της θέση.
Να σας εξηγήσω: Μπορεί δηλαδή ο Υπουργός να προτείνει για
παράδειγµα τα φαρµακεία, επειδή έχουν ένα διευρυµένο ωράριο, να πληρώνουν περισσότερες εισφορές, ή αντίστοιχα επιχειρήσεις που είναι εγκαταστηµένες σε τουριστικά νησιά ή σε
βουνά που φιλοξενούν χιονοδροµικά κέντρα να πληρώνουν περισσότερα, άσχετα µε το αν είναι φούρνοι, αν είναι καφετέριες,
αν είναι κοσµηµατοπωλεία, αν είναι γουναράδικα, αν πουλάνε
τουριστικά, αν πουλάνε τσάγια. Δηλαδή, αν ο ένας πουλάει γούνες και παίρνει 1.000 ευρώ και ο άλλος πουλάει ένα βαζάκι 10
ευρώ, θα έχουν και οι δύο τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές.
Και φυσικά, τίθεται το ερώτηµα: Είναι αυτή η ρύθµιση συνταγµατική; Σας ρωτάω. Και σε κάθε περίπτωση, τι θέση µπορεί να
έχει ένα τέτοιο άρθρο σε ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο; Τέτοιες
αλλαγές στις εισφορές που θα πρέπει να πληρώνουν συγκεκριµένες επιχειρήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται µε ψήφιση
αντίστοιχου νόµου και όχι να δίνεται «λευκή» εξουσιοδότηση
στον εκάστοτε Υπουργό.
Επίσης, όσον αφορά το άρθρο 56, οι πόροι του ΕΦΚΑ προέρχονται από τις εισφορές των εργαζοµένων. Όµως, από πουθενά
δεν προκύπτει η πραγµατική κρατική επιχορήγηση. Δηλαδή, λέτε
ότι το κράτος εγγυάται τις συντάξεις του ελληνικού λαού, αλλά
ουσιαστικά αναφέρεστε µόνο στην εθνική σύνταξη. Τι θα γίνει αν
οι εισφορές του ταµείου δεν επαρκούν; Τι θα γίνει αν ο ΕΦΚΑ
δεν έχει χρήµατα; Και σε κάθε περίπτωση, τα 384 ευρώ -που είναι
η εθνική σύνταξη- δεν είναι στην πραγµατικότητα σύνταξη, αλλά
ένα επίδοµα προνοιακού τύπου. Δηλαδή, µιλάµε για τη σύνταξη
πείνας που θα δοθεί στους εξαθλιωµένους Έλληνες.
Και σωστά! Αυτός που δεν έχει δουλέψει ποτέ του να πάρει
ένα προνοιακό επίδοµα. Πώς είναι δυνατόν ένας Έλληνας πολίτης που πλήρωνε τόσα χρόνια υψηλότατες ασφαλιστικές εισφο-
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ρές της τάξεως των 500 ευρώ το µήνα, να λάβει τελικά µια πενιχρή σύνταξη και όχι ανταποδοτική για τα έτη που έχει πληρώσει;
Η ελάχιστη εγγυηµένη σύνταξη είναι 384 ευρώ και ταυτόχρονα
ο κύριος Υπουργός την τελευταία στιγµή άλλαξε ένα φορολογικό
κοµµάτι του νοµοσχεδίου και πλέον το αφορολόγητο για ένα
άγαµο µισθωτό θα είναι µόνο 616 ευρώ το µήνα και µάλιστα αναδροµικά από την 1-1-2016.
Και ρωτώ, κύριε Υπουργέ: Χθες το βράδυ το σκεφτήκατε; Στον
ύπνο σας το είδατε; Ή λειτουργήσατε βάσει σχεδίου; Πού είναι
το αίσθηµα της κοινωνικής ευθύνης; Μια αριστερή κυβέρνηση
που έλεγε ότι ο κατώτατος µισθός θα είναι 751 ευρώ, θα δώσει
και τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Μάλιστα! Ωραία!
Πραγµατικά, ποιος Έλληνας πληρώνεται 620 ευρώ το µήνα και
θα µπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς, αν ζει µόνος και δεν τον συντηρούν οι γονείς του; Αλλά θα πληρώνουν και οι γονείς του εφορία
διότι θα του λέτε µετά ότι έχει τεκµαρτό εισόδηµα αφού πληρώνεις νοίκι παραπάνω. Τρέφεσαι κιόλας και ζεις, άρα δεν είναι 620
ευρώ, συντηρείς και ένα αυτοκίνητο άρα το εισόδηµά σου τεκµαρτό είναι παραπάνω.
Ο γιος µου όταν ήταν φαντάρος και υπηρέτησε στον Έβρο,
επειδή του έχουµε κάνει ένα σπίτι γονική παροχή, πλήρωσα
1.200 ευρώ. Όταν πήγα εγώ στην εφορία, µου είπαν ότι αφού
έχει ιδιοκατοίκηση και φιλοξενείστε εσείς στο σπίτι του πρέπει
να πληρώσει 1.200 ευρώ. Γιατί να πληρώσει 1.200 ευρώ; Μας
είχαν και στον Έβρο. Αλλά πλήρωσε 1.200 ευρώ και ήταν άνεργος. Φυσικά, πολύ ωραία.
Με τα 620 ευρώ το µήνα µπορεί να πληρώνει και ενοίκιο και
τους λογαριασµούς και να πληρώνει φόρους; Όχι. Άρα σε ποια
πραγµατικότητα ζείτε για να πιστεύετε ότι το να φορολογείτε όλο
και περισσότερο τους χαµηλόµισθους είναι λύση και µάλιστα περιµένετε ανάπτυξη;
Μήπως πήρατε παράδειγµα από τη Μαρία Αντουανέτα; Γιατί
όταν ο κόσµος φώναζε απ’ έξω «ψωµί, ψωµί» έλεγε στους αυλικούς έξω από τις Βερσαλλίες «δώστε τους παντεσπάνι». Όµως,
µετά τους περίµενε ο δήµιος και τους έβαζε στη λαιµητόµο.
Επίσης, αυξάνετε τη φορολόγηση για τις επιχειρήσεις από το
26% στο 29%. Και αυτό σε µια χώρα που οι επιχειρήσεις πεθαίνουν µέρα µε τη µέρα. Ουσιαστικά, στοχεύετε στο να σκοτώσετε
τη µεσαία επιχειρηµατικότητα. Ουσιαστικά είναι µισοπεθαµένοι
οι επιχειρηµατίες και τους δίνετε µια χαριστική βολή.
Σας φέρνω τώρα για παράδειγµα –ίσως να παρακολουθήσατε
το συνέδριο στον «Αστέρα Παλλάς»- τον σχεδιασµό της αθηναϊκής Ριβιέρας, η οποία ουσιαστικά µετατρέπεται σε ένα τεράστιο
πολυκατάστηµα. Αυτό ουσιαστικά θα οδηγήσει µε µαθηµατική
ακρίβεια στην καταστροφή όλων των µικρών επιχειρήσεων από
το Φάληρο µέχρι το Σούνιο και όλων των όµορων δήµων. Ποιος
καταστηµατάρχης θα επιβιώσει µε 29% φορολόγηση, µε 24%
ΦΠΑ, µε 100% προκαταβολή φόρου και µε ασφαλιστικές εισφορές στα ύψη;
Προφανώς δεν θα επιβιώσει καµµιά µικρή επιχείρηση και προφανώς τα τεράστια πολυκαταστήµατα που θα ανήκουν σε πολυεθνικές θα έχουν τα κεφάλαια να λειτουργήσουν µε αυτά που
νοµοθετείτε, ενώ τα µικρά καταστήµατα θα κλείσουν µε ταχείες
διαδικασίες.
Εσείς δεν επιθυµείτε επιχειρηµατίες, αλλά µόνο γκαρσόνια και
υποτελείς στους Ευρωπαίους µε τον µικρότερο µισθό και µε
τους µεγαλύτερους φόρους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Μεγαλοοικονόµου χάσατε κάποιο χρόνο στον δρόµο για το Βήµα, αλλά βάλτε
επίλογο τώρα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας το έδωσα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Και ένα ακόµα παράδειγµα από τον χώρο της χρυσοχοΐας στον οποίο ανήκω και δραστηριοποιούµαι για περισσότερο από σαράντα χρόνια. Ο κλάδος
της αργυροχρυσοχοΐας στην πραγµατικότητα είναι µια εξαίρετη
τέχνη που χρονολογείται έξι χιλιάδες χρόνια προ Χριστού.
Έχουµε απίστευτα δηµιουργήµατα αρχαίας χρυσοχοΐας και
άπειρα εκθέµατα σε όλα τα µουσεία. Να σας πω στη Βεργίνα;
Να σας πω τον Μαίανδρο; Να σας πω το δίσκο της Φαιστού που
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υπάρχουν σε όλα τα µουσεία; Η αργυροχρυσοχοΐα ήταν η µεγαλύτερη πηγή συναλλάγµατος για τη χώρα µας, µέχρι να µπούµε
στη ζώνη του ευρώ ακόµη και τώρα. Αλλά πλέον το 80% των εργαστηρίων έχουν κλείσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ, κυρία
Μεγαλοοικονόµου. Δεν θέλω να σας διακόψω τον οίστρο, αλλά
πιστέψτε µε είναι πάρα πολλοί στην ουρά.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σε ένα λεπτό τελειώνω.
Δεν θέλω να σας χαλάσω τη διάθεση, αλλά προβλέπω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όχι, όχι µας τη φτιάξατε τη διάθεση, αλλά κάντε τον επίλογο τώρα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας εύχοµαι να µην χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε τα ελικόπτερα από την οροφή της
Βουλής για να γλιτώσετε την κατακραυγή του λαού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Γρηγοράκος.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαίροµαι που έχω στα υπουργικά έδρανα όλους τους συναδέλφους, αλλά ιδιαίτερα τον κ. Κατρούγκαλο. Ένας κοµµουνιστής Υπουργός θα ακούσει ένα
ποίηµα του Καβάφη. Του το αφιερώνω από την καρδιά µου.
«Τι συφορά να είσαι καµωµένος για ωραία και µεγάλα έργα και
να σε εµποδίζουν ευτελείς συνήθειες και να φεύγεις οδοιπόρος
για τα Σούσα», αγαπητέ µου Υπουργέ.
Γνωριζόµαστε όλοι. Ειδικά εσείς. Είναι πολύ µικρός ο κόσµος.
Μια εξηγησούλα, αγαπητέ µου Γιάννη.
Πήρατε την εύκολη λύση. Συµβιβαστήκατε και αποφασίσατε
να εγκαταλείψετε όλοι τα όνειρά σας. Δεχόµουν πολύ ωραία τα
όνειρα της Αριστεράς και τα θαυµάζω. Αλλά η Αριστερά δεν είναι
αυτή. Όλα τα εγκατέλειψε.
Εµείς, λοιπόν, προεκλογικά και µε το φοβερό e-mail Χαρδούβελλη, το οποίο τελικά ήταν πραγµατικά όαση, είχαµε πει ότι δεν
θα µειώσουµε ούτε µισθούς ούτε συντάξεις. Μάλιστα, πριν ψηφίσουµε το µνηµόνιο –µπορώ τώρα να µιλήσω γιατί είµαι Ανεξάρτητος Βουλευτής- είχα στείλει µια επιστολή στα όργανα του
ΠΑΣΟΚ και στην Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Είχα πει: «Η δέσµη των
µέτρων που εµπεριέχονται στα προαπαιτούµενα για τη νέα συµφωνία µε τους εταίρους και τους δανειστές µας, γνωρίζετε ότι
έχει επιλεγεί χωρίς καµµία σοβαρή προετοιµασία, χωρίς να διερευνηθούν µε προσοχή οι οικονοµικές αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις τους και πρωτίστως χωρίς να ληφθούν σοβαρά υπ’όψιν
οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονοµίας. Θεωρώ άστοχο τον
τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται το θέµα της φορολόγησης
των αγροτών». Αύγουστος του 2015.
Πολλοί από εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι, είστε από αγροτικές
περιοχές. Είχα πει ότι ο αγροτικός τοµέας δεν έχει την απαιτούµενη παραγωγική και οικονοµική δραστηριότητα που θα του διασφάλιζε ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης. Εγώ αν κατέβω στις
εκλογές την επόµενη φορά θα πάρω την οµιλία του αγαπητού
µου Υπουργού Γεωργίας και θα τη βάζω.
Αυτός ο παραγωγικός τοµέας υπολείπεται κατά πολύ των ανεπτυγµένων χωρών της Ευρώπης. Δεν προχώρησε στον αναγκαίο
εκσυγχρονισµό. Και έχουµε τις ευθύνες µας κι εµείς. Ήµασταν
τόσα χρόνια κυβέρνηση. Ούτε διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση που θα τον καθιστούσε περισσότερο παραγωγικό και ανταγωνιστικό.
«Πιστεύω», έλεγα τότε, «λοιπόν, ότι πρέπει να τεθούν µετ’ επιτάσεως τα µέτρα αυτά και να επαναδιατυπωθούν και να γίνει
αναζήτηση ισοδυνάµων λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι η αλόγιστη φορολόγηση του αγροτικού κόσµου δεν θα πλήξει µόνο τους ίδιους
τους αγρότες. Πρωτίστως θα πλήξει την αγροτική οικονοµία, την
παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Θέλω να γνωρίζετε» -και είχα τα επίχειρα βέβαια µετά- «ότι δεν πρόκειται να
συναινέσω στην υιοθέτηση των προτεινόµενων µέτρων. Κι αυτό
γιατί προερχόµενος από µια αγροτική περιοχή έχω τη δυνατότητα να κρίνω και να αξιολογήσω αν η συγκεκριµένη πρόταση
εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγροτικής οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αγαπητός κ. Τσακαλώτος µε
τις φοβερές κόκκινες γραµµές και τα κόκκινα σακίδια, είπε το φο-
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βερό: «Τελείωσαν τα άσχηµα, έρχονται τα χειρότερα».
Σε ένα µήνα εδώ θα είµαστε. Φίλοι θα είµαστε. Καλοί φίλοι θα
είµαστε. Εµείς δεν θα πούµε ποτέ για εσάς τίποτα. Ούτε θα σας
κατηγορήσουµε για τίποτα. Ούτε για προσκυνηµένους, ούτε για
το ένα, ούτε για το άλλο. Τίποτα. Αυτά τα µέτρα που περνάτε σήµερα είναι τροµερά. Δε θα µπορείτε να βγείτε πουθενά.
Εγώ, λοιπόν, αγαπητέ µου φίλε, συνάδελφε, δεν ανέβηκα σε
αυτό το Βήµα για να κατακεραυνώσω την φοβερή πολιτική σας.
Τα αδιέξοδα που αντιµετώπισε η ελληνική κοινωνία και αντιµετωπίζει µε την Κυβέρνησή σας ενάµιση χρόνο τώρα, είναι πρωτόγνωρα. Τι να ξεχωρίσει κανείς; Τι θετικό να βρει; Σε ποιον
τοµέα; Τώρα που θα πάµε µε τα µέτρα κάτω, µε τη φορολόγηση
των αγροτών και των άλλων κοινωνικών οµάδων και µε το ασφαλιστικό, τώρα να δούµε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος.
Η άριστη σχέση που έχετε µε τους Ευρωπαίους εταίρους, βέβαια, περνάει τη µεγαλύτερη δοκιµασία από ποτέ. Η Ελλάδα αντιµετωπίζεται σαν το µαύρο πρόβατο. Ολοένα εσείς τη
χαρακτηρίζετε ειδική περίπτωση.
Πρωτοφανή δυστοκία εµφανίζει η αξιολόγηση. Διάβαζα τώρα
σε κάποια blogs: «Όνειρο ήταν και έφυγε».
Η ψευδεπίγραφη παρέµβαση στο ασφαλιστικό του κ. Κατρούγκαλου είναι ένα φοβερό µνηµείο πολικαντισµού, µικροπολικής
και λαϊκισµού.
Να δώσουµε, βέβαια, συγχαρητήρια σε κάποιους δηµοσιογράφους, οι οποίοι τουλάχιστον έχουν το θάρρος και βγαίνουν να
ενηµερώσουν τον ελληνικό λαό. Αλλά θα χαρώ πολύ τους συναδέλφους –γιατί ήµουν και εγώ ένας από αυτούς που πήγαινε στα
πάνελ-, εάν µιλήσουν µε τους δηµοσιογράφους, οι οποίοι µιλούσαν για το ασφαλιστικό συνέχεια και εξαφανίστηκαν αυτές τις
ηµέρες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι του ΣΥΡΙΖΑ αυτοί;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Εγώ είµαι υπέρ των απεργιών και
βέβαια υπέρ της πληροφόρησης των Ελλήνων, όλων των πολιτών
του κόσµου, γιατί πιστεύω ότι η πληροφόρηση και ειδικά η ενηµέρωση είναι ένα κοινωνικό αγαθό.
Όπως συµβαίνει και µε την υγεία, που πιστεύω ότι οι συνάδελφοί µου οι γιατροί µπορούν να κάνουν απεργία, αλλά σίγουρα οι
συνάδελφοί µου κάθονται και στα νοσοκοµεία για να γιατρεύουν
τους πολίτες.
Όφειλαν, λοιπόν, να βγαίνουν και κάποια µέσα µαζικής ενηµέρωσης και να ενηµερώνουν τους πολίτες. Αυτή είναι η άποψή
µου.
Τώρα, µετά από σαράντα πέντε χρόνια, βλέπω το ΝΑΤΟ εδώ.
Μούγκα από όλους σας!
Για τον κατάλογο των προβληµάτων, τι να πω; Τα έχουν πει
τόσοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να πω δυο πράγµατα, τα οποία
άπτονται της ηθικής της Αριστεράς: Σχετικά µε το «πόθεν έσχες»
των Υπουργών, θα ήθελα να βγουν και οι δύο Υπουργοί και να
ζητήσουν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους. Αυτό θα σήµαινε
Αριστερά για εµένα. Και οι δύο Υπουργοί θα έπρεπε να το κάνουν, όπως και κάποιοι συνάδελφοι Βουλευτές. Όταν τίθεται
θέµα «πόθεν έσχες», ζητάµε την άρση της ασυλίας µας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαρίστως!
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Η Αριστερά που ήξερα εγώ, η Αριστερά των ευαισθησιών, αγαπητέ µου κύριε Υπουργέ, και της
υψηλής πολιτικής κουλτούρας είναι παρελθόν για εµένα και για
εσάς.
Ήρθατε στην εξουσία διακηρύσσοντας ότι θα είστε φορέας
αλλαγών και ανατροπών για να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Η
µικρή σας κυβερνητική θητεία αποκαλύπτει απλώς το αντίθετο.
Μιλήσατε για αξιοκρατία παντού και καθαρές θέσεις. Πήρατε
τα χαρτιά για τους γιατρούς από το ΚΕΕΛΠΝΟ και κάνατε τις
δικές σας καταστάσεις.
Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές για εσάς γιατί ζείτε στον
δικό σας µικρόκοσµο. Δεν µπορείτε να αντιληφθείτε τι συµβαίνει
γύρω σας ούτε να προβείτε στις αναγκαίες προσαρµογές.
Ξέρετε ποιο είναι το πρόβληµα µε εσάς; Ότι δεν έχετε συναίσθηση του τι κάνετε και που είστε. Το κυριότερο από όλα είναι
ότι δεν µπορείτε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της διακυβέρνησης του τόπου. Γι’ αυτό όσοι προσδοκούν νέες κυβερνητι-
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κές πλειοψηφίες µαζί σας και νέες κυβερνήσεις από την υπάρχουσα Βουλή, δεν έχουν πέσει θύµατα της αυταπάτης τους,
αλλά εκφράζουν µάλλον τον διακαή τους πόθο.
Εµείς σε αυτό δεν θα είµαστε σύµφωνοι. Πιστεύω ότι οι εκλογές γρήγορα θα δώσουν τη λύση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ως Νέα Δηµοκρατία µιλήσατε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Δηµητριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, τέσσερις παράµετροι καθορίζουν την ασφαλιστική και φορολογική πραγµατικότητα:
Η πρώτη είναι η µείωση του ΑΕΠ κατά 25%, η δεύτερη είναι η
µείωση της απασχόλησης µε την ανεργία στο 26%, η τρίτη είναι
το µεγάλο ποσοστό που επιφορτίζεται ο κρατικός προϋπολογισµός για την ασφαλιστική δαπάνη της τάξεως του 17% και η τέταρτη τα µεγάλα ελλείµµατα των ασφαλιστικών ταµείων, τα
οποία είναι συνεχώς αυξανόµενα. Η πικρή και συνάµα σκληρή
αλήθεια είναι πως αυτοί οι δείκτες δοµούσαν µια διαρκή πορεία
καταστροφής, χωρίς ορατό τέλος, χωρίς πάτο.
Είµαστε υποχρεωµένοι πρώτα από όλα να παραδεχτούµε πως
ο ερχοµός µας στη διακυβέρνηση της χώρας φρέναρε αυτόν τον
κατήφορο. Ισχυρίζοµαι δηλαδή πως η απαίτηση τεράστιων
ποσών –σε δισεκατοµµύρια µιλάµε- κατ’ έτος για δανεισµό, σε
συνδυασµό µε τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος θα συνέχιζαν µε
δραµατικό τρόπο τις οριζόντιες µειώσεις στους µισθούς και τις
συντάξεις.
Αναχαιτίσαµε αυτή τη δυναµική που µε µια φανατική επιµέλεια
οι προηγούµενες κυβερνήσεις είχαν δοµήσει µε µια στατιστική
συνέπεια σε βάρος των αδύναµων κοινωνικά τάξεων. Και η δική
µας συµφωνία σταµάτησε αυτό το γεγονός.
Όµως, η πραγµατικότητα απαιτεί επιπλέον αναγκαίες λύσεις
µε βάση το πού βρισκόµαστε και ποια εργαλεία διαθέτουµε. Δεν
µπορούµε να µένουµε άλλο άπραγοι ουσιαστικά, δεν µπορούµε
να µεµψιµοιρούµε για τη χαµένη αθωότητα της Μεταπολίτευσης.
Από την πρώτη στιγµή υπηρετήσαµε πολιτικές αξιοπρέπειας,
πολιτικές χειραφέτησης του κόσµου της εργασίας. Οι πολιτικές
που εφαρµόζουµε είναι αποτέλεσµα πρώτα από όλα συγκρούσεων και µετά συµβιβασµών. Δεν είµαστε το κόµµα του συµβιβασµού. Είµαστε το κόµµα του «όχι». Το φορτίο εποµένως για
εµάς είναι υπερπολύτιµο και έχουµε απόλυτη συναίσθηση της
ιστορικής µας ευθύνης.
Έτσι το νοµοσχέδιο που συζητείται σήµερα στη Βουλή για την
κοινωνική ασφάλιση αποτελεί µια ριζοσπαστική µεταρρύθµιση
τόσο για την οργάνωση όσο και για την λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος, εξασφαλίζοντας επαρκείς συντάξεις για
όλους. Επίσης, περιλαµβάνει ένα πλέγµα φορολογικών αλλαγών
που αποσκοπούν σε εξορθολογισµό του φορολογικού συστήµατος και ταυτόχρονα µειώνει τις αδικίες σε βάρος αυτών που συνήθως πλήρωναν το µάρµαρο στη φορολογία.
Κορυφαίο παράδειγµα, το οποίο το διασώζουµε, γιατί ακριβώς
έχει πληρώσει ένα µεγάλο κοµµάτι της κρίσης, είναι παραδείγµατος χάριν αυτοί οι οποίοι είχαν µέχρι σήµερα εισοδήµατα
22.000 ευρώ µε 42.000 ευρώ. Η κεντρική φιλοσοφία της πρότασής µας είναι να ευνοηθούν πάρα πολύ πράγµατι µε έναν ταξικό
υπολογισµό και µεροληψία τα ιδιαίτερα χαµηλά εισοδήµατα, να
ευνοηθούν λιγότερο τα µικρά εισοδήµατα και τα µικροµεσαία, να
επιβαρυνθούν λίγο τα µεσαία και πολύ περισσότερο τα υψηλότερα. Δεν µιλάµε για πλούσιους, µιλάµε απλά για αυτούς που
µπορεί να πληρώσουν το κάτι παραπάνω.
Αλλάζει λοιπόν το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης από ένα σύστηµα προνοµίων και πελατειακών σχέσεων, που ήταν ταυτισµένο µε ανισότητες, προνόµια, πολυνοµία, ταλαιπωρία,
ανεπάρκεια και διακρίσεις, σε ένα καθολικά αναδιανεµητικό σύστηµα µε ισονοµία και δικαιοσύνη, µε ενιαίους ισότιµους κανόνες
και αρχές για όλους, µε σεβασµό στον ασφαλισµένο, εξασφάλιση επάρκειας των συντάξεων και ποσοστά αναπλήρωσης που
συµβάλλουν στην καταπολέµηση της φτώχειας και στην εξασφά-
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λιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλους, µα όλους
τους ηλικιωµένους.
Επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό να κάνω µια σύντοµη αναφορά στο τι γινόταν µέχρι σήµερα. Οι πρώην Υπουργοί Εργασίας
εξαφάνισαν µαζί µε τα δικαιώµατα και αυτή την ίδια την έννοια
της εργασίας. Και η θρασύτητά τους σε αυτό το σηµείο είναι το
λιγότερο, διότι αµετανόητοι επιµένουν στην ίδια ιστορία, στην
ίδια διήγηση περί δήθεν επιτυχίας, πως δήθεν είχαν ισορροπήσει
το σύστηµα και µαζέψαν τα ελλείµατα.
Τα ελλείµατα, όµως, απαιτούσαν αύξηση της κάλυψης των
κρατικών δαπανών κατά 405%, η αγροτική σύνταξη σε λίγα χρόνια θα µηδενιζόταν, το ΕΚΑΣ από το καλοκαίρι επέµεναν να καταργηθεί, γιατί συµφωνούσαν µε το πρόγραµµα Γιούνκερ και η
ρήτρα µηδενικού ελλείµατος οδηγούσε –και οδηγεί- τα ταµεία
σε περαιτέρω ασφυξία και άρα σηµαντικές περικοπές.
Με αυτή την τακτική τους τα Ασφαλιστικά Ταµεία χωρίς κανένα
σχέδιο διάσωσής τους µετατράπηκαν σε µηχανισµούς παραγωγής ελλειµάτων και στηρίζονταν στην απευθείας βοήθεια από το
κράτος και τον κρατικό προϋπολογισµό, για να εξυπηρετούν τις
υποχρεώσεις τους προς τους συνταξιούχους.
Το 2000 η επιχορήγηση του κράτους προς τα ταµεία ήταν 5
δισεκατοµµύρια, περίπου, το 2009 ήταν 17 δισεκατοµµύρια. Οι
περικοπές των µνηµονίων φάνηκε για µια στιγµή να εξορθολογίζουν το σύστηµα, όµως οι εσωτερικές ανισότητες παρέµειναν,
γιατί οι συντάξεις δεν υπολογίστηκαν εκ νέου, όπως και θα
έπρεπε.
Έτσι, πέντε χρόνια µνηµονιακών περικοπών µείωσαν τη δαπάνη,
αλλά µόνο κατά 6%, γιατί αφ’ ενός δεν έφεραν τα αποτελέσµατα
που προσδοκούσαν οι εµπνευστές τους και δευτερευόντως οδήγησαν έναν σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων σε δηµόσιο, ΔΕΚΟ και
τράπεζες σε φυγή από την εργασία.
Το κόστος αυτό, λοιπόν, δεν µπορούµε να απαιτούµε να το σηκώσουν και πάλι οι χαµηλοσυνταξιούχοι του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ.
Πρέπει να επιδιώξουµε και την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη
εντός των ίδιων κλάδων των ταµείων. Πρέπει πρώτα από όλα να
ακολουθήσουµε την επιταγή του Συντάγµατος εφαρµόζοντας
την αρχή της ισονοµίας.
Θα ήθελα να εστιάσω στους επτά βασικούς πυλώνες του παρόντος σχεδίου νόµου. Πρώτα θα αναφερθώ στη σταδιακή εκκαθάριση του ΕΚΑΣ. Παρ’ όλο που το καλοκαίρι στο πρόγραµµα
Γιούνκερ όλη η Αντιπολίτευση µας έλεγε: «ναι, να το ψηφίσουµε,
διότι είναι απαραίτητο», εµείς το διατηρήσαµε µε σταδιακή αποµείωση µέχρι το 2019 και ταυτόχρονα σε συνδυασµό µε την
εθνική βασική σύνταξη που θεσµοθετούµε, λύνουµε το στρατηγικό πρόβληµα σε αυτό το ζήτηµα στους χαµηλόµισθους συνταξιούχους.
Στις επικουρικές το νοµοσχέδιο ορίζει πως σε περίπτωση ελλείµατος ενεργοποιείται ένας αυτόµατος µηχανισµός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει κάθε αναπροσαρµογή των συντάξεων.
Επίσης οποιαδήποτε αναπροσαρµογή αποκλείεται να περάσει τον
φραγµό των 1.300 ευρώ µεικτά.
Στις αναπηρικές δεν κάνουµε καµµία αλλαγή, το αφήνουµε ως
έχει δεχόµενοι και συµφωνώντας πως µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου
µαζί µε το αναπηρικό κίνηµα θα διαµορφώσουµε το νέο τοπίο.
Οι επιβαρύνσεις από τις εισφορές για τους µισθωτούς: Δεν
υπάρχει σχεδόν καµµία επιβάρυνση, πέραν του 0,5% για την εισφορά στην επικουρική. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες οι
εισφορές αφαιρούνται από το µεικτό εισόδηµα κατ’ αρχάς, δεύτερον, το 81% των αυτοαπασχολουµένων και το 70% των επαγγελµατοβιοτεχνών δεν θα έχει καµµία επιβάρυνση λόγω της
σύνδεσης των εισφορών µε το φορολογητέο εισόδηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Είναι σηµαντικό πως για όλα αυτά εγγυάται το κράτος και η
ρήτρα του µηδενικού ελλείµµατος αντικαθίσταται από τη ρήτρα
ανάπτυξης, όπου προβλέπει µόνο από δω και πέρα αυξήσεις.
Ταυτοχρόνως εξορθολογίζουµε το σύστηµα φτιάχνοντας έναν
ενιαίο φορέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω συνοψίζοντας πως η
ασφαλιστική µεταρρύθµισή µας αποτελεί τη βάση βιωσιµότητας
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για δίκαιο και ισόνοµο µοίρασµα της σηµερινής, πράγµατι, µικρότερης πίτας. Είναι το πρώτο µεγάλο βήµα στη διακυβέρνησή µας
για βιώσιµο και αποδοτικό σύστηµα αναδιανοµής του πλούτου.
Το επόµενο βήµα, όµως, είναι η θεσµική θωράκιση που θα εγγυάται µια σύντοµη, έντιµη και ασφαλή αξιόπιστη διαχείριση του
δηµοσιονοµικού και των χρηµάτων του εργαζόµενου λαού µε
διαφάνεια και κοινωνικό έλεγχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε συνάδελφε,
κλείστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Ένα µέλλον που θα το κρατά
στα χέρια του ο κόσµος της εργασίας και οι πολιτικοί του εκφραστές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δένδιας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Άκουσα µε κατανόηση των προλαλήσαντα συνάδελφο, να διακηρύσσει υπερηφάνως απ’ αυτό το
Βήµα «είµαστε το κόµµα του όχι» και εκλαµβάνω ότι θα είχε εκπαιδευτική άδεια τους τελευταίους δώδεκα µήνες!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ σε τρία πράγµατα πρέπει
να απαντήσουµε: Πρώτον, είναι αναγκαίο αυτό το νοµοθέτηµα,
το οποίο έρχεται σήµερα να ψηφίσουµε; Είναι βαρύτατο. Δεν συζητείται!
Παρεµπιπτόντως είδα την κ. Κουντουρά εκεί. Δεν είδα κανέναν
οµιλητή των ΑΝΕΛ στον κατάλογο των οµιλητών. Σας στηρίζουν
ακόµα ή διεκόπη ο αρραβών εν όψει των δυσκολιών; Εν πάση περιπτώσει αυτό θα το δούµε.
Όµως, ήταν αναγκαίο; Ακούστηκαν απόψεις ότι είχε εκτροχιαστεί, ούτως ή άλλως, το ασφαλιστικό. Αυτό δεν είναι αλήθεια.
Αψευδής απόδειξη είναι η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής. Ο ν.3863/10 έχει αντιµετωπίσει το θέµα µαζί
µε τις αλλαγές που είχε κάνει ο Γιάννης Βρούτσης. Κι αν πάµε
πίσω στο 2000 µέχρι το 2009, δεν θυµάµαι τότε, εσείς ως κόµµα,
να ήσασταν υπέρ οποιασδήποτε περικοπής ή οποιασδήποτε
εκλογίκευσης. Αν θυµάµαι καλά, υπό την τότε έκφανσή σας, συνεχώς για αυξήσεις φωνάζατε. Τώρα, για ποιο πράγµα διαµαρτύρεστε; Να καταλάβουµε.
Πάµε στον δεύτερο ισχυρισµό σας. Ότι είναι δίκαιο και ωφέλιµο για το 99% του πληθυσµού. Τώρα, αυτό το λέµε σοβαρά;
Δηλαδή το 100% που διαµαρτύρεται εναντίον σας έχει πάθει συνολική παράνοια; Θα έχετε µάθει ίσως ότι έχουν καταληφθεί τα
γραφεία σας. Θα έχετε παρατηρήσει ίσως ότι έχετε τρεις κλούβες για να κλείνουν την πρόσβαση στο Μέγαρο Μαξίµου. Επί των
ηµερών µας βάζαµε µία.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πού αλλού θα το πάτε; Πώς θα πάει η πρόοδος; Όλο αυτό το
αριστερό κέλυφος του µνηµονιακού δρόµου για τον ρουσφετολογικό σοσιαλισµό, τον οποίο επικαλείστε πού θα σας οδηγήσει,
κύριοι συνάδελφοι;
Θα µου πείτε, γιατί σας λέω ρουσφετολόγους; Θα σας πω.
Έχετε ψηφίσει σαράντα εννέα νόµους. Από τους σαράντα εννέα
νόµους, αµιγώς νόµοι είναι οι οκτώ. Όλα τα υπόλοιπα είναι συµβάσεις, κυρώσεις, ΠΝΠ κ.λπ.. Έχετε καταθέσει στους οκτώ αυτούς νόµους –αυτό είναι το νοµοθετικό σας έργο- και στο
συνολικό νοµοθετικό σας έργο αντιστοιχούν εκατόν σαράντα
εννέα τροπολογίες Υπουργών, τριακόσιες δέκα τροπολογίες
Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ -δεν έχουµε υπολογίσει των ΑΝΕΛ, θα
τους υπολογίσουµε κι αυτούς- εκατόν είκοσι τέσσερις νοµοτεχνικές µεταβολές, που υποκρύπτουν τροπολογίες, µία τροπολογία για κάθε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ
θα λύσει µε αυτή την Κυβέρνηση το πρόβληµά του. Και, όµως,
ζητάµε θυσίες από τον ελληνικό λαό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ήταν αναγκαίο, το κάνατε
εσείς µε την πολιτική σας το 2015. Δεν είναι δίκαιο. Είναι πρόσφορο τουλάχιστον; Θα σας πω τρία παραδείγµατα.
Κατ’ αρχάς να ξεκινήσουµε µε µια παραδοχή. Δύο εκατοµµύρια εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα δεν µπορούν να θρέψουν
άλλα εννιά εκατοµµύρια Έλληνες. Αυτό δεν γίνεται.
Ας πάρουµε έναν µηχανικό λοιπόν, που φέτος, το 2015 δεν
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έβγαλε τίποτα µέσα στην κρίση και του χρόνου βγάζει 7.000
ευρώ. Του παίρνετε το 80% του εισοδήµατός του. Το 80%!
Πάµε σε έναν δικηγόρο, πιο εύπορο, ο οποίος –µε απεργίες,
δεν υπάρχουν δικαστήρια, δεν υπάρχουν δουλειές, του χρόνου,
ίσως, θα έρθει η ανάκαµψη, όπως µας λέτε- ω του θαύµατος,
πάει πολύ καλά η χρονιά του και βγάζει 40.000 ευρώ. Μαζί µε την
προκαταβολή, θα του πάρετε 35.582,6 ευρώ. Θα του µείνουν δηλαδή 4.418, από τις 40.000 που έβγαλε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Βγάλτε την προκαταβολή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Γιατί; Δεν θα την πληρώσει; Θα του δανείσετε εσείς από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πληρώσει την προκαταβολή;
Να πάµε και στον πλούσιο, που βγάζει 100.000 ευρώ; Από
αυτόν περιµένουµε να απασχολήσει νέους ανθρώπους, να προσλάβει ανθρώπους, για να σταµατήσει το άγχος της ανεργίας των
νέων. Διότι, αν περιµένετε να διορίσετε στο δηµόσιο, ζήτω που
καήκαµε! Στις 100.000 ευρώ, ξέρετε ποια είναι η φορολόγηση,
µαζί µε τις νέες ασφαλιστικές εισφορές, που εισάγει ο κύριος
Υπουργός. Είναι 93.409,80 ευρώ, µε δύο σπίτια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Τι είναι αυτά που λέω; Αυτό που είναι
τροµερό δεν είναι ότι µε ρωτάτε τι είναι αυτά που λέω, είναι ότι
δεν ξέρετε τι είναι αυτά που λέω. Αυτό είναι το τροµερό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί δεν ξέρετε τι ψηφίζετε. Δεν ξέρετε πού πάτε τα πράγµατα. Δεν ξέρετε σε τι απελπισία οδηγείτε την κοινωνία. Δεν ξέρετε σε τι τοίχο µας πάτε.
Υπάρχει άλλος δρόµος τελικά; Διότι, το τι είναι αυτή η Κυβέρνηση το έχουµε δει πολύ καθαρά. Το έχει δει η ελληνική κοινωνία.
Απεικονίζεται σε κάθε µέτρηση. Αυτή τη στιγµή µε δυσκολία περνάτε το 15%. Μόλις αρχίσει να υλοποιείται αυτό το νοµοσχέδιο
θα βλέπετε το 10% µακριά. Θα γυρίσετε στα ιστορικά σας ποσοστά, στο 2%, στο 3%, στο 4%, µοιράζοντάς τα µε τον κ. Λαφαζάνη, µε την κ. Κωνσταντοπούλου, µε όλα αυτά τα περίεργα της
Αριστεράς.
Πάµε να δούµε, υπάρχει άλλος δρόµος; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα τραγούδι του Σαββόπουλου, κάπου στη
δεκαετία του 1990: «Ενώ αυτό το κράτος καταρρέει, ο έξω ελληνισµός θα προχωρεί». Υπάρχει δρόµος. Είναι ελληνικός, είναι ελληνόφωνος και είναι δίπλα µας.
Κοιτάξτε την Κύπρο. Ξέρετε πώς βγήκε η Κύπρος από το µνηµόνιο; Με φορολογικό συντελεστή 12,5%. Ξέρετε τι εργοδοτικές
εισφορές έχει η Κύπρος; Έχει 7,8%. Γιατί; Διότι υπάρχει ανάγκη
επενδύσεων. Χωρίς επενδύσεις δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα.
Ό,τι κι αν ψηφίσετε, λοιπόν, µε τη σηµερινή κοινοβουλευτική
Πλειοψηφία, που δεν αντιστοιχεί σε τίποτα στην κοινωνία έξω,
δεν υπάρχει καµµία πιθανότητα να εφαρµοστεί. Και σας ξαναλέω
αυτό που σας έχουν πει καλόπιστα πάρα πολλοί οµιλητές από
αυτό το Βήµα: Με το καλό να φεύγετε, να φτιάξουµε τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Ξυδάκης έχει τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης, είµαστε όλοι µέλη ενός νοµοθετικού Σώµατος. Πολλοί
από εµάς, τον περασµένο Αύγουστο, στις 14 Αυγούστου, ψηφίσαµε αυτό που ονοµάστηκε τρίτο µνηµόνιο. Μέσα σε εκείνο το
κείµενο, τις σκληρές εκείνες µέρες, υπήρχαν όλα όσα περνούν
τον τελευταίο καιρό και αυτό το ασφαλιστικό. Όλος ο πυρήνας
και η λογική αυτού του σκληρού νοµοσχεδίου –πράγµατι, κανείς
δεν θέλει να ψηφίζει τέτοιους νόµους- βρισκόταν εκεί.
Πώς ψηφίσατε τότε και οι συνάδελφοι από την Ελάσσονα Αντιπολίτευση και οι συνάδελφοι από τη Μείζονα Αντιπολίτευση;
Πώς τώρα έχετε τέτοιες δοµικές, φιλοσοφικές, πολιτικές διερωτήσεις; Μου κάνει, επίσης, εντύπωση, έκπληξη, η φιλοσοφική διάθεση ορισµένων συναδέλφων περί Αριστεράς. Ο καθένας τώρα
έχει µια άποψη για την Αριστερά και το ποια είναι η Αριστερά.
Εµείς έχουµε µια άποψη για το ποια είναι η Αριστερά το 2016,
ως η µόνη -δυστυχώς, αλλά ελπίζουµε να µην είµαστε πια µόνοι
µας- κυβερνώσα Αριστερά στη µεταπολεµική Ευρώπη. Είναι ένα
ιστορικό πείραµα αυτό που γίνεται και γίνεται, δυστυχώς, πάνω
στα ερείπια που εσείς έχετε εγκαταλείψει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα σας πω, λοιπόν, πάνω σε ποια περίσταση τον Μάιο του
2012 είπε η Αριστερά «ή αυτοί ή εµείς» και τον Ιανουάριο του
2015 έγινε κυβέρνηση, πάνω σε αυτόν τον ελληνικό ερειπιώνα.
Πώς παραλάβαµε τη χώρα και πώς είµαστε ακόµη; Θα σας
διαβάσω δύο γραµµές του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη. «Καθώς
ο σκύλος, ο δεµένος µε πολύ κοντόν σχοινίον εις την αυλή του
αυθέντου του, δεν ηµπορεί να γαυγίζει ούτε να δαγκάσει έξω
από την ακτίνα και το τόξον, τα οποία διαγράφει το κοντόν σχοινίον, παροµοίως και εγώ δεν δύναµαι ούτε να είπω, ούτε να
πράξω τίποτε περισσότερον παρ’ όσον µου επιτρέπει η στενή δικαιοδοσία..» κ.λπ..
Αυτό το σχοίνισµα, που αναφέρει ο Παπαδιαµάντης, θυµάστε
πότε επισυνέβη, επί ποίων και πώς; Να θυµίσω. Τον Μάιο του
2010 ο γνωστός Αµερικανός δικηγόρος Λι Μπουχάιτ, παγκόσµια
αυθεντία στη διευθέτηση δηµοσίων χρεών, έγραψε ένα µικρό
επιστηµονικό paper, στο οποίο ανέλυε την ιδιοµορφία του ελληνικού χρέους.
Έλεγε, λοιπόν, ότι από τα 319 δισεκατοµµύρια του ελληνικού
χρέους, τα 240 δισεκατοµµύρια ήταν συγκεντρωµένα σε λίγες
ευρωπαϊκές τράπεζες. Και το 90% του ελληνικού χρέους βρισκόταν υπό Ελληνικό Δίκαιο. Το συµπέρασµα του Λι Μπουχάιτ ήταν
ότι ουδέποτε στη σύγχρονη οικονοµική ιστορία ένα κράτος δεν
είχε τόσο συγκεντρωµένο το χρέος του και δεν είχε τόσα νοµικά
µέσα στη διάθεσή του, ώστε να το διευθετήσει όπως ήθελε.
Γνωρίζετε ποιο είναι το αποτέλεσµα; Μας το θύµισε ένα δηµοσίευµα της εφηµερίδας «HANDELSBLATT» προχθές, στις 4
Μαΐου, που µεταφέρει την έρευνα της Ευρωπαϊκής Σχολής Μάνατζµεντ και Τεχνολογίας του Βερολίνου. Σχολιάστηκε και στον
ευρωπαϊκό Τύπο.
Η έρευνα αυτή, λοιπόν, λέει ότι από τα 220 δισεκατοµµύρια
συνολικώς, έως και το τέλος του 2015, που έλαβε η Ελλάδα από
τα προγράµµατα βοήθειας, µόνο τα 9,7 δισεκατοµµύρια πήγαν
στον ελληνικό προϋπολογισµό. Όλα τα άλλα πήγαν για πληρωµή
χρέους, τόκων και ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Αυτό είναι το
σχοίνισµα, το οποίο προκλήθη την άνοιξη και το καλοκαίρι του
2010.
Και θα σας πω και µια άλλη ωραία λεπτοµέρεια. Ο Λι Μπουχάιτ, ο οποίος προέβλεψε ακριβώς και ανέλυσε την κατάσταση
του ελληνικού χρέους, είναι ο άνθρωπος, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και έκανε το PSI. Και, επίσης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος
πρότεινε και το νέο χρέος να µπει στο Ελληνικό Δίκαιο. Και αυτό
µε κάποιο τρόπο δεν συνέβη ποτέ. Μάλλον µε πολιτική ευθύνη
και πολιτική βούληση της τότε ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης Παπαδήµου.
Θα πρέπει, λοιπόν, όταν κάνετε κριτική στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στο τι σηµαίνει Αριστερά και στο πόσο δεν θυµόµαστε
τα αριστερά µας νιάτα, να θυµηθείτε τι έκαναν οι κυβερνήσεις
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια της
πιστωτικής επέκτασης, της αµεριµνησίας και του παρασιτισµού.
Και να γυρίσετε να δείτε τι λένε οι συνάδελφοί σας στα άλλα µεγάλα κόµµατα της Ευρώπης.
Μιλήστε µε την Πορτογαλία, µιλήστε µε τον δεξιό Πρόεδρο
που βγήκε πρόσφατα µε ισχυρή πλειοψηφία και να δείτε πώς
στηρίζει τη σοσιαλιστική κυβέρνηση της Πορτογαλίας και πώς
µε µια γροθιά προσπαθεί να υπερασπιστεί τη χώρα του.
Μιλήστε µε τη Φινλανδία, µε τα καλύτερα παιδιά της νεοφιλελεύθερης λιτότητας του κ. Σόιµπλε, τους πρώην θαυµατοποιούς,
οι οποίοι βρίσκονται στον τρίτο χρόνο υφέσεως. Και ο κ. Στουµπ,
πρώην Πρωθυπουργός, εξακολουθεί ακόµη να είναι στο Eurogroup και να παριστάνει τον σύµµαχο του κ. Σόιµπλε και ο
δικός του λαός υποφέρει, καθώς πετσοκόβεται και το σύστηµα
υγείας και το εκπαιδευτικό θαύµα της Φινλανδίας και η αγορά
εργασίας.
Ακούστε τι λέει σήµερα ο αντικαγκελάριος της Γερµανίας κ.
Ζίγκµαρ Γκάµπριελ. Ας ακούσουµε τα µέλη των Σοσιαλιστών Δηµοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο. Λένε ότι η Ελλάδα πρέπει να
βοηθηθεί πάση θυσία. Έχει κάνει τα πάντα και πρέπει να µείνει
σταθερή. Έχει πληρώσει το αντίτιµο µεγάλων κρίσεων και όχι µε
ευθύνη της. Ας τα ακούσουν οι συνάδελφοι που είναι στην οµάδα
των Σοσιαλιστών Δηµοκρατών. Ας ακούσουν τι λέει ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας κ. Ρέντσι για την κατάσταση στην Ευρώπη
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και την πολιτική της λιτότητας.
Ας αφουγκραστούµε το τι έρχεται στην Ισπανία. Έχουν εκλογές στις 26 Ιουνίου. Ας ακούσουµε τι συµβαίνει στην Ευρώπη και
οι συνάδελφοι που ανήκουν στην ευρύτερη οµάδα του λαϊκού
κόµµατος και οι συνάδελφοι που επαίρονται ότι ανήκουν στην
οµάδα των σοσιαλιστών δηµοκρατών.
Ας αφουγκραστούµε τι συµβαίνει στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπου επελαύνει ο λαϊκιστικός νεοφασισµός. Ας δούµε τι
συµβαίνει στην Ουγγαρία, τι συµβαίνει στη Σλοβακία, τι συµβαίνει στην Αυστρία αυτή τη στιγµή, που καταρρέει το κραταιό κάποτε σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα και ανέρχεται ο κ. Στράχε και
σαρώνει τα πάντα και υπαγορεύουν οι νεοφασίστες την ατζέντα
τους στους χριστιανοδηµοκράτες και στα λαϊκά κόµµατα.
Ας αφουγκραστούµε αυτά και ας δούµε πού βρίσκεται η χώρα.
Η χώρα βρίσκεται σε έκτο χρόνο µαρτυρίου, σε έναν Γολγοθά,
και το να επαίρονται κάποιοι ότι κάποιοι τα έκαναν καλύτερα είναι
αστείο. Δυστυχώς και ευτυχώς για εµάς, για την πρώτη κυβερνώσα Αριστερά, η οποία διαρκώς βρίσκεται στον σταυρό της αυτοκριτικής και στον σταυρό του µαρτυρίου, αυτό κάνουµε,
δηλαδή προσπαθούµε να διασώσουµε ό,τι µπορεί να διασωθεί
από αυτά που άφησαν πίσω τους οι προηγούµενοι. Η αυτοκριτική
είναι για εµάς το πρώτο καθήκον, ούτε η εκδίκηση ούτε η τιµωρία.
Αλλά, να σταθείτε απέναντι όλοι, και εµείς, στον ελληνικό λαό
να τους πούµε τι υπάρχει, ποια δηµόσια διοίκηση υπάρχει, ποιος
παρασιτισµός διέπει όλη τη διοίκηση και το πολιτικό σύστηµα και
την ελληνική οικονοµία. Και να σκεφτούµε κάτι άλλο: ότι για να
ανασχεδιάσουµε τον παραγωγικό ιστό, για να ανασυγκροτήσουµε τη σάπια δηµόσια διοίκηση, χρειάζονται νέες πολιτικές και
πνευµατικές ελίτ.
Εµείς, σε αυτή την Αριστερά, που εσείς νοµίζετε ότι µπορείτε
να της κάνετε κριτική, γνωρίζουµε ότι είµαστε το καύσιµο της
ιστορίας, γνωρίζουµε ότι η πολιτική της κρίσης, πρόσωπα και πολιτικοί σχηµατισµοί, µπορεί να καούν. Και θέλουµε να καούµε.
Εσείς τι νοµίζετε ότι θα διασώσετε από τα χρόνια του παρασιτισµού και από τα χρόνια που πέρασαν πάνω απ’ αυτή τη χώρα;
Εµείς ξέρουµε ότι πρέπει να τελειώσουµε µε τον παρασιτισµό
και, επίσης, να φυσήξουµε ένα αεράκι στις ψυχές των µαταιωµένων ανθρώπων, των πληγωµένων ανθρώπων, των ανέργων.
Αυτός είναι ο σκοπός µας να γίνουµε καύσιµο της ιστορίας. Εσάς
ποιο είναι το όραµά σας; Πόσα µνηµόνια ψηφίσατε και τώρα σας
ξινίζει αυτό εδώ; Για εµάς αυτό είναι µια άµυνα, ένας αγώνας
στον οποίο αφήνουµε τις σάρκες µας. Αυτό έχω να πω και ας
πάµε να ψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Ηγουµενίδης, από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από
τον Αύγουστο, που ανοίξαµε το θέµα του ασφαλιστικού, µέχρι
σήµερα και τι δεν έχουµε ακούσει. «Ο ΣΥΡΙΖΑ βουλιάζει την κοινωνία», «Ο ΣΥΡΙΖΑ στέλνει την πατρίδα στα βράχια, είναι ανίκανος να κυβερνήσει, είναι αφερέγγυος να διαπραγµατευτεί,
βλάπτει σοβαρά τη χώρα, όσο πιο νωρίς φύγει τόσο καλύτερα»,
«Να φύγετε και να µην ξανάρθετε». Αποκρυσταλλωµένα και µαζεµένα απ’ όλο αυτό το οκτάµηνο ακούστηκαν και στη σηµερινή
συνεδρίαση. Και όπως είπε και ένας συνάδελφος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, «έχετε πια και ένα παρελθόν καταστροφικής
διακυβέρνησης».
Θα προσπαθήσω να παρακάµψω την οµίχλη που σηκώνει η καταστροφολογική προπαγάνδα σας και να συζητήσω για το τι
έγινε στο διάστηµα αυτής της καταστροφικής διακυβέρνησης,
όπως την χαρακτηρίζετε εσείς.
Καταργήθηκε το πεντάευρω της εισαγωγής στα νοσοκοµεία.
Ποιοι το θέσπισαν; Αυτοί που µας κατηγορούν σήµερα ότι είµαστε ανίκανοι να κυβερνήσουµε. Άρχισε ο έλεγχος στις λίστες των
ληστών του ιδρώτα του λαού µας. Ποιοι τις κρατούσαν στα συρτάρια τους αναξιοποίητες; Αυτοί που σήµερα µας κατηγορούν
για παραµυθάδες. Αντιµετωπίσαµε ουσιαστικά το πρόβληµα των
ανασφάλιστων συµπολιτών µας. Η πολιτική ποιων οδήγησε στις
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στρατιές των ανασφάλιστων; Αυτών που σήµερα µας κατηγορούν ως επικίνδυνους για τη χώρα.
Σε λίγες ηµέρες µπαίνει σε εφαρµογή ο νόµος για την αδειοδότηση των ΜΜΕ. Εδώ δεν θα σας κάνω την ερώτηση, ποιοι
έχουν επαφές µε αυτό το καθεστώς της διαπλοκής. Η ερώτηση
είναι άλλη. Αντιλαµβάνεστε αυτό που και οι πέτρες ξέρουν σ’
αυτόν τον τόπο για τους δεσµούς σας και τις σχέσεις µε το σύστηµα της διαπλοκής ή εξακολουθείτε να ζείτε στην εικονική σας
πραγµατικότητα;
Τέλος πάντων, θα µπορούσα να συνεχίσω µε πολλά παραδείγµατα από τα κοµµάτια του λεγόµενου παράλληλου προγράµµατος, που αυτή η Κυβέρνηση «των άχρηστων», όπως τη
χαρακτηρίζετε, «των επικίνδυνων», «των καταστροφέων της
χώρας», θεσµοθέτησε σ’ αυτό το µικρό διάστηµα του επταµήνου
που πέρασε. Μικρά πράγµατα, για τα οποία δεν πανηγυρίζουµε.
Και δεν πανηγυρίζουµε, πρώτα απ’ όλα και κυρίως, γιατί ήταν τόσο
ρηµαγµένο το τοπίο που αφήσατε πίσω σας, που πραγµατικά ελάχιστα έχουν επηρεάσει την καθηµερινότητα του λαού µας. Ο
λόγος, όµως, που τα αναφέρω είναι γιατί δίνουν ένα άλλο µήνυµα,
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλάπτει σοβαρά τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ βλάπτει σοβαρά το καθεστώς της διαπλοκής, της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, το καθεστώς της κλοπής του πλούτου που παράγουν οι
εργαζόµενοι της πατρίδας µας. Αυτοί, ναι, κινδυνεύουν, εκτός και
εάν είσαστε τόσο πολύ δεµένοι µε αυτό το καθεστώς της διαφθοράς και της διαπλοκής, που θεωρείτε πατρίδα σας αυτό ακριβώς
το πράγµα. Εάν είναι έτσι, όσο και αν σκούζετε να φύγουµε και να
µην ξανάρθουµε, µε τη θέληση του λαού µας είµαστε εδώ και θα
είµαστε στην πρώτη γραµµή του αγώνα, για να τσακίσουµε ό,τι
πιο σάπιο έχει να επιδείξει η πολιτική ιστορία αυτού του τόπου.
Μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ήρθε το νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Δεν θα σταθώ σε επιµέρους πλευρές που είπαν διάφοροι.
Κυριάκος Μητσοτάκης, 24-4-2016, στο συνέδριο του κόµµατος: «Τίποτα δεν θα κάναµε το ίδιο, τίποτα δεν θα κάνουµε το
ίδιο. Έχουµε διαφορετική λογική και άλλη πρόταση για το ασφαλιστικό. Έχουµε διαφορετική λογική και άλλη πρόταση για τη φορολογία». Το συνυπογράφω και µε τα δυο µου χέρια. Συµφωνώ
απολύτως µε τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας. Έχουµε εντελώς διαφορετική λογική, ξεκινάµε από εντελώς διαφορετική
βάση. Πορευόµαστε σε εκ διαµέτρου αντίθετη κατεύθυνση.
Επιτρέψτε µου, για να ενισχύσω ακριβώς τη θέση του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, να κάνω µία µικρή ανάγνωση δύο
παραδειγµάτων από την ελληνική κοινωνία, προσθέτοντας µόνο
δύο λέξεις, το «ευτυχώς» και το «δυστυχώς». Ευτυχώς για τους
φτωχούς και τους αδύναµους, δυστυχώς για τις βδέλλες της ελληνικής κοινωνίας, ναι, εµείς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύουµε στα προγράµµατα της λιτότητας. Ευτυχώς, για τους εργαζόµενους της
πατρίδας, δυστυχώς, για τα µονοπώλια και τα κέρδη τους, ναι,
εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πιστεύουµε στη διάλυση των εργασιακών
σχέσεων, δεν πιστεύουµε στις πελατειακές σχέσεις, δεν πιστεύουµε στα καθεστώτα της διαπλοκής. Ευτυχώς, για τις ασθενέστερες κοινωνικές οµάδες, δυστυχώς, για τα κοράκια που
επιτίθενται στην ελληνική κοινωνία, ναι, εµείς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύουµε στη λογική των αριθµών, που αδιαφορεί για τα συµφέροντα των πολιτών και της κοινωνίας. Ευτυχώς, για την πατρίδα
µας, έχουµε ριζικά διαφορετική λογική.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πού γίνονται όλα αυτά;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Άσφαιρα, λοιπόν, τα πυρά της καταστροφολογικής σας προπαγάνδας. Πέρα από το ότι δεν µας
βρίσκουν, δεν µπορούν να κρύψουν ούτε καν τη γύµνια της πολιτικής σας. Ανεξάρτητα από το τι θέλατε, κύριε Δένδια, να απαντήσετε, η ζωή βάζει κάποια ερωτήµατα που πρέπει να απαντήσετε
και σ’ αυτή την Αίθουσα.
Θέλετε επιτυχία της διαπραγµάτευσης; Θέλετε να επιτύχουµε
µείωση του χρέους; Θέλετε βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα; Και
απευθυνόµαστε σε εσάς, γνωρίζοντας ότι ο Πρόεδρός σας αρνήθηκε να υπογράψει στη συνάντηση των πολιτικών Αρχηγών
ακόµα και αυτό το πολύ απλό, να ζητήσουµε από τους θεσµούς
να µη µειωθούν οι συντάξεις. Απευθυνόµαστε σε εσάς, που µαζί
µε τους πολιτικούς Αρχηγούς, που συντάσσονται πίσω σας, είσαστε οι µόνοι που µιλήσατε για την κατάθεση αυτού του νοµο-
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σχεδίου ως µονοµερούς ενέργειας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Από εµάς κανείς δεν το είπε αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Γνωρίζουµε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι στα δύσκολα µέτρα, που φέρνουµε, η πλειοψηφία της κοινωνίας στέκεται µε αγωνία, µε ανησυχία -εάν θέλετεγια το αύριο, µε ένα ενδιαφέρον και γιατί όχι και µε µία κριτική
διάθεση και σκέψη. Γνωρίζουµε, όµως, εξίσου το ίδιο, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας µας στηρίζει
σε αυτό τον δύσκολο δρόµο.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι πιστεύω πως αυτή η απαξίωση
και η αποδόµηση της πολιτικής παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ εκτός των
άλλων στοχεύει και στην κοινωνική συµµαχία, στην αγωνιστική
ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ µε τις µαχόµενες κοινωνικές δυνάµεις. Πρόκειται για µια συµµαχία που οικοδοµήσαµε στα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε την πολιτική µάχη από τη θέση της αντιπολίτευσης.
Πρόκειται για µια κοινωνική συµµαχία που σφραγίσαµε στις αλλεπάλληλες εκλογικές µάχες του 2015.
Λοιδορήστε µας, λοιπόν, τώρα που σας παίρνει. Αποδοκιµάστε
µας και απαξιώστε µας τώρα που προλαβαίνετε, γιατί ο τροχός
θα γυρίσει. Ακόµα κι όταν ο αντιπολιτευτικός σας λόγος, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, όλων εσάς που µας
κουνάτε το δάχτυλο, στηρίζεται σε υπαρκτές, ενδεχοµένως, καθυστερήσεις µας, αυτή την κοινωνική συµµαχία θα τη διαφυλάξουµε ως κόρη οφθαλµού και θα τη δυναµώσουµε παραπέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κλείστε, όµως, πραγµατικά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Λέτε ότι κλείνετε,
αλλά δεν το κάνετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Γιατί η συµµαχία µας µε τις ζωντανές κοινωνικές δυνάµεις είναι η πηγή της δύναµής µας, είναι η
προϋπόθεση για τον σταθερό βηµατισµό µας προς το αύριο,
είναι η εγγύηση ότι µε επιτυχία θα ανοίξουµε τον δρόµο για µια
νέα Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Ηλιόπουλος από τη Χρυσή Αυγή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πραγµατικά, οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουν πού βρίσκονται µε αυτά που λένε τις τελευταίες µέρες στο Κοινοβούλιο, από αυτά που ακούµε. Μάλλον,
επειδή ο κόσµος σας παίρνει µε τα γιαούρτια και τις πέτρες όπου
πηγαίνετε και δεν µπορείτε να κυκλοφορήσετε, γι’ αυτό δεν έχετε
καµµία ιδέα τι γνώµη έχει ο κόσµος για εσάς.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε κάτι που θα καταγράψει ο ιστορικός
του µέλλοντος για τη σηµερινή ηµεροµηνία, 7-5-2016. Δεν αφορά
τα στενά όρια της πατρίδος µας. Αφορά την Ευρώπη γενικότερα.
Σαν σήµερα, λοιπόν, το 2016, θα λέει ο ιστορικός του µέλλοντος,
εκλέχθηκε ο πρώτος µουσουλµάνος Πακιστανός δήµαρχος σε
πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και, µάλιστα, στη µεγαλύτερη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Κι όπως λέµε και στο site µας…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Διδάκτωρ της Οξφόρδης!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μπράβο, να τον χαίρεστε!
Κι όπως, λοιπόν, λέει και το site µας, «Το Λονδίνο έπεσε». Και
µαζί µε το Λονδίνο θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτεύουσες και
άλλες πόλεις και στη συνέχεια ολόκληρη η Ευρώπη.
Το σχέδιο ισλαµοποίησης της Ευρώπης φτάνει στην κορύφωσή του. Κι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, που χαίρεστε και πανηγυρίζετε
-και οι Υπουργοί και οι Βουλευτές- κάνετε πάρα πολύ καλά και
πανηγυρίζετε, γιατί έτσι όπως έχετε κάνει τα σύνορα της Ελλάδας και κατ’ επέκταση της Ευρώπης, βοηθάτε, όσο µπορείτε,
στην ισλαµοποίηση της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και ο ιστορικός του µέλλοντος θα καταγράψει και τα δικά σας έργα -να είστε
απολύτως σίγουροι- και ας λέτε ότι είναι καθηγητής και ό,τι άλλο
θέλει να είναι. Το γεγονός είναι ότι είναι µουσουλµάνος, Πακιστανός, δήµαρχος Λονδίνου. Και αυτό έχει καταγραφεί. Και θα
δείτε τι θα φέρει στη συνέχεια αυτό που τόσο πανηγυρίζετε.
Θα σχολιάσω ελάχιστα -γιατί δεν χρήζουν και ιδιαίτερου σχολιασµού- αυτά που είπε ο Τσακαλώτος πριν από λίγο, αυτός που
έλεγε ότι το αφορολόγητο δεν θα πέσει κάτω από 12.000 ευρώ.
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Και µας είπε σήµερα κυνικά: «µα αυτό το λέγαµε πριν τον Ιανουάριο του 2015, δεν το είπαµε τον Σεπτέµβριο». Έτσι µας κοροϊδεύουν. Έτσι κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Δεν λέει, όµως, ότι
έλεγε πως θα ήταν στα 9.100 ευρώ. Τελικά, υπέγραψε και έφερε
ως τροπολογία το 8.600 ευρώ. Ήταν κι ευχαριστηµένος και πανηγύριζε, αντί να ντρέπεται.
Μας είπε ότι ο λόγος του είναι συµβόλαιο. Ναι, βέβαια, είναι
συµβόλαιο, αλλά συµβόλαιο µε τους τοκογλύφους. Κάνει αυτά
που του λένε και άλλα παραπάνω, όπως γράφει και στα µηνύµατά του. Δεν είναι συµβόλαιο ο λόγος του µε τους Έλληνες πολίτες, που έχουν επιλέξει -κακώς- την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε
δύο διαδοχικές εκλογικές αναµετρήσεις, για να κάνουν αυτά που
έλεγαν, όπως κυνικά είπε ο Τσακαλώτος πριν τον Ιανουάριο.
Αναφέρθηκε και στο δηµοψήφισµα, στη µεγαλύτερη λαµογιά
-για να το πω έτσι- των τελευταίων ετών. Το περήφανο «όχι» έγινε
ένα «ναι», όπως όλοι γνωρίζουµε.
Είχαµε εδώ τον κ. Δένδια πριν. Το «κύριος» το βάζω σε πάρα
πολλά εισαγωγικά για τον Δένδια και για όλα αυτά που έχει κάνει,
όταν ήταν Υπουργός Δηµοσίας Τάξεως. «Κύριος»! Ο θεός να τον
κάνει! Χαζογελούσε εδώ πέρα. Ήταν πριν από δέκα λεπτά στο
Βήµα και χαζογελούσε. Την ώρα που ο ελληνικός λαός πένεται,
χαζογελούσε ο Δένδιας και έκανε διαγωνισµό ποια κυβέρνηση
έχει περισσότερες κλούβες στο Μαξίµου.
Αυτή είναι η λαοφιλία σας! Διαγωνίζεστε σε κλούβες! Σε λίγο
θα διαγωνίζεστε και σε άλλα. Είµαι απολύτως σίγουρος!
Θα ενδώσω στον πειρασµό να ασχοληθώ µε ένα κόµµα, το
οποίο το έχει απαξιώσει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, το κλεφτο-ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Λοβέρδος είπε σήµερα ότι η Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ έκανε πάρτι πάνω στην εντιµότητά τους. Τα ακούει αυτά
ο ελληνικός λαός -όσοι καταφέρνουν και παρακολουθούν τις συζητήσεις που γίνονται εδώ- και φρίττει πραγµατικά! Είπε ότι έκαναν πάρτι στην εντιµότητα του ΠΑΣΟΚ! Το ακούσαµε και αυτό!
Η ΠΑΣΟΚρατία, που κυβερνά ουσιαστικά την Ελλάδα τα τελευταία τριάντα έξι, τριάντα επτά, σαράντα χρόνια, που έχει
φέρει τους όρους «µίζα», «κλεψιά», «λάδωµα» στο προσκήνιο της
πολιτικής και όχι µόνο ζωής, λέει ότι έκαναν πάρτι πάνω στην εντιµότητά τους!
Η κ. Χριστοφιλοπούλου και ο κ. Γρηγοράκος έλεγαν «µούγκα».
Έχουν θράσος και λένε στους άλλους «µούγκα»! Λέει το ΠΑΣΟΚ
«µούγκα» σε ποιον; Εάν είχε ίχνος ευθιξίας η κ. Χριστοφιλοπούλου, έπρεπε να πάει να κάνει χαρακίρι και όχι να λέει «µούγκα».
Σε άλλη χώρα αυτό θα κάνατε, κυρία Χριστοφιλοπούλου, θα κάνατε χαρακίρι γι’ αυτά που έχετε προκαλέσει στον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Φεύγω από την Αίθουσα…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Στο καλό και να φύγετε και από
τη χώρα σύντοµα!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Φασίστες είστε και ναζιστές…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τα ασφαλιστικά ταµεία και τη
χώρα εσείς τα διαλύσατε. Και µην κοπανάτε την πόρτα, γιατί δεν
σας ανήκει!
Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι και αλλιώς είναι η συνέχεια του ΠΑΣΟΚ, του
κλεφτο-ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα πειθήνιο όργανο των τοκογλύφων.
Έχουν φέρει οι τοκογλύφοι τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, γιατί γνώριζαν ότι µε κανέναν άλλον Πρωθυπουργό και µε καµµία άλλη
κυβέρνηση δεν θα περνούσαν τα µέτρα που περνάνε το τελευταίο διάστηµα. Εάν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση και
έφερνε αυτά τα µέτρα, σίγουρα θα καιγόταν η Ελλάδα από άκρη
σε άκρη.
Όµως, όταν αυτά τα µέτρα τα φέρνει µια δήθεν αριστερή κυβέρνηση, που τόσα χρόνια είχε υπό τον έλεγχό της όλους αυτούς που έκαιγαν την Ελλάδα, τότε βέβαια δεν ανοίγει ρουθούνι.
Βγαίνουν κάποιοι ελάχιστοι και διαµαρτύρονται, συνήθως υπό
την καπηλεία και την κηδεµονία, µε την κακή έννοια της λέξης,
του ΚΚΕ, για να κάνουν δήθεν τον αγώνα τους.
Είναι τόσα πολλά αυτά που έχετε πει αυτές τις µέρες, που
πραγµατικά δεν µας φτάνουν τα επτά λεπτά.
Ο κόσµος µάς ρωτάει πότε θα πέσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και,
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όµως, αυτό που έρχεται θα είναι ακόµη χειρότερο. Θα είναι µια
κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι µια κυβέρνηση, στην οποία θα
λένε οι τοκογλύφοι, «θα κάνεις πέντε» και αυτή θα κάνει δεκαπέντε. Και, όµως, προσπαθούν κάποιοι να µας περάσουν ότι ο
Μητσοτάκης έχει πέσει από τον ουρανό, είναι ουρανοκατέβατος
στην πολιτική ζωή του τόπου. Η οικογένειά του δεν είναι µια οικογένεια που φαίνεται σε όλα τα ιστορικά αρχεία της πατρίδας
µας τα τελευταία εκατό χρόνια να εναλλάσσεται µε τις υπόλοιπες
οικογένειες που διαφεντεύουν τον τόπο µας.
Προσπαθεί ο Μπόµπολας και ο Ψυχάρης να τον ξεπλύνουν. Σας
πληροφορώ, λοιπόν, ότι µε οποιοδήποτε πλυντήριο Siemens δεν
ξεπλένεται ο Μητσοτάκης. Ανήκει στη γνωστή οικογένεια. Δεν
είναι κάτι καινούργιο. Θα φέρει πολύ χειρότερα από αυτά που
ζούµε σήµερα. Θα επιδεινώσει την κατάσταση και αυτό θα πρέπει
να το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες πριν κάνουν την επιλογή τους.
Δεν έχω χρόνο να αναφέρω όλα αυτά που ήθελα. Θα καλέσω
τον ελληνικό λαό, βέβαια, στις ερχόµενες εκλογές, που θα έρθουν σύντοµα, να καταψηφίσει την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία
έχει διαλύσει τον τόπο, αλλά σε καµµία περίπτωση να µη φέρει
στην εξουσία της πατρίδας το µόρφωµα της ψευτοδεξιάς, που
έχει µετατοπιστεί στο κέντρο, της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί θα
είναι η απόλυτη ταφόπλακα. Σύντοµα οι Έλληνες θα δώσουν την
απάντησή τους και στην εθνική διακυβέρνηση της χώρας θα φέρουν τη Χρυσή Αυγή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Βαρδάκης από
τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί µου συνάδελφοι και συναδέλφισσες του ΣΥΡΙΖΑ,
έχω έναν προβληµατισµό: Μήπως πρέπει να αναδιπλωθούµε;
Μήπως πρέπει να αφουγκραστούµε, τελικά, τις αγωνίες και τους
προβληµατισµούς των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης; Όχι τίποτε άλλο, αλλά µπορεί να µας βαραίνουν και ατέλειωτες τύψεις
στο µέλλον.
Μήπως, κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει και να παραιτηθούµε;
Γιατί, όµως; Βρήκαµε ένα κράτος που δούλευε ρολόι! Παραλάβαµε µια εύρωστη οικονοµία, χωρίς ελλείµµατα και την τελµατώσαµε! Μέχρι προχθές η φοροδιαφυγή, η εισφοροδιαφυγή ήταν
µηδενική και εµείς απαξιώσαµε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς,
διογκώνοντας τα δύο προηγούµενα! Ένα βιώσιµο ασφαλιστικό
σύστηµα το διαλύσαµε! Παραλάβαµε ασφαλιστικά ταµεία που
διασφάλιζαν τις συντάξεις µέχρι το 2050 και µε το PSI, τα δοµηµένα, τα χρηµατιστήρια, εξαερώσαµε τα αποθεµατικά! Δηµιουργήσαµε στρατιές ανέργων! Συµβάλλαµε σκόπιµα στην
αποβιοµηχάνιση της χώρας! Στείλαµε τα παιδιά µας µετανάστες!
Αφανίσαµε τον πρωτογενή τοµέα, δηµιουργώντας πελατάκια επιδοτήσεων, βλάπτοντας ουσιαστικά και συνειδητά το 90% των
αγροτών!
Κύριε Αποστόλου, πρέπει να νιώθετε κι εσείς συνυπεύθυνος.
Έχουµε να πληρώσουµε 3 δισεκατοµµύρια, ακόµα και σήµερα,
για τα προηγούµενα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παράνοµες επιδοτήσεις. Και εννοώ από το 2009 µέχρι το 2014. Είµαστε και ανάλγητοι βλέπετε, γιατί κόψαµε ακόµα και το επίδοµα
τοκετού, γιατί, λέει, έπρεπε οι εγκυµονούσες να γεννούν στον
δρόµο, στο χωράφι ή στο πεζοδρόµιο, για να δικαιούνται το επίδοµα τοκετού.
Τι να πει κανείς για τη σύνταξη; Κύριε Κατρούγκαλε, η σύνταξη
ισόβιας µητέρας για µια µάνα µε πέντε και έξι παιδιά ήταν 120
ευρώ. Έχετε να µας πείτε κάτι; Εσείς την κόψατε;
Κλείσαµε την εργατική εστία, τον ΟΕΚ, και υφαρπάξαµε 7 µε
8 δισεκατοµµύρια από τον µοναδικό οργανισµό κοινής ωφέλειας,
που είχε παραµείνει! Ξεπουλήσαµε την Αγροτική, το µοναδικό
αποκούµπι των αγροτών! Δηµιουργήσαµε µε την κατάργηση των
συλλογικών συµβάσεων, το µοναδικό οχυρό των εργαζοµένων,
εργασιακό µεσαίωνα, εργασιακή ζούγκλα! Είµαστε απαράδεκτοι,
γιατί κόψαµε ακόµα και το ταµείο ανεργίας σε πεινασµένους συνανθρώπους µας! Δεν ξέρω αν ο κ. Βρούτσης έχει να µας πει τίποτα γι’ αυτό µετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα σας πω αύριο. Έχετε να ακούσετε…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Δηµιουργήσαµε το πελατειακό κρά-
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τος! Με τον ν.3845 του 2010 κόψαµε τα επιδόµατα και τα δώρα!
Με τον ν.4002 του 2011 επιβάλαµε ειδική εισφορά από 6% έως
10% στους συνταξιούχους! Με τον ν.3986 του 2011, µε αναδροµική µάλιστα εφαρµογή, επιβάλαµε ειδική εισφορά αλληλεγγύης
στους συνταξιούχους! Με τον ν.4002 του 2011 επιβάλαµε νέες
µειώσεις στις επικουρικές συντάξεις! Με τον ν.4024/2011 κάναµε
περικοπές στις κύριες συντάξεις! Με τον ν.4046 του 2012 επιβάλαµε 12% νέες µειώσεις στις επικουρικές. Με τον ν.4093 του
2012 κάναµε νέες µειώσεις σε κύριες, επικουρικές και καταργήσαµε και τα δώρα και τα επιδόµατα στις επικουρικές!
Το τραγικότερο, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι
από το 2010 µέχρι το 2014 πήραµε µέτρα ύψους 62.092.000.000
και µειώσαµε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας στο
25%! Απολύσαµε δυόµισι χιλιάδες εκπαιδευτικούς! Είχαµε και
χθες το νοµοσχέδιο. Σε ένα βράδυ βάλαµε «µαύρο» στην ΕΡΤ σε
δευτερόλεπτα! Κλείσαµε και απολύσαµε εργαζόµενους στη Δηµοτική Αστυνοµία, στην καθαριότητα! Κλείσαµε εκατοντάδες
σχολεία και νηπιαγωγεία! Χρεώσαµε εκατοµµύρια ανασφάλιστους που νοσηλεύονταν σε δηµόσια νοσοκοµεία, κοροϊδεύοντάς τους ότι –ακούστε!- είχαν πλήρη περίθαλψη!
Εδώ άκουσα µια συνάδελφο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
προηγουµένως να µιλάει για σανό. Δεν είναι, όµως, εδώ σήµερα
για να τα ακούσει.
Για όλα αυτά οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης ζητούν εκλογές και µας αποκαλούν επικίνδυνους και άχρηστους.
Ελπίζω µετά από αυτά που είπα σήµερα, που είναι τα πραγµατικά στοιχεία, όλα αυτά που εξαθλίωσαν πραγµατικά τον ελληνικό λαό τα τελευταία πέντε, έξι χρόνια –και, βέβαια, αλληγορικά
τα είπα, πιστεύω να το κατάλαβαν οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, αυτούς αφορούν κι όχι τη σηµερινή Κυβέρνηση- να συνειδητοποιήσετε το µέγεθος της καταστροφής που φέρατε σε
αυτόν τον τόπο, να καταλάβετε πραγµατικά πόσο ανίκανοι είστε
να διαχειριστείτε την κρίση που εσείς δηµιουργήσατε.
Τελικά, πόσο επικίνδυνοι γίνεστε ακόµα και σήµερα, µη αναγνωρίζοντας τα τεράστια λάθη που πραγµατικά εξαθλίωσαν έναν
περήφανο ελληνικό λαό; Είναι το λιγότερο ανέντιµο ειδικά εσείς
να κουνάτε το δάχτυλο και να δηµαγωγείτε, να υποδύεστε τα θύµατα, ενώ είστε οι πραγµατικοί θύτες.
Το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης για την κοινωνική ασφάλιση
αποτελεί µια ριζοσπαστική τοµή, πραγµατικά, τόσο για την οργάνωση όσο και για τη λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης
στην Ελλάδα, αλλά και για το σύνολο της κοινωνικής πολιτικής
στη χώρα, εξασφαλίζοντας συντάξεις για όλους. Η εθνική σύνταξη και τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι αρκετά ικανοποιητικά,
για να πούµε ότι από αύριο θα έχουµε ένα βιώσιµο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Ίσως να υπάρχουν και κάποιες επιµέρους αδυναµίες. Να είστε,
όµως, σίγουροι ότι µέχρι το τέλος της τετραετίας θα τις διορθώσουµε, µε γνώµονα πάντα το συµφέρον των πολλών και όχι των
λίγων, όπως κάνατε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, µέχρι σήµερα.
Έχουµε πολλά να κάνουµε ακόµα προς όφελος του ελληνικού
λαού, που τον ρηµάξατε. Και να ξέρετε ότι ο λαός µας δεν έχει
κοντή µνήµη.
Να σας πω και κάτι άλλο: Μην αγχώνεστε, αγαπητοί µου συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι πρόωρο, πραγµατικά, να
αγωνιάτε. Θα ζεσταίνετε αυτά τα έδρανα -της Αντιπολίτευσης
εννοώ- για αρκετά χρόνια ακόµα. Δεν πείθετε πλέον κανέναν. Η
διαφθορά, η διαπλοκή, η αναξιοκρατία σε αυτόν τον δύσµοιρο
τόπο πρέπει να καταλάβετε ότι κάποια στιγµή θα τελειώσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Κεραµέως, από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, που συζητάµε σήµερα, συζητάµε για την
πλήρη αναµόρφωση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Και
από αυτήν, ακριβώς, την πρόταση είναι που εκκινούν όλα τα προβλήµατα. Γιατί το λέω αυτό; Διότι στην πραγµατικότητα δεν συζητάµε για την αναµόρφωση του ασφαλιστικού, δεν συζητάµε
για το πώς µπορεί το ασφαλιστικό να γίνει πραγµατικά βιώσιµο
σε βάθος χρόνου.
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Στην πραγµατικότητα αυτό που συζητάµε είναι το πώς θα µπορέσει η Κυβέρνηση να καλύψει τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα
µέσω του ασφαλιστικού, για το πώς θα καταφέρει να εξοικονοµήσει τα δυσθεώρητα ποσά, που απαίτησαν για πρώτη φορά οι
δανειστές το 2015 από την Κυβέρνηση αυτή. Στην πραγµατικότητα αυτό που συζητάµε είναι το πώς θα καλύψει αυτές τις τρύπες στα δηµοσιονοµικά της χώρας. Τρύπες που προέκυψαν πώς;
Αφ’ ενός από την αλληγορία της Κυβέρνησης και αφ’ ετέρου από
το λάθος µείγµα πολιτικής, που ακολουθείται εδώ και δεκαπέντε
µήνες από την Κυβέρνηση.
Το εγχείρηµα λοιπόν, είναι θεµελιωδώς προβληµατικό εξαρχής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία καταψηφίζει
την παρούσα πρόταση αναµόρφωσης του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, για πολλούς οµολογουµένως λόγους, συµπεριλαµβανοµένων και των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που
ήδη αναφέρθηκαν.
Επιτρέψτε µου, να εστιάσω σε τέσσερις από αυτούς τους λόγους για τους οποίους καταψηφίζουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Πρώτον, καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου γιατί τιµωρεί την εργασία και γιατί οδηγεί σε αφανισµό ολόκληρους κλάδους ελευθέρων επαγγελµατικών, συµπεριλαµβανοµένων δικηγόρων,
µηχανικών, γιατρών. Γιατί τους οδηγεί σε αφανισµό; Γιατί οι εισφορές που επιβάλλει το νοµοσχέδιο αυτό, ύψους 38% επί των
αποδοχών, επιπλέον των λοιπών φόρων και επιβαρύνσεων, περιορίζουν στο ελάχιστο το καθαρό εισόδηµα των ανθρώπων
αυτών. Και σας το λέει ξεκάθαρα και η Επιστηµονική Υπηρεσία
της Βουλής, στη σελίδα 10 της έκθεσής της. Σας λέει ότι οι συγκεκριµένες ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, που υπερβαίνουν το 35%
επί του εισοδήµατος των ελευθέρων επαγγελµατιών, άγει σε
υπέρµετρη µείωση του εισοδήµατός τους και θίγει το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµά τους για συµµετοχή στην κοινωνική
και οικονοµική ζωή της χώρας. Είναι τα ίδια τα λόγια της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ορισµένες περιπτώσεις,
ασφαλιστικές εισφορές, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις θα ξεπερνούν το 65% του εισοδήµατος του ελεύθερου επαγγελµατία.
Και πείτε µου, µε τι κίνητρο να δουλέψει κάποιος, όταν το κράτος
θα του παίρνει το 65% και πλέον όσων κερδίζει1
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, η ευθύνη σας είναι τεράστια. Οδηγείτε παραγωγικά τµήµατα της κοινωνίας, ελεύθερους
επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους στην αδήλωτη εργασία και στην ανεργία.
Δεύτερον, καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου γιατί είναι κοινωνικά άνισο, γιατί οδηγεί στη ρήξη των γενεών και γιατί τελικά βάλλει κατά των νέων συµπολιτών µας. Και εξηγούµαι µε ένα
παράδειγµα: Κάποιος ο οποίος υπέβαλε τα χαρτιά του για σύνταξη την 1η Ιανουαρίου 2016 θα λάβει κύρια σύνταξη µειωµένη
κατά 30% µε 35% και επικουρική σύνταξη µειωµένη κατά 30% µε
60%, σε σχέση µε ποιον; Σε σχέση µε κάποιον που υπέβαλε τα
χαρτιά του µε τα ίδια χρόνια προϋπηρεσίας µία ηµέρα νωρίτερα,
την 31η Δεκεµβρίου 2015.
Όµως και σε ό,τι αφορά τους νέους επαγγελµατίες, το σχέδιο
νόµου τους αποθαρρύνει από το ξεκίνηµα κιόλας της επαγγελµατικής τους ζωής.
Διότι µπορεί, κύριε Υπουργέ, στο άρθρο 39 παράγραφος 1 να
προβλέπονται εκπτώσεις στις εισφορές για την πρώτη πενταετία
υπαγωγής στην ασφάλιση, αλλά στην παράγραφο 2 του ίδιου
ακριβώς άρθρου αποσαφηνίζεται ότι τα ποσά αυτά θα πρέπει να
καταβληθούν εντόκως κατά την έκδοση της σύνταξης ή και νωρίτερα ακόµα, ανάλογα µε το φορολογητέο εισόδηµα. Έντοκο
δάνειο, λοιπόν, η υποτιθέµενη έκπτωση για τους νέους επαγγελµατίες!
Τρίτος λόγος: Καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου γιατί είναι κοινωνικά άδικο και τούτο παρά το γεγονός ότι η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί «σηµαία» της ρητορικής σας και αποτελεί δήθεν
αποκλειστικό σας προνόµιο. Δεν χρειάζεται να πω πολλά.
Θα σας πω µόνο δύο παραδείγµατα, για να καταδείξω, κύριοι
Υπουργοί, το µέγεθος της κοινωνικής σας αναλγησίας.
Πρώτο παράδειγµα: Άρθρο 7: Μειώνονται σηµαντικά τα ποσά
των αναπηρικών συντάξεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεύτερο παράδειγµα: Άρθρο 12: Μειώνονται οι συντάξεις χηρείας κατά 50%.
Κυρίες και κύριοι, όλοι οι παραπάνω λόγοι που σας ανέφερα
καταδεικνύουν τη βαθιά ιδεολογική µας αντίθεση στα µέτρα που
προτείνετε.
Όµως, θα σας πω και κάτι άλλο. Ακόµα και αν δεν είχαµε την
ιδεολογική αυτή αντίθεση, υπάρχει και ένας τέταρτος λόγος για
τον οποίο καταψηφίζουµε τα βαρύτατα αυτά µέτρα και αυτός
είναι ο εξής: Διότι αυτά τα µέτρα δεν πρόκειται να αποδώσουν
τα προσδοκώµενα, διότι αυτές οι επιβαρύνσεις είναι τόσο δυσβάσταχτες, τόσο παράλογες, που οι πολίτες ενδέχεται να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις. Ποιες λύσεις; Εισφοροδιαφυγή,
φοροδιαφυγή, αδήλωτη εργασία και µεταφορά επαγγελµατικής
δραστηριότητας στο εξωτερικό.
Και µε µεγάλη λύπη έχω διαπιστώσει ότι οι τάσεις αυτές, οι τάσεις για εναλλακτικές λύσεις έχουν ήδη εκδηλωθεί προτού καν
ψηφιστεί το νοµοσχέδιο. Και τι εννοώ; Δυστυχώς και από τον
κλάδο µου, τη δικηγορία, ξέρω πάρα πολλούς νέους δικηγόρους
που ήδη έχουν κάνει αίτηση µεταφοράς της έδρας τους στο εξωτερικό, προτού καν ψηφιστεί το νοµοσχέδιό σας!
Αυτό κάνει, λοιπόν, το παρόν νοµοσχέδιο, διώχνει και πάλι
τους νέους επαγγελµατίες µας!
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναρωτιέµαι ποιους
θέλετε πραγµατικά να προστατεύσετε µε αυτό το νοµοθέτηµα.
Οι ενεργοί πολίτες δεν προστατεύονται, καθώς θα ασφυκτιούν
από εισφορές και από φόρους. Οι ήδη συνταξιούχοι δεν προστατεύονται, καθώς περικόπτεται τµήµα των κύριων συντάξεών τους
και περικόπτονται και οι επικουρικές τους συντάξεις. Οι µελλοντικοί συνταξιούχοι µένουν ακόµα περισσότερο απροστάτευτοι,
καθώς µειώνονται σηµαντικά οι µελλοντικές συντάξεις τους. Και
οι κοινωνικά ευπαθείς οµάδες σίγουρα δεν προστατεύονται. Οι
συντάξεις αναπηρίας και χηρείας µειώνονται δραµατικά, ενώ το
ΕΚΑΣ καταργείται για τριακόσιους σαράντα χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους.
Δυστυχώς, κύριοι της Κυβέρνησης, καταλήγω στο ότι ο µόνος
σκοπός που επιδιώκετε µε το παρόν σχέδιο νόµου είναι η παράταση, η παραµονή σας στην εξουσία, η δυνατότητα να καλύψετε
το δηµοσιονοµικό κενό που εσείς οι ίδιοι δηµιουργήσατε µε την
ολιγωρία σας, µε τη διαχειριστική σας ανεπάρκεια, µε την έλλειψη στρατηγικής σας, µε το λανθασµένο µείγµα πολιτικής που
εφαρµόσατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δώστε µου µισό λεπτό ακόµη.
Προσπαθείτε να καλύψετε αυτό το δηµοσιονοµικό κενό µε δυσβάσταχτες ασφαλιστικές επιβαρύνσεις για όλους τους πολίτες
ύψους 3,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ, επιβαρύνσεις που ήταν αχρείαστες και µη απαιτητές πριν από δεκαέξι µήνες, όταν αναλάβατε
την εξουσία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Ουρσουζίδης
από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούστηκαν πάρα πολλές υπερβολές
και είδαµε συµπεριφορές που θα τις χαρακτήριζα υστερικές.
Προφανώς δεν θα ακολουθήσω αυτή τη λογική. Είµαι εδώ για να
µελετάω και να λέω την άποψή µου στους πολίτες, οι οποίοι µου
εµπιστεύθηκαν αυτή τη θέση.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο αφορά σε οφειλόµενη ενέργεια
απέναντι στους Έλληνες ασφαλισµένους εδώ και πάρα πολλά
χρόνια. Επί σειρά δεκαετιών την τρύπα του ασφαλιστικού την κάλυπταν από κρατικό προϋπολογισµό, επί της ουσίας µε έµµεση
αύξηση των εισφορών, τις οποίες χρεώνουν σε ανυποψίαστους
πολίτες.
Και επειδή τα έσοδα από τη φορολογία ποτέ δεν ήταν επαρκή
στα χρονικά των δηµοσίων οικονοµικών της χώρας, η τρύπα του
ασφαλιστικού καλυπτόταν –όπως και οι λοιπές τρύπες του δηµοσίου- µε δανεικά που έτρεφαν επί δεκαετίες το χρέος. Αυτή
είναι η αλήθεια.
Αυτοί οι ίδιοι οι πολιτικοί που εξαγόραζαν συνειδήσεις και εκ-
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µαύλιζαν την πολιτική ζωή του τόπου, σήµερα µας εγκαλούν για
λαϊκισµό και υστεροβουλία. Το έγκληµα που διέπραξαν όλες ανεξαιρέτως οι προηγούµενες κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών, που άσκησαν µικροπολιτική και επέδειξαν πρωτοφανή
λαϊκισµό, καλούµαστε σήµερα να αντιµετωπίσουµε µεταξύ της
πίεσης των δανειστών και της εύλογης λαϊκής αντίδρασης.
Η απολύτως αναγκαία αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού
συστήµατος, που ποτέ δεν ήταν ορθολογικό και δίκαιο και έχει
πάψει πολύ πριν από την κρίση να είναι βιώσιµο, επιβάλλεται να
γίνει µε τρόπο δίκαιο και αποτελεσµατικό, όσο το επιτρέπουν οι
συνθήκες, ώστε να διασφαλίζει τη χορήγηση της δικαιούµενης
σύνταξης, να ηρεµίσουν επιτέλους οι πολίτες, να φύγει η ανασφάλεια από τη ζωή τους.
Επειδή το κράτος δεν δύναται πλέον να βάλει τη διαφορά και
δεν επιτρέπεται να δανειζόµαστε χρεώνοντας τις επόµενες γενιές όπως επί δεκαετίες έκαναν αυτοί που διοίκησαν αυτή τη
χώρα, θα πρέπει να περιορίσουµε στο ελάχιστο τις λειτουργικές
δαπάνες του ασφαλιστικού συστήµατος και προφανώς τις υψηλές συντάξεις, οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα, την οποία βιώνει η αγορά.
Αυτό κάνουµε. Περιορίζουµε τις πολλαπλές και τις µη δικαιολογηµένες βάσεις των εισφορών, τις δόλιες συντάξεις και προφανώς τις πρόωρες, εκτός από αυτούς που ασκούν βαριά και
ανθυγιεινά επαγγέλµατα και τους ανθρώπους που τυγχάνουν ειδικής ανάγκης. Πιθανόν δεν είναι αρκετό και θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον µέτρα. Αυτό είναι το ένα σκέλος.
Το άλλο σκέλος αφορά τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, αυτό που λέµε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα.
Από αυτό έχει ανάγκη το ασφαλιστικό µας σύστηµα. Πρέπει να
αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, ώστε να δηµιουργηθούν συνθήκες
βιωσιµότητας και εκείνη η αναλογία που θα επιτρέπει στον συνταξιούχο να απολαµβάνει µια σύνταξη.
Σήµερα, όµως, µε ανεργία στο 25%, µε µερική απασχόληση
στο 63%, την αδήλωτη εργασία να ξεπερνά το 20%, ποιος Έλληνας πιστεύει ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες µπορούν να γίνουν
θαύµατα; Όλοι οι Έλληνες στηρίζουν µια προσπάθεια, αρκεί να
είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, να εξασφαλίσουµε στους
ανθρώπους ένα ανεκτό επίπεδο διαβίωσης κάτω από αυτές τις
πραγµατικά δύσκολες συνθήκες που και εσείς δηµιουργήσατε.
Άρα έχουµε ανάγκη από ένα βιώσιµο και προσιτό ασφαλιστικό
σύστηµα που να µπορεί να σηκώσει η οικονοµία και να διασφαλίζει µακροπρόθεσµα τις συντάξεις, σε ένα ανεκτό επίπεδο για
τους πολίτες που µοχθούν.
Ειδικότερα στο άρθρο 114, που αφορά στις ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος, ουσιαστικά δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές. Τα µικρά εισοδήµατα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, τα
µεσαία ελαφρύνονται και επιβαρύνονται τα µεγαλύτερα κατά 3%
περίπου.
Θέλω να έρθω τώρα στο ζήτηµα των αγροτών στους οποίους
επιµελώς όλοι εσείς της Αντιπολίτευσης δεν αναφερθήκατε. Και
δεν αναφερθήκατε γιατί από το 2014 καταθέσατε µια ερώτηση
στην οποία αναφέρεται –και εκφράζεται η πεποίθηση- ότι από 11-2014 το φορολογητέο εισόδηµα των παραγωγών θα προσδιορίζεται µε λογιστικό τρόπο και θα φορολογείται χωρίς αφορολόγητο από το πρώτο ευρώ. Για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος εκτός των τιµολογίων αγοράς και πώλησης θα συνυπολογίζονται και οι κοινοτικές αποζηµιώσεις και ενισχύσεις –άµεσες
ενισχύσεις, εξισωτικές αποζηµιώσεις, ποιοτικά πριµ κ.λπ.. Με
αυτόν τον τρόπο το ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος,
που φορολογείται, αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά. Και ρωτάτε
τότε την κ. Βαλαβάνη, εκφράζοντας αυτή την πεποίθηση –και θα
την καταθέσω την ερώτηση, είναι από τη Νέα Δηµοκρατία- ότι
θα αυξηθεί υπερβολικά ο φόρος που αναλογεί στους αγρότες
µας, τι προτίθεται να κάνει για να αρθεί αυτό το καθεστώς.
Πράγµατι, λοιπόν, σήµερα ο αγρότης απολαµβάνει το αφορολόγητο των 9.100 ευρώ –αυτός που έχει δύο παιδιά- και κλιµακώνονται µέχρι τα 8.600 ευρώ στον άγαµο. Αυτό το αφορολόγητο συντελεί στο να απαλύνει και το ύψος των ασφαλιστικών
εισφορών, αφού προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδηµα. Και
πραγµατικά µε τις κλίµακες που από το 80% κατεβαίνουν στο
70% και κλιµακώνονται στο 14%, 16%, 18%, 19% ,19,5% και 20%
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µέχρι το 2022, προκύπτουν ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες
δεν αφορούν τις 5.000 ευρώ στο ελάχιστο εισόδηµα -δεν καταδικάζουµε, δηλαδή, τους αγρότες να κερδίζουν µόνο 5.000
ευρώ- αλλά προστίθενται και τα 9.000 ευρώ.
Άρα ένας αγρότης, ο οποίος κερδίζει 14.000 ευρώ, οφείλει να
πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, που είναι της τάξης του
20%-25%, λίγο µεγαλύτερες απ’ αυτές που πληρώνει σήµερα µε
την κλίµακα που υφίσταται.
Για να µην µπείτε στον κόπο να µε διαψεύσετε, καταθέτω στα
Πρακτικά της Βουλής την ερώτηση δώδεκα Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας. Μάλιστα κάποιοι από τους Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας σήµερα απ’ αυτό εδώ το Βήµα αµφισβητούσαν
αυτά ακριβώς, τα οποία είχαν υπογράψει οι ίδιοι. Δεν θέλω να
αναφέρω τα ονόµατά τους. Άλλωστε το θέµα δεν είναι προσωπικό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Ουρσουζίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ερώτηση, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έτσι, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σαν συγκυβέρνηση φρόντισαν για τους αγρότες να πληρώνουν φόρο από το
πρώτο ευρώ, µε εκείνα τα απίστευτα ποσοστά. Φρόντισαν τόσο
καλά που ενώ εµείς δεν διαπραγµατευθήκαµε καταφέραµε κάποια πράγµατα. Που να διαπραγµατευόµασταν κιόλας! Θα τους
είχαµε ισοπεδώσει.
Επειδή θέλω να κλείσω ευχάριστα, θέλω να πω ότι κατατίθεται
µε το παρόν νοµοσχέδιο η υπ’ αριθµόν 404 τροπολογία, η οποία
αφορά στη ρύθµιση επειγουσών αναγκών για τη συνέχιση της
ανέγερσης του σχολείου του Μονάχου. Πριν από δύο µήνες περίπου µε τον κ. Δηµοσχάκη, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας,
επισκεφθήκαµε το Μόναχο και διαπιστώσαµε το πρόβληµα. Πάλι
από αµέλεια δική σας –εσείς κυβερνούσατε- κινδυνεύουµε να χάσουµε ένα σχολικό κτήριο, που αφορά επτά χιλιάδες ελληνόπουλα στο Μόναχο. Είναι ένα οικόπεδο αξίας 10 εκατοµµυρίων
και περίπου 3-4 εκατοµµύρια από τον φέροντα οργανισµό, ο
οποίος έχει ήδη κατασκευαστεί. Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν,
οµόφωνα να το ψηφίσουµε αυτό. Άλλωστε η προσπάθεια είναι
κοινή.
Θέλω να τονίσω για να ακούγονται κι αυτά, ειδικά για τους
χρυσαυγίτες που λένε διάφορα, ότι αυτή η ενέργεια έγινε µε δικά
µας έξοδα. Δεν επιβαρύνθηκε η Βουλή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Τζελέπης από τη
Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τόσες ώρες εδώ
τους Βουλευτές της συγκυβέρνησης να τοποθετούνται, πραγµατικά, θεωρώ ότι µάλλον έχουν την άποψη ότι τα 5,4 δισεκατοµµύρια µνηµόνιο, που έφεραν στη χώρα µετά από επτά µήνες
διαπραγµάτευσης, κυβερνητικής αδράνειας δικής τους, θα τα
δώσουν στον ελληνικό λαό. Όχι δεν θα τα δώσετε, κύριοι. Θα τα
πάρετε από τον ελληνικό λαό. Και δυστυχώς για σας έφτασε
πλέον η ώρα της αποκάλυψης. Ήρθε η ώρα της µεγάλης αλήθειας. Δυστυχώς για σας τα ψέµατα τέλειωσαν πλέον. Τέλειωσαν
τα λόγια. Τώρα έχουµε νοµοσχέδια. Το παρόν νοµοσχέδιο θα το
βιώσει πολύ γρήγορα ο ελληνικός λαός.
Τέλειωσαν επίσης, δυστυχώς για σας, και οι πολιτικές πλέον
µεταλλάξεις που έχετε συνηθίσει να κάνετε. Ειλικρινά ακούγοντας και χθες τον Πρωθυπουργό να µιλάει στην Κοινοβουλευτική
του Οµάδα και να καταρρίπτει τους µύθους τον έναν µετά τον
άλλον, θυµήθηκα και διερωτήθηκα πού πήγε η δέκατη τρίτη σύνταξη, το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, η αποκατάσταση των
περικοπών, µισθών, συντάξεων, το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, το σκίσιµο του µνηµονίου µ’ ένα άρθρο και έναν νόµο. Πού
πήγε τον Σεπτέµβριο το δεύτερο παράλληλο πρόγραµµα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µελετώντας το υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό και το φορολογικό, πακέτο δύο
σε ένα, πραγµατικά πιστεύω ότι έχει χαθεί η κοινή λογική, γιατί
το νοµοσχέδιο εξοντώνει κοινωνικές οµάδες, αγρότες, επαγγελµατίες, επιστήµονες, νέους ασφαλισµένους. Υπονοµεύει την αλ-
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ληλεγγύη των γενεών, γιατί το βάρος θα το σηκώσουν οι νέες
γενιές, οι εργαζόµενοι µε πολλά χρόνια ασφάλισης και οι συνεπείς ασφαλιζόµενοι. Δηµιουργεί κίνητρο φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής υπονοµεύοντας ταυτόχρονα την ελληνική
οικονοµία, τα φορολογικά έσοδα και τη βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων.
Ακούγοντας δε τον Υπουργό Οικονοµικών, το µόνο που έχω
να πω είναι ότι είναι καλός στα βαφτίσια, όταν λέει ότι έκανε µεγάλο αγώνα για να κρατήσει την εθνική σύνταξη ως βασική σύνταξη. Μα, αυτό ήταν από τον ν.3863/2010.
Ο ασφαλιστικός Αρµαγεδδών του κ. Κατρούγκαλου και η φορολογική επιδροµή έρχεται µε το παρόν σχέδιο νόµου µε επιδεικτικό τρόπο να ισοπεδώσει όσους δηµιουργούν και παράγουν.
Δυστυχώς αυτή είναι η κυρίαρχη φιλοσοφία σας και το δείχνετε
σε κάθε νοµοθέτηµά σας.
Χωρίς αµφιβολία, οι µεγαλύτερες αλλαγές -ασφαλιστικές και
φορολογικές- επέρχονται στον αγροτικό τοµέα, σε βάρος των
Ελλήνων αγροτών. Άκουσα προηγουµένως εδώ από τον αρµόδιο
Υπουργό Γεωργίας να λέει ότι είναι ιστορική ηµέρα. Δεν είναι
ιστορική ηµέρα. Είναι µαύρη µέρα η σηµερινή για τους Έλληνες
αγρότες!
Δεν θα µείνει τίποτα όρθιο στην ελληνική περιφέρεια. Δεν θα
υπάρχει αγροτική παραγωγή, γιατί δεν θα συµφέρει τους αγρότες να παραγάγουν. Καταστρέφετε τα χωριά, διαρρηγνύετε την
κοινωνική συνοχή στην περιφέρεια, ρηµάζετε τη µοναδική παραγωγική δύναµη του τόπου µας, που µπορεί να παραγάγει πλούτο
µέσα σε έναν χρόνο και να δώσει αντικείµενο εργασίας στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, συµβάλλοντας καθοριστικά έτσι
στην τοπική και εγχώρια οικονοµία.
Ο κ. Κατρούγκαλος έθεσε σε εφαρµογή ένα σχέδιο νόµου εξαπάτησης των αγροτών και χρεοκοπίας της αγροτικής παραγωγής, µεταφέροντας στις πλάτες των αγροτών ευθύνες που δεν
τους αναλογούν. Όλοι γνωρίζουµε πώς δηµιουργήθηκαν τα βάρη
στον ΟΓΑ από την ίδρυσή του το 1961. Ήταν απόφαση του ελληνικού κράτους να ενταχθούν στον ΟΓΑ µια σειρά από ανασφάλιστοι συµπολίτες µας, όπως αλλοδαποί, παλιννοστούντες,
µετανάστες, ανασφάλιστοι παντός είδους, µοναχοί και άλλοι,
που γνωρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Όλοι εντάσσονταν στον
ΟΓΑ στον βωµό του κοινωνικού κράτους.
Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα, το µεγαλύτερο ποσοστό της
κρατικής επιχορήγησης στον κλάδο της υποχρεωτικής ασφάλισης διανέµεται σε εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσιους
ογδόντα οκτώ ήδη συνταξιούχους δικαιούχους µόνο βασικής ή
και βασικής σύνταξης, επί συνόλου εξακοσίων εβδοµήντα εννέα
χιλιάδων.
Κάπως έτσι, από τα 3,3 δισεκατοµµύρια που πλήρωσε το 2015
ο ΟΓΑ, τα 2,6 δισεκατοµµύρια είναι δαπάνες που αναφέρονται
σε παλιές συντάξεις ανασφάλιστων ουσιαστικά πολιτών, όταν µε
τον ν. 2458/1997 προβλέπεται σταδιακή µείωση της σχετικής δαπάνης.
Και επειδή ακούστηκε ότι εξανεµίζεται η βασική, είναι αλήθεια
αυτό, αλλά παράλληλα ανεβαίνει η κύρια σύνταξη.
Τι φέρνει το ασφαλιστικό-φορολογικό για τους αγρότες; Καταργεί τον ΟΓΑ, µε αποτέλεσµα τη διοικητική και λειτουργική ασφυξία
και µεγάλες κοινωνικές επιπτώσεις στον πρωτογενή τοµέα. Αλλάζει τη βάση του υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών από 11-2017 και τις συνδέει ως ποσοστό µε το φορολογητέο εισόδηµα,
όπου στο φορολογητέο εισόδηµα προστίθεται και η βασική ενίσχυση που είναι το 60% των 2,6 δισεκατοµµυρίων ενίσχυση, όπως
είπε και ο κύριος Υπουργός και από το υπόλοιπο 40% όσες είναι
άνω των 12.000 ευρώ.
Βάζει, όµως, κατώτερη ασφαλιστική εισφορά γι’ αυτούς που
δεν έχουν καθόλου εισόδηµα 4.923 ευρώ τον χρόνο ως εισόδηµα
και παίρνει εισφορά 1.329 ευρώ από 753 ευρώ που πλήρωνε το
2014 ο αγρότης.
Αυξάνει τις ασφαλιστικές εισφορές από 7% επί του ποσού ως
ποσοστό στις επτά κατηγορίες του 2014, στο 20% που φτάνει το
2022 επί του φορολογητέου εισοδήµατος, στα οποία πρέπει να
προστεθούν επιπλέον 6,95% για τον κλάδο υγείας και 0,25% για
την Αγροτική Εστία.
Για το 2016 -για την ακρίβεια από 1-6-2015- οι αγρότες καλούν-
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ται να καταβάλουν εισφορές στον ΟΓΑ αυξηµένες κατά 63%
έναντι του 2014 και από 1-1-2017 υπερδιπλασιάζονται οι εισφορές.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να πω κάποια παραδείγµατα, γιατί
αναφέρθηκαν. Στην τρίτη κατηγορία, που είναι το φορολογητέο
εισόδηµα των 8.000 ευρώ, το 2014 ο αγρότης θα πλήρωνε 954
ευρώ ασφαλιστικές εισφορές, το 2016 πληρώνει 1.215 ευρώ, το
2017 θα πληρώσει 1.676 ευρώ και το 2022 θα φτάσει στα 2.156
ευρώ. Υπερδιπλασιάζονται, δηλαδή, οι ασφαλιστικές εισφορές.
Σχετικά µε το φορολογικό, καταργεί την αυτοτελή φορολόγηση των αγροτών µε 13% και τα εισοδήµατα του 2016 και µετέπειτα θα φορολογούνται µε τις κλίµακες από 22-45%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Φορολογεί για πρώτη φορά ρητά τις ενισχύσεις της ΚΑΠ και
µάλιστα διπλά και τις ασφαλιστικές εισφορές.
Και επειδή ακούστηκε εδώ, κατατέθηκαν πολλά έγγραφα και
επικαλέστηκαν ότι µε τον ν.4172/2013 δεν ήταν αφορολόγητες
οι επιδοτήσεις, θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά τον
ν.4172/2013, που λέει ότι ειδικά για τον προσδιορισµό του εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα στα
έσοδα από επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται τα
έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων. Πουθενά δεν αναφέρονται οι επιδοτήσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Τζελέπης καταθέτει
για τα Πρακτικά τo προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνοντας για το 2016 ο λογαριασµός, ο οποίος θα πάει στις
µικροµεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις, είναι 1 δισεκατοµµύριο.
Θα πληρώσουν 500 µε 550 εκατοµµύρια επιπλέον ασφαλιστικές
εισφορές, 100 µε 120 εκατοµµύρια επιπλέον φόρους και έπεται
συνέχεια έως το 2022.
Η αύξηση µόνο από το 23% στο 24% επιβαρύνει στον ΦΠΑ …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε συνάδελφε,
δευτερόλεπτα είπατε, όχι λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι
για όλους αυτούς τους λόγους ένα νοµοσχέδιο, το οποίο είναι
αντιαναπτυξιακό, το οποίο ισοπεδώνει όλες τις παραγωγικές τάξεις εµείς το καταψηφίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
το ασφαλιστικό και το φορολογικό πλαίσιο σαφέστατα και είναι
ένα βασικό στοιχείο της συµφωνίας, που η χώρα µας υπέγραψε
το καλοκαίρι.
Για εµάς, όµως, για να είµαστε σαφείς, η ασφαλιστική µεταρρύθµιση θα έλεγα ότι είναι και ένα στοιχείο του παράλληλου προγράµµατος, της δηµοκρατικής ανασυγκρότησης της χώρας µας.
Γιατί το να είναι δηµόσια, το να είναι βιώσιµη, το να είναι δίκαιη
και να είναι και κοινωνική η ασφάλιση είναι ένα λαϊκό δικαίωµα,
ένα λαϊκό δικαίωµα που αµφισβητήθηκε από τις προηγούµενες
κυβερνήσεις.
Για να το πούµε λίγο αλλιώς -και να το καταλάβει και ο κ. Οικονόµου, που µάλλον δεν ακούει καλά- η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ διαλύσανε το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Ρωτήστε
τον κ. Γιαννίτση, ρωτήστε την κ. Λαγκάρντ, ρωτήστε όποιον θέλετε. Το ασφαλιστικό σύστηµα το καταστρέψατε και όλοι οι
Υπουργοί σας έχουν απόλυτη πολιτική ευθύνη.
Πώς το καταστρέψανε; Να σας πω. Με το να είναι άναρχο, δαιδαλώδες, συντεχνιακό, µε εννιακόσιους πενήντα τρόπους υπολογισµού σύνταξης στο ΙΚΑ; Με την εισφοροδιαφυγή των δικών
σας παιδιών; Με τη µαύρη εργασία; Με την ύφεση που εσείς δηµιουργήσατε, ώστε να µην υπάρχουν εισφορές; Με το χρηµατιστήριο, το PSI, τα δοµηµένα οµόλογα των κουµπάρων, των δικών
σας παιδιών;
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Το διαλύσατε το ασφαλιστικό. Εξαϋλώσατε µε τα δικά σας παιδιά τα αποθεµατικά και τώρα λαϊκίζετε ότι θα χαθούν οι συντάξεις, τις οποίες χάσατε και είστε υπεύθυνοι, πολιτικά υπόλογοι
στην κοινωνία και δεν ψηφίζετε την µεταρρύθµιση.
Μα, εδώ εσείς δεν είχατε τα κότσια και την τόλµη να εφαρµόσετε και τον ν.3863, τον δικό σας νόµο, το είπατε εδώ πέρα µέσα.
Τα µόνα κότσια που είχατε ήταν να µειώσετε έντεκα φορές τις
συντάξεις σε ένα ποσοστό 45%. Πολύ ωραίοι είστε! Πάρα πολύ
ωραίοι είστε!
Ξέρετε, όµως, τι καταλαβαίνουµε εµείς, γιατί δεν το ψηφίζετε;
Γιατί πολύ απλά αυτό το νοµοσχέδιο γράφτηκε στα ελληνικά και
εσείς έχετε συνηθίσει να ψηφίζετε νοµοσχέδια που τα έγραφαν
στο εξωτερικό άλλοι για εσάς για να µειώνετε τις συνθήκες ζωής
των πολιτών, για να µειώνετε το επίπεδο ζωής της χώρας µας.
Εµείς, όµως, προχωράµε στην αλλαγή του φορολογικού και
του ασφαλιστικού συστήµατος και για έναν άλλο λόγο, γιατί θέλουµε η χώρα να πάει ασφαλής στην πρώτη αξιολόγηση, να βγει
από την επιτροπεία, στην επιτροπεία που εσείς πάλι την βάλατε.
Ας µην ξεχνάµε, όµως, και τον λόγο για τον οποίο φτάσαµε σε
αυτή την συµφωνία. Τη χρεοκοπία της χώρας. Ποιος χρεοκόπησε
την Ελλάδα; Ποιος υποτάχθηκε για να µπούµε στο πρώτο µνηµόνιο, στο πρώτο µεσοπρόθεσµο, στο δεύτερο µνηµόνιο, να φέρουµε το ΔΝΤ; Ποιος έβαλε τη χώρα στην εξυπηρέτηση της
διαπλοκής, στις εντολές των συµφερόντων; Ποιος είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης και µείωσε 25% το Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν και έφτασε στο 37% την ανεργία;
Ακόµα και στις δικές σας µεταρρυθµίσεις εσείς αποτύχατε. Το
2014 φύγατε ως κακοί µαθητές από το Eurogroup έχοντας αποτύχει κατά 2 δισεκατοµµύρια στον στόχο του 2014 και είχατε
µπροστά σας το 2015 και το 2016, σύνολο 7,7 δισεκατοµµύρια
άµεσων µέτρων εις βάρος των Ελλήνων. Αυτά γλίτωσαν οι Έλληνες ψηφίζοντας την αλλαγή, τη στροφή της χώρας τον Ιανουάριο.
Και δεν φτάνει που αποδιαρθρώσατε τα πάντα -βέβαια όχι όλα,
είναι γεγονός ότι τους µεγαλοκαναλάρχες, τα συµβόλαια της
διαπλοκής µε τη «SIEMENS» αυτά ξέρατε και να τα διαβάζετε,
να τα υπογράφετε, όλα τα κάνατε κανονικά- αλλά συντηρήσατε
και τα µέτωπα της τρόικας εσωτερικού, υποστηρίξατε το «ναι»
για να πάει η χώρα υπόδουλη στο δηµοψήφισµα.
Η χώρα, όµως στάθηκε όρθια και ξεκίνησε να αλλάζει και προετοίµασε το πρόγραµµα αυτό, το οποίο είναι έτοιµο τώρα να πάει
τη Δευτέρα στη διαπραγµάτευση ο κ. Τσακαλώτος. Και δεν θέλετε να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο για να µην είναι η χώρα έτοιµη
σε αυτή τη διαπραγµάτευση. Και ξέρετε τι δεν σας αρέσει; Ότι
για πρώτη φορά η χώρα είναι συνεπής, έχει πετύχει και έχει
υπερκαλύψει τις δεσµεύσεις της, πηγαίνει για να διαπραγµατευτεί έχοντας µια πλάτη 1,7 δισεκατοµµύρια που κέρδισαν οι Έλληνες µε σκληρή δουλειά και µε σφιγµένο ζωνάρι, γιατί εσείς
φταίτε για την ύφεση που δηµιουργήθηκε και πάει να διαπραγµατευτεί µόνο για τα 5,4 δισεκατοµµύρια που ψηφίσατε τον Αύγουστο και ούτε 1 ευρώ παραπάνω. Εµείς δεν δεχόµαστε.
Εσείς δεν ακούσαµε αν δεχόσαστε ή όχι τις προτάσεις του
ΔΝΤ. Η λύση του ασφαλιστικού και του φορολογικού προβλήµατος δεν κρύβεται µόνο στα ποσοστά των εισφορών. Θα έλεγα,
δεν κρύβεται καθόλου εκεί. Μας ενδιαφέρει ως κοινωνική διάσταση η ποιότητα των παροχών.
Όµως, κύριοι, αυτό που µας ενδιαφέρει, είναι η διάσταση της
παραγωγής και της εργασίας. Αυτό είναι, το οποίο εσείς υποτιµήσατε και αποδιαρθρώσατε, ώστε η χώρα να καταστραφεί. Το
25% µείωση του ΑΕΠ είναι αυτό που αµφισβητεί τη βιωσιµότητα
του ασφαλιστικού και του φορολογικού κι αυτό δεν το λέτε, γιατί
εσείς είστε οι µόνοι υπεύθυνοι. Διότι φέτος η χώρα έκανε come
back και κέρδισε αυτά που εσείς δηµιουργήσατε, παρά την
ασφυξία, παρά τα capital controls, παρά τις σειρήνες προς το
εξωτερικό να εξαντλήσουν την ελληνική Κυβέρνηση. Η εργασία
και η πρόοδος της κοινωνίας είναι αυτό που ενδιαφέρει εµάς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Και αναρωτιόµαστε: Δεν θέλετε να ολοκληρώσει η χώρα την
αξιολόγηση; Δεν θέλετε να βγούµε από την επιτροπεία; Όλη η
κοινωνία λέει «τελειώστε µε τα µνηµόνια και τους επιτρόπους».
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Εσείς δεν το θέλετε; Εσείς γιατί κρύβετε µαζί µε τα δικά σας κανάλια, τα συστηµικά µέσα, την έστω και µικρή πρόοδο της
χώρας; Γιατί κρύβετε, για παράδειγµα, την απόφαση Ντράγκι για
τα οµόλογα EFSF; Γιατί θάψατε την ανακοίνωση των τεσσάρων
φορέων των δανειστών τη Μεγάλη Πέµπτη ότι η χώρα είναι συνεπής; Γιατί κρύβετε ότι η χώρα στο ΕΣΠΑ πηγαίνει καλά και είναι
πρώτη στην Ευρώπη; Γιατί κρύβετε, παραδείγµατος χάριν, ότι
επιστρέφονται 10 δισεκατοµµύρια ευρώ από κέρδη ελληνικών
οµολόγων για να πληρωθεί το χρέος, κάτι που σήµερα βγήκε στη
δηµοσιότητα; Και το καταθέτουµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γιατί κρύβετε ότι πέφτουν οι πρώτες υπογραφές για το πακέτο
Γιούνκερ και τη Δευτέρα ο Επίτροπος κ. Αβραµόπουλος θα υπογράψει, θα παραστεί στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την
πρώτη δράση του πακέτου Γιούνκερ; Καταθέτω το σχετικό έγγραφο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να σας πω πάρα πολύ απλά γιατί. Διότι έχουµε µια Αντιπολίτευση, η οποία είναι γεροντοκόρη, κακιά και ψεύτρα και θέλει
αυτό που λέει ο λαός, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Μόνο
ο γείτονας, αγαπητοί συνάδελφοι, εν προκειµένω δεν είναι η Κυβέρνηση. Ο γείτονας είναι ο ελληνικός λαός, είναι το ελληνικό
κράτος. Και δεν µπορείτε να παραγνωρίζετε ότι για το ελληνικό
κράτος, για τους Έλληνες πολίτες οφείλετε κι εσείς να συµµαχήσετε κόντρα στο ΔΝΤ και κόντρα σε όλους αυτούς που επιβουλεύονται τη δική µας προσπάθεια.
Για πρώτη φορά, όµως, στη συµφωνία που µπορεί να έχει και
µέτρα λιτότητας και το αναγνωρίζουµε και να είναι δύσκολη, γιατί
είναι συµβιβασµός, υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, υπάρχει προστασία του αδυνάτου και προστασία της εργασίας και υπάρχει
και αναδιανοµή.
Και αυτό απεικονίζει και το παρόν νοµοσχέδιο, γιατί διασφαλίζει το δηµόσιο χαρακτήρα του ασφαλιστικού, διασφαλίζει τις
συντάξεις, µειώνει, σταθεροποιεί τις εισφορές, έχει δηµόσιο χαρακτήρα και όλα αυτά τα πετύχαµε γιατί δουλέψαµε πάρα πολύ
από τις 15 Δεκεµβρίου. Και είναι ψέµα ότι είναι ένα αιφνιδιαστικό
και εκβιαστικό νοµοσχέδιο. Είναι για πρώτη φορά ένα νοµοσχέδιο, το οποίο είναι πέντε µήνες σε διαδικασία διαβούλευσης µε
δύο πλήρεις εβδοµάδες επιτροπών και µε δύο ηµέρες είκοσι έξι
ωρών συνεδρίαση στη Βουλή.
Και, βέβαια, εµείς θα θέλαµε, έστω και τώρα, να ακούσουµε
τις θέσεις των κοµµάτων έναντι των προτάσεων του ΔΝΤ αλλά
και του κ. Σόιµπλε κατά καιρούς κατά της χώρας µας. Έχουµε
ακούσει περίεργες δηλώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Στην «WASHINGTON POST» ο κ. Μητσοτάκης πήρε θέση υπέρ
των προτάσεων του ΔΝΤ κατά των εργασιακών δικαιωµάτων,
υπέρ της πώλησης της δηµόσιας περιουσίας σε καλή τιµή είπε
αλλά και υπέρ των µεταρρυθµίσεων που θέλει η κ. Λαγκάρντ. Ο
κ. Θεοχάρης υπερασπίστηκε εδώ µέσα την πρόταση του ΔΝΤ.
Εκπρόσωπος κόµµατος άλλου, ως εκπρόσωπος Τύπου του ΔΝΤ
διάβασε την ανακοίνωση του ταµείου.
Εµείς περιµένουµε να πάρετε θέση. Είστε µε τη χώρα ή το
ΔΝΤ; Ξέρουµε γιατί υπερασπίζεστε την περικοπή µισθών και συντάξεων που θέλουν αυτοί που επιβουλεύονται τη χώρα. Διότι θέλετε και κουτσουρεµένη την κοινωνία αλλά και τους δικούς σας,
δηλαδή το κεφάλαιο να βγάζει περισσότερα κέρδη. Από τη µια
µας κατηγορείτε για δυσβάσταχτα µέτρα και από την άλλη γιατί
διαπραγµατευόµαστε, γιατί αντιστεκόµαστε. Καθυστερούµε, βέβαια, γιατί θέλουµε να υπερασπιστούµε τη χώρα µας και όλα
αυτά δεν τα κάνετε µόνο για την καρέκλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τελειώνω.
Τα κάνετε, γιατί µε την καρέκλα που θέλετε να ανακτήσετε, θέλετε να διατηρήσετε το δικό σας βαθύ κράτος, τη δική σας διαπλοκή και είναι προσωποποιηµένη αυτή η πολιτική στο πρόσωπο
του Αρχηγού της Αντιπολίτευσης αλλά και στο πρόσωπο της
ακροδεξιάς πλευράς του κ. Σαµαρά που σέρνει από τη µύτη τη
Νέα Δηµοκρατία και τη γεµίζει ψέµα, χολή, µίσος και φόβο, εκχυδαΐζοντας και υποβαθµίζοντας την πολιτική και αυτό είναι κάτι
που εµείς πρέπει να προσέξουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω, λέγοντας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για λίγα δευτερόλεπτα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εµείς έχουµε µια ξεκάθαρη εντολή
από το Σεπτέµβριο. Αυτή η επιλογή σήµερα είναι πιο ξεκάθαρη.
Ούτε έξω από το ευρώ ούτε «ναι» στη νεοφιλελεύθερη επιλογή
της ακροδεξιάς.
Εµείς απέναντι σε όλα τα συµφέροντα που συναθροίζονται
απέναντί µας, θα κρατήσουµε µαζί µε το λαό την ελπίδα, γιατί είµαστε καθαροί. Δεν χρωστάµε σε κανέναν και στηρίζουµε την
ανάγκη του λαού να πάει η χώρα µας καλύτερα. Αυτό κάνει και
αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σωκράτη Φάµελλο, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακολουθεί ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ ως
αυθεντικός εκπρόσωπος του πολιτικού µηδενισµού ο οποίος περιλαµβάνει όλα τα κακά της Μεταπολίτευσης, ψέµα, δηµαγωγία,
λαϊκισµό, διαβαίνει σήµερα και αύριο τον πολιτικό του Ρουβίκωνα.
Αφήνει την συνήθεια των αναβολών, αφήνει τη συνήθεια των
διαβολών, αφήνει τη συνήθεια των µεταθέσεων ευθύνης και µιας
ερµηνείας του παρελθόντος όπως τον βολεύει και διαβαίνει σκυφτός και περινούστατος τον πολιτικό του Ρουβίκωνα κι έρχεται
σε επαφή µε την πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα είναι αυτή
η οποία σας περίµενε και την οποία µε κάθε τρόπο προσπαθήσατε να την αναβάλετε.
Το νοµοσχέδιο για τη δήθεν µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού
και φορολογικού συστήµατος, το νοµοσχέδιο το οποίο επιβαρύνει µε 5,4 δισεκατοµµύρια τον ελληνικό λαό, που έρχονται να
προστεθούν στα, επίσης αχρείαστα, 3,6 δισεκατοµµύρια του
περσινού καλοκαιριού και τα ενδεχόµενα άλλα 3,6 δισεκατοµµύρια της πιθανής αστοχίας αυτού του προγράµµατος, τα 12 δηλαδή δισεκατοµµύρια που µέχρι τώρα φορτώνετε τον ελληνικό
λαό, είναι το τίµηµα αυτής της καθυστερηµένης διάβασης του
δικού σας θλιβερού Ρουβίκωνα.
Τώρα που η πραγµατικότητα αναλαµβάνει και επί των ηµερών
σας τα ηνία για µια ακόµη φορά, θλιβεροί και συκοφάντες και
επιθετικοί έναντι του παρελθόντος, προσπαθείτε να εξωραΐσετε
την εικόνα. Δεν εξωραΐζεται η εικόνα, γιατί παντού σε όλη τη γη,
σε όλες τις πολιτικές αναµετρήσεις, εκεί όπου απέτυχε η πειστικότητα, το λόγο είχε πάντα η εµπειρία!
Έχετε µία συνήθεια να θεωρείτε –κι αυτό ίσως να παίζει ρόλο
στην ανάγκη να αυτοτονώνεται κανείς πολιτικά- ότι τα πάντα ξεκινούν από εσάς, ότι όλα χωρίζουν εσάς από το παρελθόν και
τώρα το παρελθόν µένει πίσω κι εσείς εκφράζετε το καινούργιο.
Τα είπαν κι άλλοι, διαψεύστηκαν και παίρνετε σειρά σε αυτή τη
θλιβερή ουρά των διαψεύσεων.
Δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Για να θυµηθώ τον Παπαδιαµάντη
που ανέφερε ο κ. Ξυδάκης στους «Χαλασοχώρηδες, η χώρα κυβερνάτο από τον δοβλετισµό. Αυτόν τον δοβλετισµό ούτε η Νέα
Δηµοκρατία ούτε πριν από τη Νέα Δηµοκρατία ούτε µετά από τη
Νέα Δηµοκρατία δεν µπορέσαµε να τον νικήσουµε. Τον εκφράσαµε.
Εσείς τον εκφράσατε ως εκλογική οπισθοφυλακή της Μεταπολίτευσης. Ωστόσο υπήρξατε ιδεολογική εµπροσθοφυλακή της
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Μεταπολίτευσης. Δεν ήσασταν παραπαίδια ή αποπαίδια του δοβλετισµού ή του πελατειακού συστήµατος. Ήσασταν τα χαϊδεµένα παιδιά του πελατειακού συστήµατος και ήσασταν και τα
χαϊδεµένα παιδιά των λεγοµένων «συστηµικών» –τροµάρα τους!µέσων ενηµερώσεως, τα οποία σήµερα βδελύσσεστε και χαίρεστε που ταρακουνιούνται από την οικονοµική κρίση.
Τα µέσα ενηµέρωσης αυτά, επί τριάντα χρόνια -τα δήθεν συστηµικά, δεν είχαµε σύστηµα στην Ελλάδα, είχαµε ένα πελατειακό σύστηµα και τίποτα άλλο- καλλιέργησαν τον λαϊκισµό,
καλλιέργησαν την κολακεία των αδυναµιών του λαού, καλλιέργησαν την αίσθηση της παντοδυναµίας των δικαιωµάτων και προετοίµασαν µία κοινή γνώµη, να πέσει δορυάλωτη και αιχµάλωτη
στη «γοητεία» του κάθε ΣΥΡΙΖΑ.
Ο µεγάλος σας σύµµαχος είναι τα συστηµικά δήθεν µέσα ενηµέρωσης, τα οποία επί δεκαετίες βοµβάρδιζαν τον ελληνικό λαό
µε λαϊκισµό αλλά συνεκρατείτο ο ελληνικός λαός και δεν ψήφιζε
τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν είναι κάτι καινούργιο.
Το ότι ήσασταν αποδοκιµασµένοι επί δεκαετίες από τον ελληνικό λαό, δεν σας κάνει κάτι καινούργιο. Σας κάνει κάτι παλιό και
δοκιµασµένο. Επί έξι εκλογικές αναµετρήσεις ο ελληνικός λαός
–για τον οποίο ο Πρωθυπουργός λέει, και περιέργως συµφωνώ
σε αυτό ότι δεν τρώει κουτόχορτο- σας έδινε 3% και 4%. Γιατί ο
λαός το έκανε αυτό; Προφανώς, γιατί δεν τρώει κουτόχορτο.
Ο ελληνικός λαός, όµως, δοκιµάστηκε, πέρασε κακουχίες. Το
γκρέµισµα του πελατειακού συστήµατος έφερε και το γκρέµισµα
της χώρας. Δεν έπεσε ένα οικονοµικό µοντέλο που απέτυχε.
Έπεσε ο δοβλετισµός, που κράτησε στην Ελλάδα επί διακόσια
χρόνια. Έπεσε ο δοβλετισµός, µε τον οποίο κανείς µας δεν τόλµησε να αναµετρηθεί. Όλοι τον εκπροσωπήσαµε και ο οµιλών
τον εκπροσώπησε.
Όµως ξέρετε ποια είναι η διαφορά µας; Εµείς µετά τη χρεοκοπία της χώρας ταρακουνηθήκαµε και αναλάβαµε τις ευθύνες
µας και αγνοήσαµε το κόστος. Εσείς αντιµετωπίσατε τη χρεοκοπία της χώρας, σαν µια µοναδική ευκαιρία εκµεταλλευόµενοι τον
θυµό, την πίκρα και την κακουχία των Ελλήνων, για να αναστηθείτε πολιτικά από τις στάχτες, στις οποίες σας είχε καταδικάσει
ο λαός, που δεν έτρωγε κουτόχορτο όταν παίρνατε 4%. Αυτή
είναι η διαφορά µας!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μπράβο, Κώστα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Εµείς αναλάβαµε τις ευθύνες
µας µετά τη χρεοκοπία της χώρας αργά, αλλά το κάναµε, ενώ
εσείς ως κύκνειο άσµα της Μεταπολίτευσης φέρεστε σαν τίποτε
να µη λησµονήσατε, σαν τίποτε να µην άλλαξε.
Σήµερα µέσα από τα οικονοµικά ερείπια της χώρας -τα οποία
επιδεινώσατε τη στιγµή που η χώρα ήταν έτοιµη, χάρη στις θυσίες των Ελλήνων, να κάνει το βήµα προς την έξοδο από την
κρίση- αισθάνεστε ότι µπορείτε να επαίρεστε πως εκπροσωπείτε
κάτι νέο. Φέρατε πίσω τη χώρα. Το τίµηµα είναι βαρύ. Η πραγµατικότητα θα µιλήσει. Δεν θα µιλήσω εγώ.
Ξέρω ότι αυτή τη στιγµή ο ελληνικός λαός µέσα στην απάθεια,
στην αίσθηση µαταιότητας, στην πίκρα, στην αποχή, δεν προσέχει πολύ αυτά που λέµε. Επαναλαµβάνω ότι όταν η πειστικότητα
δεν αρκεί, η εµπειρία θα είναι αµείλικτη για όλους µας. Προφανώς τώρα που διαβήκατε τον Ρουβίκωνα, έρχεται αυτή η ώρα και
για εσάς.
Τελειώνω, λέγοντας ότι ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης σήµερα
σε συνέντευξή του στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» χαρακτηρίζει αστείες
προκλητικότητες τη συµπεριφορά της Τουρκίας. Δεν είναι
αστείες προκλητικότητες. Θα ήταν αστεία, εάν δεν ήταν τραγική
η αµεριµνησία του.
Η Ελλάδα αντιµετωπίζει άλλης τάξεως προκλητικότητα τον τελευταίο καιρό από την Τουρκία. Η Τουρκία δεν αµφισβητεί πλέον
τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα. Η Τουρκία επιβεβαιώνει τις δικές
της παράλογες, ανιστόρητες αλλά δυστυχώς υπαρκτές κυριαρχικές της βλέψεις έναντι της Ελλάδος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το ότι αµφισβητεί δεκαεπτά κατοικηµένα νησιά, το ότι αυτή τη
στιγµή τα τουρκικά ελικόπτερα πετάνε πενήντα µέτρα πάνω από
κατοικηµένα νησιά, πρέπει να µας ανησυχήσει και να µας στενα-
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χωρήσει όλους. Δεν είναι θέµα να τα βάλω εγώ µε εσάς ή εσείς
να πείτε ότι είναι αστεία αυτή η προκλητικότητα.
Θυµίζω –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι όταν η Ελλάδα βρισκόταν σε δύσκολη θέση, η Τουρκία επωφελείτο. Το 1942, σε περίοδο τριπλής κατοχής, η Τουρκία κήρυξε επιστράτευση των
κατοίκων της Κωνσταντινουπόλεως για να τους πάρει από τις
δουλειές τους και επέβαλε το βαρλίκι, τον έκτακτο βαρύ φόρο
επί της περιουσίας. Το 1955, όταν ο Στρατάρχης Παπάγος ήταν
έτοιµος να πεθάνει και η χώρα πρακτικά δεν είχε Πρωθυπουργό,
έγιναν τα Σεπτεµβριανά στην Κωνσταντινούπολη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώνετε,
όµως, τη σκέψη σας, εάν έχετε την καλοσύνη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ακούστε αυτά είναι σοβαρά.
Δεν είναι λόγια ΣΥΡΙΖΑ και αριστερές µπούρδες!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Σοβαρά τα λέτε αυτά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Το 1974, όταν η χώρα ήταν διπλωµατικά αποµονωµένη λόγω της δικτατορίας, έγινε η εισβολή
και η κατάληψη του 40% στην Κύπρο. Τα Ίµια έγιναν το 1996,
όταν περάσαµε µία φάση όπου η Ελλάδα ήταν πάλι αδύναµη. Είχαµε άρρωστο και εν συνεχεία νεκρό Πρωθυπουργό και αργότερα αλλαγή στην πρωθυπουργία.
Σήµερα η Ελλάδα κλυδωνίζεται, γιατί πέθανε το πελατειακό
σύστηµα και εσείς προσπαθείτε να το αναστήσετε µάταια.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Τι λέει ο άνθρωπος;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Σήµερα πρέπει η ελληνική Κυβέρνηση να µη θεωρεί αστείες τις προκλήσεις των Τούρκων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, κύριε Τασούλα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Είναι πολύ σοβαρές και πρέπει
να εξαντλήσετε όλες τις διπλωµατικές και πολιτικές σας δυνατότητες, για να µη βλάψετε και εκεί τη χώρα.
Καταψηφίζουµε το φορολογικό νοµοσχέδιο αλλά σας αντικρίζουµε στην άλλη όχθη του πολιτικού σας Ρουβίκωνα και χαιρόµαστε που το κύκνειο άσµα της Μεταπολίτευσης που εκφράζετε,
δεν θα είναι πάρα πολύ µακρύ, θα είναι σύντοµο, για να µπορέσει
η χώρα να αρχίσει µία νέα πορεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Τασούλα.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αθανάσιος Βαρδαλής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παίρνοντας αφορµή από τους δύο τελευταίους οµιλητές, θα έλεγα
ότι είναι τουλάχιστον προκλητική για τους εργαζόµενους και τα
λαϊκά στρώµατα, η αντιπαράθεση που εξελίσσεται για µια ακόµη
φορά µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, ανάµεσα στην Κυβέρνηση από
τη µια και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία από την άλλη για το
ποιος έκανε και κάνει το µεγαλύτερο κακό στη χώρα και ιδιαίτερα
στο ασφαλιστικό και το φορολογικό, που συζητάµε σήµερα.
Ξέρετε τι µου θυµίζετε; Μια γελοιογραφία που πρόσφατα δηµοσιεύτηκε, που δείχνει τον εργαζόµενο στο χείλος του γκρεµού,
τον ΣΥΡΙΖΑ από πάνω να του δίνει µια κλωτσιά και να γυρίζει
πίσω και να λέει στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία «εσείς φταίτε
γιατί τον φέρατε στο χείλος του γκρεµού»! Μια τέτοια αντιπαράθεση κάνετε.
Ακούστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µπορεί να ρίχνετε µαύρο δάκρυ
για τις έντεκα µειώσεις-περικοπές που έκαναν οι προηγούµενοι
στις συντάξεις, µπορεί να ξεχνάτε τη µία που κάνατε εσείς τη δωδέκατη αλλά αυτό που κάνετε µε το σχέδιο νόµου που συζητάµε
τώρα, είναι το πιο βάρβαρο. Τις νοµιµοποιείτε όλες και προσθέτετε ακόµη µία παραπάνω. Αυτό κάνετε.
Τι λέτε, δηλαδή, στην πράξη; Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι κόπηκε, κόπηκε. Τσιµέντο να γίνει. Αυτό λέτε στους εργαζόµενους και στα
λαϊκά στρώµατα. Γίνατε µανούλες στην πολιτική εξαπάτηση.
Γιατί οι µεν κάνουν ότι έχουν ξεχάσει το πώς έκαναν φτερά τα
αποθεµατικά και εσείς τα παραγράφετε. Φταίει, για παράδειγµα,
όπως λέτε το παλιό πολιτικό σύστηµα ή φταίει ο ένας χρόνος
που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε οι άλλοι; Είναι µεγάλο δίληµµα. Δεν ξέρουµε για Νόµπελ αλλά ίσως ένα βραβείο υποκριτικής θα µπορούσατε να το διεκδικήσετε και οι δυο σας µε
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αξιώσεις.
Σήµερα, για παράδειγµα, ποιοι µνηµόνιο εφαρµόζουµε, το
τρίτο που ψηφίσατε τελευταία ή και τα τρία µαζί εφαρµόζονται;
Η αλήθεια είναι ότι και τα τρία εφαρµόζουµε. Γιατί; Γιατί κανένα
µέτρο δεν πάρθηκε πίσω από τα προηγούµενα µνηµόνια, από τα
µνηµόνια που ψήφισαν οι προηγούµενοι και που εσείς κάνετε κριτική. Όλα τα προηγούµενα τα εφαρµόζετε και εφαρµόζετε και
αυτά που προβλέπονται στο τρίτο µνηµόνιο.
Να γιατί η αντιπαράθεσή σας είναι κάλπικη. Ο ένας χτίζει,
πάνω στις βάσεις που έχει βάλει ο προηγούµενος, αυτό γίνεται
στην πράξη. Γι’ αυτό µην ψάχνετε να βρείτε ποιο µνηµόνιο από
τα τρία έκανε το µεγαλύτερο κακό.
Αναφέρεστε όλοι στο καρκίνωµα των ελλειµµάτων που ανεβάζουν µάλιστα και το δηµόσιο χρέος. Είστε υποκριτές. Ελλείµµατα
υπάρχουν ακριβώς, γιατί στο άλλο άκρο υπάρχει η κερδοφορία
του κεφαλαίου, που τη στηρίζουν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις µε την πολιτική τους και η σηµερινή.
Θέµα βεβαίως υπάρχει, αλλά γι’ αυτό δεν έχουν καµµία ευθύνη
οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα της χώρας µας. Κρύβετε
ότι τα ταµεία έχασαν έσοδα λόγω της ανεργίας, της µαύρης εργασίας, των καθηλωµένων µισθών, από τη µη τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους. Όλα τα κλεψιµαίικα και όλα αυτά είναι
αποτελέσµατα της πολιτικής όλων σας. Βεβαίως δεν έγιναν έτσι
γενικώς και αορίστως. Στόχο είχαν, να στηρίξουν τη κερδοφορία
του µεγάλου κεφαλαίου, γι’ αυτό πάρθηκαν αυτά τα µέτρα.
Απορρίπτουµε, επίσης, τα επιχειρήµατα της Κυβέρνησης, που
βεβαίως και οι προηγούµενοι τα ίδια χρησιµοποιούσαν ότι πρέπει
να γίνουν αλλαγές, ώστε να αρθούν οι αδικίες και οι ανισότητες
στο σύστηµα.
Κύριε Υπουργέ, εάν το αίσθηµα της κοινωνικής αδικίας ήταν
το κίνητρό σας και όχι το πρόσχηµα, τότε θα έπρεπε να πάρετε
όντως µέτρα και να αναβαθµίσετε τη θέση και το ρόλο των εργατών και των εργατριών, των συνταξιούχων, µε ρυθµίσεις προς
τα πάνω και όχι όπως κάνετε εσείς προς τα κάτω.
Λέτε χοντρά ψέµατα, όταν υποστηρίζετε πως οι κύριες συντάξεις δεν µειώνονται. Πείτε µας, για παράδειγµα, τι γίνεται µε τις
συντάξεις στο δηµόσιο. Διατηρείτε κατά γράµµα όλη την αντιασφαλιστική λογική του προηγούµενου νόµου Λοβέρδου-Κουτρουµάνη σε ό,τι έχει να κάνει µε τον υπολογισµό της σύνταξης.
Δηλαδή σπάτε τη σύνταξη σε εθνική και ανταποδοτική. Χειροτερεύετε τον τρόπο υπολογισµού της ανταποδοτικής σύνταξης,
που στο άθροισµά της µε την εθνική καταλήγει σε ψίχουλα, πολύ
λιγότερα απ’ αυτά που έδιναν και οι προηγούµενοι αντιασφαλιστικοί νόµοι.
Όλοι οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο που θα βγουν αύριο στη
σύνταξη µε σαράντα χρόνια υπηρεσίας, θα έχουν µειώσεις από
29% στους ΥΕ µέχρι 35% στους ΠΕ. Είναι έτσι, κύριε Υπουργέ, ή
δεν έτσι; Γιατί όταν αναφέρεστε σε παραδείγµατα, µιλάτε µόνο
για ποσοστά αναπλήρωσης; Γιατί δεν φέρνετε ένα παράδειγµα,
που να λέει τι παίρνει σήµερα ο συνταξιούχος, αυτός που έβγαινε
µέχρι σήµερα και τι θα πάρει αυτός που θα βγει αύριο; Ένα τέτοιο παράδειγµα θέλουµε να φέρετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δώσαµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Δεν δώσατε κανένα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δώσαµε στο
δελτίο Τύπου µε τον κ. Σταθάκη και τον κ. Τσακαλώτο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ωραία να το επαναλάβετε. Σας λέµε
συγκεκριµένα παραδείγµατα από το δηµόσιο, από τους ΥΕ έως
τους ΠΕ.
Για τους ήδη συνταξιούχους προβλέπετε επαναϋπολογισµό µε
το νέο τρόπο. Εάν προκύψει διαφορά, θα επιστρέφετε για τα
επόµενα τρία χρόνια ένα πολύ µικρό µέρος αυτής της διαφοράς,
που το ονοµάζετε προσωπική διαφορά και µόνο στην περίπτωση
που αυτή η διαφορά είναι πάνω από 20%.
Πέρα απ’ όλα τα άλλα τι λέτε σε απλά ελληνικά µέσα απ’ αυτή
τη διάταξη, κύριε Υπουργέ; Λέτε ότι υπάρχει πιθανότητα –αυτό
το λέτε εσείς, εµείς είµαστε σίγουροι και σας είπα τα ποσοστά
της µείωσης των συντάξεων- να µειωθούν οι συντάξεις και πάνω
από 20% και βάζετε αυτή τη διάταξη. Άρα είστε και εσείς σύµ-
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φωνοι ότι τέτοιου είδους µειώσεις θα υπάρχουν.
Επίσης οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο θα πρέπει να γνωρίζουν,
πως θα αυξηθεί από το 6% στο 20% το ποσοστό για την αναγνώριση των πλασµατικών χρόνων υπηρεσίας, ότι µε τα εισοδηµατικά κριτήρια που βάζετε, µεγάλο τµήµα των συνταξιούχων θα
χάσουν το επίδοµα παιδιού, που σήµερα το παίρνουν όλοι. Ενώ
το εφάπαξ έχει ήδη µειωθεί κατά 38%, εσείς προσθέτετε ακόµη
µια µείωση της τάξης του 15% µε 20%. Θα πρέπει να γνωρίζουµε
ότι θα «λεηλατηθούν» οι επικουρικές συντάξεις. Από τα δώδεκα
µερίσµατα του Μετοχικού Ταµείου τα τέσσερα θα πάνε περίπατο. Δηλαδή θα έχουµε µια µείωση 33%.
Ταυτόχρονα µε όλα τα παραπάνω οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα
δουν και αύξηση στους φόρους και µείωση στο αφορολόγητο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε, όπως και σε όλους τους άλλους.
Αναρωτηθήκατε δύο φορές σήµερα, κύριε Υπουργέ, και µας
είπατε ρωτώντας: Τι θέλετε, να µειώσουµε εισφορές ή να µειώσουµε συντάξεις;
Να σας πούµε εµείς τι πρέπει να κάνετε, λοιπόν. Οι εισφορές
των εργαζόµενων αρχικά όχι µόνο δεν πρέπει να αυξηθούν, αλλά
αντίθετα να µειωθούν και σε µια πορεία να καταργηθούν. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει ένα σύγχρονο δηµόσιο σύστηµα που
πληρώνει κράτος και εργοδοσία, µε σταθερή δουλειά, µε πιο
γρήγορη συνταξιοδότηση, µε συντάξεις ανθρώπινες, µε εξασφάλιση δωρεάν υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας και αυτό γιατί οι εργαζόµενοι παράγουν και δηµιουργούν όλο αυτόν τον πλούτο µε τη
δουλειά τους. Διασφαλίζουν την παραγωγή των κερδών, τη συγκέντρωση του κεφαλαίου, την κερδοφορία του. Δεν χρωστούν οι
εργαζόµενοι σε κανέναν. Κράτος, Κυβέρνηση και κεφάλαιο τους
χρωστάτε όλοι σας.
Θα αναρωτηθεί κανείς, βεβαίως, πού θα βρει τα χρήµατα ο
προϋπολογισµός στην κατάσταση που βρισκόµαστε µάλιστα, επικαλούµενος και τα ελλείµµατα. Εάν συµφωνήσουµε ότι στην
άλλη άκρη των ελλειµµάτων βρίσκεται η κερδοφορία του µεγάλου κεφαλαίου, τότε τα πράγµατα είναι απλά, θα βρούµε τη
λύση. Δεν µπορεί, για παράδειγµα, να υπάρχει χρήµα για το κεφάλαιο, που το µοιράζετε απλόχερα µε τον νέο αναπτυξιακό
νόµο που έχετε αναρτήσει στη διαβούλευση και να µην υπάρχουν χρήµατα για τους εργαζόµενους, για τους συνταξιούχους.
Εποµένως η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών, για σύνταξη, υγεία, πρόνοια περνά µέσα από τη σύγκρουση, µε την πολιτική που στο κέντρο της έχει τη βιωσιµότητα –προσέξτε!- όχι
του κοινωνικού ασφαλιστικού αλλά τη βιωσιµότητα των κερδών,
την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του µεγάλου κεφαλαίου.
Η νίκη του κεφαλαίου και η εξασφάλιση της κερδοφορίας του
δεν θα είναι και νίκη του λαού, όπως όλοι σας υποστηρίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώνετε,
σας παρακαλώ, κύριε Βαρδαλή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ολοκληρώνω.
Η νίκη του λαού θα προκύψει µόνο µέσα από τη σύγκρουση
µε το κεφάλαιο και όσους υπερασπίζονται την κερδοφορία του.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βαρδαλή, Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Μαυρωτάς από το Ποτάµι. Θα παρακαλέσω για σεβασµό στον χρόνο, για να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Οι πολιτικοί µας τα τελευταία τριάντα χρόνια δεν θα πρέπει να
είναι καθόλου περήφανοι, για το πώς κατάντησε το ασφαλιστικό
σύστηµα -ένα ευνοιοκρατικό, πελατειακό δηµιούργηµα. Όσοι
ήταν κοντά στα αυτιά της εξουσίας ή είχαν ψήφους να τάξουν,
είχαν γενναιόδωρη αντιµετώπιση.
Επειδή δε δεν υπάρχει δωρεάν γεύµα, κάποιος έπρεπε να πληρώνει τα κουβαρνταλίκια των πολιτικών, δηλαδή τις πρόωρες
συντάξεις, τις πλασµατικές συντάξεις, τα παχυλά εφάπαξ, τα
υπερβολικά ποσοστά αναπλήρωσης και αυτός µαντέψτε ποιος
ήταν: ο κρατικός προϋπολογισµός.
Έτσι φτάσαµε τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, να έχουµε
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δώσει 200 δισεκατοµµύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό στον κορβανά του ασφαλιστικού. Για µια τάξη µεγέθους, να
σας πω ότι το περίφηµο PSI, για το οποίο γίνεται πολύς λόγος,
ήταν περίπου 14 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή το 7% αυτού του
ποσού.
Στο παρελθόν χάσαµε ευκαιρίες να εξορθολογήσουµε το σύστηµα, µε σηµαντικότερη την προσπάθεια του Τάσου Γιαννίτση
πριν δεκαπέντε χρόνια. Τον φωνάξαµε και µας τα είπε και στην
επιτροπή. Δυστυχώς, όµως, το άτολµο πολιτικό σύστηµα µαζί µε
τους συνδικαλιστές και βέβαια τη συµπαράσταση κάποιων λαϊκιστών -µην τους ξεχνάµε αυτούς- των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, εµπόδισαν την όποια αλλαγή και όσο αργείς να διορθώσεις
ένα πρόβληµα, τόσο αυτό κακοφορµίζει.
Ως γνωστόν στην Ελλάδα, οι επώδυνες αποφάσεις παραπέµπονται στις καλένδες, στο µέλλον. Το µέλλον, όµως, όταν δεν το
προετοιµάζεις, έρχεται µε φόρα και σκάει στα µούτρα σου.
Ας κοιτάξουµε, όµως, µπροστά. Την περίοδο των δανεικών είχαµε εύκολες λύσεις, που δεν ήταν δίκαιες. Σήµερα πρέπει να
πάµε σε δίκαιες λύσεις, που δεν είναι όµως εύκολες. Δύσκολο
πρόβληµα σχεδόν άλυτο για µια υπερδανεισµένη χώρα που δεν
παράγει, γερνάει και αρνείται να αλλάξει.
Ας δούµε τα δεδοµένα. Τριάµισι εκατοµµύρια εργαζόµενοι,
ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες άνεργοι, δυο εκατοµµύρια
ευρώ εξακόσιες χιλιάδες συνταξιούχοι, δηλαδή µια αναλογία 1
προς 1,3 εργαζόµενοι προς συνταξιούχους. Τα µαθηµατικά εδώ
είναι αµείλικτα. Δεν παζαρεύονται. Δεν µπορείς να παραµυθιάσεις µε δηµαγωγίες.
Ναι, όντως, δεν υπήρχαν ενιαίοι κανόνες. Το παρόν ασφαλιστικό βάζει ενιαίους κανόνες αλλά τους λάθος κανόνες. Δεν είναι
δίκαιο ούτε καν µεσοπρόθεσµα βιώσιµο. Δεν είναι δίκαιο, γιατί
επιβραβεύει το «όποιος πρόλαβε, πρόλαβε» και οι νεότεροι θα
δίνουν πολλά, για να πάρουν λίγα -αν πάρουν.
Δεν είναι ούτε µεσοπρόθεσµα βιώσιµο, γιατί µπερδεύει τα
πράγµατα. Άλλο φορολογικό σύστηµα, άλλο προνοιακό σύστηµα, άλλο συνταξιοδοτικό σύστηµα. Εσείς προσπαθείτε να
φτιάξετε τρία σε ένα. Το λέει και η ΟΚΕ στην έκθεσή της αυτό, η
Οικονοµική Κοινωνική Επιτροπή.
Προσπαθείτε να φτιάξετε, δηλαδή, ένα αναδιανεµητικό σύστηµα, κάτι που είναι δουλειά της φορολογίας, που θα αντέξει
δυο-τρία χρόνια, µε το σκεπτικό «µέχρι τότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει».
Για τη δική µας πρόταση των τριών πυλώνων ακούσατε από
τους οµιλητές µας. Είναι ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο, που χρειάζεται ο τόπος. Προσοµοιάζει τα συστήµατα που έχουν εισαχθεί
στην Ευρώπη από τη δεκαετία του ‘90 και έρχεται να φέρει ισορροπία στο σύνολο των θεµάτων που έχουν προαναφερθεί και
αποτελείται από τρεις πυλώνες όπως αναφέραµε: τον κρατικό,
που είναι σαν τη σηµερινή κύρια σύνταξη, τον επαγγελµατικό,
σαν τη σηµερινή επικουρική σύνταξη και τον συµπληρωµατικό,
µε ιδιωτική ασφάλιση. Η βασική διαφορά µε το νοµοσχέδιο της
Κυβέρνησης είναι η ανταποδοτικότητα των εισφορών και η ευελιξία, κάτι που δεν υπάρχει στο παρόν νοµοσχέδιο.
Εδώ επιτρέψτε µου µια παρένθεση. Επειδή το ακούω από αρκετούς συναδέλφους της Συµπολίτευσης και από τον κ. Ξυδάκη
προηγουµένως, για να τελειώνει το παραµύθι που λέει ότι κι
εσείς ψηφίσατε τη συµφωνία το καλοκαίρι, να σας το πούµε µια
και καλή, να το ξέρετε.
Το καλοκαίρι ψηφίσαµε τον προορισµό, το να µείνουµε στην
Ευρώπη. Τη διαδροµή εσείς αποφασίσατε να τη χαράξετε µόνοι
σας. Στην Αυστραλία όµως, µπορείς να πας µέσω Σιγκαπούρης,
µέσω Μπανγκόκ ή ακόµα και µέσω Τόκυο. Εσείς, όµως, έχετε
αποφασίσει να πάτε Αυστραλία µέσω Νέας Υόρκης και θεωρείτε
ότι εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να σας βάζουµε βενζίνη.
Να πω και δύο λόγια για το φορολογικό και εδώ θα είµαι ειλικρινής. Είναι το καλύτερο δυνατό φορολογικό νοµοσχέδιο, αλλά
για την Βουλγαρία και για την Κύπρο, όπου θα πάνε τρέχοντας,
αν δεν έχουν ήδη πάει οι επιχειρήσεις που µπορούν. Είναι ένα
φορολογικό υφεσιακό, για να στηρίξει ένα κρατικοδίαιτο σύστηµα, γιατί δεν σας περνάει από το µυαλό ότι µπορείτε να κόψετε δαπάνες από ένα σπάταλο κράτος και έτσι θα οδηγήσετε
πολύ περισσότερο κόσµο στην φοροδιαφυγή αλλά και στην ει-
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σφοροδιαφυγή, µιας και συνδέονται πλέον αυτά, δίνοντάς τους
ένα βολικό άλλοθι.
Όµως για εσάς ο ιδιωτικός τοµέας ήταν πάντα αόρατος. Τον
θυµάστε µόνο όταν είναι να εισπράξετε φόρους. Ο Τσώρτσιλ
έλεγε ότι τον ιδιωτικό τοµέα άλλοι τον βλέπουν σαν αρπακτική
τίγρη, που πρέπει να πυροβολήσουν, άλλοι σαν καλοαναθρεµµένη αγελάδα που πρέπει να αρµέξουν και κάποιοι σαν ένα
ισχυρό άλογο που πρέπει να τραβήξει την άµαξα της χώρας.
Εσείς είτε τον βλέπετε σαν αρπακτική τίγρη, που θέλετε να την
πυροβολήσετε όπως κάποιοι Υπουργοί σας, που έχουν πάρει διδακτορικό στο πώς φρενάρουµε επενδύσεις, είτε τον βλέπετε
σαν αγελάδα, που πρέπει να την αρµέξετε, όπως συµβαίνει µε
το φορολογικό. Όµως αυτή τη φορά η αγελάδα έχει σκελετωθεί
και δεν έχει άλλο γάλα να δώσει.
Κλείνω, λέγοντας ότι η Κυβέρνηση, δυστυχώς, τους δεκαέξι
µήνες που είναι στην εξουσία, έχει καταληφθεί από µια εµµονή.
Πώς θα µείνει στην εξουσία κάνοντας τίποτε. Ή µάλλον όχι κάνοντας τίποτε αλλά κάνοντας διορισµούς και ρουσφέτια. Όχι ότι
δεν έκαναν το ίδιο και οι προηγούµενοι αλλά αυτοί ήταν οι συντηρητικοί, ήταν οι Δεξιοί. Όµως επιβεβαιώνετε µε τη συµπεριφορά σας τα λόγια του Εντουάρτο Γκαλεάνο που λέει «Η εξουσία
είναι σαν το βιολί. Το πιάνεις αρχικά µε το αριστερό και συνεχίζεις παίζοντας µε το δεξί».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Μαυρωτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Βαγιωνάς, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγο περισσότερος σεβασµός µεταξύ µας δεν κάνει
κακό και λίγο περισσότερη αλήθεια σε όλους καλό θα κάνει.
Το ασφαλιστικό έχει µια µακροχρόνια παθογένεια. Δεν θα πάω
στην περίοδο ούτε του Μεταξά ούτε του Βενιζέλου. Θα έρθω
στην τελευταία εικοσιπενταετία. Η πρώτη κρούση για ριζική αλλαγή του ασφαλιστικού έγινε στις αρχές του 1990. Ήταν ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός και ο Σιούφας Υπουργός. Τότε υπήρχε
το πρόβληµα ότι η βασική σύνταξη ήταν το 80% του τελευταίου
µισθού. Όµως δεν πήγαινε καλά η υπόθεση και έπρεπε να γίνει
αλλαγή. Η πρόταση ήταν να γίνει το 60% και κάποιες άλλες τροποποιήσεις. Δυστυχώς όλη η τότε αντιπολίτευση ήταν αρνητική
και έγινε το 70%. Κράτησε µερικά χρόνια, για να ‘ρθουν οι ιδέες
Γιαννίτση στο τέλος της δεκαετίας 1990, οι οποίες ούτε καν
έφτασαν στην Βουλή. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Έκτοτε ήρθε
το 2008 και ήρθε ο νόµος Πετραλιά. Τα λέω αυτά για να καταλάβει η Αριστερά και η Αντιπολίτευση ότι δεν είναι άµοιροι ευθυνών.
Το ασφαλιστικό είναι κοινό για όλους.
Τι λέγαµε; Είχαµε κουραστεί την εποχή εκείνη, να κάνουµε τα
εκατόν σαράντα επτά ασφαλιστικά ταµεία τρία. Δυστυχώς δεν
έγιναν τρία, έγιναν επτά µε τις πολλές-πολλές παρεµβάσεις πολλών και διαφόρων. Όµως εκείνο το οποίο µου έκανε τότε αλγεινή
εντύπωση, ήταν το γεγονός –και µιλάω για τον ΣΥΡΙΖΑ, που τον
εκπροσωπούσε ο φίλος µου, ο Μιχάλης ο Κριτσωτάκης- ότι όταν
πρόκειται να δώσει επικουρική σύνταξη κανείς, πρέπει να έχει
κάποια οικονοµοτεχνική µελέτη, πρέπει να έχει µια κοινή υπογραφή Υπουργού Εργασίας και Υπουργού Οικονοµικών. Ήταν
ανένδοτη η οδηγία τρόπον τινά, και ήταν αν είναι πάνω από 20%
της βασικής σύνταξης να υπάρχει αυτή η υπογραφή. Αλλά όχι,
µετά µανίας.
Δεν έγινε αυτό. Τα ασφαλιστικά ταµεία έγιναν επτά και τώρα
πρέπει να γίνουν τρία.
Έρχοµαι τώρα στη σηµερινή παθογένεια. Εγώ καταλαβαίνω
τις δυσκολίες του Υπουργού Εργασίας. Καταλαβαίνω ότι δεν
είναι ασφαλιστικό, περισσότερο οικονοµικό είναι, γιατί όταν συνδέεται η εισφορά µε το εισόδηµα και είναι και καλό, αλλά και κάτι
δεν πάει καλά και δεν πάει καλά, γιατί, δεν ξέρω, στην περίοδο
που διανύουµε -αύριο έχουµε το Eurogroup- θέλουµε την αξιολόγηση. Αν πάνε καλά τα πράγµατα, έχετε πιθανότητες να βγάλετε τη διετία µε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, διότι -θα είµαι
συγκεκριµένος-...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνι-
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κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Αν µου επιτρέπετε, όµως, επειδή είστε πολύ σοβαρός οµιλητής…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Σας το επιτρέπω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Στους µισθωτούς πάντοτε µε βάση το εισόδηµα δεν ήταν; Γιατί να µην το
εφαρµόσουµε και µε τις άλλες κατηγορίες;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Γιατί γίνεται για τους νέους ανθρώπους. Βάζετε πολύ αβάσταχτη φορολογία σε νέους δικηγόρους,
γιατρούς, µηχανικούς. Είναι τα 2/3 να πληρώσουν και το 1/3 για
να ζήσουν. Απεναντίας έρχεστε στη µεγάλη ηλικία γιατρών, δικηγόρων, µηχανικών, που έχουν δύο-τρεις συντάξεις, τις οποίες
πληρώνουν για σαράντα χρόνια και λέτε σήµερα, όταν οι συντάξεις αυτές είναι από ΙΚΑ και ΤΣΑΥ, από ΙΚΑ και Δηµόσιο, από ΕΣΥ
–Εθνικό Σύστηµα Υγείας-, από δύο πηγές και είναι γύρω στα
3.300 µε 3.500 –προς θεού, δεν λέω, πρέπει να συνεισφέρουν
περισσότερα, να συνεισφέρουν τα µισά – να συνεισφέρουν παραπάνω από τα µισά. Συνταγµατολόγος είστε. Εκεί κάποιο πρόβληµα υπάρχει. Δεν αρνείται κανείς όλα αυτά τα πράγµατα.
Πρέπει να βοηθήσουµε, αλλά όχι έτσι τελικά.
Διότι –και ο τρίτος λόγος και σηµαντικότερος- µην υπολογίζετε
ότι θα τα εισπράξετε αυτά. Η εισφοροδιαφυγή και η εισφοροαποφυγή θα φτάσει στο ζενίθ. Διότι όταν δεν έχει ο άλλος να ταΐσει την οικογένειά του, δεν θα πληρώσει τις εισφορές. Αυτό
αποδεικνύεται από τις ληξιπρόθεσµες οφειλές. Και σας λέω ότι
το 2009 ήταν 30 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 2014 έγιναν 75 δισεκατοµµύρια. Στους δεκατέσσερις µήνες µέχρι και τον Μάρτιο
έχουν γίνει 89 δισεκατοµµύρια. Άρα χωρίς φοροδοτική ικανότητα
και µε ανεργία τόση και µε µειώσεις µισθών, εάν δεν χτυπηθεί η
ανεργία, αν δεν γίνουν επενδύσεις, τότε τα πράγµατα δεν θα
πάνε καλά.
Η συνταξιοδοτική, λοιπόν, δαπάνη, µέχρι το 2060, είναι στο
16% του ΑΕΠ. Από αυτά το κράτος µπορεί να βάλει µόνο τα 5,5
δισεκατοµµύρια και το ονοµατίζω, γιατί είναι σταθερό το εισόδηµα αυτό των 2,5% µε βάση τα δεδοµένα του 2009 και θα πάει
κι αυτό µέχρι το 2060. Αλλά µε αυτό, λοιπόν, πρέπει να καλύψετε,
όπως χαρακτηριστικά το λέτε, και την εθνική σύνταξη –για την
οποία επαίρεστε, οµολογώ, αλλά δεν συµφωνώ µαζί σας-, όταν
το φιλοδώρηµα της σύνταξης του ΟΓΑ, που δεν πλήρωσαν 1
ευρώ, το 2006 ήταν 450 ευρώ. Δεν ήταν σύνταξη. Κακώς τη λέγατε σύνταξη, κύριε Υπουργέ της Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήταν
ένα επίδοµα των 100 δραχµών, που άρχισε το 1955.
Εκείνο το οποίο µου κάνει εντύπωση είναι η επικουρική σύνταξη, το ΕΚΑΣ. Αυτά µέχρι το 2018 θα έχουν εξαφανιστεί, θα τελειώσουν. Θα βγάλουµε µερικά εκατοµµύρια από αυτά. Από το
ΕΚΑΣ θα πάρετε περίπου 2,5 εκατοµµύρια και χρειάζονται. Καλά
κάνατε και παρατείνετε µέχρι το 2021 αυτούς που έπαιρναν τη
σύνταξη στις 31-7-2016, αλλά από τη στιγµή αυτή και πέρα αλλάζουν ριζικά τα πράγµατα.
Επαναλαµβάνω, εάν δεν αλλάξουν τακτική –και χαίροµαι που
βλέπω ένα καλό σηµάδι πια…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είχε ξεσηκωθεί το πανελλήνιο µε τις Σκουριές. Τις Σκουριές
τις υπέγραψε προχθές ο αρµόδιος Υπουργός, όπως υπέγραψε
πριν από δύο µήνες την Ολυµπιάδα, και δουλεύουν άνθρωποι
εκεί και ετοιµάζονται τώρα να πάρουν στη δουλειά και άλλους
για να γίνουν οι εργαζόµενοι δύο χιλιάδες, γιατί όχι µόνο έκανε
δεκτές τις έντεκα αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας
αλλά µη σας φανεί περίεργο, στον τόπο εκείνον τον µικρό που
είναι το1/‰ της Αττικής, έχουν χτιστεί µέχρι στιγµής οκτώ σταθµοί παρατήρησης όλων των ρύπων του περιβάλλοντος και εξωτερικά και εσωτερικά υπόγειες στοές και θα στηθούν κι άλλοι
τρεις.
Εµείς χαιρετίζουµε την υπογραφή του κ. Σκουρλέτη. Χαίροµαι
γι’ αυτό και τον ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κ. Βαγιωνά.
Να ενηµερώσουµε ότι από εδώ και πέρα µπαίνουµε στην κατηγορία των εγγεγραµµένων οµιλητών, που ο χρόνος είναι πέντε
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λεπτά και θα παρακαλέσω να γίνει σεβαστός.
Ο κ. Φωκάς έχει τον λόγο, από την Ένωση Κεντρώων, για
πέντε λεπτά.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνοµαι πως είναι πολύ δύσκολο να νοµοθετείς µε το πιστόλι
στον κρόταφο. Η αλήθεια όµως είναι, πως την αποκλειστική ευθύνη για τη δραµατική τροπή που έχουν πάρει τα πράγµατα την
έχει η Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και µόνο.
Θέλετε να κλείσετε άρον-άρον την ψήφιση αυτού του τερατουργήµατος που βαφτίστηκε «ασφαλιστική µεταρρύθµιση», για
να δείξετε στο Eurogroup της Δευτέρας πως είστε τα καλά παιδιά και να αξιοποιήσετε, όπως λέτε, τα ψηφισµένα µέτρα ως διαπραγµατευτικό εργαλείο. Το κακό είναι, πως όσες φορές
διαπραγµατευτήκατε αυτόν τον ενάµισι χρόνο, σπρώχνετε τον
ελληνικό λαό όλο και περισσότερο προς την άβυσσο. Αυτό δεν
είναι διαπραγµάτευση, είναι ένα ανέκδοτο, κυρίες και κύριοι,
ανέκδοτο που επαναλαµβάνεται µε ανατριχιαστικές οµοιότητες
τα τελευταία έξι χρόνια, καθώς και οι προηγούµενοι από εσάς
διαπραγµατεύτηκαν µε ανάλογη επιτυχία.
Μάλιστα πανηγύριζαν και αυτοί, όπως και ο κ. Κατρούγκαλος,
που τώρα χαίρεται, γιατί πέτυχε οι επικουρικές συντάξεις να µη
µειώνονται πάνω από 40%. Ο ίδιος άνθρωπος που δηλώνει υπερήφανος γι’ αυτό το έκτρωµα που καταστρέφει τον ιδιωτικό
τοµέα και ασελγεί πάνω στην νέα γενιά.
Μα αλήθεια, δεν ντρέπεστε καθόλου; Δεν ακούσατε τους µηχανικούς που σας φωνάζουν, πως το νοµοσχέδιο αυτό συνιστά
έγκληµα για τις σηµερινές και αυριανές γενιές; Τα στελέχη των
Σωµάτων Ασφαλείας που ισοπεδώνετε, µην αναγνωρίζοντας τις
ιδιαιτερότητες του επαγγέλµατός τους; Τους οικονοµολόγους,
λογιστές, φοροτεχνικούς, που σας προειδοποίησαν ότι η αύξηση
του φόρου στα µερίσµατα, αποτελεί πλέον ισχυρό αντικίνητρο
για επενδύσεις; Τους δικηγόρους που σας απέδειξαν, πως το νοµοσχέδιο αυτό απειλεί µε εξόντωση επιστήµονες και ελεύθερους
επαγγελµατίες;
Προφανώς δεν µπορείτε να τους ακούσετε. Ηχούν ακόµη στα
αφτιά σας οι ήχοι από τα ντέφια και τα νταούλια που θα χτυπούσατε. Όχι ότι οι προηγούµενοι ήταν καλύτεροι. Ούτε αυτοί ούτε
εσείς τολµήσατε να κάνετε πραγµατικές, ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις, µεταρρυθµίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος για να βγει από
τη λάσπη, φοβούµενοι το πολιτικό κότσος. Δεν θέλετε βλέπετε,
να πειράξετε την εκλογική σας πελατεία, τους κηφήνες και τους
αργόµισθους του δηµοσίου και επιλέξατε να εξοντώσετε τους
ελεύθερους επαγγελµατίες και τους επιστήµονες.
Έχετε καταντήσει εθνικοί ευεργέτες της Αλβανίας, των Σκοπίων, µετατρέποντας σε µετανάστες τους Έλληνες επιχειρηµατίες. Έτσι αρνηθήκατε όλες τις προτάσεις της Ένωσης
Κεντρώων για ουσιαστικές τοµές και επιλέξατε την πεπατηµένη,
που οδηγεί στην πλήρη φτωχοποίηση των Ελλήνων.
Τι σηµαίνει όµως το νέο ασφαλιστικό; Όλεθρος για όσους δεν
έχουν συνταξιοδοτηθεί. Μείωση έως και 40% στις αναπηρικές
συντάξεις, σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ µέχρι το 2020, µείωση
έως και 40% στις επικουρικές συντάξεις, µείωση έως και 15%
στο εφάπαξ. Μειώσεις έως και 32% στα µερίσµατα, µειώσεις των
δικαιούχων συντάξεων χηρείας, αύξηση εισφορών, ενοποιήσεις
ταµείων, αυξήσεις στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελµατιών,
γι’ αυτούς που τόλµησαν να έχουν εισόδηµα πάνω από 11 000
ευρώ, εθνική σύνταξη-αντίδωρο των 384 ευρώ. Για τα ψίχουλα
αυτά χρειάζονται είκοσι χρόνια εργασίας!
Τελικά διαπιστώνει κανείς κοιτώντας σας σήµερα, κυρίες και
κύριοι, πόσο δίκιο είχε ο Ανδρέας Βουτσινάς, όταν έλεγε πως οι
καρέκλες δηµιουργούν αιµορροΐδες στο µυαλό. Για ένα να είστε
βέβαιοι: Η λαγνεία της εξουσίας µπορεί να αποτελεί µεγάλο πειρασµό αλλά έχει και σκληρό τίµηµα. Πρόσκαιρα θριαµβεύει,
αλλά αιωνίως καταστρέφει.
Πετύχατε το ακατόρθωτο, να στρέψετε εναντίον σας µέσα σε
ενάµιση µόλις χρόνο έναν λαό που σας πίστεψε, έναν λαό που
είχε απαυδήσει από τον εµπαιγµό και τα πολιτικά εγκλήµατα των
προηγουµένων και αναζητούσε την ελπίδα που του υποσχεθήκατε.
Αυτός, λοιπόν, ο λαός που σας εµπιστεύθηκε και τον προδώσατε, αυτός θα σας τιµωρήσει για τα ψέµατά σας, για την υπο-
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κρισία σας, για την αλαζονεία σας, για την άρνησή σας µέχρι και
την ύστατη ώρα να προτάξετε το εθνικό συµφέρον πάνω από το
στείρο κοµµατικό! Αυτή είναι η µοίρα των πολιτικάντηδων, η αποµόνωση. Κρίµα για αυτούς! Μα το κυριότερο, κρίµα για την πατρίδα!
Ακούστε, επιτέλους, τη συνείδησή σας! Ορθώστε πολιτικό
ανάστηµα! Τιµήστε τον όρκο σας και πείτε ένα µεγάλο «όχι» σε
αυτό το ασφαλιστικό έκτρωµα! Καταψηφίστε τα µέτρα!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Φωκά.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας, για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Δώστε µου λίγο παραπάνω χρόνο,
κύριε Πρόεδρε, κ αι οι προηγούµενοι από τα επτά λεπτά µιλούσαν εννέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, δεν είναι έτσι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εντάξει, εµείς προετοιµαστήκαµε,
είµαστε από το πρωί εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προετοιµαστήκατε,
αλλά είστε εγγεγραµµένοι οµιλητές και θα έπρεπε να ξέρετε,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό, ότι ο χρόνος είναι πέντε λεπτά. Αν
µιλήσετε παραπάνω, θα στερήσετε χρόνο από τους επόµενους.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Οι προηγούµενοι έπρεπε να µιλήσουν επτά λεπτά και τους αφήσατε εννέα και δέκα λεπτά να µιλήσουν, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πόσο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Και δέκα λεπτά αφήσατε να µιλήσουν. Από τα επτά λεπτά µίλησαν και δέκα λεπτά. Εν πάση περιπτώσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν είναι εκεί το
θέµα µας τώρα.
Παρακαλώ να τηρήσετε τον χρόνο σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, Χριστός
ανέστη, Χρόνια πολλά!
Εµείς λέµε ότι ήρθε η ώρα, ο λαός µας να δώσει ισχυρή εντολή
σε έναν νέο συνασπισµό εξουσίας, για να σταµατήσει αυτή την
καταστροφή. Εµείς λέµε «ναι», λέµε ότι θα βγάλουµε εισιτήριο
επιστροφής στους επικίνδυνους «υπαλληλίσκους της πεντάρας»,
στον διαβόητο κ. Τόµσεν και στην παρέα του, που ασκούνται σε
ιατρικά πειράµατα στο πτώµα µιας οικονοµίας, µίας κοινωνίας
και µίας χώρας. Θα σταµατήσουµε επιτέλους –αυτός είναι ο στόχος µας- αυτή την υποβοηθούµενη αυτοκτονία της χώρας.
Πέρασε πολύς καιρός από τότε –ήταν 24-2-2012- και µάλλον
ο κ. Τσίπρας και οι Υπουργοί του τα ξέχασαν αυτά.
Άραγε, σήµερα, όταν συνδιαλέγονται και συνδιαµορφώνουν
τα µέτρα µε την τρόικα, µεταξύ των οποίων και το παρόν ασφαλιστικό νοµοσχέδιο και µάλιστα εισάγοντας, όπως θα αναφέρω
παρακάτω και µέτρα που δεν προβλέπονται στο µνηµόνιο, έπαψαν οι «υπαλληλίσκοι της τρόικας» να είναι επικίνδυνοι;
Ή µήπως εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, γίνατε επικίνδυνοι για τη
χώρα µε την ανερµάτιστη και ισοπεδωτική πολιτική σας; Μήπως
πλέον εσείς πειραµατίζεστε µε τη χώρα; Μήπως πλέον εσείς
ασκείτε «ψευτοεπαναστατική» γυµναστική, σε µια χώρα που κάθε
µέρα πηγαίνει όλο και πιο πίσω και αργοπεθαίνει ένεκα και των
πράξεων και των παραλείψεών σας;
Ναι, µαζί µε εµένα ρωτά και σύµπας ο ελληνικός λαός: Τι συµβαίνει, κύριοι, υποστείλατε την παντιέρα του «ψευτοαντάρτικου»
και πλέον οι κερδοσκόποι και η «τρόικα της καταστροφής», όπως
λέγατε τότε, έγιναν οι καλοί; Λίγο µέτρο και λίγη τσίπα πρέπει
επιτέλους να υπάρξει!
Τότε έλεγε –για να θυµηθούµε καλά- ο κ. Τσίπρας «υπάρχει
άλλος δρόµος;». Φυσικά και υπάρχει άλλος δρόµος. Ο άλλος
δρόµος, όµως, περνάει µέσα από µια ισχυρή πολιτική βούληση
ρήξης και όχι µέσα από το να σκηνοθετούµε την τελευταία πράξη
του δράµατος της χρεοκοπίας του λαού µας και της εξόδου της
χώρας από την Ευρωζώνη, γιατί αυτό θα συµβεί σε λίγο µε τις
δικές σας αποφάσεις.
Τι ειρωνεία! Τον άλλο δρόµο, τον δρόµο της προηγούµενης
πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και του κινδύνου εξόδου από το ευρώ τον
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βιώνει καθηµερινά στο πετσί του ο λαός µας εδώ και δεκαέξι
µήνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά το υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο και προς απόδειξη της συνέπειας των έργων και των
λόγων σας, που µεταξύ τους υφίσταται χάος και η κοροϊδία και
ο εµπαιγµός του ελληνικού λαού, συνεχίζω µε τα λόγια του ιδίου
του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα λέξη προς λέξη: «Έχουµε τις προτάσεις µας για την εισαγωγή νέων πόρων υπέρ του ασφαλιστικού
συστήµατος.Κοινωνική ρήτρα στα δηµόσια έργα, κοινωνική
ρήτρα επί της ακίνητης περιουσίας, ειδική έκτακτη εισφορά επί
του συνόλου των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων, που θα επιβαρύνει αποκλειστικώς τα πιστωτικά ιδρύµατα, ειδική εισφορά στις πιστωτικές συναλλαγές.
Επιπλέον αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Γιατί το Ταµείο
της Περιουσίας να υπηρετεί τους δανειστές και όχι τα ασφαλιστικά ταµεία; Γιατί το πρόγραµµα «ΉΛΙΟΣ», κύριε Κεγκέρογλου,
να πληρώνει τους δανειστές και όχι τα ταµεία;
Αυτά έλεγε ο κ. Τσίπρας τέσσερα χρόνια πριν. Καταθέτω το
σχετικό κείµενο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν κείµενο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα µου πείτε ότι πέρασε πολύς καιρός. Όµως, αλήθεια, κύριε
Υπουργέ, τι ακριβώς προτείνετε και τι έθετε προς κρίση του ελληνικού λαού ο Πρωθυπουργός σας; Τι γίνεται τώρα; Τι έρχεστε
να µας πείτε σήµερα;
Τότε λέγατε ότι δεν ήταν αναγκαία η αναλογιστική µελέτη.
Μήπως σήµερα είναι αναγκαία η αναλογιστική µελέτη, κύριε
Υπουργέ;
Ερώτηση του σηµερινού Πρωθυπουργού προς τον τότε πρωθυπουργό έθετε το εξής θέµα: «Βάσει ποιων αναλογιστικών µελετών αποφασίστηκε σε συνεργασία µε την τρόικα η µείωση στις
κύριες και επικουρικές συντάξεις;» Σήµερα γιατί δεν είναι αναγκαία η αναλογιστική µελέτη, κύριε Υπουργέ;
Την απάντηση την δίνετε µε το παρόν νοµοσχέδιο. Τίποτα! Οχι
µόνο τίποτα αλλά γκρεµίζετε συθέµελα και αυτό που παραλάβατε. Γκρεµίζετε και καταστρέφετε τη δηµόσια ασφάλεια, το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης µε δοµές και µέτρα που κανείς µας
δεν θα διανοούταν να λάβει ποτέ.
Αλήθεια µε εισφορές άνω του 30% θα επιζήσει η οικονοµία;
Θα δηµιουργηθούν νέες δουλειές; Θα τολµήσει κανείς να ανοίξει
επιχείρηση στην Ελλάδα, όταν ένας επιχειρηµατίας εισπράττει
100 ευρώ και τα 80 ευρώ είναι για παρακρατήσεις κάθε είδους;
Πραγµατικά µόνο θλίψη και συνάµα αγωνία για την πατρίδα
µας αποτελούν οι σηµερινές ρυθµίσεις.
Έρχοµαι σε ένα θέµα που µε αγγίζει ιδιαίτερα, στο ζήτηµα των
Σωµάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας.
Μετά τον πρωτοφανή εµπαιγµό της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά
την υλοποίηση των αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας
-θα παραιτούνταν ο Πρόεδρος των ΑΝΕΛ εάν αυτό δεν γινόταν, έρχεστε σήµερα µε έναν αιφνιδιαστικό τρόπο να το καταργήσετε. Τι θα γίνει µε τις διατάξεις που πρέπει να διέπουν ιδιαίτερα
ένα Σώµα µε ιδιαιτερότητες και µε κίνδυνο ζωής; Δεν αναγνωρίζετε το παραµικρό. Τριάντα πέντε χρόνια πραγµατικής υπηρεσίας µε τις ιδιαιτερότητες των χώρων των Σωµάτων Ασφαλείας
και των Ενόπλων Δυνάµεων πρέπει να προσµετρώνται, κύριε
Υπουργέ, σε σαράντα δύο.
Αυτά θα πρέπει να τα λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν. Δεν µπορώ να
αντιληφθώ, πώς όταν κάποιος εν ώρα υπηρεσίας, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, δολοφονείται, η χήρα και τα ορφανά του
µένουν απροστάτευτα.
Αυτά φέρνετε µε τις αυτές τις ρυθµίσεις. Εδώ είναι, αν θέλετε,
το δύσκολο, δηλαδή να κατανοήσουµε τις ρυθµίσεις που εσείς
µας διδάσκετε και στα συνέδριά µας επιχειρούσατε µε έναν ιδιαίτερο τρόπο να µας πείσετε, έτσι ώστε να είναι απαιτούµενα
από την δική µας πλευρά. Δυστυχώς, σήµερα όλα αυτά τα καταργείτε και, δυστυχώς, δεν τα εφαρµόζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Βεβαίως λέτε -και ακούω από συ-
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ναδέλφους- ότι είναι µια ιστορική αναγκαιότητα ο δοβλετισµός,
όπως ανέφερε και ο κ. Τασούλας, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα
ιδιαίτερο καθεστώς από πλευράς σας. Παραϋπουργεία, παραοργανισµοί, παραδιοικήσεις, δεκάδες ρυθµίσεις κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Ολοκληρώστε, κύριε Κυριαζίδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όντας εδώ από το
2012 περίµενα µια συγγνώµη, µία µεταµέλεια από πλευράς των
συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ για τις ιδιαίτερες αναφορές, όπως
αυτές για γουναράδικα που µας απειλούσατε, για λιντσαρίσµατα,
χαρακτηρισµούς, θα έλεγα, ιδιαίτερα προκλητικούς. Εδώ µέσα
ακούσαµε και για δωσίλογους, προσκυνηµένους, γερµανοτσολιάδες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κυριαζίδη,
σας παρακαλώ ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Τώρα πώς µπορεί να σας αποκαλέσει κανείς; Ότι είστε η Βέρµαχτ, τα Ες-Ες; Ποιοι είστε; Εν πάση
περιπτώσει τι θα πρέπει να φωνάζει από αύριο ο λαός εδώ πέρα;
Κάτω η χούντα των ΣΥΡΙΖΑ και των «Εξαρτηµένων Ελλήνων»;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιάσων Φωτήλας από το Ποτάµι για πέντε
λεπτά.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αιφνιδίως ενηµερωθήκαµε την
Πέµπτη το βράδυ ότι το Σαββατοκύριακο θα συζητηθεί στην Ολοµέλεια το εξοντωτικό πακέτο λιτότητας των 5,4 δισεκατοµµυρίων
ευρώ µε νέες περικοπές στις συντάξεις και τα εισοδήµατα των
πολιτών και µε νυχτερινές τροπολογίες εκατοντάδων επιπλέον
εκατοµµυρίων ευρώ. Αλήθεια είναι ακόµη Υπουργός ο κ. Τσακαλώτος µε τις δήθεν «κόκκινες» γραµµές του για το αφορολόγητο;
Τον άκουσα νωρίτερα να δηλώνει ανερυθρίαστα ότι είναι υπερήφανος για το έργο και ότι ο λόγος του είναι συµβόλαιο. Το
µόνο που µπορώ να του πω, είναι «αν ξέρει το άλλο µε τον Τοτό»,
γιατί αυτό δεν είναι τόσο καλό.
Στην ουσία γράφεται ο επίλογος αυτής της καταστροφικής Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο χρόνος σας είχε αρχίσει να µετράει
αντίστροφα από τον Οκτώβριο, όταν τα νοικοκυριά άρχισαν να
βάζουν το χέρι στην τσέπη για να καταβάλλουν φόρους και εισφορές της κατά τα άλλα «περήφανης» διαπραγµάτευσης και
αφήστε τα παραµύθια ότι δήθεν αιφνιδιαστικά εµφανίστηκαν τα
προληπτικά µέτρα ύψους 3,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ τον τελευταίο µήνα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του καταστατικού του ESM το καλοκαίρι του 2015 υπογράψατε µνηµόνιο κατανόησης, όπου αναφέρεται σαφώς ότι οι όροι αναθεωρούνται ανά τρίµηνο, συνυπολογίζοντας την πρόοδο των µεταρρυθµίσεων.
Τα γνωρίζατε εξαρχής, λοιπόν, αλλά καθυστερούσατε συνειδητά να ολοκληρώσετε την αξιολόγηση από τον Οκτώβριο, µεγαλώνοντας τον λογαριασµό για τους πολίτες κάθε µέρα.
Αποτέλεσµα τα επιπλέον 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ µε απολύσεις
και νέες µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις, που τώρα δεν θέλετε
να ψηφίσετε.
Μην κλαίτε άλλο, κύριε Τσακαλώτε!
Αν εφαρµοστούν, όµως, τα µέτρα των 5,4 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, θα οδηγήσουν σε εξόντωση των ασφαλισµένων και φορολογούµενων, επιβάρυνση η οποία αθροιστικά θα ανέλθει στο
55% µε 56% του ακαθάριστου εισοδήµατός τους.
Για να γίνει άµεσα αντιληπτό περί τίνος πρόκειται, ένας δικηγόρος µε εισόδηµα 20.000 ευρώ θα πρέπει µε βάση το νέο ασφαλιστικό, φορολογικό, να καταβάλει για φόρους και εισφορές
11.901 ευρώ ετησίως. Ένας αγρότης µε το ίδιο εισόδηµα, 9.630
ευρώ.
Δεν τα λέµε εµείς αυτά. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
τα λέει, που είναι θεσµικό οργανο το οποίο συµβουλεύει την Κυβέρνηση της χώρας. Βέβαια, δεν έχει καµµία σχέση µε την πρόταση του Ποταµιού για άµεση σύνδεση των εισφορών µε την
αποδιδόµενη κύρια σύνταξη. Η πρότασή µας µε τους τρεις πυλώνες είναι πιο δίκαιη για τη νέα γενιά και πιο βιώσιµη, αφού δεν
οδηγεί στην εισφοροδιαφυγή.
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Πιστέψατε πως η ικανότητα δηµιουργίας εντυπώσεων, είναι
αρκετή για να αποσπάσετε την εύνοια της κοινής γνώµης. Όµως
τα θεάµατα αρκούν, όταν ο άρτος είναι δεδοµένος. Όταν ο
άρτος τελειώνει, οι αρένες των θεαµάτων µετατρέπονται σε
εστίες έκρηξης. Τις βιώνουν ήδη οι Βουλευτές σας µε τον πιο
άσχηµο τρόπο. Δεν ξέρω αν ακούσατε τους πολίτες, που είχαν
µαζευτεί έξω από τη Βουλή. Έχουν αντιληφθεί οι πολίτες ότι έρχονται ακόµα χειρότερες µέρες και ρωτάνε εναγωνίως: Πότε,
επιτέλους, θα φύγει αυτή η «πρωτοδεύτερη φορά Αριστερά»;
Είναι επόµενο ο κόσµος να γυρίζει την πλάτη στον κ. Τσίπρα,
όταν για επικοινωνιακούς και µόνο λόγους προτιµά να προσλαµβάνει καθαρίστριες αντί για νοσηλευτές και γιατρούς µε τραγικές
συνέπειες στην υγεία χιλιάδων καρκινοπαθών, όταν καταργεί τις
µεταρρυθµίσεις στα ελληνικά πανεπιστήµια και διώχνει όσους
λαµπρούς καθηγητές είχαν σπεύσει αφιλοκερδώς για να προσφέρουν τα φώτα τους.
Είναι επόµενο ο κόσµος να του γυρίζει την πλάτη, όταν επιχειρεί να εξισώσει προς τα κάτω τα ιδιωτικά σχολεία µε τα δηµόσια
και να µειώσει τις ώρες στα ολοήµερα δηµοτικά σχολεία, όταν
φτάνει να νοµοθετεί την αποφυλάκιση του αρχιτροµοκράτη της
«17ης Νοέµβρη» Σάββα Ξηρού και δεν καταφέρνει να κρατήσει
στη φυλακή ούτε τον δολοφόνο του Παύλου Φύσσα, όταν χειραγωγεί τη δικαιοσύνη, δίνοντας καταδικαστική γραµµή στους δικαστές, ενθαρρύνοντάς τους, όµως, να υποβάλλουν µηνύσεις σε
όσους τολµούν να ασκούν κριτική όπως ο συνταγµατολόγος
Σταύρος Τσακιράκης.
Είναι επόµενο ο κόσµος να γυρίζει την πλάτη στον κ. Τσίπρα,
όταν παραµένει αµέτοχος θεατής των χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων που κατεβάζουν ρολά στην Ελλάδα ή φεύγουν στο εξωτερικό, επειδή δεν µπορούν να αντέξουν τη συνεχώς αυξανόµενη
φορολογία. Από το 26% στο 29% για µέχρι 50.000 ευρώ το κάνατε.
Είναι επόµενο ο κόσµος να γυρίζει την πλάτη στον κ. Τσίπρα,
όταν δεν ντρέπεται να επικαλείται το ηθικό πλεονέκτηµα, την ίδια
στιγµή που προσλαµβάνει συγγενείς και ηµετέρους χωρίς σπουδές και µε ανύπαρκτα βιογραφικά σε σηµαντικές θέσεις στην κυβερνητική µηχανή, όταν καταπατά το Σύνταγµα, για να µειώσει
τις άδειες των ενοχλητικών καναλιών και να τις παραχωρήσει
στους καναλάρχες της αρεσκείας του -ακόµα και Τούρκους- υποστηρίζοντας ότι χτυπά µε αυτόν τον τρόπο τη διαπλοκή, ενώ την
ίδια στιγµή συναντά κατ’ επανάληψη καναλάρχες και εκδότες
κρυφά, πίνοντας καφεδάκια και συζητώντας φιλικά.
Είναι επόµενο ο κόσµος να του γυρίζει την πλάτη, όταν αδυνατεί να αντιληφθεί τη σοβαρότητα των εθνικών θεµάτων και
συµπεριφέρεται µε επικίνδυνο ερασιτεχνισµό σε ισχυρές και επιθετικές προς την Ελλάδα χώρες και περιοχές µαζί µε τον ανερµάτιστο κ. Καµµένο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης
της οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Είναι επόµενο ο κόσµος να γυρίζει την πλάτη στον κ. Τσίπρα,
όταν ακόµα και στο προσφυγικό, µεταναστευτικό επιδεικνύει
µνηµειώδη αδυναµία διαχείρισης της κατάστασης, όταν δεν νοιάζεται για το ενάµισι εκατοµµύριο άνεργους του ιδιωτικού τοµέα,
ενώ ψήφιζε αυξήσεις 150 εκατοµµυρίων για τις εξακόσιες χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους ,ψηφοφόρους του.
Ποντάρετε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, σε µια λύση στο
πρόβληµα του χρέους µπας και αντιστραφεί το κλίµα. Κάνετε
λάθος για δύο λόγους:
Πρώτον, οι δανειστές δεν θα δώσουν οποιαδήποτε απτή λύση
στο ζήτηµα του χρέους, τουλάχιστον όχι όπως υποσχόσασταν.
Το χρέος πλέον ανήκει σε κράτη και θα πρέπει να περάσει από
είκοσι οκτώ Κοινοβούλια και κυβερνήσεις. Θα προτιµήσουν να
θυσιάσουν τον κ. Τσίπρα που από υβριστής, βέβαια, έχει µεταβληθεί σε πειθήνιο υποτακτικό τους ή ακόµα και την ίδια τη χώρα
µας.
Δεύτερον, ακόµα και εάν µηδενιζόταν το χρέος αύριο, κανείς
δεν θα ήταν πρόθυµος να δανείσει το ελληνικό κράτος ή τις ελληνικές τράπεζες. Το βασικό πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας, άλλωστε, πέρα από το χρέος -ας είµαστε ειλικρινείς- είναι
η γραφειοκρατία, η κοµµατοκρατία, η υψηλή φορολογία, το
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υψηλό ασφαλιστικό κόστος, η απουσία σταθερού φορολογικού
συστήµατος, η χαµηλή ανταγωνιστικότητα, η εχθρότητα προς
τον ιδιωτικό τοµέα και την επιχειρηµατικότητα και πολλά άλλα.
Μετράτε µέρες, λοιπόν, εδώ και πολύ καιρό, έστω κι αν ξορκίζετε το τέλος σας. Το µοναδικό ερώτηµα που απασχολεί, είναι
οι πραγµατικές προθέσεις του κ. Τσίπρα αλλά κυρίως η κατάσταση που θα κληθεί…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώνετε τη
σκέψη σας, παρακαλώ.
ΙΑΣΩΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Τελειώνω.
…να αντιµετωπίσει η επόµενη κυβέρνηση, που θα πρέπει να
είναι κυβέρνηση συνεργασίας ευρωπαϊκών και µεταρρυθµιστικών
δυνάµεων, όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές.
Οι πολίτες έχουν καταλάβει πια, πως όσο παραµένετε στην
εξουσία, µεγαλώνει η καταστροφή και πρέπει να φύγετε το συντοµότερο δυνατόν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Φωτήλα.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μπαρµπαρούσης, από τη
Χρυσή Αυγή, για πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι ότι το περιβόητο ασφαλιστικό περίµενα ότι θα
το φέρνατε προς ψήφιση τη Μεγάλη Παρασκευή. Μαζί µε τη
σταύρωση του Χριστού θα σταυρώνατε και τον ελληνικό λαό.
Έπεσα έξω. Είστε πάρα πολύ καλοί και απορώ µε αυτούς που
σας κατηγορούν ότι είστε άθεοι. Μια χαρά αφήσατε τους πολίτες
να γιορτάσουν τις άγιες µέρες, να ψήσουν τον οβελία τους -όσοι
είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν- και τώρα πίσω στη σκληρή
πραγµατικότητα. Πίσω στις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, στους πρόσθετους φόρους και στη µείωση µισθών και συντάξεων, τα οποία θα οδηγήσουν στην περαιτέρω φτωχοποίηση
του ελληνικού λαού, στην αύξηση των αυτοκτονιών και σε ένα
νέο κύµα µετανάστευσης στο εξωτερικό όσων νέων Ελλήνων
απέµειναν στη χώρα µας.
Βέβαια, αυτό δεν σας πειράζει καθόλου. Έχετε την εναλλακτική λύση στο τσεπάκι. Θα νοµιµοποιήσετε τις ορδές των αλλόθρησκων και αλλογενών λαθροµεταναστών, που έχουν εισβάλει
στην πατρίδα µας, θα τους χαρίσετε την ελληνική ιθαγένεια και
θα αποκτήσουν τάχα µου κοινωνική προστασία και αξιοπρεπή
διαβίωση.
Από την άλλη για τον Έλληνα που καθηµερινά αγωνίζεται για
να επιβιώσει σε αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης ούτε
λόγος. Αντιθέτως φροντίζετε να τον εξαφανίσετε.
Το 80% των µέτρων για την εξοικονόµηση των 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ την τετραετία 2016-2019, θα προέλθει από περικοπές
στις αποδοχές των συντάξεων ΕΚΑΣ -κύριες και επικουρικές συντάξεις- στο εφάπαξ και στα µερίσµατα και µόλις το 20% από αυξήσεις εισφορών υπέρ της επικουρικής και κύριας ασφάλισης
αλλά και της υγειονοµικής περίθαλψης. Μεγάλοι χαµένοι θα είναι
οι χαµηλοσυνταξιούχοι, µιας και τριακόσιες πενήντα χιλιάδες εξ
αυτών θα χάσουν το ΕΚΑΣ από φέτος έως το 2019.
Επίσης κανένα επιπλέον έσοδο δεν καταγράφεται από την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταµείων.
Αναφέροµαι, κύριε Υπουργέ, στους περίφηµους νέους πόρους
του ασφαλιστικού συστήµατος, τους οποίους καυχιόταν ότι θα
έβρισκε η Κυβέρνηση και έτσι θα απέφευγε κάθε µείωση σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και γενικότερα σε κάθε ασφαλιστική παροχή.
Θίγονται πάνω από ένα εκατοµµύριο ελεύθεροι επαγγελµατίες, καθώς µε το νέο ασφαλιστικό ακόµη και όσοι δηλώνουν εισόδηµα µόλις 20.000 ευρώ τον χρόνο, είναι υποχρεωµένοι να
πληρώσουν υψηλότερες εισφορές στον ΟΑΕΕ σε σχέση µε το
ασφάλιστρο που πλήρωναν µέχρι σήµερα. Όσο µεγαλώνει το
ύψος του εισοδήµατος, τόσο πολλαπλασιάζεται η επιβάρυνση
της φορολογίας εισοδήµατος.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι οι εισφορές των ελεύθερων επαγ-
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γελµατιών µε εισόδηµα 70.000 ευρώ ετησίως, αυξάνονται έως
και 223%!
Επίσης επειδή έχετε ένα θέµα εσείς εδώ στον ΣΥΡΙΖΑ µε τη
«δηµιουργική ασάφεια» και µας µπερδεύετε και εµάς λίγο, βάσει
του άρθρου 17 παράγραφος 6 και του άρθρου 36 παράγραφος
7, εάν κατάλαβα καλά, κύριε Υπουργέ, θέλετε να καταργήσετε
το άρθρο 39 του ν.2084, το οποίο δίνει την δυνατότητα επιλογής
ασφαλιστικού φορέα; Τι εννοείτε δηλαδή; Είναι υποχρεωτικό και
για όσους έχουν απαλλαγεί λόγω ασφάλισής τους στο ΙΚΑ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Υπάρχει στο
εξής ένας ασφαλιστικός φορέας µόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Επίσης όπως προκύπτει από το άρθρο…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το κατάλαβε. Ξαναπείτε
το.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Το κατάλαβα. Αυτό
λέει εδώ όµως.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Ψήφισε κανένα µνηµόνιο εσύ και
άσε τι κατάλαβε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ, µη
διακόπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Επίσης όπως προκύπτει από το άρθρο 39 παράγραφος 1α’ και το άρθρο 41 παράγραφος 2, µας λέτε ότι θα φτάσουν στο 26,95% οι ασφαλιστικές
εισφορές σε ελεύθερους επαγγελµατίες και σε κάθε µορφής
εταιρειών. Δηλαδή;
Όσον αφορά τους αγρότες, που σε αυτό το νοµοσχέδιο έχουν
την τιµητική τους περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, τιµωρητικό
και όχι µεταρρυθµιστικό χαρακτήρα έχει τόσο το φορολογικό και
πολύ περισσότερο το ασφαλιστικό για όσους παράγουν και δηλώνουν στοιχειώδη εισοδήµατα, αφού για έναν µέσο αγρότη µε
εισόδηµα 20.000 ευρώ, βασική ενίσχυση 5.000 ευρώ -ασφαλισµένος στην τρίτη κατηγορία του ΟΓΑ- η επιβάρυνση είναι στο 118%
παρακαλώ και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι αριθµοί.
Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι, που υποστηρίζουν ότι το 2016
θα αποδειχθεί η αρχή του τέλους της αγροτικής οικονοµίας µε
απρόβλεπτες συνέπειες για την χώρα, καθώς µε τις επιβαρύνσεις
από τα µέτρα ο λογαριασµός για τους αγρότες ξεπερνάει κατά
πολύ το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµα θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Αν συνυπολογιστούν και οι τεράστιες καθυστερήσεις στις πληρωµές, οι συµψηφισµοί και κατασχέσεις επιδοτήσεων αλλά και
τα σενάρια που θέλουν τις «πράσινες» και συνδεδεµένες ενισχύσεις να συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδηµα, η ασφυξία στην ύπαιθρο πρέπει να θεωρείται κάτι παραπάνω από
δεδοµένη.
Βέβαια αυτό δεν γίνεται τυχαία. Εδώ και χρόνια έχει δροµολογηθεί η διάλυση της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας. Το
έχουν υπογράψει διάφορες προδοτικές κυβερνήσεις στο παρελθόν. Τα ίδια και χειρότερα κάνετε και εσείς σήµερα.
Θέλω να σας ρωτήσω όλους εσάς τους επιστήµονες εδώ µέσα
και ειδικά εσάς, κύριε Υπουργέ, εάν γνωρίζετε να µου πείτε πότε
θα πάρουµε σύνταξη και τι ποσό; Μήπως τα 300 ευρώ που λέτε
στα εξήντα επτά;
Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι ακόµα: Ξέρει κάποιος από
εσάς εδώ µέσα, πόσα χρήµατα έχει πληρώσει µέχρι σήµερα στα
ασφαλιστικά του ταµεία; Όποιος γνωρίζει, ας µου πει. Μήπως
γνωρίζετε εσείς, κύριε Υπουργέ, τι έχετε πληρώσει µέχρι σήµερα
στο ασφαλιστικό σας ταµείο;
Φυσικά και δεν γνωρίζει κανένας. Ούτε κι εγώ γνωρίζω. Ούτε
και κανένας Έλληνας γνωρίζει. Είµαστε το µοναδικό κράτος στον
κόσµο, που οι πολίτες του δεν γνωρίζουν πόσα πληρώνουν και
τι θα πάρουν πίσω από αυτά που πληρώνουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Θα ήθελα δέκα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Όσο ο ελληνικός λαός ψηφίζει κόµµατα τυχαία χωρίς ιδεολο-
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γία, είναι καταδικασµένος. Πρέπει ο Έλληνας να αφυπνιστεί και
να ψηφίσει, επιτέλους, µε εθνικά κριτήρια, να σταµατήσει να πιστεύει τα τόσα ψέµατα και να καταλάβει ότι µε την ψήφο του
µπορεί να καταστρέψει ολόκληρες γενιές.
Στις εκλογές του 1974 το δίληµµα ήταν: «Καραµανλής ή
τανκς». Στις εκλογές που θα γίνουν, όταν µε το καλό γίνουν, το
δίληµµα θα είναι, «Χρυσή Αυγή ή πιόνια των τοκογλύφων», για
να µην πω χειρότερα, «Χρυσή Αυγή ή Ισλάµ».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Βασίλειος Τσίρκας, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, η Κυβέρνηση
βρέθηκε µπροστά σε ένα σταυροδρόµι. Είτε να κάνει ριζικές µεταρρυθµίσεις στο ασφαλιστικό σύστηµα ή να αφήσει να καταρρεύσει η κοινωνική ασφάλιση.
Κληθήκαµε να αλλάξουµε τα κακώς κείµενα όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων, που έφτασαν τα ασφαλιστικά ταµεία
αλλά και την ίδια την χώρα στα όρια της καταστροφής. Μετά τη
διαχείριση των ασφαλιστικών ταµείων από τις κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ τότε, που έφερε ως αποτέλεσµα βαθιά κρίση στο ασφαλιστικό σύστηµα, µετά την εµπλοκή των ασφαλιστικών ταµείων
σε κερδοσκοπικά παιχνίδια µε το Χρηµατιστήριο και την κρίση
που επακολούθησε, µετά το PSI και τα δοµηµένα οµόλογα, είναι
γνωστό ότι έµειναν οι συντάξεις εκτεθειµένες και λεηλατήθηκαν
τα ασφαλιστικά ταµεία.
Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να µιλάνε για καταστροφή τώρα,
αυτοί που κατέστρεψαν τα ασφαλιστικά ταµεία µε το εγκληµατικό PSI, που στοίχισε 13 δισεκατοµµύρια ευρώ στα αποθεµατικά
τους, αυτοί που µείωσαν µισθούς και συντάξεις, αυτοί που εκτόξευσαν την ανεργία και τη «µαύρη» και ανασφάλιστη εργασία.
Δεν είναι δυνατόν να µιλάνε για καταστροφή, αυτοί που καλούσαν τους δανειστές να έχουν ακόµα σκληρότερη στάση απέναντι
στην Κυβέρνηση της Αριστεράς.
Ποιοι ήθελαν -και δεν το ξεχνάει αυτό ο ελληνικός λαός- και
θέλουν ακόµα να αποτύχει η διαπραγµάτευση, γιατί είναι γεγονός ότι τρέµουν µπροστά στην ιδέα ότι τα σενάρια της «αριστερής παρένθεσης» δεν βγαίνουν;
Όλοι γνωρίζουν, λοιπόν, ότι δεν ευθύνεται η διακυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ για το ενάµισι εκατοµµύριο άνεργους, για την κατάρρευση των ταµείων µετά το PSI. Αυτή τη στιγµή, όµως, βρίσκεται
στις δικές µας πλάτες να σηκώσουµε αυτό το βαρύ φορτίο και
καλούµαστε να σταθούµε όρθιοι, για να αντιµετωπίσουµε αυτό
το εθνικό πρόβληµα και να δώσουµε λύση.
Φέρνουµε µια µεταρρύθµιση που προστατεύει τους αδύνατους, διασφαλίζει πλήρως τις κύριες συντάξεις και κατανέµει δικαιότερα και αναλογικότερα τα φορολογικά βάρη και τις
ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα του
ασφαλιστικού συστήµατος. Η πρότασή µας βρίσκεται στον αντίποδα όλων των νοµοσχεδίων, που είχαν φέρει µέχρι σήµερα η
κυβέρνηση Σαµαρά – Βενιζέλου, που είχαν κύρια χαρακτηριστικά
την οριζόντια µείωση των συντάξεων, τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος, τις επικουρικές, την πλήρη ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήµατος, την κατάργηση του αφορολόγητου.
Προωθούσαν για µια ακόµα φορά επιβαρύνσεις στους αδύνατους.
Λένε, λοιπόν, ψέµατα. Συνεχίζουν την εκστρατεία παραπληροφόρησης και καταστροφολογίας, διαστρεβλώνουν την αλήθεια
τόσο για το ασφαλιστικό όσο και για το φορολογικό νοµοσχέδιο.
Με την πρότασή µας για το νέο φορολογικό σύστηµα, το 61%
των φορολογουµένων που είναι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι µε βάση
την πρόταση αυτή, θα πληρώνει από δω και στο εξής µικρότερο
φόρο. Δείχνει το νοµοσχέδιο τη δική µας πολιτική βούληση για
σταδιακή ελάφρυνση των φορολογουµένων και των ασφαλισµένων.
Με βάση τα επίσηµα στοιχεία πάνω από το 90% του αγροτικού
κόσµου, µε βάση τις δηλώσεις του εισοδήµατός τους, δεν θα
υποστεί επιβαρύνσεις από το συνδυασµό φορολογικού και
ασφαλιστικού νοµοσχεδίου. Την ίδια στιγµή οι αγρότες εξασφαλίζουν αξιοπρεπή σύνταξη, µε την εθνική σύνταξη και όσα αντα-
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ποδοτικά θα προστίθενται σε αυτήν. Ο ηλικιωµένος αγρότης δεν
θα είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας, όταν σε δέκα χρόνια ξέρουν όλοι ότι χωρίς αυτήν την ασφαλιστική µεταρρύθµιση, η βασική σύνταξη του αγρότη θα πήγαινε στο µηδέν ενώ σήµερα είναι
µόλις στα 172 ευρώ.
Θέλω, όµως, ως δικηγόρος να αναφερθώ και στις επιπτώσεις…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ: Σας άκουσα, κύριε Κεγκέρογλου.
Φιλοδοξώ να γυρίσω σ’ αυτό το επάγγελµα µετά απ’ αυτήν την
κοινοβουλευτική περιπέτεια. Όµως το θέµα δεν είναι αυτό. Με
το σηµερινό καθεστώς ένας νέος δικηγόρος µε ακαθάριστο εισόδηµα 5.000 ευρώ και κάποια χρόνια δουλειάς πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές 1.800 ευρώ. Η συνολική του επιβάρυνση από
το φορολογικό και το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο είναι 2.600 ευρώ
περίπου. Με το παρόν νοµοσχέδιο θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές 1.700 ευρώ περίπου και η συνολική επιβάρυνση ασφαλιστικού και φορολογικού νοµοσχεδίου θα είναι 2.500. Θα
επιβαρύνεται, δηλαδή, περίπου 100 ευρώ λιγότερα.
Για έναν ασφαλισµένο δικηγόρο που εξασκεί το επάγγελµα
πάνω από πέντε έτη και το ακαθάριστο εισόδηµα του είναι 10.000
ευρώ, θα πληρώσει περίπου 1.700 ευρώ λιγότερα. Ως τώρα, δηλαδή, πλήρωνε ασφαλιστικές εισφορές 4.000 ευρώ περίπου, ενώ
τώρα θα πληρώνει 1.897 ευρώ. Η συνολική επιβάρυνση ήταν
6.164 ευρώ και µε το νέο νοµοσχέδιο θα είναι 4.450 ευρώ.
Είναι αλήθεια ότι η δικηγορία περνάει κρίση στη χώρα µας και
ξέρουν πάρα πολύ καλά οι συνάδελφοί µας δικηγόροι, ποιοι έφεραν τη δικηγορία σε αυτήν την κατάσταση. Ξέρω κι εγώ ο ίδιος
πολύ καλά την κατάσταση στη µάχιµη δικηγορία, ποια είναι η κατάσταση για τους νέους συναδέλφους. Όµως δεν µπορεί κανείς
να ισχυριστεί ότι η κατάσταση αυτή επιβαρύνθηκε µε Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτήν την κατάσταση παλεύουµε να την ανατρέψουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε κι ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Η πλειονότητα του ελληνικού λαού έδωσε εντολή να σπάσει ο
δικοµµατισµός που εγκληµάτησε στις πλάτες των Ελλήνων. Ο
µόνος δρόµος για να καταφέρουµε να βγάλουµε τη χώρα απ’
αυτήν την πρωτοφανή κρίση είναι η ανάπτυξη, η αύξηση, δηλαδή, του παραγόµενου πλούτου αλλά και η δίκαιη αναδιανοµή
του.
Η Ελλάδα χρειάζεται να µπει επιτέλους σε µια οµαλή περίοδο,
χωρίς άλλες εκπλήξεις. Ο ελληνικός λαός χρειάζεται σταθερότητα για να µπορεί να δουλέψει και να παράγει πάνω σε ένα γόνιµο έδαφος. Αυτή η Κυβέρνηση µπορεί να δηµιουργήσει αυτό
το πλαίσιο για τη σταθερότητα, για την ανάπτυξη, σε δίκαιη και
βιώσιµη κατεύθυνση.
Μια τελευταία επισήµανση µόνο, κύριε Υπουργέ. Σας καλούµε,
ως δικηγόροι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ξαναδούµε τη διάταξη
για τους νέους επαγγελµατίες επιστήµονες, οι οποίοι, πράγµατι,
ελαφρύνονται σε σχέση µε την κατάσταση που ισχύει σήµερα.
Να τους δώσουµε, όµως, τη δυνατότητα να µην είναι υποχρεωτική η καταβολή του υπόλοιπου της διαφοράς των ασφαλιστικών
εισφορών κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Νοµίζω
ότι αυτό είναι ένα ζήτηµα που θα γίνει αποδεκτό και από το δικηγορικό σώµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βασίλειο Τσίρκα, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει ο κ. Πέτρος Κωνσταντινέας, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για πέντε λεπτά.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έπρεπε να περάσουν έξι και πλέον δύσκολα χρόνια για να έρθουµε εδώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο να επεξεργαστούµε ένα
σχέδιο νόµου, το οποίο έπρεπε να κάνουµε πολύ νωρίτερα, είτε
είχαµε µνηµόνια είτε δεν είχαµε.
Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση καταφέρνει, µέσω των ποσοστών αναπλήρωσης, να προστατεύει τις πιο ευπαθείς οικονοµικά
οµάδες. Αντίθετα, οι απαιτήσεις των δανειστών οδηγούσαν σε
συντάξεις κάτω από τα όρια της φτώχειας. Προστατεύεται η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων, χωρίς να γίνει καµµία πε-
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ρικοπή στις κύριες συντάξεις, αυτό που υποσχεθήκαµε.
Αντιθέτως, οι κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ της
τελευταίας πενταετίας είχαν κατεβάσει «ποδοσφαιρική ενδεκάδα», θα έλεγα εγώ, στις περικοπές. Δεν ξέραµε πότε θα σταµατούσαν, εάν δεν κατέβαιναν από την κυβέρνηση µε την
απόφαση του ελληνικού λαού να φέρει για πρώτη φορά ως Κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ.
Το σχέδιο νόµου κατανέµει δικαιότερα και µε αναλογικό τρόπο
τα φορολογικά βάρη και τις ασφαλιστικές εισφορές. Η Κυβέρνηση διατήρησε τις κύριες συντάξεις και µεγάλωσε τη φορολογική βάση. Για πρώτη φορά, το κύριο βάρος θα πέσει στα
υψηλότερα εισοδήµατα. Μία αδικία που ήθελε τα παιδιά της οικογένειας να αποτελούν κριτήριο φορολογικής επιβάρυνσης
παύει να ισχύει. Οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι σε ποσοστό 70%,
σύµφωνα µε την πρόταση που καταθέτει αυτή η Κυβέρνηση, θα
πληρώνουν λιγότερο φόρο από εδώ και στο εξής. Οι µικροί και
µεσαίοι ελεύθεροι επαγγελµατίες, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής
οικονοµίας, θα βρεθούν µπροστά σε µία πολιτική επιλογή, την
κατάργηση των ασφαλιστικών κατηγοριών. Είµαι επαγγελµατίας
και γνωρίζω πολύ καλά τι είναι αυτό. Σχεδόν πάνω από το 80%
των ελευθέρων επαγγελµατιών θα εισφέρει πολύ λιγότερο σε
σχέση µε τη δαµόκλειο σπάθη της ασφαλιστικής κλάσης που
βιώνουν σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να περάσουµε και σε ένα άλλο
µέρος. Μας κάνει τροµερή εντύπωση η απόλυτη ταύτιση της
Νέας Δηµοκρατίας µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Αυτό δεν
έχει ξαναγίνει. Πώς µπορεί να ξεχάσει κανείς την προτροπή –
είναι παρών και ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης- για µια ακόµα σκληρότερη στάση του ΔΝΤ στη διαπραγµάτευση;
Πώς µπορεί να σχολιάσει κανένας τη συνέντευξη στην «WASHINGTON POST» του κ. Μητσοτάκη, του Προέδρου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που έλεγε για οµαδικές απολύσεις, µείωση
µισθών στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, ιδιωτικοποιήσεις σε
κάθε υποδοµή της χώρας;
Αλήθεια, –και απευθύνοµαι στους συναδέλφους Βουλευτές
της Αντιπολίτευσης- τώρα την περίοδο του Πάσχα, που πήγαµε
στα χωριά µας, τι τους είπατε; Είπατε στον κόσµο για την οµιλία
του Αρχηγού σας για ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος στις επικουρικές συντάξεις; Από το Βήµα της Βουλής το είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Είπατε στους αγρότες ότι έχετε προτείνει παρακρατήσεις από
τις επιδοτήσεις των ασφαλιστικών τους ταµείων για τον ΟΓΑ;
Εδώ τα λέγαµε. Είπατε τις προτάσεις σας ή απλά προπαγανδίζετε στις τηλεοράσεις; Συνήθως αυτό κάνετε. Έχετε όλα τα social media.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Δεν µας ρώτησε κανένας.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Ο πίσω από εσάς το γνωρίζει καλύτερα.
Τα πάντα ιδιωτικά! Όπου βρεθείτε, αυτό λέτε. Ζητάτε έναν
κρατικό φορέα, άβουλο, αδύναµο, φτωχοποιηµένο και χειραφετηµένο από κάθε διαπλεκόµενο golden boy. Ξέρετε εσείς τους
µανατζαρέους, ώστε να τα κάνουν αυτά.
Το νεοφιλελεύθερο µόρφωµα που πρεσβεύετε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, απέχει έτη φωτός
απ’ αυτόν που έφτιαξε τη Νέα Δηµοκρατία, τον Κωνσταντίνο Καραµανλή. Και αναφέρει στο καταστατικό του.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Μήπως είναι στον ΣΥΡΙΖΑ ο Καραµανλής
και δεν το ξέρει;
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Κοιτάχτε αυτά που έγραψε ο
Πρόεδρός σας και ύστερα ελάτε.
Αναφέρει, λοιπόν, την ισονοµία, τη λαϊκή κυριαρχία και το ότι
η ελεύθερη οικονοµία δεν µπορεί να αποκλείσει τη διεύρυνση
του οικονοµικού τοµέα που ελέγχει –το τονίζω- το κράτος και όχι
οι ιδιώτες. Θα το δώσω στα Πρακτικά για να το διαβάσετε.
Θα καταθέσω και άλλα στα Πρακτικά. Τι έλεγε ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης -που θα ήθελε πολύ να είναι κυβέρνηση- Αντιπρόεδρος
της µείζονος Αντιπολίτευσης, στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τρίτη φορά! Θα πάρω τον
λόγο µετά.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Έλεγε: «Δεν µπορεί σε µία χρεοκοπηµένη χώρα να λέµε διαρκώς εκλογές που κοστίζουν στον
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προϋπολογισµό 3 µε 4 δισεκατοµµύρια ευρώ». Προφανώς, κύριε
Γεωργιάδη, δεν είµαστε χρεοκοπηµένοι, γιατί έχουµε πλεόνασµα
φέτος. Ζητάτε εκλογές τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Είπαµε εµείς για εκλογές;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Ο Πρόεδρός σας το ζητάει σε
κάθε του συνέντευξη. Χορτάσαµε οξυγόνο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε,
όµως, τη σκέψη σας παρακαλώ.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Ζητώ συγγνώµη.
Θα κάνω µια τελευταία παρέµβαση για τους φίλους, συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ. Θα καταθέσω µια παλιά συνέντευξη του κ.
Γιαννίτση, κύριε Κεγκέρογλου. Γνωρίζετε πολύ καλά το πώς
έφυγε από την κυβέρνηση σας νύχτα. Εδώ είναι η συνέντευξη.
Και σας λέω -τα είπε και στην Βουλή όταν τον καλέσατε- το εξής:
Το 80% του χρέους των δηµόσιων ταµείων είναι γιατί δεν έγιναν
µεταρρυθµίσεις από την κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση ήσασταν
εσείς. Τα είπε εδώ. Αφήστε τα άλλα και να διαβάσετε τη δήλωσή
του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, αλλά ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Θα σας πω το τελευταίο. Το σχέδιο νόµου που επεξεργαζόµαστε σήµερα είναι µια δική µας ευκαιρία και δεν θα πάει χαµένη είτε το θέλουν µερικοί είτε δεν το
θέλουν. Είτε το θέλουν µερικοί στο twitter είτε δεν το θέλουν.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Γεωργιάδης πάλι!
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Εγώ θέλω να δηµιουργώ πολιτικό
πολιτισµό και όχι να σπάω τηλεοράσεις, κύριε Γεωργιάδη! Εγώ
σας σέβοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, ευχαριστούµε.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Μερικούς, κύριε Γεωργιάδη –έχει
κλείσει η φωνή µου- τους γράφει η ιστορία και µερικοί γράφουν
ιστορία. Εµείς θα γράψουµε ιστορία!
Σας ευχαριστούµε πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Πέτρος Κωνσταντινέας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τον λόγο, κύριε Πρόεδρε,
για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τώρα δεν είναι σοβαρά αυτά.
Έχετε τον λόγο και θα µιλήσετε αµέσως µετά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κι εγώ τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ζητάει και ο κ. Κεγκέρογλου τον λόγο. Δηλαδή κάθε αναφορά σε όνοµα ή σε κόµµα
δηµιουργεί προσωπικό πρόβληµα; Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό πρόβληµα. Το ξέρετε πολύ καλά. Ήταν µία πολιτική κριτική.
Δεν έχει καµµία προσωπική αιχµή. Δεν απειληθήκατε. Αναφέρθηκε το όνοµά σας, αλλά ήταν πολιτική κριτική.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, όχι δεν είναι
έτσι. Είναι θέµα κοινοβουλευτικής τάξης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εκ του
Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ποιου Κανονισµού
τώρα; Για να το κάνετε πρέπει να καταθέσετε υπογραφές και ένα
σωρό πράγµατα. Δεν έγινε καµµία παραβίαση. Σας παρακαλώ.
Τον λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Άννα
Μισέλ Ασηµακοπούλου για πέντε λεπτά.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρώτη φορά
αριστερά µε ολίγη δεξιά κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της, δηλαδή, συνεχίζει να ζει τον µύθο της στην Ελλάδα. Γιατί αυτό κάνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζείτε τον µύθο σας.
Ζείτε τον µύθο σας γιατί συνεχίζετε να πιστεύετε ότι εδώ και
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ενάµιση χρόνο όλα πάνε καλά σε αυτήν τη χώρα.
Ζείτε τον µύθο σας ότι τα καταφέρατε στα δηµοσιονοµικά µε
µία άνευ προηγουµένου φοροκαταιγίδα και µε την πραγµατική
οικονοµία να βρίσκεται στα όριά της.
Ζείτε τον µύθο της υπερήφανης διαπραγµάτευσης, όταν το
ένα Βατερλό διαδέχεται το άλλο.
Ζείτε τον µύθο της αποτελεσµατικότητας στην αντιµετώπιση
της προσφυγικής κρίσης µε τριτοκοσµικές εικόνες ντροπής, µε
κέντρα υγειονοµικές βόµβες και µε κλειστά σύνορα.
Ζείτε τον µύθο του παράλληλου προγράµµατος, το οποίο θα
ανακούφιζε, υποτίθεται, τους αδύναµους όταν τους έχετε ουσιαστικά οδηγήσει στην απόλυτη απελπισία και στο αδιέξοδο.
Ζείτε τον άλλο µύθο µε τίτλο «Η ανάπτυξη έρχεται, οι επενδύσεις έρχονται», όταν έχουµε capital controls και όταν οι επιχειρήσεις βάζουν λουκέτα η µία µετά την άλλη.
Ζείτε τον µύθο «δεν κόβουµε µισθούς και συντάξεις», ενώ κατακρεουργείτε τα εισοδήµατα των ανθρώπων µε υπέρογκες
ασφαλιστικές εισφορές, µε έµµεσους και άµεσους φόρους.
Ζείτε τον µύθο ότι τα έχετε καταφέρει και στην εξωτερική πολιτική και στην άµυνα της χώρας, όταν η χώρα είναι πιο αναξιόπιστη, πιο ευάλωτη και πιο αποµονωµένη από ποτέ.
Και ο µύθος σας δεν έχει τελειωµό γιατί, σύµφωνα µε τον µύθο
σας, πάνε όλα καλά σε όλους τους τοµείς, στην παιδεία, στην
υγεία, στην αξιοκρατία, στη διασφάλιση της πολυφωνίας, στην
πάταξη του πελατειακού κράτους, στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Ζείτε έναν µύθο που οι κόκκινες γραµµές µέσα στη
νύχτα εξαφανίζονται και ξεπροβάλλει ένας Υπουργός ο οποίος
έχει λόγο «συµβόλαιο».
Ζείτε, ίσως, κάποιοι από εσάς ακόµα και τον µύθο ότι η ελπίδα
έρχεται, όταν φέρατε το τρίτο µνηµόνιο και την απελπισία. Ή τον
µύθο «τελειώνουµε µε το παλιό», όταν µε αυτά τα οποία κάνετε
καθηµερινά έχετε αποδείξει ότι είστε ό,τι πιο παλιό υπάρχει και
σε νοοτροπία και σε πρακτικές.
Και µε το σηµερινό ασφαλιστικό-λαιµητόµο δηµιουργείτε και
νέους µύθους. Ο Πρωθυπουργός εχθές µας µίλησε για τα γηρατειά αξιοπρέπειας. Συγχαρητήρια, λοιπόν, και γι’ αυτόν τον µύθο
τον οποίο πλάσατε εσείς και είναι αφιερωµένος σε εσάς.
Ζείτε τον µύθο σας στην Ελλάδα. Και γενικώς δεν θα είχα αντίρρηση να ζείτε αυτόν τον µύθο. Το µόνο πρόβληµα είναι ότι κυβερνάτε την Ελλάδα οπότε τον λογαριασµό απ’ αυτόν τον µύθο
τον πληρώνει η Ελλάδα, τον πληρώνουν οι Έλληνες. Και κατά
κακή µας τύχη εκτός από µύθους υπάρχουν και πράξεις και ξέρετε έχετε αποδείξει ότι µε το άγγιγµα σας κάνετε ακριβώς το
ανάποδο από τον Μίδα. Ο Μίδας ό,τι άγγιζε το έκανε χρυσό.
Εσείς ό,τι αγγίζετε, το καταστρέφετε και δυστυχώς αγγίζετε τα
πάντα. Οπότε θα µπορούσατε να αφήσετε, ενδεχοµένως, κάτι
που να µη το αγγίξετε, µπας και µείνει τίποτα όρθιο στη χώρα
όταν θα σηκωθείτε να φύγετε.
Και ο µύθος που ζείτε έχει και ρίζες βαθιές, έχει και θεµελιωµένα πρότυπα, όπως αυτό της Βενεζουέλας, όταν δηλώνατε ότι
η Βενεζουέλα αποτελεί ένα πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουµε, ώστε να αφήσουµε πίσω το καπιταλιστικό µοντέλο που
κυριαρχεί σήµερα στην Ευρώπη. Ο κ. Τσίπρας το είπε αυτό στις
12-6. Ή ο κ. Παπαδηµούλης που είπε ότι η νίκη του Μαδούρο στη
Βενεζουέλα είναι µήνυµα ελπίδας και αλλαγής. Τα καταθέτω στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτός είναι ο µύθος σας, αυτό είναι το όραµά σας, αυτό είναι
το πρόγραµµά σας, εκεί θέλετε να πάτε την Ελλάδα, να την κάνετε Βενεζουέλα.
Δεν θα µπορούσατε, λοιπόν, και στο νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα να µην επαναλαµβάνετε τους µύθους σας ή να µην δηµιουργείτε καινούργιους µύθους. Οπότε σήµερα µπορείτε να ζήσετε τον µύθο Κατρούγκαλου ότι, δηλαδή, το ασφαλιστικό είναι
βιώσιµο και κοινωνικά δίκαιο. Αυτό το έχει καταλάβει ο κ. Κατρούγκαλος, το έχετε καταλάβει εσείς αλλά δεν το έχουµε καταλάβει εµείς και δεν το έχουν καταλάβει προπαντός οι χιλιάδες
άνθρωποι οι οποίοι διαµαρτύρονται απ’ όλους τους κλάδους της
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ελληνικής οικονοµίας.
Ζήστε τον µύθο ότι µε το φορολογικό, ξέρετε, προστατεύονται
οι αδύναµοι και γίνεται αναδιανοµή πλούτου, γιατί στην πραγµατικότητα κάνετε αναδιανοµή φτώχειας, φτωχοποιείτε τη µεσαία
τάξη.
Ζήστε το µύθο ότι καταφέρατε και δεν εφαρµόστηκε το mail
Χαρδούβελη, το 1 δισεκατοµµύριο και η προληπτική γραµµή στήριξης και αντί γι’ αυτό, εφαρµόζονται ήδη 3 δισεκατοµµύρια
µέτρα, ψηφίζετε 5,4 δισεκατοµµύρια και έπονται, είµαστε εν αναµονή 3,6 δισεκατοµµυρίων προληπτικών µέτρων στήριξης, γιατί
κανένας πια δεν σας εµπιστεύεται. Και ζήστε το µύθο σας πάλι,
εάν θέλετε, ότι θα έχετε µία νίκη. Γιατί αυτά τα προληπτικά µέτρα
δεν θα τα πείτε τέταρτο µνηµόνιο ή προληπτικά µέτρα, θα τα
πείτε αυτόµατο κόφτη.
Θα µπορούσε, λοιπόν, κάποιος να σας χαρακτηρίσει κορυφαίους µυθοπλάστες. Δυστυχώς, όµως, είστε απλά επικίνδυνοι ψεύτες.
Ζήστε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µύθο σας και
σ’ αυτό το νοµοσχέδιο και επειδή είναι αποκλειστικά δικό σας δηµιούργηµα, ψηφίστε το χειροκροτώντας, γιατί αυτό είναι µέρος
του µύθου σας και οδηγήστε την ελληνική κοινωνία και την οικονοµία ακόµα πιο χαµηλά για το καλό της. Όµως, µην ξεχνάτε,
σας παρακαλώ, ότι ο µύθος σας κρατά µέχρι την Κυριακή το
βράδυ, διότι τη Δευτέρα θα έρθει η πραγµατικότητα και θα σας
χτυπήσει την πόρτα και θα τον διαλύσει. Εάν θέλετε, όµως, για
πρώτη φορά να ξεφύγετε από τους καταστροφικούς µύθους σας
και να προσφέρετε ίσως τη µόνη θετική υπηρεσία που µπορείτε
να προσφέρετε σ’ αυτήν τη χώρα, τότε καταψηφίστε το. Και ναι,
πάµε σε εκλογές εδώ και τώρα, να τελειώνουµε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μην διαµαρτύρεστε, κύριοι συνάδελφοι, µην ανησυχείτε, δεν
πιστεύω ότι θα το κάνετε, γιατί ο πραγµατικός µύθος στον οποίο
ζείτε είναι ότι θα κάθεστε για πάντα και εσείς και οι Υπουργοί
σας σ’ αυτές εδώ τις καρέκλες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Καΐσας, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
από τον Έβρο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις ηµέρες τι δεν έχουµε
ακούσει. Είµαστε ψεύτες, καταστροφείς, φταίµε για όλα. Τώρα
ακούσαµε και το «ζούµε ένα µύθο».
Έχω ζήσει το µύθο του ασφαλιστικού από το 1972. Άρα, έχω
ένσηµα. Για µερικούς που αναφέρουν ότι νοιαζόµαστε για τις καρέκλες µας, λέω ότι πριν έρθουµε εδώ, είχαµε άλλη δουλειά για
τουλάχιστον τριάντα επτά χρόνια µε ασφάλιση. Προσωπικά, είχα
και τρία χρόνια σε εθελοντικό ιατρείο χωρίς ένσηµα.
Ποιο ήταν, λοιπόν, το ασφαλιστικό; Γιατί εδώ κινδυνεύουµε να
πιστέψουµε όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε το ασφαλιστικό. Το
ασφαλιστικό από το 1972 είναι τριακόσια εξήντα πέντε ασφαλιστικά ταµεία, τριακόσιοι εξήντα πέντε πρόεδροι και τριακόσιοι
εξήντα πέντε αντιπρόεδροι, τριακόσια εξήντα πέντε διοικητικά
συµβούλια.
Όλοι καταλαβαίνουµε τι σηµαίνουν αυτά. Κάθε ταµείο µε δικές
του εισφορές και δικές του παροχές. Δεν χρειάζεται να πούµε
πως όλα αυτά τα ταµεία λειτουργούσαν πελατειακά.
Γενικό αίτηµα από τότε, από το 1974 για την ακρίβεια, ήταν η
ενοποίηση των ταµείων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το 1972 είχαµε χούντα, γι’ αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ: Τα αποθεµατικά των ταµείων ξέρουµε ότι
ήταν σ’ έναν ειδικό λογαριασµό των τραπεζών και πήγαιναν µε
επιτόκια του 1% ή του 2%. Στη συνέχεια παίχτηκαν στο χρηµατιστήριο και τέλος µε το PSI εξαφανίστηκαν.
Ως γιατρός του ΕΣΥ ήµουν υποχρεωµένος να είµαι ασφαλισµένος σε δύο ταµεία, στο δηµόσιο και στο ΤΣΑΥ. Ήµουν και σε
δύο επικουρικά, στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων και
στο ΤΕΑΔΥ.
Γιατί τα λέω αυτά; Γιατί µε τις ρυθµίσεις που ακολούθησαν
από πέντε-έξι Υπουργούς –δεν θα πω κανένα όνοµα, για να µην
ζητήσουν επί προσωπικού- όσοι ασφαλισµένοι ήταν πριν από το
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1983 είχαν και τις δύο συντάξεις. Όσοι ήταν µετά το 1993 έχαναν
το ένα ταµείο και έµεναν µε τη µία σύνταξη, παρά το ότι είχαν
καταβάλει και στα δύο ταµεία µέχρι τότε τις εισφορές τους. Αυτό
έγινε, όχι σε άλλη γενιά ασφαλισµένων όπως κατηγορούµαστε
τώρα αλλά στον ίδιο τον ασφαλισµένο.
Ακολούθησαν, φυσικά, οι έντεκα περικοπές των συντάξεων και όπως καταλαβαίνει κανείς είτε µία είτε δύο συντάξεις
έπαιρνε κάποιος, οι περικοπές ήταν πάνω από 40-50%. Αυτό µπορούσε να συνεχιστεί; Υπήρχε καµµιά προοπτική για αυτό το
ασφαλιστικό;
Φυσικά, δεν είχε µέλλον ένα τέτοιο ασφαλιστικό. Δυστυχώς,
χωρίς αποθεµατικά στα Ταµεία, χωρίς δυνατότητα από τον προϋπολογισµό να καλύψει τα ελλείµµατα, είµαστε υποχρεωµένοι
κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες να κάνουµε τη µεταρρύθµιση στο ασφαλιστικό σύστηµα. Άλλος τρόπος ή άλλη λύση
για την κοινωνική ασφάλιση δεν υπάρχει.
Εµείς, λοιπόν, προτείνουµε, πρώτον, ενιαίο ασφαλιστικό σύστηµα: δηµόσιο, ιδιωτικό, όλοι οι επαγγελµατίες. Ενιαία ασφαλιστική εισφορά 20% του εισοδήµατος των ασφαλισµένων. Εθνική
σύνταξη. Διευκολύνσεις στους νέους επιστήµονες. Ειδική ρύθµιση για τους αγρότες.
Καλούµε, λοιπόν, όλους τους Βουλευτές να συµµετέχουν στον
καθορισµό των βασικών αρχών του ασφαλιστικού συστήµατος.
Μπορούµε να βάλουµε κι άλλες αρχές. Ξέρουµε ότι έχει ατέλειες
και ελλείψεις. Θα έχουµε, όµως, τον χρόνο και τη θέληση να το
διορθώσουµε στην πράξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γιώργο Καΐσα.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. Έχετε πέντε λεπτά, κύριε
Κωνσταντόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Με ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με ελάχιστη ανοχή
τριάντα δευτερολέπτων, όπως στους άλλους.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ενός λεπτού, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετράµε δεκαέξι µήνες διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, µιας Κυβέρνησης που από τη θέση της
αντιπολίτευσης έσκιζε τα µνηµόνια. Ωστόσο, υπέγραψε το τρίτο
και πάει για το τέταρτο. Άρα, δύο-δύο το αποτέλεσµα.
Βιώσαµε έναν Πρωθυπουργό, που διαπραγµατευόταν δεκαεπτά ώρες και κατέληξε να κλείσει τις τράπεζες, να επιβάλλει τα
capital controls και να οδηγήσει σε ένα αχρείαστο δηµοψήφισµα
τη χώρα. Ξέχασε, βέβαια, το πρόγραµµα Θεσσαλονίκης, που µοίραζε στους πάντες τα πάντα. Και φυσικά, µετά το δηµοψήφισµα,
το «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού το έκανε «ΝΑΙ» εν µία νυκτί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψηφίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ως Κυβέρνηση, µε το πρόγραµµα Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά τάζοντας
στους πάντες τα πάντα, σε όλους όλα, αλλά τα ξέχασε µετεκλογικά.
Έτσι, λοιπόν, έλεγε ο Πρωθυπουργός σε αυτήν την Αίθουσα:
«Καµµία µείωση συντάξεων. Δέκατη τρίτη σύνταξη στα περήφανα γηρατειά». Σήµερα κοστολογείτε την αξιοπρέπεια και την
περηφάνια στα 384 ευρώ. «Κανένας πλειστηριασµός. Κανένα
σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Τώρα, όλα στα ξένα funds. «751 ευρώ
βασικός µισθός». Ακόµη τον περιµένουµε.
Έλεγε ο Πρωθυπουργός: «Τέλος στο κοµµατικό κράτος». Και
κάθε νοµοσχέδιο φέρνει ρυθµίσεις που χτίζουν τον κοµµατικό
στρατό του ΣΥΡΙΖΑ. Λέγατε: «Καµµία αύξηση στον ΦΠΑ». Σήµερα
πάει στο 24%. «Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ». Τώρα, ούτε λέξη. Το δυνατό «ΟΧΙ» στο δηµοψήφισµα, όπως είπα, το κάνατε «ΝΑΙ».
«Φορολογικές ελαφρύνσεις. Κατάργηση του φόρου επιτηδεύµατος. Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ. Κόκκινη γραµµή το αφορολόγητο στις 9.100 ευρώ». Σήµερα πήγε στις 8.600 ευρώ.
Καµµία παραίτηση.
Ψέµα στο ψέµα, µε δηµαγωγία και λαϊκισµό παραπλανήσατε
όσους πίστεψαν στην ελπίδα που υποσχεθήκατε. Την ελπίδα που
υποσχεθήκατε την κάνατε τρόµο και να, τα αποτελέσµατα. Εδώ
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και οκτώ µήνες η χώρα ζει µε τεχνητή υποστήριξη στην εντατική.
Είναι Μάιος και η αξιολόγηση βρίσκεται σε εκκρεµότητα. Θα
έπρεπε να έχει ήδη έρθει από τον προηγούµενο Οκτώβριο.
Τώρα φέρνετε εκβιαστικά ένα ασφαλιστικό µέσα σε ένα σαββατοκύριακο πριν το Eurogroup για να ικανοποιήσετε ποιους;
Τους δανειστές. Μας ζητάτε να συναινέσουµε σε επιβαρύνσεις
που εκµηδενίζουν το εισόδηµα όλων των Ελλήνων
Παρουσιάζεστε ως σωτήρες της χώρας. Στην πραγµατικότητα,
βέβαια, είστε τιµωροί της εργασίας, καταστροφείς του παραγωγικού ιστού της χώρας. Μιλάτε για ανάπτυξη αλλά τιµωρείτε
όσους µπορούν να τη φέρουν. Ελεύθεροι επαγγελµατίες απεργούν τέσσερις ολόκληρους µήνες.
Οι προτάσεις σας αφανίζουν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
τους µηχανικούς, τους δικηγόρους, τους γιατρούς. Τους οδηγείτε
όλους στη µαύρη εργασία. Σήµερα έφτασε το πλήρωµα του χρόνου για να κριθούµε όλοι. Ήρθε η ώρα της αλήθειας! Ήρθε η ώρα
να απαλλαγείτε! Φέρνετε στο Σώµα της Βουλής µια ασφαλιστική
µεταρρύθµιση µε περικοπές πάνω από 1,9 δισεκατοµµύριο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή η αλήθεια βρίσκεται στους αριθµούς, ας δούµε, λοιπόν, τα εξής: Συνταξιούχος του ΙΚΑ στα
εξήντα πέντε του µε τον ν.3863, τον νόµο Λοβέρδο, όπως γνωρίζετε, λάµβανε σύνταξη 716 ευρώ. Με το παρόν νοµοσχέδιο θα
λαµβάνει 514 ευρώ. Η µείωση είναι 28%.
Δεύτερο παράδειγµα: Εργαζόµενος µε 1.000 ευρώ µισθό και
σαράντα χρόνια ασφάλισης, µε τον νόµο Λοβέρδου, τον νόµο
ΠΑΣΟΚ, τον ν.3863 λάµβανε 960 ευρώ. Με το παρόν νοµοσχέδιο
θα λαµβάνει 768 ευρώ. Η µείωση είναι 25%. Εργαζόµενος µε
µισθό 1.500 ευρώ λάµβανε σύνταξη 1.102 ευρώ. Με το νέο νοµοσχέδιο θα λαµβάνει 956 ευρώ.
Βέβαια, την τιµητική τους έχουν και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Ελεύθερος επαγγελµατίας µε 15.000 ευρώ εισόδηµα κατέβαλε εισφορές 3.450 ευρώ. Σήµερα θα καταβάλει 5.700 ευρώ.
Οι αριθµοί µιλάνε από µόνοι τους και τα συµπεράσµατα δικά σας.
Όσο για τα άτοµα µε αναπηρία, λέτε ότι αντιγράφετε τον νόµο
ΠΑΣΟΚ, τον νόµο Λοβέρδου, τον ν.3863/2010. Καµµία σχέση δεν
έχουν οι ρυθµίσεις αυτές µε τον νόµο Λοβέρδου. Ο συγκεκριµένος νόµος εξαιρούσε και έδινε 20% περισσότερα. Με τη δική
σας ρύθµιση δεν εξαιρείτε πρόσωπα ακόµη και µε βαριές αναπηρίες. Δεν είστε, λοιπόν, καλοί ούτε στην αντιγραφή. Μην µιλάτε, λοιπόν, για αντιγραφή νόµου ΠΑΣΟΚ. Απογοητεύσατε τον
λαό και τώρα καταστρέφετε µεθοδικά τη χώρα. Τα έχετε βάλει
µε τη νέα γενιά, η οποία νέα γενιά σας πίστεψε και κάνατε την
ελπίδα της νέας γενιάς τρόµο και αυτό πραγµατικά θα το πληρώσουµε όλοι.
Έχετε το θράσος να µιλάτε για συστηµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, αυτά που για δύο µέρες έχουν βάλει µαύρο στην ενηµέρωση. Εσάς προστατεύουν την ώρα που φέρνετε προς
συζήτηση και ψήφιση αυτό το νοµοσχέδιο-έκτρωµα. Θλίψη και
ντροπή, αυτό αισθάνοµαι!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέει µία κινέζικη παροιµία
«όποιος ζει από το σπαθί, πεθαίνει από το σπαθί». Και όπως έλεγε
και ο αείµνηστος Γεώργιος Γενηµατάς, στην πολιτική πρέπει να
ξέρεις ποιον δρόµο θα ακολουθήσεις. Εσείς, λοιπόν, δεν έχετε
ούτε δρόµο, αλλά ούτε και πυξίδα. Ας πρυτανεύσει η λογική και
ας δοθεί µια οριστική λύση στο χάος που βιώνουµε από την παρούσα Βουλή.
Η πρόταση της Προέδρου µας, κ. Φώφης Γενηµατά, είναι µονόδροµος: κυβέρνηση, λοιπόν, εθνικής συνεργασίας, από την παρούσα Βουλή για να τα καταφέρουµε να βγάλουµε την χώρα από
το αδιέξοδο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντόπουλο.
Προχωρούµε στον τελευταίο οµιλητή για σήµερα τον κ. Άδωνι
Γεωργιάδη..
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τελευταίος; Θα µιλήσουµε κι εµείς
µετά!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
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Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είµαι βέβαιος ότι θα µιλήσετε και εσείς µετά.
Μην ανησυχείτε. Δεν έχω καµµία αµφιβολία.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε είναι µια
δύσκολη οµιλία η σηµερινή. Είναι αλήθεια. Δεν έχεις τι να πρωτοπείς. Ο κ. Κωνσταντινέας µου έκανε την τιµή να αναφέρει µια
δήλωσή µου στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» -είχα κάνει και σε χιλιάδες
άλλα µέσα- για το πόσο κακές είναι οι πρόωρες εκλογές. Φανταστείτε τώρα να αρχίζαµε τις δηλώσεις.
Η κ. Κασιµάτη –ήταν εδώ πριν από λίγο, αλλά έφυγε δυστυχώς- έλεγε στα κανάλια ότι πήγε από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ
γιατί δεν άντεχε να δει να παίρνουν τα hedge funds τα δάνεια
των ανθρώπων. Και τώρα διαβάζουµε την επιστολή του κ. Τσακαλώτου που εκλιπαρώντας λέει ότι τα δώσαµε όλα, κρατήσαµε
την πρώτη κατοικία για λίγο. Ωραία δήλωση, ε; Αυτή, κύριε συνάδελφε, δεν την φέρατε. Την ξεχάσατε.
Θέλετε να σας θυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις δηλώσεις σας για την δέκατη τρίτη σύνταξη; Έρχεται τώρα ο καλός
συνάδελφος και λέει για τα τριακόσια τόσα ταµεία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ: Τριακόσια εξήντα πέντε ταµεία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δείξτε µου µια φορά που
ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση ψήφισε ένα νόµο για να µειωθούν τα
ταµεία. Μία φορά! Ποτέ! Όποια κυβέρνηση, είτε ήταν της Νέας
Δηµοκρατίας είτε ήταν του ΠΑΣΟΚ, έφερνε νόµο εδώ για να γίνει
η συγχώνευση ταµείων, ο ΣΥΡΙΖΑ όλο ήταν έξω µε τους εκάστοτε
διαδηλωτές για να µην συγχωνευθούν τα ταµεία. Τώρα το καταλάβατε;
Το δε πιο εξοργιστικό από όλα ξέρετε ποιο είναι; Ότι έρχεστε
εδώ εσείς, οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, και υποκρίνεστε ότι δεν
συµβαίνει τίποτα. Άκουσα το πρωί από άλλον συνάδελφο -δεν
αναφέρω το όνοµά του, γιατί ακούω ότι εκτός αέρα δεν θέλει να
τον αναφέρουµε, µπορεί να το πει µόνος του- ότι γύρισε, λέει,
στις διακοπές όλη τη βόρειο Ελλάδα και τον έραναν µε λουλούδια! Τον αποθέωναν οι συµπολίτες του γιατί, λέει, του έλεγαν
«κόψε µας κι άλλο αφορολόγητο, βάλε µας πιο µεγάλη περικοπή
στη σύνταξη, αύξησέ µας λίγο το ΦΠΑ»! Τέτοια λέτε µεταξύ σας!
Θέλω, λοιπόν, να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι εγώ προσωπικά
σας ευχαριστώ θερµά. Ειλικρινά το λέω. Και κυρίως ευχαριστώ
τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και θα σας πω και γιατί.
Εγώ µπήκα στην πολιτική µε κύριό µου στόχο να σπάσω την
ιδεολογική ηγεµονία της Αριστεράς. Η κύρια λογική µου ήταν
πάντα ότι αυτή η χώρα έχει φτάσει εδώ που είναι, γιατί άνθρωποι
σαν κι εσάς εθεωρούντο στην ελληνική κοινωνία περίπου άγιοι.
Μπορούσατε να πηγαίνετε στα δικαστήρια ως δικηγόρος και να
υπερασπίζεστε κάθε φτωχό και αναξιοπαθούντα συνδικαλιστή
και να βγαίνετε στα κανάλια, στον Παπαδάκη, στον Αυτιά και
στους άλλους και να παρουσιάζεται µε ένα φωτοστέφανο αυτός
που µάχεται για τους καλούς και τους αδικηµένους.
Τώρα που βλέπουν αυτοί οι καλοί και αδικηµένοι, που σας
είχαν δικηγόρο, ότι έρχεστε στη Βουλή ως Υπουργός και εισηγείστε το ανάποδο από αυτό που υπογράψατε ως δικηγόρος
τους -θα το καταθέσω, το έκανε ο κ. Παναγιωτόπουλος, τον έχω
πάρει και ολόκληρο εγώ τον φάκελο να τον καταθέσω- το ακριβώς ανάποδο, θέλω πάρα πολύ τώρα τον Μάιο στο δικαστήριο παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφε, µην απασχολείτε τον κύριο
Υπουργό, γιατί θέλω να λάβω απάντηση- να πάω να δω τι θα
πείτε όταν θα είναι οι διάδικοι µε υπογραφή Κατρούγκαλου και
από την άλλη ο δικαστής θα δικάζει µε τον νόµο Κατρούγκαλου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Θα σας πω.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αλλά, επαναλαµβάνω,
θέλω να σας ευχαριστήσω και κυρίως τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε γιατί; Είστε οι µεγαλύτεροι σύµµαχοί µου για να τελειώσει επιτέλους σε αυτήν τη χώρα η ιδεολογική ηγεµονία της
Αριστεράς. Σήµερα µε τον εξευτελισµό που δίνετε στην Αριστερά –και σας ευχαριστώ γι’ αυτό-, θα τελειώσουµε επιτέλους
µε την ιδεολογική ηγεµονία της Αριστεράς κι όταν µε το καλό θα
φύγετε -και µην ανησυχείτε, κύριε Κωνσταντινέα και µην κλείνει
ο λαιµός σας-, θα φύγετε και γρήγορα. Ξέρετε γιατί; Για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί αυτά τα µέτρα δεν είναι τα
τελευταία. Σε µια-δυο βδοµαδούλες θα πάρετε άλλα τόσα και σε
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µια-δυο βδοµαδούλες µετά άλλα τόσα. Επίσης, πρέπει να σας
πω…
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ: Εσείς τι θέλετε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ θέλω να φύγετε.
Επίσης πρέπει να σας πω, για να µην κάνετε δηλώσεις στα κανάλια, 3,6 δισεκατοµµύρια προληπτικά θα ψηφίσετε –και συγκεκριµένα θα είναι, διακινδυνεύω να πω εγώ- και ας οµνύετε τώρα
ότι θα κάνετε το ανάποδο. Θα βρείτε ένα καινούργιο παραµύθι
ότι δήθεν λόγω του χρέους τώρα µπορείτε να ψηφίσετε τα προληπτικά µέτρα που προχθές δεν µπορούσατε, όπως τώρα µπορείτε να ψηφίσετε το χαµηλότερο αφορολόγητο που προχθές
δεν µπορούσατε, όπως ο κ. Πετρόπουλος –δεν είναι εδώ τώρα,
δυστυχώς- µας έλεγε στη Βουλή ότι πάντα ως δικηγόρος της
ΕΣΗΕΑ έλεγε το ίδιο και σήµερα η ΕΣΗΕΑ έχει βγάλει ανακοίνωση και τον κατηγορεί περίπου ως ψεύτη, η ίδια η ΕΣΗΕΑ που
τον είχε προσλάβει ως δικηγόρο.
Τέτοιοι ψεύτες είστε! Τέτοια ανθρωπάκια που διψάτε για καρέκλα είστε! Και µπροστά στην καρέκλα σας -και µην κουνάτε το
κεφάλι- δεν ντρέπεστε για τίποτα! Για απολύτως τίποτα δεν ντρέπεστε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Δεν ντρέπεστε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ερχόσασταν σε αυτήν τη
Βουλή και µας λέγατε «δέκατη τρίτη σύνταξη» -πάει αυτή-, «αφορολόγητο δώδεκα χιλιάδες» -πάει αυτό-, «κατά των ιδιωτικοποιήσεων».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξεχάσαµε να σχολιάσουµε, κύριε Υπουργέ, το κοµµάτι της επιστολής του κ. Τσακαλώτου στο Eurogroup, που λέει ότι για το
Ταµείο Ιδιωτικοποιήσεων όλα σας τα δίνουµε, µπορεί και ο κ.
Ξανθός, σίγουρα ο κ. Πολάκης. Φαντάζεστε αυτούς που έτρεχαν
κατά των ιδιωτικοποιήσεων όλα αυτά τα χρόνια για να τα πουλήσετε όλα ως Υπουργοί τώρα, για να κρατήσετε την καρεκλίτσα
σας!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μην
ξύνεστε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εσείς, κύριε Πολάκη, µην
πολυµιλάτε.
Θα έρθει µια από αυτές τις µέρες που ένας εισαγγελέας θα
ασχοληθεί γιατί δεν έχουµε µονάδες εντατικής θεραπείας και
τότε κάπως θα καταλάβει ότι µε την παρέµβασή σας την παράνοµη, την κακουργηµατικού χαρακτήρα…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Γιατί εσείς διώξατε τους γιατρούς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μη διακόπτετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …σταµάτησε ο νεποτισµός και δεν έχουµε κρεβάτια µονάδων εντατικής θεραπείας και
τότε θα έρθει ο φάκελός σας στη Βουλή και τότε να δω τι θα ψηφίσουν αυτά τα ανθρωπάκια από δω.
Γιατί, κύριε Πολάκη, ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, το ξέρετε τέλεια, κύριε Πολάκη…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): …(δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …έχετε διαπράξει κακούργηµα. Και θα έρθει η ώρα που θα λογοδοτήσετε γι’ αυτό το κακούργηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, τη σκέψη σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μπορεί να περνάνε τώρα,
αλλά δεν θα περνάνε για πολύ. Να είστε σίγουρος…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μη διακόπτετε, σας
παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να είστε σίγουρος, κύριε
Πολάκη.
Μην πετάγεστε, κύριε Ξανθέ! Μην πετάγεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πήρε τους φακέλους στο
γραφείο του!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ησυχία, σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αδίκηµα κακουργηµατικού χαρακτήρα. Εσείς δεν το κάνατε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ντροπή σου!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εσείς δεν το κάνατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε,
κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λοιπόν, για να κλείσω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Εγώ, το «ανθρωπάκι» αυτό εδώ,
θα καταγγείλει εσάς που κλείσατε τις µονάδες!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ από
κάτω! Σας παρακαλώ!
Ολοκληρώστε, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μόνο που σας έµεινε το ψέµα! Ψεύτες είναι όλοι οι δικοί σας συνεργάτες!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σε έναν χρόνο στην εξουσία έχετε προλάβει να κάνετε χειρότερα από τα σαράντα χρόνια
της Μεταπολιτεύσεως. Θα µείνετε λίγο ακόµα…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ο Παπασταύρου;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ξέρω ότι τον κ. Παπασταύρου, κύριε Φάµελλε, τον έχετε δια πάσαν νόσον και πάσαν
µαλακίαν, που λέει ο Θουκυδίδης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: ΚΕΕΛΠΝΟ; Panama Papers;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Προσέξτε, όµως, αυτά δεν
θα σας σώσουν τώρα, που όλοι οι συµπολίτες µας θα αρχίσουν
να πληρώνουν. Γιατί όσο ωραία και να τα λέτε, τώρα θα αρχίσουν
όλοι να πληρώνουν και θα καταλάβουν τι εστί «ΣΥΡΙΖΑ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για να κλείσω ακόµα δύο
δευτερόλεπτα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τι κρίµα να εύχεστε να πηγαίνει η
χώρα χειρότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, κύριε Φάµελλε,
από κάτω, σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν απαντήσατε για το
θέµα των χωριών µε τα δύο χιλιάδες άτοµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το έχω πει χιλιάδες φορές, δείτε το άρθρο 40 παράγραφος 3.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν απαντήσατε. Ωραία,
αν λοιπόν, ένας πληρώσει παραπάνω ασφαλιστική εισφορά από
ό,τι πλήρωνε χθες, να έλθει στα γραφεία σας να τον πληρώσετε.
Διότι αυτό που απαντήσατε είναι υπεκφυγή. Και το έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ καλά. Δεν µας εξηγείτε ούτε σε ποια κλάση
θα πάει ούτε πόση θα είναι η αύξηση. Εκτός αν το µάθουµε στο
τέλος του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε Γεωργιάδη. Κλείστε σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω αµέσως.
Ένα τελευταίο µόνο σχόλιο, επειδή εδώ µας λέτε ότι είµαστε
οι άνθρωποι της τρόικας και όλα τα υπόλοιπα. Στο παρόν νοµοσχέδιο η τρόικα έκανε ένα συγκλονιστικό σφάλµα. Για τους δικούς της πολιτικούς λόγους, για να κρατήσουν δηλαδή το Grexit
ή επειδή θέλει κάποιος από την Ευρώπη να πάρει τον Τσίπρα στη
σοσιαλιστική οµάδα, έχει δεχθεί η τρόικα µέτρα που όλοι γνωρίζουµε ότι θα φέρουν τεράστια ύφεση, τεράστια ανεργία και τεράστια καταστροφή στην Ελλάδα. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας
ελεύθερος επαγγελµατίας, που θα µπορέσει να προκόψει σε
αυτήν τη χώρα, µετά από αυτό το νοµοσχέδιο.
Όλοι αυτοί, λοιπόν, να ξέρουν ότι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης γίνει Πρωθυπουργός, αυτά θα τα αλλάξουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Απολύσεις!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Γιατί χωρίς µειωµένους
φόρους δεν µπορεί η χώρα να πάει µπροστά. Δεν λέω εύκολα
πράγµατα. Θα πρέπει αντίστοιχα να γίνει µείωση κρατικών δαπανών, γιατί αλλιώς δεν µπορούν να υπάρξουν µειωµένοι φόροι.
Αλλά, αν δεν υπάρξουν µειωµένοι φόροι, δεν θα υπάρχει προκοπή σε αυτόν τον τόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Γεωργιάδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνι-
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κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, κύριε Πολάκη.
Έχει ζητήσει προηγουµένως τον λόγο ο κ. Κατρούγκαλος.
Κύριε Υπουργέ, σας ακούµε για πολύ λίγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, εννοείται
πολύ λίγο.
Ξέρετε, στην αρχή της οµιλίας µου ζήτησα σε όλους τους συναδέλφους της Βουλής να µιλήσουµε σοβαρά για ένα εθνικό
θέµα, το ασφαλιστικό. Προφανώς, ήξερα σε ποιους απευθυνόµουν και δεν περίµενα ότι θα ανταποκρίνονταν όλοι σε αυτό.
Παίρνω τον λόγο επί του προσωπικού, µολονότι αποφεύγω να
το κάνω, ακολουθώντας µια γνωστή ρήση του Αϊζενχάουερ ότι
είναι εύκολο κι ο καθένας µπορεί να παλέψει µε ένα γουρούνι
µέσα στη λάσπη. Το πρόβληµα είναι ότι του γουρουνιού του αρέσει. Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, δεν πρέπει να παρασυρόµαστε
από όσους πετούν λάσπη και τους αρέσει ο λασποπόλεµος.
Η δουλειά του Κοινοβουλίου είναι σοβαρή δουλειά. Μας έχει
εµπιστευθεί την εντολή ο ελληνικός λαός, όχι για να προβάλουµε
τον εαυτό µας, µε την ιδιόµορφη φιλαυτία που έχουν ορισµένοι
από εµάς και να έχουµε προσωπικά κονταροχτυπήµατα, αλλά για
να µπορούµε να προβάλουµε τις διαφορετικές ιδεολογικές µας
θέσεις, όπως τις αντιλαµβάνεται ο καθένας µας και έτσι να εκπροσωπούµε τους ψηφοφόρους µας, αυτούς που µας εµπιστεύθηκαν.
Για δεύτερη φορά, όµως, τέθηκε το ίδιο θέµα. Στον κ. Παναγιωτόπουλο είχα προβλέψει να απαντήσω στην αυριανή τοποθέτηση. Τι µε κατηγορούν; Ότι τάχα ως δικηγόρος υπερασπιζόµουν
άλλα από αυτά που λέω τώρα. Σας θυµίζω ότι πέρυσι έλεγαν
ακριβώς τα ανάποδα. Με κατηγορούσαν, σε σχέση µε την επαναπρόσληψη των απολυµένων, ότι ως Υπουργός υποστήριζα ό,τι
έλεγα και ως δικηγόρος.
Και στις δύο περιπτώσεις, βέβαια, αυτό που θα έπρεπε να µου
αναγνωρίσουν είναι η συνέπεια στην υπεράσπιση των αδυνάµων.
Γιατί, αντίθετα µε τους ισχυρισµούς τους, αυτό που κάνουµε -ο
ΣΥΡΙΖΑ, δεν νοµοθετώ προσωπικά- για τα εφάπαξ είναι ακριβώς
το αντίθετο µε τις οριζόντιες µειώσεις που είχαν υποστεί τα εφάπαξ και οι συντάξεις στο παρελθόν.
Αντί να έχουµε, εποµένως, οριζόντιες µειώσεις, έχουµε εφαρµογή γενικών και οµοιόµορφων κανόνων. Αντί να µειώνουµε το
εφάπαξ, όπως γινόταν στο παρελθόν -και είχα στραφεί και δικαστικά εναντίον αυτής της απόφασης µε την ιδιότητα τότε του δικηγόρου- µε ένα από τα κριτήρια τον αριθµό των αιτήσεων που
είχαν υποβληθεί το συγκεκριµένο έτος, εµείς εφαρµόζουµε ένα
γενικό και απρόσωπο κανόνα υπολογισµού.
Επιστρέφω, λοιπόν, την κατηγορία. Ποτέ δεν αναζήτησα θέσεις. Είχα το αποστειρωµένο και ασφαλές περιβάλλον των Βρυξελλών να µείνω για µια πενταετία, αν αυτό που µε ενδιέφερε
ήταν η προσωπική µου θέση.
Επειδή είµαι άνθρωπος που υπερασπίζοµαι τις ιδέες µου, το
αναγνωρίζω και στον κ. Γεωργιάδη αυτό. Όµως, σε αντίθεση µε
τον κ. Γεωργιάδη εγώ προτιµώ να αντιµετωπίζω τους ιδεολογικούς µου αντιπάλους µε ιδεολογικά επιχειρήµατα, όχι µε λάσπη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ, δεν
υπάρχει περίπτωση να οδηγηθούµε σε αυτήν την ιστορία. Μόνο
ο κ. Πολάκης έχει τον λόγο και κλείνουµε, εκτός αν προκύψει
προσωπικό θέµα. Μέχρι στιγµής δεν έχει προκύψει τίποτα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μίλησε για λάσπη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Πολάκη,
έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας ακούω µε µεγάλη
προσοχή.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Και
εγώ µε µεγάλη προσοχή σας ακούω πάντα.
Ζήστε και θα ζήσετε για πολύ καιρό ακόµα τον µύθο της αριστερής παρένθεσης! Προσαρµοστείτε στην πραγµατικότητα της
υπαρκτής Αντιπολίτευσης! Ξέρουµε ότι η αποµάκρυνσή σας από
αυτά εδώ τα κυβερνητικά έδρανα…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ δεν είπα αυτό.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Περαστικοί είµαστε όλοι από αυτά, το θέµα είναι τι αφήνει κανείς
πίσω του ως έργο και εκεί θα µετρηθούµε και εκεί θα κριθούµε,
κύριε Γεωργιάδη.
Διότι ο συγχωρεµένος ο παπα-Γιώργης ο Χιωτάκης που πέθανε πριν από δύο µήνες στα Σφακιά ξέρετε τι έλεγε; Άλλο αξία
και άλλο αξίωµα! Εσείς πήρατε αξία από το αξίωµα. Εµείς δίνουµε αξία στο αξίωµα.
Ποιος έκανε κακούργηµα; Αυτός που έδιωξε σε µια βδοµάδα
δυόµισι χιλιάδες ανθρώπους από την πρωτοβάθµια, για να σπρώξει κόσµο στην ιδιωτική πρωτοβάθµια περίθαλψη ή εµείς που από
τον Σεπτέµβρη µέχρι σήµερα µε τον Ανδρέα έχουµε βάλει χίλιους εκατόν είκοσι γιατρούς στο σύστηµα, για να µπορέσουµε να
σώσουµε την καταστροφή την οποία κάνατε;
Ποιος έκανε κακούργηµα; Αυτός που το 2012 µέχρι το 2014
ως πολιτικός προϊστάµενος –και δεν ήσασταν µόνο εσείς- επέτρεψε στο ΚΕΕΛΠΝΟ να σπαταλήσει 3,5 εκατοµµύρια ευρώ –
µαύρο χρήµα!- διαφηµιστικής δαπάνης µε απευθείας αναθέσεις
σε µια σειρά από ΜΜΕ της χώρας;
Ήσασταν και εσείς Υπουργός τότε -όχι µόνο εσείς και ο κ. Λοβέρδος ήταν και ο κ. Βορίδης ήταν- που δώσατε αυτό το χρήµα
για να έχετε πειθήνια όργανα υπεράσπισης των µνηµονίων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι λες, µωρέ;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Την
αλήθεια! Την αλήθεια λέω, κύριε Λοβέρδο!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εµένα στο στόµα σου δεν θα µε βάζεις!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Ποιος έκανε κακούργηµα; Εσείς ή εµείς κάναµε το κακούργηµα
που για πρώτη φορά βάλαµε το ΚΕΕΛΠΝΟ να πάρει κόσµο µε τα
κριτήρια του ΑΣΕΠ, στα οποία ορκιζόσασταν, αλλά οι διορισµοί
γίνονταν µε τα µπιλιετάκια που στέλνατε ως Βουλευτές και ως
Υπουργοί; Με αυτά τα µπιλιετάκια γίνονταν οι διορισµοί και τους
το χαλάσαµε! Και είµαστε περήφανοι που το χαλάσαµε. Και θα
το χαλάσουµε. Και το αλλάξαµε. Και θα το αλλάξουµε.
Και θα το ψάξουµε το ΚΕΕΛΠΝΟ από το 2012 µέχρι το 2014,
γιατί υπάρχει και ένα δάνειο εκεί. Και τι έγινε το δάνειο; Χρησιµοποιήθηκε όντως για τη γρίπη ή µήπως µε υπογραφή του κ. Βενιζέλου, του κ. Λοβέρδου, 36-37 εκατοµµύρια άλλαξαν χαρακτήρα και
δόθηκαν για άλλες ανάγκες του ΚΕΕΛΠΝΟ; Ποιες ήταν οι ανάγκες
αυτές; Αυτές που εξηγούν σήµερα την οµοβροντία των ΜΜΕ της
διαπλοκής εναντίον της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας!
Δηλώνουµε, λοιπόν, καθαρά ότι το νοµοσχέδιο για τις προµήθειες ετοιµάζεται. Το µαύρο σύστηµα, το οποίο χτίσατε εσείς
τριάντα χρόνια, ο Ανδρέας και εγώ, η Κυβέρνησή µας θα το αλλάξει, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει!
Ναι, βάζουµε διοικητικά συµβούλια! Πείτε µου έναν από αυτούς που έχουµε ορίσει τώρα που είναι κοµµατικός εγκάθετος ή
δεν έχει τα προσόντα να διοικήσει ή είναι σαν αυτούς που διορίσατε εσείς, τους οποίους σας έδωσαν µε αλφαβητική κατάσταση
και τους διαλέξατε.
Μας κατηγορείτε ότι αργούµε! Ναι, η δηµοκρατία έχει κόστος.
Διότι εµείς αυτό που είπαµε το εννοούµε και η επιτροπή λειτουργεί και προτείνει δύο ονόµατα και επιλέγουµε µε τον Υπουργό,
εµείς οι δύο. Πείτε για έναν από αυτούς που έχουµε τοποθετήσει
µέχρι τώρα την παραµικρή κουβέντα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε,
κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Πείτε
για ένα από τα νέα µέλη που βάλαµε στο Διοικητικό Συµβούλιο
του ΚΕΕΛΠΝΟ αν έχει ένα ψεγάδι!
Και είπαµε «πολύ καλά, βεβαίως και να έρθει και να το ελέγ-
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ξουµε» και περιµένω να µαζευτούν και κάποια άλλα στοιχεία και
θα έρθω να σας απαντήσω στην ερώτηση –αν δεν την αποσύρετε- και θα τα πούµε όλα από πάνω µέχρι κάτω µε ονόµατα και
διευθύνσεις.
Γιατί τώρα, µε την αλλαγή των διοικήσεων, ανοίγουν και τα
στόµατα. Άνθρωποι που ήταν καπακωµένοι χρόνια, τροµοκρατηµένοι από αυτό το γκανγκστερικό σύστηµα που είχατε στήσει,
τώρα θα µιλήσουν. Θα απελευθερωθούν και τότε θα δούµε πόσα
απίδια βάνει ο σάκος, κύριε Γεωργιάδη. Γι’ αυτό, λοιπόν, να το
θυµάστε αυτό. Άλλο αξία και άλλο αξίωµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δυο λεπτά, κύριε
Γεωργιάδη. Θα σας δώσω τον λόγο, προφανώς, µόνο για τα στοιχεία επί προσωπικού. Δεν θα κάνουµε ολόκληρη συζήτηση. Μόνο
για το προσωπικό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Για το προσωπικό.
Κύριε Υπουργέ, ακούστε να δείτε. Για έναν άνθρωπο που δύο
µέρες προ του δηµοψηφίσµατος έγραφε το περίφηµο tweet ότι
«τα ναι είναι για τις κότες» και τρεις µέρες µετά είπατε ένα τόσο
µεγάλο «ναι» για να γίνεται Υπουργός, να µας κάνετε και υποδείξεις περί τους αξιώµατος και της αξίας πάει πολύ. Προφανώς, ο
αείµνηστος στον οποίο αναφερθήκατε, που δεν είχα την τιµή να
τον γνωρίζω, δεν αναφερόταν σε εσάς.
Δεύτερον, τι εννοείτε «τώρα που µπήκαν αξιοπρεπείς άνθρωποι στο ΚΕΕΛΠΝΟ στο Διοικητικό Συµβούλιο»; Συγγνώµη, το
προηγούµενο Διοικητικό Συµβούλιο ποια κυβέρνηση το είχε διορίσει, ξέρετε; Εσείς! Δηλαδή, τι µας είπατε µόλις τώρα; Ότι το
Διοικητικό Συµβούλιο που διόρισε ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής, σηµερινός Υπουργός Εσωτερικών, ήταν απατεώνες οι
οποίοι συνήργησαν εις το έγκληµα της συγκαλύψεως του ΚΕΕΛΠΝΟ; Αυτό µας είπατε; Να το ξέρουµε. Ο κ. Κουρουµπλής, δηλαδή, µας είπατε, διόρισε στο ΚΕΕΛΠΝΟ απατεώνες.
Αν αυτό που λέτε το λέτε στα αλήθεια λεβέντικα και όχι όπως
συνήθως τα λέτε εσείς µάγκικα για να το πείτε και φεύγετε και
κρύβεστε µετά, οφείλετε να ζητήσετε από τον κ. Κουρουµπλή
εξηγήσεις. Γιατί εάν ο κ. Κουρουµπλής έβαλε εκεί πέρα ανθρώπους απατεώνες, προφανώς αυτό έχει να κάνει και µε τη δική
σας Κυβέρνηση. Ή µήπως όχι;
Τρίτον, δεν ξέρετε τι λέτε και καλό είναι να βγείτε έξω να σας
τα εξηγήσει ο κ. Κατρούγκαλος ο οποίος µπορεί ως Υπουργός
να τα έχει κάνει θάλασσα, αλλά ως δικηγόρος προφανώς είναι
καλός. Ακούστε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Προκαλείτε και άλλο. Θα πω και άλλα ονόµατα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να πείτε ό,τι θέλετε.
Πήρατε στο γραφείο σας τους φακέλους των ιατρών. Ο
Υπουργός δεν έχει δικαίωµα να το κάνει αυτό. Ο Υπουργός µπορεί να ζητήσει από το ΣΕΥΠ και να διατάξει έλεγχο, αν θεωρεί
ότι έχει γίνει κάποια παράβαση. Μπορεί να διατάξει επανάληψη
του διαγωνισµού. Μπορεί να διατάξει ακύρωση του διαγωνισµού
και νέο διαγωνισµό. Τι δεν µπορεί να κάνει ο Υπουργός; Και επικαλούµαι τον κ. Κατρούγκαλο που είναι µπροστά. Να πάρει τους
φακέλους των ανθρώπων στο γραφείο του και να αρχίζει να τους
βλέπει. Γιατί δεν µπορεί; Γιατί αυτό εµπίπτει στο νόµο περί ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. Δεν είχατε, κοινώς, τη νοµική
εξουσιοδότηση να το κάνετε. Αυτό µε απλά ελληνικά είναι φυλακή. Καταλάβατε;
Όποιος από αυτούς τους ιατρούς σας κάνει µήνυση –και φαντάζοµαι θα σας κάνουν όλοι- ή αν αυτοί εδώ σας ψηφίσουν για
να πάτε σε εξεταστική επιτροπή, θα πάτε φυλακή. Αν δεν το κάνουν αυτοί, θα το κάνουµε εµείς όταν έρθουµε, µην ανησυχείτε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θα
αργήσετε πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και θα το κάνουµε µην
έχετε καµµία αµφιβολία. Σας το λέω για να ζήσετε την ελευθερία
σας που προλαβαίνετε.
Ακούστε τώρα για να ξέρετε, γιατί έχετε κάνει κακούργηµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εξόφθαλµο και το έχετε παραδεχτεί και δεν σας γλιτώνει κανένας, ούτε οι µαγκιές σας. Έχετε συνηθίσει, κύριε Υπουργέ, να
λέτε µε υπερηφάνεια ότι τηρείτε διπλά βιβλία, να µην παθαίνετε
τίποτα ως δήµαρχος που λέτε µε υπερηφάνεια ότι τηρείτε διπλά
βιβλία, αλλά αυτή σας η µαγκιά θα περάσει σε λίγο. Ξέρετε γιατί;
Γιατί ακόµα και στην Κρήτη, ακόµα και στα Χανιά που πήρατε τα
µεγαλύτερα σας πανελλαδικά ποσοστά και στο δηµοψήφισµα και
στις εκλογές, µέχρι και εκεί σε λίγο ο κόσµος θα αρχίσει να πληρώνει αυτά που ψηφίσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Κύριε Γεωργιάδη, κλείστε σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω.
Τον νόµο µου για την πρωτοβάθµια, αν και Υπουργός, ούτε τον
έχετε διαβάσει. Γιατί, εάν τον είχατε διαβάσει, θα ξέρατε ότι για
όλους τους ιατρούς που έφυγαν από το σύστηµα –τους δυόµισι
χιλιάδες- µπορούσαν να κάνουν επί τόπου –δεν έκανα γιατί
έφυγα από Υπουργός- δυόµισι χιλιάδες προσλήψεις. Και µέσα ο
νόµος τι έλεγε; Χίλιοι εκατό επικουρικοί και χίλιοι πεντακόσιοι οικογενειακοί ιατροί. Αυτούς δεν τους έχετε προσλάβει ακόµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τι
λέτε τώρα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Έχετε προσλάβει οικογενειακούς ιατρούς και δεν το ήξερα; Αυτές οι προσλήψεις είναι
από το δικό µου νόµο, νόµο που δεν ξέρετε γιατί είστε µάλλον
και εντελώς αγράµµατος, διότι είναι αδιανόητο να είσαι στη
Βουλή και να µην ξέρετε τον νόµο, αν και Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα, κύριε Πολάκη, για να
κλείσω, άνθρωποι πεθαίνουν στις µονάδες εντατικής θεραπείας
σήµερα γιατί δεν βρίσκουν κρεβάτια; Το κόστος της δηµοκρατίας
που αναφέρατε είναι ψάχνουν οι συγγενείς και φίλοι κρεβάτια
για το δικό τους άνθρωπο και να µην βρίσκουν, γιατί ο διαγωνισµός ακυρώθηκε επειδή εσείς παρανοµήσατε;
Το βράδυ κοιµάστε, κύριε Πολάκη, γι’ αυτούς που πεθαίνουν
επειδή δεν βρίσκουν κρεβάτι εξαιτίας σας;
Ευχαριστώ πολύ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν ντρέπεσαι να µιλάς για θανάτους!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επτά χιλιάδες αυτοκτονίες! Να σταµατήσεις. Πετάγεσαι; Δεν ντρέπεσαι;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Παίζεις µε τον θάνατο εδώ µέσα στη
Βουλή. Άντε, ντροπή πια! Υπάρχει κι ένα όριο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ,
µισό λεπτό, θα σας δώσω τον λόγο. Προηγείται όµως ο κ. Λοβέρδος. Ακούστηκε το όνοµά του µε έναν τρόπο που µάλλον
θέλει να απαντήσει.
Κύριε Λοβέρδο, σας ακούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ήταν ώρα για αυτήν τη σύγκρουση. Θα έχουµε άλλες ευκαιρίες, ειδικά όταν θα έρθει ο φάκελος Πολάκη στη Βουλή από
την εισαγγελία. Εκεί θα τα πούµε.
Σου συνιστώ να πλένεις το στόµα σου όταν µιλάς για µένα και
όταν µ’ αναφέρεις. Εσύ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Βρε σεις, στη
Βουλή είµαστε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Σε
µένα µιλάς;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχω ζήσει τον τελευταίο χρόνο των
πρώτων µου εφηβικών χρόνων στη δικτατορία. Τους ΕΚΟΦίτες
σαν και σένα τους έζησα. Τώρα στη δηµοκρατία δεν φτουράς,
όσο και να βρίσεις, όσο και να πεις.
Κύριε Πρόεδρε, προτείνω στον συνάδελφο που τώρα κάθεται
σε υπουργικά έδρανα να σκεφτεί τι λέει, να σκεφτεί τι κάνει, να
σκεφτεί σε ποιους απευθύνεται και να προσέχει πώς µιλάει.
Έχουµε τιµήσει την εντολή του ελληνικού λαού αρκετές φορές.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 7 ΜΑΪΟΥ 2016

Είµαστε εδώ, έχουµε τιµήσει τον ελληνικό λαό που µας έστειλε,
έχουµε ιδρώσει ως Υπουργοί, έχουµε µατώσει, έχουµε υποστεί
τους τραµπούκους και έχουµε το µέτωπό µας καθαρό. Μισές
κουβέντες, άδειες κουβέντες, λεξούλες και φρασούλες σαν κι
αυτές, τις επιστρέφουµε. Ή θα ζητήσεις συγγνώµη ή σε ό,τι µε
αφορά…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εννοείται πως όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην απαντάτε
τώρα, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σε ό,τι µε αφορά, τους ΕΚΟΦίτες στη
δικαιοσύνη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο. Πολύ σύντοµα και να µην ανοίξουµε νέο κύκλο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τους
χαρακτηρισµούς περί ΕΚΟΦιτών σάς τους επιστρέφω, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άντε ρε, φύγε από δω.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Και
το χέρι σας να το κουνάτε εκεί που σας παίρνει. Όχι σε µένα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχουµε δηµοκρατία και τη σεβόµαστε… (δεν ακούστηκε).
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Φυσικά και έχουµε δηµοκρατία. Αυτό που σου λέω!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν µπορείς να µε δείρεις!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Άλλον κατήγγειλε ο ΟΗΕ για την διαπόµπευση των οροθετικών
και όχι εµένα. Γι’ αυτό, το χεράκι να το κουνάς αλλού. Και
επειδή…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είσαι ψεύτης και συκοφάντης.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Και
εσύ είσαι ψεύτης και συκοφάντης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Άντε, ρε. Τελευταία φορά που σου
απευθύνοµαι.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Επειδή είχατε τη συγκεκριµένη διαδροµή, γι’ αυτό σας έστειλε ο
ελληνικός λαός στη θέση που είστε τώρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είµαστε εδώ. Εσείς που θα είστε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Και
µια κουβέντα για το συγκεκριµένο: Εννοείται ότι ως Υπουργός
έχω το δικαίωµα να ελέγξω από έναν µηχανισµό τον οποίον…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εδώ,
εδώ, σε µένα απευθύνεσαι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πάρ’ τον δικηγόρο να σε
γλιτώσει από τη φυλακή.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Άσε
τον δικηγόρο. Σου χρειάζεται δικηγόρος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην κάνουµε διάλογο, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: … (δεν ακούστηκε).
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κατά
τη γνώµη σου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γεωργιάδη,
µη διακόπτετε, σας παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εννοείται ότι ως πολιτικός προϊστάµενος και για τη νοµιµότητα…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να µας πει ο κ. Ξανθός.
Τους είδατε, κύριε Ξανθέ; Σιγά µη µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γεωργιάδη,
σας παρακαλώ!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εννοείται ότι είχα το δικαίωµα να δω αν εφάρµοσαν αυτό το οποίο
τους είπα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφού είχατε το δικαίωµα,
να µας πει. Και να τους είδε, τώρα δε θα πει. Να πάει και αυτός
µέσα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γεωργιάδη,
σας παρακαλώ!
Κύριε Πολάκη, κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε, παρακαλώ.
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μοιράζεις φυλακές; Τι είσαι; Κανένας ταγµατάρχης; Μοιράζεις φυλακές;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν µοιράζω. Εσύ θα
µπεις φυλακή! Εσύ! Εκεί σου αξίζει. Για τις µαγκιές που πουλάς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καθίστε, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, παρεκτρέπεστε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Άκουσε Γεωργιάδη. Λοιπόν, άκουσε: Το επαναλαµβάνω και θα
ακουστεί όσο κι αν δεν αρέσει: Εννοείται ότι ζήτησα να δω τον
κατάλογο της µοριοδότησης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τον κατάλογο; Τους φακέλους.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Περίµενε. Δεν κρύβω τίποτα εγώ. Μη στενοχωριέσαι.
Ζήτησα τον κατάλογο της µοριοδότησης. Και φαινόταν πασιφανώς ότι δεν εφάρµοσαν τα κριτήρια του ΑΣΕΠ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και τι έκανες µετά;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ζητήσαµε, λοιπόν, τους φακέλους, για να δούµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Λάθος! Δεν έχεις δικαίωµα να ζητήσεις φακέλους.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κατά
τη γνώµη σου λάθος. Όχι, θα αφήσω…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μπορούσες να διατάξεις
ακύρωση του διαγωνισµού σου λέω. Τι δεν καταλαβαίνεις;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ε, όχι
θα αφήσω τον παρακρατικό µηχανισµό που είχατε στήσει για να
διορίσει µε τον ίδιο τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κλείστε, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μισό
λεπτό. Αυτό πρέπει να ακουστεί. Εννοείται πως δεν θα αφήναµε
τον παρακρατικό µηχανισµό τον οποίον είχαν στήσει εκεί µέσα
είκοσι χρόνια να διορίσει µε τον τρόπο…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τον Κουρουµπλή; Τον
Κουρουµπλή;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Όχι.
Το διοικητικό συµβούλιο…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Του Κουρουµπλή ήταν το
συµβούλιο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Άσε
τον Κουρουµπλή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο Κουρουµπλής ήταν
εκεί! Εγώ το διόρισα;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Άσε
τον Κουρουµπλή και σταµάτα. Να µην µιλήσουµε για τους προηγούµενους!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ τον έβαλα τον κ. Γιαννόπουλο; Εγώ τον έβαλα; Εσείς τον βάλατε!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Το
ξέρω. Το ξέρω πολύ καλά. Εµείς τον βάλαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, αλλά πρέπει
να…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παρακρατικός µηχανισµός είναι ο κ. Γιαννόπουλος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γεωργιάδη,
σας παρακαλώ.
Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Παρακρατικός µηχανισµός είναι ένα πράγµα που υπάρχει εκεί µέσα
από το 1994. Έχει εξυπηρετήσει και τον δικό σας µηχανισµό και
τον µηχανισµό του ΠΑΣΟΚ, που κυβερνούσε εκείνα τα χρόνια.
Όπως ξέρεις, εάν έχεις διαβάσει και καθόλου, υπάρχει και η
αυτονόµηση των µηχανισµών. Και πρέπει κάποια διοικητικά συµβούλια να ανταποκρίνονται στο πολιτικό σχέδιο που έχει η πολιτική ηγεσία. Τους λες, λοιπόν, να εφαρµόσουν απόφαση του
Αρείου Πάγου, η οποία παραπέµπει κάποιους ανθρώπους για κακουργήµατα και δεν το εφαρµόζουν, για διάφορους λόγους.
Μπορεί να φοβήθηκαν. Μπορεί να το εκτίµησαν διαφορετικά.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς θα συγκρουστούµε µε αυτό το πράγµα. Πάρτε το χαµπάρι.
Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, εµείς µε αυτό θα συγκρουστούµε
και θα το αλλάξουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε
Υπουργέ. Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Και
εννοείται ότι δεν θα αφήναµε να διορίσουν µε ογδόντα οκτώ
λάθη στους διακόσιους δέκα πέντε υποψήφιους. Αυτό κάναµε.
Και αυτό δεν λέτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τα λάθη εσείς τα βρήκατε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ναι,
εµείς τα βρήκαµε, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Τα λέτε, δεν τα….(δεν
ακούστηκε).
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Και
όταν ξανακάθισαν και το είδαν, ο πίνακας ο οποίος προέκυψε
ήταν κατά 100% αυτός τον οποίο –ναι!- διορθώσαµε εµείς. Και
µην έχετε τέτοιες αυταπάτες. Ο διαγωνισµός δεν θα ακυρωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Έχω
δουλέψει δώδεκα χρόνια σε µονάδες εντατικής θεραπείας και
έχω πραγµατική ευαισθησία για τις µονάδες και όχι ψεύτικη και
πελατειακή, που έχετε εσείς. Το ξέρω πολύ καλά το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θα
δηµιουργήσουµε εκατόν είκοσι κρεβάτια εντατικής θεραπείας,
όχι εξήντα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πότε;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Πολύ
σύντοµα, κύριε Γεωργιάδη. Σε περίπου είκοσι µε είκοσι πέντε
µέρες θα ανοίξουν. Εδώ θα είµαστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σε είκοσι πέντε µέρες!
Απαντήσατε. Το δέχοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούµε πολύ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θα
ξαναβρεθούµε όµως…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θα παραιτηθείτε εάν δεν
είναι σε είκοσι πέντε ηµέρες τα κρεβάτια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, σας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

παρακαλώ!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εγώ
θα παραιτηθώ; Αν τους έχουµε διορίσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Γεωργιάδη,
τι κάνουµε τώρα;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αν δεν είναι σε είκοσι
πέντε µέρες τα κρεβάτια, θα παραιτηθείς από Υπουργός;
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εσύ
θα παραιτηθείς από Βουλευτής;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τώρα, κύριε
Υπουργέ…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι, τώρα εγώ κάνω
έλεγχο. Θα παραιτηθείς αν δεν γίνει; Τώρα σου κάνω έλεγχο!
Εσύ αναλαµβάνεις!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Μπράβο. Εµείς και θα τα ανοίξουµε…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σε είκοσι πέντε µέρες εδώ
για τις ΜΕΘ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχει ολοκληρωθεί
η συζήτηση!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εσείς
θα παραιτηθείτε από Βουλευτής;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ θα είµαι εδώ σε είκοσι πέντε ηµέρες και θα κάνω ερώτηση για τις ΜΕΘ. Μην αποφύγεις όµως τις ερωτήσεις. Μην κρύβεσαι!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Εσύ
πού θα κρυφτείς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχει ολοκληρωθεί
η συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 0.06’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Κυριακή 8 Μαΐου 2016 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του
Σώµατος νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήµατος - Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

