ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ’
Παρασκευή 4 Νοεµβρίου 2016
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 1533
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 91ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Ξυλοκάστρου, τα εκπαιδευτήρια Πάνου του Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας και µαθητές από το Γυµνάσιο Σκάλας Λακωνίας, σελ. 1541, 1544, 1563, 1567
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1534, 1535, 1537, 1541,
1546, 1547, 1548, 1549, 1553, 1554, 1556, 1561, 1562, 1563,
1564,1565, 1566
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 1553, 1554
5. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 4-11-2016
ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη, σελ. 1563
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 7 Νοεµβρίου 2016, σελ. 1533
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απαξίωση της Ρόδου από την ακύρωση
της ίδρυσης του Τµήµατος Διοίκησης Τουρισµού µε έδρα τη
Ρόδο και αγγλόφωνων τµηµάτων τουριστικών σπουδών που
θα απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές µε δίδακτρα, σελ.
1535
β) Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
i. σχετικά µε τις κυβερνητικές υποσχέσεις για τη µοναδική
βιοµηχανία λιπασµάτων στην Ελλάδα, σελ. 1537
ii. σχετικά µε τους εκατόν ογδόντα (180) εργαζόµενους του
εργοστασίου λιπασµάτων Νέας Καρβάλης στη Περιφερειακή
Ενότητα Καβάλας που εδώ και πέντε µήνες βρίσκονται σε
αγωνιστικές κινητοποιήσεις, σελ. 1537
3. Συζήτηση της υπ’ αριθµόν 5/5/21-10-2016 επίκαιρης επερώτησης της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και δεκαπέντε Βουλευτών του
Κόµµατός της, προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα: «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα»,
σελ. 1541 - 1567
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ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 1549, 1556

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
σελ. 1556
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 1534, 1537
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 1546
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 1541, 1546, 1547, 1548,
1549, 1553, 1554
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 1561
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
σελ. 1556, 1561, 1562, 1563,
1564, 1566
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ’
Παρασκεύη 4 Νοεµβρίου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 4 Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.06’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 3-11-2016
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΙΘ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης 3
Νοεµβρίου 2016 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη συνεργασία στους τοµείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στη συζήτηση
των επίκαιρων ερωτήσεων, έχω την τιµή να ανακοινώσω το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Δευτέρας 7 Νοεµβρίου 2016.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 155/31-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις δεσµεύσεις της
Κυβέρνησης ώστε να µην ανασταλούν οι µισθολογικές ωριµάνσεις και προαγωγές στο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας και
των Ενόπλων Δυνάµεων.
2. Η µε αριθµό 164/1-11-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τις έντονες
βροχοπτώσεις στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 156/31-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των συντάξεων των ενστόλων από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, µετά την ένταξή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
2. Η µε αριθµό 133/18-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση των
κόκκινων δανείων της πρώην ΑΤΕbank, κατά άδικο τρόπο για
τους οφειλέτες της.
3. Η µε αριθµό 131/17-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βου-

λευτή Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ηλία
Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη
νοµοθετική ρύθµιση για επέκταση εγκεκριµένων εξόδων πέραν
των νοσηλίων.
4. Η µε αριθµό 96/14-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το εύρος χρήσης
της τηλεϊατρικής στην Ελλάδα.
5. Η µε αριθµό 127/18-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα της στέγασης των
σπουδαστών στο ΤΕΙ Ηπείρου.
6. Η µε αριθµό 62/10-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου
προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την εκτόπιση τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων
εξήντα εννέα τέκνων Ελλήνων από τους βρεφονηπιακούς σταθµούς.
7. Η µε αριθµό 85/11-10-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Σάκη Βαρδαλή προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του αντικαρκινικού Νοσοκοµείου «Θεαγένειο»
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η τρίτη µε αριθµό 162/1-11-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα προς τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την καταστολή και τις διώξεις
των αγωνιζόµενων µαθητών, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του Βουλευτή.
Θα συζητηθούν συνολικά τρεις επίκαιρες ερωτήσεις, όπως
µας ενηµερώνει ο κ. Καλογήρου, ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης. Δεν θα συζητηθούν λόγω κωλύµατος των αρµοδίων
Υπουργών και θα επαναπροσδιοριστούν για συζήτηση οι εξής
επίκαιρες ερωτήσεις.
Η πρώτη µε αριθµό 160/1-11-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μαρίας Τριανταφύλλου προς τον
Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την
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ολοκλήρωση του έργου της µαρίνας Μεσολογγίου, δεν θα συζητηθεί λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων της Αναπληρώτριας
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Κουντουρά.
Η τρίτη µε αριθµό 157/31-10-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού Χαλκιδικής του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Σωτηρίας Βλάχου προς τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας, σχετικά µε το άµεσο κλείσιµο συνόρων, φύλαξη από τις
Ένοπλες Δυνάµεις και δηµοψήφισµα για το λαθροµεταναστευτικό ζήτηµα, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού
κ. Δρίτσα. Έχει προγραµµατισµένη ευρεία σύσκεψη επιτελών
στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Η πρώτη µε αριθµό 154/31-10-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Κατσανιώτη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη νότια χάραξη στην Πατρών – Πύργου, δεν
θα συζητηθεί λόγω φόρτου εργασίας του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύου κ. Σπίρτζη.
Η δωδέκατη µε αριθµό 69/10-10-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικολάου
Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, σχετικά µε την πρόταση ανάσα για τα κόκκινα δάνεια
δεν θα συζητηθεί.
Η έβδοµη µε αριθµό 121/18-10-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Κοζάνης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Θεοφύλακτου προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την πρόσληψη εργατικού προσωπικού στη λιγνιτική µονάδα «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V» µε διαφανή κριτήρια από τα µητρώα του ΟΑΕΔ, δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος του Υπουργού ο οποίος βρίσκεται εκτός Αθηνών.
Η όγδοη µε αριθµό 119/18-10-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Θεοχάρη
Θεοχάρη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις ελλείψεις σε
ιατρικά µηχανήµατα που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή
των ασθενών, δεν θα συζητηθεί λόγω φόρτου εργασίας του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Πολάκη.
Η δέκατη τρίτη µε αριθµό 26/3-10-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Λακωνίας κ. Λεωνίδα
Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την διαδικασία επιλογής διευθυντών στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ), δεν
θα συζητηθεί λόγω φόρτου εργασίας του Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Πολάκη.
Η δεύτερη µε αριθµό 165/1-11-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Εύβοιας του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε το ζήτηµα
τεραστίων οικολογικών διαστάσεων της παραµονής φορτίου εκατόν δεκατεσσάρων τόνων υδραργύρου στον Ασπρόπυργο, δεν
θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας. Αρµόδιο Υπουργείο είναι
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η ενδέκατη µε αριθµό 79/11-10-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Α’
Αθηνών του Ποταµιού κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ανάπλαση του
ρέµατος Πικροδάφνης στο Νοµό Αττικής, δεν θα συζητηθεί λόγω
ανειληµµένων υποχρεώσεων του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Τσιρώνη.
Η τέταρτη µε αριθµό 152/31-10-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Ευσταθίου
Παναγούλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το αν
επέστρεψαν ο Υπουργός Οικονοµικών και τα συγγενικά του πρόσωπα τα χρήµατά τους στις ελληνικές τράπεζες, όπως ο ίδιος
προέτρεψε τους Έλληνες για να αρθούν τα capital controls, δεν
θα συζητηθεί.
Η πέµπτη µε αριθµό 117/17-10-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Εύβοιας του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την σκανδαλώδη πώληση της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» έναντι του
ευτελούς τιµήµατος των 45 εκατοµµυρίων ευρώ.
Η έκτη µε αριθµό 123/18-10-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου της Βουλευτού Β’ Πειραιώς της Ένωσης Κεντρώων κ. Θεοδώρας Μεγαλοοικονόµου προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση του παρεµπορίου στους Δήµους Πειραιά, Περάµατος, Κορυδαλλού, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, δεν θα
συζητηθεί λόγω εγκαινίων των κεντρικών γραφείων της Ειδικής
Γραµµατείας Ιδιωτικού Χρέους από τον κ. Σταθάκη.
Η δέκατη µε αριθµό 59/10-10-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια προς τον Υπουργό Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τη µείωση της εθνικά κυρίαρχης απονοµής δικαιοσύνης µέσω της επικύρωσης της συµφωνίας CETA µεταξύ Καναδά και Ε.Ε, δεν θα συζητηθεί λόγω
εγκαινίων των κεντρικών γραφείων της Ειδικής Γραµµατείας
Ιδιωτικού Χρέους από τον κ. Σταθάκη.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κυρία Ζαρούλια, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατ’ αρχάς πριν αναφερθώ σε αυτή την
επίκαιρη ερώτηση που δεν είναι πλέον επίκαιρη, γιατί έχουν παρέλθει τρεις εβδοµάδες, θέλω να κάνω µία καταγγελία.
Στη Θράκη, Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καλούν σε παράνοµες συγκεντρώσεις κατά του τρίτου πολιτικού κόµµατος της χώρας. Το
γεγονός ότι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα συµµετάσχουν σε µία παράνοµη ενέργεια, δεν είναι προφανώς κάτι το καινούργιο. Το
πραγµατικά καινούργιο της υποθέσεως είναι ότι προαναγγέλλουν τη συµµετοχή τους σε µια έκνοµη ενέργεια και είναι απορίας άξιο, πως ακόµη δεν έχει παρέµβει κάποιος εισαγγελέας.
Ανάµεσα στα άλλα κατάπτυστα και συκοφαντικά η ανακοίνωσή
τους καταλήγει λέγοντας ότι: «Το Σάββατο 5 Νοεµβρίου στις
17.00’ συµµετέχουµε στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βουλευτές: Χουσεΐν Ζεϊµπέκ, Στάθης Γιαννακίδης,
Γρηγόρης Στογιαννίδης».
Η Χρυσή Αυγή έχει εκδηλώσεις ως νόµιµο πολιτικό κόµµα. Δεν
έχει κανένας το δικαίωµα να παρεµποδίζει τις εκδηλώσεις νόµιµου πολιτικού κόµµατος.
Τώρα θέλω να πω δυο λόγια για την ερώτηση αυτή, η οποία
όπως σας είπα, έχει κατατεθεί από τις 10 Οκτώβρη και δεν είναι
πλέον επίκαιρη, διότι ό,τι ήταν να γίνει, ήταν να γίνει στις 28
Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.
Θέλω, όµως, να σταθώ σε δύο σηµεία της οµιλίας του κ. Σταθάκη µέσα στην επιτροπή πριν πάει για τη συµφωνία αυτή, ο
οποίος ανέφερε –και υπάρχουν στα Πρακτικά- ότι η πλήρης εφαρµογή της συµφωνίας προϋποθέτει την έγκριση από το σύνολο των εθνικών κοινοβουλίων. Ευτυχώς είδαµε ότι το κοινοβούλιο της Βαλονίας το σταµάτησε αυτό.
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αντιθέτως, δεν προτίµησε ούτε να
απέχει ούτε να εκφέρει αντίρρηση αλλά προτίµησε να συναινέσει. Αυτό σηµαίνει ότι είναι υποτελής στον ξένο παράγοντα, διότι
δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό. Θα µπορούσε, δηλαδή,
η Ελλάδα να το έχει σταµατήσει.
Πάει, λοιπόν, ένας Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ a priori, να υπογράψει µια συµφωνία, για την οποία ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει
κάτι και δεν έχει έρθει στη Βουλή να συζητηθεί στα κόµµατα,
όπως έχω ζητήσει, µε αυξηµένη πλειοψηφία, διότι άπτεται της
εθνικής κυριαρχίας του κράτους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κυρία
Ζαρούλια.
Το πρώτο, βέβαια, µέρος της οµιλίας σας δεν αφορά την σηµερινή συνεδρίαση. Την αφορά µόνο η ερώτηση. Επαναλαµβάνω
ότι το πρώτο µέρος, δεν αφορά την συζήτηση των επίκαιρων
ερωτήσεων.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Δεν αφορά, απλά θα ήθελα να καταγγείλω
ότι δεν έχει έρθει να συζητηθεί. Τώρα πια δεν είναι επίκαιρη η
ερώτηση. Θα ήθελα να στηλιτεύσω ότι οι µεθοδεύσεις αυτές...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είπα για τα γεγονότα της Θράκης.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Αυτή είναι µια καταγγελία που έπρεπε να
ακουστεί, διότι έχουµε νόµιµες πολιτικές συγκεντρώσεις σαν νόµιµο πολιτικό κόµµα που είµαστε. Μιας και αναφέρεστε σε αυτό,
θέλω να σας πω ότι δεν έχει κανείς το δικαίωµα, να παρεµποδίζει
το τρίτο πολιτικό κόµµα της χώρας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν σας είπα αυτό, κυρία Ζαρούλια. Είπα ότι η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων, δεν έχει σχέση µε αυτό το θέµα.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Δεν µου λέτε, έχω πουθενά αλλού να
κάνω την καταγγελία; Μήπως µας βγάζουν τα κανάλια και δεν το
ξέρω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δεν είπα αυτό. Είπα ότι η συνεδρίαση αυτή δεν είναι αρµόδια για να συζητηθεί το
θέµα αυτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ναι. Εγώ καταγγελία κάνω, για να τα ακούσει αυτός που πρέπει να τα ακούσει και να αναλάβει τις ευθύνες του.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Θα συζητηθεί η ένατη µε αριθµό 63/10-10-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας
Δηµοκρατίας, κ. Εµµανουήλ Κόνσολα προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την απαξίωση της
Ρόδου από την ακύρωση της ίδρυσης του Τµήµατος Διοίκησης
Τουρισµού µε έδρα τη Ρόδο και αγγλόφωνων τµηµάτων τουριστικών σπουδών, που θα απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές
µε δίδακτρα.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Αναγνωστοπούλου.
Κύριε Κόνσολα, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω την Υπουργό, για τη δυνατότητα που µας δίνει σήµερα µε την παρουσία της, να συζητήσουµε ένα πολύ σηµαντικό
θέµα.
Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά ότι είναι άκρως
επίκαιρη αυτή η ερώτηση, αφού διαλαµβάνονται στην χώρα διαδικασίες, που αφορούν τον εθνικό διάλογο για την παιδεία αλλά
κυρίως την προσπάθεια της Κυβέρνησης να οριστικοποιήσει και
να εδραιώσει µια συζήτηση και µια απόφαση προηγούµενης κυβέρνησης, σε σχέση µε την τουριστική σχολή σε επίπεδο ΑΕΙ για
τον τουρισµό.
Είναι άκρως επίκαιρη, κύριε Πρόεδρε, αυτή η ερώτηση, γιατί,
δυστυχώς, οι εξελίξεις έρχονται να καλύψουν αποφάσεις προηγούµενης κυβέρνησης τον Νοέµβριο του 2014, όπου τότε µε
έναν πολύ συγκεκριµένο τρόπο και µετά από συζήτηση διεξοδική
αποφάσισε η ελληνική πολιτεία να ιδρύσει σχολές τουρισµού σε
επίπεδο ΑΕΙ τόσο στους κόλπους του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
όσο και στους κόλπους του Πανεπιστηµίου της Κρήτης, δύο σχολές ΑΕΙ που αφορούσαν ελληνόφωνο και αγγλόφωνο τµήµα αντίστοιχα στην Ρόδο και στην Κρήτη.
Δυστυχώς, όµως, ξέρετε ότι οι διαδικασίες τότε της εκλογής
Προέδρου της Δηµοκρατίας έριξαν την προηγούµενη κυβέρνηση
και δεν προχώρησαν µε ολοκλήρωση διαδικασιών προεδρικών
διαταγµάτων και διαπιστωτικών πράξεων, µε αποτέλεσµα οι δεσµεύσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να µην µπορέσουν να υλοποιηθούν σε ό,τι αφορά το διδακτικό επιστηµονικό
προσωπικό, τους πόρους και τις υπόλοιπες διαδικασίες για την
ίδρυση αυτών των σχολών.
Κυρία, ξέρω ότι είστε έµπειρη πανεπιστηµιακός. Αντιλαµβάνεστε και εσείς τη συνέχεια του κράτους; Θέλω να σας θυµίσω ότι
εκείνη η προσπάθεια ήταν ένα καθολικό αίτηµα όλων των φορέων της Δωδεκανήσου και του νησιού. Θα καταθέσω στα Πρακτικά την οµόθυµη απόφαση των φορέων της περιοχής, προκειµένου να στηρίξουν εκείνη την προσπάθεια.
Πλην, όµως, αυτό είναι ένα πρόβληµα, που αφορά την χώρα
γενικότερα, τη µοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν υπάρχει
ΑΕΙ τουρισµού, µια χώρα όπου έχουµε θέσει τον τουρισµό, ως
προµετωπίδα ανάπτυξης και προοπτικής εξόδου από την κρίση.
Εκείνη η προσπάθεια καθυστέρησε, λοιπόν, δύο χρόνια τώρα και
δυστυχώς βρισκόµαστε στην αδιέξοδη κατάσταση η οµόφωνη
απόφαση της πρυτανικής αρχής το προηγούµενο διάστηµα, να
έρχεται να καλύπτεται µε νέα απόφασή της, προκειµένου να
ιδρυθεί το τµήµα αυτό όχι στη Ρόδο αλλά στη Χίο.
Θέλω, λοιπόν, να σας παρακαλέσω να µου πείτε, εάν εσείς
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γνωρίζετε αυτή τη διαδικασία και την απόφαση, εάν η Κυβέρνηση
έχει συνδράµει προς αυτή την κατεύθυνση και γιατί δεν προχώρησε µέχρι τώρα επί δύο χρόνια η προηγούµενη απόφαση της
πολιτικής ηγεσίας, για να προχωρήσει στην ίδρυση στα τµήµατα
αυτά που έχουµε πει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια
Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, αυτή είναι µια καλή ερώτηση και για το ειδικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα τµήµατα τουριστικών
σπουδών αλλά και για το γενικότερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η ίδρυση νέων τµηµάτων στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.
Κατ’ αρχάς θέλω να πω ότι για το τµήµα ειδικού ενδιαφέροντος, το αγγλόφωνο τµήµα στη Ρόδο, πάρθηκε µια απόφαση
χωρίς προϋποθέσεις. Όταν λέω «χωρίς προϋποθέσεις», όχι τις
συγκεκριµένες προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένα τµήµα για
να ανοίξει αλλά και τις γενικότερες προϋποθέσεις συζήτησης,
για το αν σε αυτή τη χώρα θα φτιάξουµε µέσα στα πανεπιστήµια
αγγλόφωνα τµήµατα πρώτου κύκλου σπουδών µε δίδακτρα.
Αυτή η συζήτηση δεν έγινε καθόλου και αποφασίστηκε εν µία
νυκτί, όπως έχουµε ξαναδεί άπειρες φορές, να γίνουν τµήµατα
σε συγκεκριµένα µέρη, για λόγους -το καταλαβαίνω πολύ καλάτουριστικούς κ.λπ..
Εδώ υπάρχει ένα µείζον ζήτηµα, κύριε συνάδελφε, το οποίο
αντιµετωπίζουµε και µε τα µεταπτυχιακά προγράµµατα. Το Σύνταγµα λέει ότι έχουµε δηµόσια και δωρεάν παιδεία. Κατά παρέκκλιση του Συντάγµατος το Συµβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε το 2012, ότι στα µεταπτυχιακά δύνανται να υπάρχουν δίδακτρα και αυτά πολύ χαµηλά και τα αποφασίζει ο κοινός νοµοθέτης.
Επειδή τον τελευταίο καιρό γίνεται µια συζήτηση σχετικά µε
το Συµβούλιο της Επικρατείας, για το αν το σεβόµαστε ή όχι, εγώ
βλέπω µια καταστρατήγηση και του Συντάγµατος και της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας για αυτά τα θέµατα. Κανένας κοινός νοµοθέτης δεν αποφασίζει τίποτα. Έρχονται τα
ιδρύµατα µόνα τους, βάζουν ό,τι δίδακτρα θέλουν, και στη συγκεκριµένη περίπτωση χωρίς να υπάρχει καµµία γενικότερη συζήτηση, ανοίγουµε στη µέση έτσι του καλού καιρού τµήµατα; Δεν
ανοίγουν έτσι ούτε για ακαδηµαϊκούς λόγους και πολύ περισσότερο όταν προβλέπουν δίδακτρα.
Κύριε Κόνσολα, θα σας πω ότι ακόµα και σε σκληρά νεοφιλελεύθερες χώρες, όπως είναι η Ολλανδία, για να ανοίξει σε µεταπτυχιακό όχι προπτυχιακό επίπεδο, ξενόγλωσσο, αγγλόφωνο
πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών για ξένους φοιτητές µε δίδακτρα, και µάλιστα υψηλά, υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας,
που έχει συντάξει το Υπουργείο Παιδείας και τον οποίο υπογράφουν τα πανεπιστήµια για να µπορούν να το κάνουν, διαφορετικά
θα έχουµε µια ανεξέλεγκτη εµπορευµατοποίηση µέσα στο δηµόσιο αγαθό που είναι τα ανώτατα ιδρύµατα.
Για τη συγκεκριµένη περίπτωση της Ρόδου και της Κρήτης
εµείς είµαστε σε συνεχείς συζητήσεις, γιατί πρέπει να έχουµε
έναν στρατηγικό σχεδιασµό. Είµαστε σε συνεχείς συζητήσεις µε
την κ. Κουντουρά, µε το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, για αναβάθµιση των τουριστικών σχολών και ένταξή
τους στα πανεπιστήµια. Αυτή η συζήτηση γίνεται, κυρίως, για την
Ρόδο και για τον Άγιο Νικόλαο και γίνεται συντονισµένα, για να
µπορέσουµε να έχουµε ένα σχεδιασµένο χάρτη.
Θέλω να σας πω ότι δεν έχει να κάνει τίποτα µε τη Χίο. Έχω
βαρεθεί -το λέω αλήθεια- επί έναν χρόνο να έχουµε τοπικές συγκρούσεις, για το αν θα ιδρυθεί ή δεν θα ιδρυθεί κάτι. Της Χίου
είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση. Στη Χίο υπήρξε τµήµα και
το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» το έκλεισε έτσι στα καλά του καθουµένου.
Είναι άλλη περίπτωση. Ας µη βάζουµε σύγκρουση µεταξύ Ρόδου
και Χίου. Είναι άδικο.
Υπάρχει, όµως, µείζον θέµα αναβάθµισης των τουριστικών
σχολών και ένα από τα πρώτα πράγµατα που έχουµε σχεδιάσει,
είναι να αναβαθµιστεί και να ενταχθεί στο πανεπιστήµιο η τουριστική σχολή της Ρόδου, όπως και της Κρήτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Κόνσολα,
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έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κυρία Υπουργέ, σε ό,τι µας αφορά, πρέπει να ξέρετε ότι από το Νοέµβριο του 2015, είχαµε καταθέσει ένα σχετικό έγγραφο και κάναµε παράκληση στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας µαζί µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για να συζητήσουµε εδώ στην
Εθνική Αντιπροσωπεία συνολικά για τα θέµατα της τουριστικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα. Θα το καταθέσω και αυτό
στα Πρακτικά.
Πραγµατικά µε εντυπωσιάζετε και µε αιφνιδιάζετε τώρα, λέγοντας ότι εµείς κοπτόµεθα για την αναβάθµιση των σχολών της
ΑΣΤΕ, που είναι παραγωγικές σχολές στο Υπουργείο Τουρισµού.
Εσείς, ως Υπουργείο Παιδείας, θα ήθελα να ξέρω τι θέση έχετε
απέναντι στην αναβάθµιση των σπουδών που χρειάζεται η ελληνική επικράτεια πλέον για τον τουρισµό. Δεν µας έχετε απαντήσει.
Κατανοώ αυτή τη θέση σας για τα αγγλόφωνα. Για τα ελληνόφωνα τι κάνουµε;
Ακόµη το τελευταίο διάστηµα δεν έχουµε συζητήσει καθόλου
για την τουριστική εκπαίδευση.
Θέλω να σας πω, επίσης, µιας και µιλάτε για τον αυτοµατισµό
µεταξύ πόλεων, ότι το φλέγον ζήτηµα δεν είναι η Ρόδος ή η Χίος
ή η Θεσσαλονίκη ή η Κρήτη ή ο Πειραιάς. Το σηµαντικό είναι, αν
συµφωνείτε, ότι πρέπει να υπάρχει τουριστική εκπαίδευση σε
επίπεδο ΑΕΙ στη χώρα.
Να σας θυµίσω, λοιπόν, ότι το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου, από το 2005 κατέθεσε έναν
συνολικό χάρτη ανάπτυξης της περιφέρειας, µε τους βασικούς
πόλους και τα κέντρα όπου θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες σχολές, µεταξύ των οποίων θέτει σε προτεραιότητα τις τουριστικές
σπουδές στη χώρα.
Να σας θυµίσω, επίσης, ότι το σχέδιο αυτό, ήταν για εµάς ένα
πολύ σηµαντικό τεκµήριο, για να προχωρήσει και η Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου αλλά και ο Δήµος Ροδίων στο στρατηγικό σχέδιο
ανάπτυξης της περιοχής γενικότερα -περιόδου 2014 – 2020- στο
οποίο τίθεται η τουριστική εκπαίδευση σε προτεραιότητα, προκειµένου να υπάρχει σύστοιχη η ανάγκη προοπτικής για το αύριο
και αυτό το οποίο, πραγµατικά, θέλει η αγορά. Η αγορά δηµιουργεί το κλίµα.
Η αγορά, λοιπόν, θέλει ανωτατοποίηση στις σχολές τουρισµού, να υπάρχει ΑΕΙ. Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα στην οποία
δεν υπάρχει. Το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να το κάνει αυτό;
Ξέρετε, µας είπε ο κύριος πρύτανης σε µία διευρυµένη σύσκεψη
-θα καταθέσω και σχετικά έγγραφα για τα Πρακτικά- στον Δήµο
Ρόδου λίγες ηµέρες πριν, ότι υπήρχε επικοινωνία του Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου µε τον πρύτανη και προτροπή του
να βγάλουν σχετική απόφαση, ώστε να υπάρχει στο µηχανογραφικό. Άρα ή δεν θέλετε να επισηµοποιήσετε εκείνο τον διάλογο
ή εσείς ακόµα δεν γνωρίζετε, αν θα γίνει σχολή τουρισµού ΑΕΙ
στη Χίο ή στη Ρόδο.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά τις οµόθυµες αποφάσεις όλων
των φορέων της Ρόδου, ότι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια.
Γνωρίζετε πολύ καλά, είστε έµπειρη πανεπιστηµιακός, ότι είναι
πολύ σηµαντικό στις ηµέρες µας να υπάρχει ΑΕΙ Τουρισµού. Τολµήστε το και κάντε το. Εµείς θα το στηρίξουµε. Εµείς πιστεύουµε
ότι η Ρόδος το δικαιούται αυτό.
Υπάρχει και η απόφαση ενός τµήµατος της Ρόδου, που διαφοροποιείται από την σύγκλητο του πανεπιστηµίου, που λέει ότι
πρέπει να γίνει στη Ρόδο. Δεν είναι δυνατόν στην επαρχία του
τουρισµού µε τις εκατοντάδες χιλιάδες αφίξεις, σε µία πόλη η
οποία συνδέεται µε εκατόν ογδόντα προορισµούς στον κόσµο,
σε µία πόλη που µπορεί να στηρίξει όλες τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού, εσείς έγκυρη πανεπιστηµιακός να µου λέτε για
αναβάθµιση της ΑΣΤΕΡ και να γίνει ανωτατοποίηση.
Μάλλον βρισκόµαστε σε λάθος τόπο. Πρέπει να συνεννοηθούµε µε ειλικρίνεια για το τι θέλουµε. Αν θέλει η κ. Κουντουρά
να αναβαθµίσει την ΑΣΤΕΡ, εµείς θα την στηρίξουµε. Εσείς,
όµως, πρέπει να απαντήσετε, αν πιστεύετε στην τουριστική αναβάθµιση της επικράτειας µέσα από δοµές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και αν έχετε αποφασίσει να το κάνετε φέτος και να ενταχθεί στα µηχανογραφικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Κόνσολας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Κυρία Υπουργέ, πρέπει και εγώ να παρέµβω και να σας πω ότι
στη Βουλή του 2000, µε εισήγηση του τότε Βουλευτή, του κ. Σφυρίου, η Βουλή δέχτηκε η Τουριστική Σχολή της Ρόδου να γίνει
ανώτατη. Ο τότε Υπουργός Παιδείας εκ των υστέρων είπε ότι
αυτό δεν µπορεί να γίνει. Πέρασε, δηλαδή, στη Βουλή η διάταξη
αυτή, σε τροπολογία -θα τη βρω και θα σας την δώσω, κυρία
Υπουργέ,- αλλά δεν υλοποιήθηκε τότε.
Το γενικότερο, όµως, θέµα είναι ότι οι τουριστικές σχολές πρέπει να γίνονται στις εστίες του τουρισµού. Αυτό είναι το λογικό.
Αυτό πρέπει να το δείτε γενικότερα όχι µόνο τοπικιστικά, επειδή
συζητάµε αυτή τη στιγµή για τη Ρόδο.
Αυτό σας το λέω, για να σας δώσω την πληροφορία ότι υπάρχει διάταξη που ψηφίστηκε από τη Βουλή, για να γίνει ανώτατη
σχολή η Τουριστική Σχολή της Ρόδου.
Κυρία Υπουργέ, παρακαλώ έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια
Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ.
Κύριε Κόνσολα, εσείς µε αιφνιδιάζετε, γιατί το ερώτηµά σας
είναι για τα αγγλόφωνα, για ξένους φοιτητές σε προπτυχιακό επίπεδο. Είναι εντελώς διαφορετικό -γιατί η ερώτησή σας αυτή ήταν
επί της ουσίας- αυτό που µου λέτε. Ο σχεδιασµός που κάνουµε
είναι όντως αυτός, ένας σχεδιασµός να δούµε τι γίνεται µε τις
τουριστικές σχολές, τουριστικά τµήµατα, τµήµατα τουριστικών
σπουδών, να ανωτατοποιηθούν, να έχουµε, δηλαδή, µια συνολική
στρατηγική για τον τουρισµό.
Μου είπατε ότι το 2005 είχε κάνει µελέτη το Πάντειο Πανεπιστήµιο. Από το 2005 µέχρι σήµερα έχουν περάσει έντεκα χρόνια.
Ξέρετε τι κατακερµατισµός υπάρχει αυτή τη στιγµή; Υπάρχουν
τουριστικές σχολές, τµήµατα στα ΤΕΙ, κάποια άλλα µε άλλον
τρόπο στα πανεπιστήµια.
Ειλικρινά το λέω, εγώ ίσως να υστερώ σε γρηγοράδα, αλλά
θέλω, πραγµατικά, να δω ποιος είναι αυτός ο χάρτης, πού υπάρχουν και πώς µπορούµε να κάνουµε έναν σχεδιασµό που να είναι
υλοποιήσιµος, να πατάει στα πόδια του και να µην τον αλλάζουµε
κάθε τρεις και λίγο.
Έχω πει άπειρες φορές -και το έχω πει και στους Βουλευτές
Δωδεκανήσου- ότι οπωσδήποτε στη Ρόδο, όπως και στον Άγιο
Νικόλαο, θέλουµε σχολές ανώτατες, να είναι τουριστικές σχολές,
να βγάζουν αξιόπιστα και υψηλά στελέχη του τουρισµού. Δεν
έχει κανείς καµµία αντίρρηση.
Σας είπα ότι έχω κάνει αυτή τη συζήτηση µε την κ. Κουντουρά
για έναν και µόνο λόγο, ότι υπάρχουν ήδη κάποιες σχολές. Υπάρχει δηλαδή µια γκάµα συζήτησης. Δεν είναι µόνο ένα πράγµα. Να
δούµε, οι υπάρχουσες σχολές µπορούν να ανωτατοποιηθούν, να
ενσωµατωθούν σε πανεπιστήµια ή πρέπει να φτιάξουµε καινούργια;
Κύριε Κόνσολα, το να φτιάξουµε καινούργια, σηµαίνει ότι
έχουµε πιστώσεις, ότι µπορούµε να τις στελεχώσουµε µε προσωπικό, γιατί τότε η απόφαση του κ. Λοβέρδου είχε συνοδευτεί
από µια επιφύλαξη της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου,
που έλεγε ότι χρειάζονται πιστώσεις, ανθρώπινο δυναµικό και
κτήρια. Όλα αυτά πρέπει να τα δει κανείς και να µη συζητάει στον
αέρα.
Εγώ είµαι σύµφωνη αύριο το πρωί να γίνει στη Ρόδο. Γι’ αυτό
ξεκίνησα τη συζήτηση, µήπως µπορούν να ανωτατοποιηθούν οι
ήδη υπάρχουσες σχολές. Να µην ξεκινήσουµε από εκεί που δεν
έχουµε υποδοµές. Δεσµεύθηκα άλλωστε ότι θα κατεβώ στη Ρόδο, για να έχω και εγώ µια εικόνα και να συζητήσω και µε τους
τοπικούς παράγοντες. Αναφέροµαι και στη Ρόδο και στον Άγιο
Νικόλαο.
Θα αναφέρω ένα τελευταίο σηµείο για τη Χίο, το οποίο δεν
βάζω τοπικιστικά. Η σύγκλητος πήρε απόφαση. Εγώ δεν έχω
κάνει καµµία συζήτηση ακόµα µε τον Πρύτανη Πανεπιστηµίου Αιγαίου γι’ αυτό το θέµα –και το τονίζω εδώ, καµµία συζήτηση-
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απλώς το Τµήµα της Χίου είχε κλείσει από το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ».
Η σύγκλητος έχει το δικαίωµα να πάρει όποια απόφαση θέλει.
Εγώ δεν µπορώ να το απαγορεύσω, δηλαδή η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας δεν µπορεί να απαγορεύσει σε ένα πανεπιστήµιο να πάρει όποια απόφαση θέλει, αφού έχει το αυτοδιοίκητο. Από εκεί και πέρα εγώ συζήτηση µε τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου δεν έχω κάνει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε πολύ.
Να παρέµβω και πάλι, κυρία Υπουργέ. Τα πανεπιστήµια, πράγµατι, είναι ανεξάρτητα στο να παίρνουν αποφάσεις, όµως χρειάζονται την οικονοµική στήριξη της πολιτείας, για να υλοποιήσουν τις αποφάσεις. Οπότε η πολιτεία µπορεί θετικά ή αρνητικά να παρεµβαίνει εµµέσως και όχι άµεσα, διότι το πανεπιστήµιο έχει ανεξαρτησία έκφρασης και υλοποίησης γνώµης.
Οικονοµικά, όµως, πρέπει να στηριχθεί.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 153/31-10-2016 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις κυβερνητικές υποσχέσεις για τη µοναδική βιοµηχανία λιπασµάτων στην Ελλάδα.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν µπω
στην ουσία της τοποθέτησής µου, για λόγους οικονοµίας και οργάνωσης της συζήτησης ήθελα να πω το εξής: Επειδή έχει καταθέσει και ο συνάδελφος του ΚΚΕ ερώτηση για το ίδιο ζήτηµα
και έχουµε συµφωνήσει µε τον Υπουργό να συζητηθούν από κοινού, οργανώστε τη διαδικασία, ώστε να αναπτύξουµε τις ερωτήσεις µας ο ένας µετά τον άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Καµµία αντίρρηση. Το Προεδρείο αποδέχεται την πρότασή σας, αφού είναι και
σύµφωνη µε τον Κανονισµό.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε µεγάλη εµπειρία, µεγαλύτερη από εµένα
σε αυτές τις υποθέσεις και είµαι σίγουρος ότι θα συµφωνήσετε
µε αυτά που θα σας πω.
Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο µια, έστω και σφοδρή, αντιδικία
µεταξύ εργοδοσίας και εργαζοµένων, σχετικά µε τους όρους κάποιας σύµβασης αορίστου χρόνου ή ορισµένου χρόνου, µε συγκεκριµένες αποδοχές ή µε άλλες αποδοχές, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, να έχει µετατραπεί -όπως έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση- σε µια µαξιµαλιστική διελκυστίνδα, όπου η κάθε πλευρά
επιδιώκει ούτε λίγο ούτε πολύ να επικρατήσει εντελώς απέναντι
στην άλλη πλευρά, τον αντίδικό της και κατ’ επέκταση µετατρέπεται σε ένα οξύ κοινωνικό πρόβληµα, όχι για τη συγκεκριµένη
βιοµηχανία αλλά για την τοπική κοινωνία.
Αυτό έχει γίνει µε την υπόθεση των λιπασµάτων. Διότι µπορεί
αυτή τη στιγµή το εργοστάσιο να λειτουργεί -και µάλιστα, εξ
όσων πληροφορούµαι, να λειτουργεί σε φουλ ρυθµούς παραγωγής, έχοντας προσλάβει στη θέση αυτών που έχουν απολυθεί άλλους- αλλά υπάρχει το δεδοµένο ότι εκατόν ογδόντα άνθρωποι
έχουν χάσει τη δουλειά τους και µάλιστα, αζηµίως, αφού λόγω
της µήνυσης που εκκρεµεί -και θα εκδικαστεί, βέβαια, στα αρµόδια δικαστήρια- δεν τους έχει καταβληθεί αποζηµίωση απόλυσης
και δεν έχουν και πρόσβαση στο επίδοµα ανεργίας.
Εποµένως, καταλαβαίνετε πόσο οξύ είναι αυτό το πρόβληµα
και πώς εξελίσσεται, θα έλεγα, σε πραγµατικό καρκίνωµα για την
τοπική κοινωνία. Έχουµε ανθρώπους οι οποίοι αντιµετωπίζουν
πραγµατικά πρόβληµα επιβίωσης µε όρους απελπισίας.
Από την άλλη, γνωρίζω -και αναλύω λίγο την πραγµατική κατάσταση- ότι ο ΟΜΕΔ, ο Οργανισµός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, καλεί την πλευρά που έχει προσφύγει, προκειµένου να
κλείσει την υπόθεση. Κάποια δικαστήρια θα γίνουν, ιδίως αυτά
επί της µήνυσης και επί του status των απολύσεων. Αναρωτιέµαι,
όµως, πώς φθάσαµε ως εδώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Και πολύ φοβούµαι -κι εδώ είναι η κατακλείδα µου- ότι έχουν
καλλιεργηθεί από κυβερνητικούς παράγοντες -όχι από εσάς, από
το Υπουργείο, γιατί εσείς προσωπικά έχετε επιδείξει µια αυτοσυγκράτηση στην προσπάθεια να διαµεσολαβήσετε, ώστε να
βρεθεί, εν πάση περιπτώσει, ο κοινός τόπος- ελπίδες, υπέρµετρες προσδοκίες ενδεχοµένως, έχουν δοθεί και διαβεβαιώσεις
στην πλευρά των απολυµένων εργαζοµένων ότι θα επικρατήσουν
πλήρως. Και νοµίζω ότι αυτή συνέτεινε στο να οξυνθεί η αντιδικία
και να φθάσουµε ενδεχοµένως και στα άκρα.
Θυµίζω δηλώσεις στελεχών. Η Αναπληρώτρια Υπουργός κ.
Φωτίου τον Ιούνιο λίγο πολύ τους είπε, εµφανιζόµενη µπροστά
τους, ότι προωθείται νοµοσχέδιο από την Κυβέρνηση, ώστε να
καταστεί δυνατή η αυτοδιαχείριση της βιοµηχανίας από τους εργαζόµενους στο πλαίσιο της κοινωνικής συνεταιριστικής. Αν είναι
δυνατόν!
Τρεις κυβερνητικοί Βουλευτές για εντυπωσιασµό είπαν ότι αν
δεν επρόκειτο να δοθεί λύση µέχρι το τέλος του καλοκαιριού, θα
υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους. Δεν έχουν, βέβαια, παραιτηθεί.
Αυτό, όµως, καλλιεργεί προσδοκίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Παναγιωτόπουλε, ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω και σας ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Μόλις προχθές ο Υπουργός Επικρατείας κ. Φλαµπουράρης
διαβεβαίωσε αυτούς που πήγαν να τον δουν, ότι αναζητείται
στρατηγικός επενδυτής. Και αναρωτιέµαι αν έχουν σχέση όλα
αυτά µε αυτή την αντιδικία και πώς συµβάλλουν στην εξοµάλυνση αυτής της αντιδικίας.
Ρωτάω, λοιπόν, ποιο είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης συνολικά
όσον αφορά όλα αυτά που κατά καιρούς έχουν λεχθεί κι έχουν
δηµιουργήσει ελπίδες και προσδοκίες σε ανθρώπους που αυτή
τη στιγµή βλέπουν τη ζωή τους να καταρρέει, και τι επιπλέον
µέτρα ανακούφισης σχεδιάζει η Κυβέρνησή σας προκειµένου να
βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι που αντιµετωπίζουν αυτή τη
στιγµή και την απόλυση, αλλά και κυριολεκτικά τον αγώνα για
επιβίωση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Σε εφαρµογή του άρθρου 131, θα συζητηθεί λόγω αναλόγου
περιεχοµένου από κοινού η τέταρτη µε αριθµό 161/1-11-2016
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Βαρδαλή προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τους εκατόν ογδόντα (180)
εργαζόµενους του εργοστασίου λιπασµάτων Νέας Καρβάλης
στη Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας που εδώ και πέντε µήνες
βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Κύριε Βαρδαλή, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτησή µου έχει µεν το ίδιο περιεχόµενο,
αλλά τίθεται από διαφορετική οπτική γωνία το ζήτηµα. Διότι δεν
είναι γενικώς µια διαµάχη µεταξύ του εργοδότη και των εργαζοµένων. Εδώ πρόκειται για µια καραµπινάτη επίθεση της εργοδοσίας απέναντι στα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Και µε αυτή την έννοια, θέλω να θέσω αυτήν ακριβώς την
πλευρά των ευθυνών της σηµερινής Κυβέρνησης και των µέτρων
που πρέπει να πάρει για να σταθεί δίπλα στους εργαζόµενους
και απέναντι σε αυτή την επίθεση της εργοδοσίας.
Γνωρίζουµε όλοι µας που συζητάµε το ζήτηµα, ότι εδώ και σχεδόν πέντε µε έξι µήνες οι εργαζόµενοι βρίσκονται σε κινητοποίηση. Γιατί; Έτσι τους κατέβηκε; Η επίθεση της εργοδοσίας ήταν
συγκεκριµένη. Άλλαξε τους όρους εργασίας και τους υποχρέωσε
να υπογράψουν ατοµικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου -ήταν αορίστου χρόνου οι εργαζόµενοι- και ταυτόχρονα, να µειώσουν
τους µισθούς τους κατά 25% µε προοπτική ως και 45%, δηλαδή
στα µισά.
Η ουσία είναι η εξής: Τους εργαζόµενους που δεν δέχτηκαν
αυτήν τη νέα σύµβαση που πρότεινε –ουσιαστικά επέβαλε- η εργοδοσία, τους απέλυσε. Αγωνίστηκαν. Όσους απεργούσαν, τους
απέλυσε –εκατόν εβδοµήντα από τους εκατόν ογδόντα εργαζό-
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µενους- και µάλιστα µε το γνωστό κόλπο, όπως ανέφερε και ο κ.
Παναγιωτόπουλος, δηλαδή τους έκανε µηνύσεις όχι για παραπτώµατα εν ώρα εργασίας, αλλά γιατί αγωνίζονταν. Δηλαδή, ποινικοποίησε και το ζήτηµα της απεργίας.
Τα ερωτήµατα που θέτουµε εµείς είναι συγκεκριµένα, επειδή
θεωρούµε ότι οι απολύσεις είναι παράνοµες. Τι θα κάνετε έτσι
ώστε να παρθούν πίσω οι απολύσεις και να γυρίσουν οι εργαζόµενοι στις δουλειές τους, µε όλα τα δικαιώµατα που είχαν από
τις προηγούµενες συλλογικές συµβάσεις; Τι µέτρα έχετε σκοπό
να πάρετε έτσι ώστε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα µέχρι να επιστρέψουν οι εργαζόµενοι να µην έχουν επιπτώσεις; Τι σκοπό
έχετε ώστε να παρθούν µέτρα ανακούφισης παραπέρα των εργαζοµένων σ’ αυτήν την κατεύθυνση; Θα µπορούσαν, για παράδειγµα, να παγώσουν τα χρέη τους, τα χαράτσια ή να µην υπάρχουν διακοπές στο ρεύµα και στο νερό.
Τέλος, είχατε υποσχεθεί τη χορήγηση ενός εκτάκτου επιδόµατος, το οποίο όµως δεν έχει δοθεί ακόµα, απ’ όσο γνωρίζω. Τι
έχετε σκοπό να κάνετε; Θα το δώσετε και πότε;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω που θέτετε ένα τόσο
κρίσιµο ζήτηµα, αλλά και για τη µετριοπάθεια µε την οποία αναπτύξατε τις ερωτήσεις, µολονότι όπως είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, αφορά ένα πολύ οξυµένο στην τοπική κοινωνία ζήτηµα. Και
ευλόγως γιατί, όπως είπε ο έτερος συνάδελφος, δεν πρόκειται
απλώς για τη γενικευµένη τακτική στο πλαίσιο της γνωστής εργασιακής ζούγκλας να αµφισβητούνται κεκτηµένα εργασιακά δικαιώµατα µε επαναδιαπραγµάτευση των εργασιακών σχέσεων.
Εδώ έχουµε αυτό το σχεδόν πρωτοφανές φαινόµενο της βιοµηχανίας µηνύσεων, επί της ακρίβειας των οποίων δεν θα τοποθετηθώ, αλλά πράγµατι, µου κάνει εντύπωση. Δεν έχω υπ’ όψιν µου
συγκρίσιµο µέγεθος στην Ελλάδα, µολονότι οι εργασιακές συνθήκες και η εργασιακή ζούγκλα είναι ίδια.
Επίσης, ιδιαίτερα προβληµατικό ζήτηµα είναι οι τριγωνικές
σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στη µητρική εταιρεία, την
«ELFE A.E.» και σε εταιρείες που έχουν δηµιουργηθεί –φαίνεται
ως παρένθετες- µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεταβίβαση δραστηριότητας από τη µία στην άλλη και µε αυτόν τον τρόπο να παρακάµπτεται η υποχρέωση του εργοδότη να τηρεί ακόµα και αυτήν
την κολοβή, την ελλιπή εργασιακή νοµοθεσία.
Αυτά τα είδαµε και προσπαθήσαµε να παρέµβουµε µε κάθε
δυνατό τρόπο. Ξέρετε, ούτως ή άλλως, ότι στο Υπουργείο έχουµε πραγµατοποιήσει τριακόσιες πενήντα τριµερείς συναντήσεις
για παρόµοια θέµατα σε άλλους εργασιακούς χώρους. Εδώ είναι
µία από τις περιπτώσεις όπου δώσαµε ιδιαίτερη έµφαση. Αναφέρω τι έχει γίνει. Έγιναν δύο τριµερείς συναντήσεις µε την παρουσία και των δύο µερών και τη δική σας, όπως γνωρίζετε. Εκεί
ήταν άκαρπη, όπως ξέρετε, η διαδικασία, λόγω της, κατά τη γνώµη µου, άκαµπτης στάσης της εργοδοτικής πλευράς. Μετά υπήρξαν ξεχωριστές συναντήσεις. Σ’ αυτές τις συναντήσεις ήµουν κι
εγώ παρών.
Από εκεί και µετά, ο γενικός γραµµατέας κάλεσε σε συναντήσεις τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και τους νοµικούς
τους συµβούλους. Έγινε αυτοτελής συνάντηση µε εκπροσώπους
της εταιρείας για να πειστούν για αλλαγή στάσης, ειδικά ως προς
τις µηνύσεις και τις επαναπροσλήψεις.
Έχουν πραγµατοποιηθεί συστηµατικοί έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας της Καβάλας και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Θράκης. Έχουν εντοπιστεί παραβάσεις και έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Για παράδειγµα, την 24η Αυγούστου έγινε έλεγχος
στην Καβάλα από την Επιθεώρηση Εργασίας του ΣΕΠΕ Καβάλας
και επιβλήθηκαν πράξεις προστίµου στην «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ» και
στην «PFIC LTD» 31.648 ευρώ στην πρώτη και 73.846 στη δεύτερη.
Μάλιστα, µέχρι στιγµής έχω µιλήσει µόνο για το εργασιακό
θέµα. Υπάρχει και η δεύτερη διάσταση που αφορά στην οικονοµική ύπαρξη και οµαλή λειτουργία µίας επιχείρησης στο πλαίσιο
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µίας γενικής τάσης αποβιοµηχάνισης.
Γι’ αυτό, εκτός από τις προσπάθειες που κάναµε εµείς στο
Υπουργείο Εργασίας για τα εργασιακά, έγιναν και δύο συναντήσεις από τον Υπουργό Επικρατείας τον κ. Φλαµπουράρη, για να
δούµε πώς θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί και αυτή η σηµαντική
οικονοµική διάσταση του ζητήµατος. Άρα, µόνο ολιγωρία δεν
έχει επιδείξει η Κυβέρνησή µας.
Από την άλλη µεριά, όπως γνωρίζετε, δεν είναι δυνατόν, ακόµα
και όταν διαπιστώνονται παραβιάσεις και ενδεχοµένως και µεθοδευµένες ενέργειες -θα έλεγα εγώ- όπως στην παρούσα περίπτωση, απολύσεις να ανατραπούν µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας. Δεν υπάρχει παρόµοια αρµοδιότητα. Αυτή η αρµοδιότητα ανήκει στα δικαστήρια.
Αυτό που θα συνεχίσουµε εµείς να κάνουµε είναι να προσπαθούµε να βρούµε λύση τόσο στο εργασιακό όσο και στο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο. Οι αναφορές της κ. Φωτίου ήταν προφανώς στο νοµοσχέδιο για την κοινωνική οικονοµία που έχει ήδη
κατατεθεί. Δεν υπάρχει κάποια αντιφατική ή συγκρουόµενη συµπεριφορά στο εσωτερικό της Κυβέρνησης για το ζήτηµα αυτό.
Τέλος, για το θέµα που έθιξε ο συνάδελφος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, έχει ήδη δοθεί ένα επίδοµα διαθεσιµότητας από
τον ΟΑΕΔ -αυτό καταβάλλεται- και υπάρχει επίσης αυτό το έκτακτο επίδοµα οικονοµικής ενίσχυσης ύψους 1.000 ευρώ, που έχει
υπογραφεί από εµένα και εκκρεµεί η τελική υπογραφή από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Χουλιαράκη. Πιστεύω
ότι αυτό είναι θέµα ηµερών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχετε και
πάλι εσείς, κύριε Παναγιωτόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ναι, όντως προσπάθησα να κρατήσω χαµηλούς τόνους µε κάποιο ύφος πιο µετριοπαθές στην ανάπτυξη της
τοποθέτησής µου, γιατί πιστεύω πραγµατικά ότι σε αυτή την υπόθεση δεν πρέπει να ρίχνουµε άλλο λάδι στη φωτιά και εξαρχής
κράτησα αυτή τη στάση.
Από εκεί και πέρα, όµως, σας είπα ότι εδώ δηµιουργείται όσο
περνάει ο χρόνος µια πραγµατική κατάσταση µε χαρακτηριστικά
τετελεσµένου. Δηλαδή, έχουµε µια µερίδα εργαζοµένων που
έχουν απολυθεί εξαιτίας αυτής της αντιδικίας που οδήγησε σε
αυτές τις κινήσεις. Θα γίνουν τα δικαστήρια επί των απολύσεων,
ναι, αλλά θα περάσει κάποιος χρόνος και εποµένως, ενδεχοµένως να παγιωθεί ακόµα περισσότερο αυτή η κατάσταση.
Στο µεταξύ, το εργοστάσιο λειτουργεί και έτσι πρέπει να κάνει,
διότι πρέπει να δει τα δικά του ζητήµατα της παραγωγής του.
Παραγωγική µονάδα είναι. Έχουν αντικατασταθεί κάποιοι εργαζόµενοι. Εποµένως, αν ανακύψει κάποιο ζήτηµα, θα έχετε την
άλλη πλευρά να προσφεύγει σε σας και να λέει: «Τι θα γίνει τώρα
µε µας, αν ανατραπούν -µιλώ για ένα σενάριο που ενδεχοµένως
να εξελιχθεί- οι απολύσεις, θα έχουµε πρόβληµα εµείς τώρα;».
Εποµένως, το πρόβληµα οξύνεται και βέβαια µετατρέπεται σε
κοινωνικό. Αν κανείς πρέπει να µελετήσει ως υπόδειγµα πώς
διαρρηγνύεται η συνοχή µιας τοπικής κοινωνίας -σας το είχα πει
πριν από δυο µήνες και σε συνεδρίαση κάποιας Επιτροπής- καλό
είναι να δει αυτή την υπόθεση για να καταλάβει πώς γίνεται αυτό
το πράγµα. Εργαζόµενοι που πέρασαν χρόνια, δεκαετίες στον
ίδιο χώρο εργασίας στρέφονται -και µε όρους σφοδρής αντιδικίας, ακραίων συµπεριφορών- ή έχουν στραφεί, ακόµη και αν
έχουν πέσει οι τόνοι τώρα τελευταία, ο ένας εναντίον του άλλου
και αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο, όπως καταλαβαίνετε, για την
τοπική κοινωνία.
Από εκεί και πέρα, επιµένω. Δηµιουργήθηκε η εντύπωση από
δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών -κατ’ επανάληψη, µάλιστα- και
καλλιεργήθηκε η ελπίδα, για να µην πω ότι δόθηκαν και κάποιες
συγκεκριµένες διαβεβαιώσεις, ότι σε αυτή τη χώρα, µε αυτή την
Κυβέρνηση, αν κάποιος εργαζόµενος ή κάποιοι εργαζόµενοι
έχουν µια σφοδρή αντιδικία µε κάποιον εργοδότη, θα πιέσουν
την Κυβέρνηση για να αλλάξει τον εργοδότη.
Δεν είναι αυτό εξωφρενικό; Δεν οδηγείται η κατάσταση σε
λάθος κατεύθυνση; Δεν παίρνετε στον λαιµό σας -για να το πω
όσο πιο ωµά µπορώ- όχι εσείς προσωπικά, αλλά τα κυβερνητικά
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στελέχη µε αυτόν τον λόγο που αναπτύσσουν, ανθρώπους οι
οποίοι βασίζουν στην κυβερνητική υποστήριξη κάποιες ελπίδες,
ώστε να επικρατήσουν στην αντιδικία τους µε αυτόν τον εργοδότη;
Εγώ έριξα τους τόνους. Φοβάµαι, όµως, ότι δεν έχει γίνει το
ίδιο µε όλους αυτούς που σπεκούλαραν τόσο ανεξέλεγκτα πάνω
σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση αυτών των ανθρώπων.
Γι’ αυτό θα ήθελα και κάνω παραίνεση σε σας, γιατί έχετε και
κάποια ειδική εµπειρία περί τις εργασιακές αντιδικίες, πρώτον,
να αναζητηθεί κάποια λύση, να επανέλθουν οι πλευρές στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης, όχι µόνο να ληφθούν κάποια µέτρα
ανακούφισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρω ότι δεν είναι τόσο απλή υπόθεση η καταβολή ενός εφάπαξ βοηθήµατος σε κάποιους εργαζοµένους που αυτή τη στιγµή
είναι απολυµένοι, εποµένως δεν δουλεύουν, δεν έχουν πρόσβαση ούτε στο επίδοµα ανεργίας. Όµως, αφού το λέτε, εγώ θα
πρέπει να το εκλάβω ως αληθές και το εκλαµβάνω.
Από εκεί και πέρα, όµως, πρέπει οπωσδήποτε να πέσουν οι
τόνοι, να επανέλθουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης και να βρεθεί η λύση. Όσο περνάει ο χρόνος, επαναλαµβάνω, δηµιουργείται τετελεσµένη κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ολοκληρώστε, κύριε Παναγιωτόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Περιµένουµε, λοιπόν, να
αλλάξετε τη ρητορική σας, να φύγετε από αυτήν την καλλιέργεια
φρούδων ελπίδων -επιτρέψτε µου να το πω έτσι- και να αντιµετωπίσετε και σε αυτό το ζήτηµα την πραγµατικότητα.
Να σας πω και κάτι άλλο -και µε αυτό κλείνω-, όσον αφορά την
τελευταία τοποθέτηση Φλαµπουράρη ότι αναζητείται στρατηγικός επενδυτή; Δεν είναι τόσο απλό στην Ελλάδα σήµερα να εξευρεθεί µε τέτοια ευκολία -έτσι και αλλιώς χρειάζονται κάποιοι
χρόνοι- στρατηγικός επενδυτής για να επενδύσει σε µια παραγωγική βιοµηχανία σαν τα λιπάσµατα.
Να πω και κάτι τελευταίο. Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή. Νοµίζω ότι ο πρώτος λάθος χειρισµός
που έγινε σε αυτήν την υπόθεση είναι το «ψηφίζω-ξεψηφίζω» της
απαλλαγής της βιοµηχανίας από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
στο φυσικό αέριο. Έγινε –υποτίθεται- ως µέσο πίεσης για τον εργοδότη. Πολύ φοβούµαι ότι δεν βελτίωσε το κλίµα, αντιθέτως
είχε το αντίστροφο αποτέλεσµα. Πρόκειται για άλλη µία διαβεβαίωση, άλλη µία ελπίδα που καλλιεργήθηκε προς την εργοδοτική πλευρά αυτή τη φορά, η οποία ανετράπη µόλις µέσα σε λίγες µέρες, ενώ ξεσπούσε αυτή η αντιδικία.
Κάντε κάτι, λοιπόν. Επαναφέρτε τις δύο πλευρές στο τραπέζι
της διαπραγµάτευσης, µε όρους πραγµατικής αντιδικίας και όχι
αυτής της µαξιµαλιστικής διελκυστίνδας τύπου «ο θάνατός σου
η ζωή µου» που περιέγραψα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Κύριε Βαρδαλή, έχετε και εσείς τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και λόγω χρόνου, αλλά και γιατί γνωρίζουµε το ζήτηµα, δεν
είναι να περιγράφουµε την κατάσταση. Το ζήτηµα είναι να δοθούν λύσεις στα συγκεκριµένα προβλήµατα των εργαζοµένων.
Η Κυβέρνηση µας λέει το εξής: Το πρόβληµα το γνωρίζουµε,
δεν µπορεί κανείς να µας κατηγορήσει -αυτό µας είπε ο κύριος
Υπουργός- ότι δεν παρεµβαίνουµε. Ανέφερε, µάλιστα, και το τι
έχει κάνει αυτό το χρονικό διάστηµα.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος λέει ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση. Ναι,
αλλά ποια λύση; Λύση είναι να καθίσουν στο τραπέζι; Και λοιπόν;
Έξι µήνες τώρα συζητούν, αλλά λύση δεν βρίσκεται.
Κύριε Υπουργέ, εµείς δεν αµφισβητούµε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστηµα παρεµβήκατε. Το ζήτηµα είναι σε ποια κατεύθυνση
ήταν αυτή η παρέµβαση.
Το βασικό πρόβληµα που υπερέχει είναι ότι υπάρχουν εκατόν
εβδοµήντα εργαζόµενοι οι οποίοι έχουν απολυθεί. Σε αυτό πώς
απαντάµε; Δεν µπορεί να λέµε ότι υπάρχει ένα καινούργιο φαινόµενο, τριγωνικών σχέσεων, µεταφοράς εταιρείας ιδίων συµφερόντων, δηλαδή του κ. Λαυρεντιάδη, και σε αυτήν την περίπτωση, στη µεταφορά, να απολύονται εργαζόµενοι, να αλλάζουν
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προς το χειρότερο οι εργασιακές τους σχέσεις και το Υπουργείο
να µην παρεµβαίνει, να λέει ότι αυτό είναι ζήτηµα νοµοθεσίας.
Και ζήτηµα νοµοθεσίας να είναι, κύριε Υπουργέ, εσείς δεν έπρεπε να διατηρήσετε είκοσι µήνες τώρα την ίδια αντεργατική νοµοθεσία. Αν χρειαζόταν, όπου χρειαζόταν, έπρεπε να την αλλάξετε για να στηρίξετε τους εργαζόµενους. Αυτό πρέπει να γίνει.
Άρα, αν αναζητούµε λύση, πρέπει να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση: Πώς θα στηριχθούν οι εργαζόµενοι, πώς θα γυρίσουν
πίσω στη δουλειά τους µε πλήρη δικαιώµατα.
Όσον αφορά τώρα το γενικότερο ζήτηµα, την προσπάθειά
σας, όπως λέτε, να συνεχίσει η λειτουργία της επιχείρησης, θέλω
να σας πω δύο πράγµατα, στον χρόνο που µου µένει. Τώρα
πλέον οι εργαζόµενοι και ο λαός γενικότερα, αλλά ιδιαίτερα της
περιοχής, έχουν και εµπειρία. Είχαµε την προηγούµενη ιδιωτικοποίηση των φωσφορικών λιπασµάτων της Καβάλας και τον ερχοµό του Λαυρεντιάδη εκεί. Να σας πω ότι τότε είχε έρθει ως
αστέρας του υγιούς ανταγωνισµού, ο οποίος θα κάνει επενδύσεις, θα αναπτύξει την εταιρεία, θα υπάρχει τροµερό όφελος για
την τοπική κοινωνία. Αντί αυτών, είχαµε απολύσεις, µειώσεις µισθών, αλλαγή προς το χειρότερο των εργασιακών σχέσεων.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και η εµπειρία που έχουν και οι εργαζόµενοι της επιχείρησης και ο λαός ευρύτερα στην περιοχή.
Όποιος καινούργιος στρατηγικός επενδυτής και αν έρθει, στο
ίδιο έργο θεατές θα είµαστε όλοι µας και οι εργαζόµενοι στη
συγκεκριµένη επιχείρηση. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί ο βασικός στόχος της συγκεκριµένης εργοδοσίας, αλλά και όποιου νέου επενδυτή, θα είναι το κέρδος και όσο η οικονοµία είναι σχεδιασµένη
να υπηρετεί την κερδοφορία του εκάστοτε Λαυρεντιάδη, οι εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων θα πηγαίνουν στον πάτο.
Βεβαίως, το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας θα σταθεί
δίπλα στους εργαζόµενους, έτσι ώστε και µεροκάµατα να έχουν,
δουλειά δηλαδή, και να επιστρέψουν στη δουλειά τους, µε σύγχρονες συνθήκες, έτσι όπως χρειάζεται για να ικανοποιούνται οι
ανάγκες των εργαζόµενων.
Όµως, για να λυθεί ουσιαστικά το πρόβληµα, χρειάζεται ένας
ενιαίος δηµόσιος φορέας λιπασµατοβιοµηχανίας που να παίρνει
υπ’ όψιν και τις ανάγκες της αγροτικής παραγωγής, την παραγωγή δηλαδή λιπάσµατος γενικότερα, αλλά και να ικανοποιεί τις
σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Βαρδαλή.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο και πάλι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, η θέση της Κυβέρνησης και των Βουλευτών µας είναι σαφής. Δεν είµαστε ούτε παρατηρητές ούτε
ουδέτεροι. Με τον κόσµο της εργασίας είµαστε και υπέρ τού να
συνεχίσει η οικονοµική δραστηριότητα σε µια περιοχή που ξέρετε ότι ανάλογες βιοµηχανικές δραστηριότητες είναι εξαιρετικά
λίγες.
Αυτή ήταν µια θέση αρχής που θα µπορούσα να την πω οπουδήποτε. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, όµως, δεν αναρωτιέστε
και εσείς ο ίδιος γιατί υπάρχει αυτή η όξυνση και γιατί είναι έτσι
χωρισµένη η τοπική κοινωνία; Σας φαίνεται ότι δεν έχει καµµία
σχέση µε το ποιος είναι ο εργοδότης εκεί; Δεν σας κάνει εντύπωση η ύπαρξη αυτών των τριγωνικών σχέσεων;
Για να το πω ευθέως, µπορείτε, θέλετε να πάρετε στους ώµους σας εσείς προσωπικά και η Νέα Δηµοκρατία τον κ. Λαυρεντιάδη; Νοµίζετε ότι είναι η κλασσική περίπτωση υγιούς επιχειρηµατικότητας;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό καταλάβατε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έχουµε καταγγελίες για µπράβους που περιφέρονται, απειλούν και δέρνουν.
Έχουµε, όχι καταγγελίες, αλλά σαφείς ενδείξεις για τριγωνικές
δραστηριότητες. Έχουµε την περίπτωση της υποβολής µαζικών
µηνύσεων από τον εργοδότη σε βάρος των εργαζοµένων του.
Αυτό είναι τυπική συµπεριφορά επιχειρηµατία;
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Και όταν λέτε ότι υπερασπίζεστε την επιχειρηµατικότητα, αυτού του είδους την επιχειρηµατικότητα υπερασπίζεστε; Απ’ ό,τι
κατάλαβα είπατε ουδέτερα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος υπερασπίστηκε
αυτήν την επιχειρηµατικότητα; Αυτό καταλάβατε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εντάξει, έτσι το
κατάλαβα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Οµολογώ ότι ακριβώς επειδή…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα ερχόµουν καν, αν
την υπερασπιζόµουν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Από το ύφος
σας κατάλαβα τη µετριοπάθειά σας. Όµως, από το περιεχόµενο
των δηλώσεών σας κατάλαβα ότι κρατάτε τουλάχιστον ίσες αποστάσεις.
Εµείς εξ ορισµού είµαστε µε τον κόσµο της εργασίας. Και λογικό είναι ένα κόµµα συντηρητικό να είναι διατεθειµένο να είναι
κοντύτερα, ενδεχοµένως, στην εργοδοτική πλευρά. Όµως, ποια
εργοδοτική πλευρά και ποια επιχειρηµατικότητα; Αυτό σας λέω
τώρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσον αφορά τώρα τον συνάδελφο κ. Βαρδαλή, θα ήθελα να
του πω ότι είναι όπως το λέτε. Πρέπει να νοµοθετήσουµε για να
αναστρέψουµε την εργασιακή ζούγκλα. Πρέπει! Αυτό κάνουµε
τώρα στη διαπραγµάτευση σ’ αυτόν τον κύκλο των εργασιακών
θεµάτων. Προσπαθούµε να επαναφέρουµε τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και να επιστρέψουµε στην ευρωπαϊκή κανονικότητα.
Βέβαια, στο πλαίσιο της επιτροπείας υπάρχουν πολλά πράγµατα που δεν µπορούµε να τα κάνουµε αυτοτελώς. Εδώ, όµως,
ισχύει η δέσµευσή µας ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να συνεχίσει να λειτουργεί το εργοστάσιο, να µη χάσει κανείς τη δουλειά του και να σταµατήσουν οι παράνοµες και προκλητικές
ενέργειες που ξεφεύγουν ακόµα και απ’ αυτά τα στάνταρντς που
έχουν διαµορφωθεί στην εργασιακή ζούγκλα, την οποία έχουµε
αυτή την εποχή στη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 5/5/21-10-2016 επίκαιρη επερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ και των Βουλευτών
του κόµµατος κ.κ. Φωτεινής Γεννηµατά, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου, Γεώργιου Αρβανίτίδη, Ευάγγελου Βενιζέλου, Αθανάσιου Θεοχαρόπουλου, Βασίλειου Κεγκέρογλου, Χαρούλας
(Χαράς) Κεφαλίδου, Ιωάννη Κουτσούκου, Δηµήτριου Κρεµαστινού, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, Δηµήτριου Κωνσταντόπουλου, Ανδρέα Λοβέρδου, Ιωάννη Μανιάτη, Θεόδωρου Παπαθεοδώρου, Κωνσταντίνου Σκανδαλίδη και Μιχαήλ Τζελέπη προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα «Το ασφαλιστικό δεν λύνεται µε περικοπές,
ψέµατα και προπαγάνδα».
Σε ό,τι αφορά τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, από τις
Κοινοβουλευτικές Οµάδες ορίστηκαν τα εξής πρόσωπα: Από τη
Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Χρήστος Μαντάς, από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Ιωάννης Βρούτσης, από τον Λαϊκό Σύνδεσµο Χρυσή Αυγή ο κ. Δηµήτριος Κουκούτσης, από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας ο κ. Χρήστος Κατσώτης, από το Ποτάµι ο κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο κ.
Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος και από την Ένωση Κεντρώων η
κ. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε,
θα µπορούσα να πω κάτι για ένα διαδικαστικό θέµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη και από
τους συναδέλφους, θα δώσουµε για λίγο τον λόγο στον κύριο
Υπουργό.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Επειδή είµαστε
δύο Υπουργοί συναρµόδιοι, έχει συναρµοδιότητα και ο Υφυπουργός, θα παρακαλούσα τον χρόνο που έχουµε να τον διανείµουµε εσωτερικά µεταξύ µας. Δεν ζητάω περισσότερο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Εντάξει, κύριε Υπουργέ.
Οπότε εισερχόµαστε στη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης
µε πρώτη επερωτώσα Βουλευτή την κ. Χριστοφιλοπούλου, η
οποία έχει τον λόγο για δέκα λεπτά, και θα ακολουθήσουν άλλοι
έξι Βουλευτές του κόµµατος.
Πριν ξεκινήσετε, κυρία Χριστοφιλοπούλου, µε την άδεια σας,
έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας
παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαπέντε
µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί από
το 91ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είστε θιασώτης της µετριοπάθειας, λυπάµαι
όµως ότι για το ζήτηµα που θα συζητήσουµε σήµερα, δεν µπορεί
κανείς να µιλήσει µε πολλή µετριοπάθεια, γιατί δυστυχώς κάθε
ηµέρα που περνάει επιφυλάσσει µια ακόµη δυσάρεστη έκπληξη
στους συνταξιούχους αυτής της χώρας. Τελευταίο κρούσµα όσοι
είδαν τις νέες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις που έρχονται αναδροµικά από τον Ιούνιο.
Και δεν χρειάζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς να
ξέρει πολλά µαθηµατικά προχωρηµένα ή να κάνει κάποια νοµική
ανάλυση υψιπετή για να καταλάβει ένας συνταξιούχος, που αντί
της επικουρικής των 150 ευρώ που ελάµβανε, είδε 25 ευρώ στον
λογαριασµό του, ότι το ασφαλιστικό που φέρει την σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και το όνοµά σας, κύριε Υπουργέ, τον φτωχοποιεί
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χωρίς έλεος, ούτε ο συνταξιούχος που λάµβανε 216 ευρώ επικουρική και τώρα παίρνει λιγότερα από 100 ευρώ. Τι µας λέτε;
Τι λέτε στον ελληνικό λαό; Τι είπε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ;
Είναι, λέει, 10%. Είναι λίγοι.
Προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λίγοι αυτοί που
θίγονται. Και εγώ σας ρωτώ: Είναι λίγοι οι τετρακόσιες χιλιάδες
συνταξιούχοι µε άθροισµα κύριας επικουρικής έως πάνω από
1.180 ευρώ; Είναι λίγοι οι τετρακόσιες χιλιάδες; Και συνεχίζω.
Είναι λίγοι οι σαράντα πέντε χιλιάδες συνταξιούχοι, οι οποίοι βλέπουν τις επικουρικές τους συντάξεις να περικόπτονται, πολλοί
από αυτούς και 40% και 50%; Είναι λίγοι οι διακόσιες ογδόντα
πέντε χιλιάδες δηµόσιοι υπάλληλοι συνταξιούχοι του δηµοσίου,
που χάνουν τα µερίσµατα; Είναι λίγοι τελικά όλοι οι νέοι συνταξιούχοι που βλέπουν τις συντάξεις τους µειωµένες κατά 15% έως
30%;
Επίσης, το άλλο που λέτε ότι αυτά είναι κάποια µικρά ποσά,
πολύ µικρά. Αλήθεια, πόσο µικροποσό είναι για εσάς τα 100
ευρώ έως 200 ευρώ που χάνουν οι µισοί συνταξιούχοι της
χώρας; Πόσο είναι για εσάς αυτό το ποσό; Είναι µικρό; Πόσο µικροποσό είναι για εσάς η περικοπή της σύνταξης του συνανθρώπου µας που έχει αναπηρίες και έχει αυξηµένες ανάγκες, ακριβώς επειδή έχει αναπηρίες; Και δεν είχατε έλεος ούτε για τους
ανάπηρους. Πόσο µικρά ποσά είναι τελικά το να τσακίζετε και τις
χήρες µε το 50% της σύνταξης; Χήρες, ανάπηροι και βεβαίως οι
χαµηλοσυνταξιούχοι που ανέφερα και που πρέπει να το τονίσω,
γιατί έχουµε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες δικαιούχους του
ΕΚΑΣ, που θα το χάσουν -υπάρχουν οι πρώτοι που το έχασαν
ήδη- έως το τέλος του 2018. Αυτή είναι η δήθεν Αριστερά, που
τσακίζει το ΕΚΑΣ των χαµηλοσυνταξιούχων, που εµείς θεσµοθετήσαµε.
Αυτά κάνετε. Και λέτε ότι είναι λίγα και αφορούν ένα µικρό ποσοστό των ανθρώπων της εργασίας, που έχουν πια γίνει απόµαχοι.
Αλλά έτσι είστε εσείς, κύριε Υπουργέ. Οι αριστεροί του λευκού
κολλάρου, της ποσέτ, της «δεξιάς τσέπης» και των νεοφιλελεύθερων µνηµονίων του κ. Σόιµπλε. Αυτοί είστε εσείς. Βεβαίως, για
να µην σας αδικήσω, έχετε µάθει και αρκετά από τη σταλινική
προπαγάνδα. Εκεί παίρνετε άριστα ως αριστεροί, τελείως όµως
µονολιθικοί. Και τι κάνατε; Στείλατε µε έξοδα του ελληνικού δηµοσίου επιστολές, όχι για να εξηγήσετε, όπως σας ζητήσαµε.
Γιατί σας ζητήσαµε να στείλετε όντως επιστολές, να στείλετε αρµοδίως και υπηρεσιακώς επιστολές. Και όχι αυτό που κάνατε
εσείς, µε υπογραφή Υπουργού, πολιτικού προσώπου, και µε προπαγάνδα ότι δήθεν «εµείς πήραµε ασφαλιστικό κατεστραµµένο».
Και όχι µόνο τους κάνετε προπαγάνδα µε έξοδα του ελληνικού
δηµοσίου, κοµµατική προπαγάνδα –αίσχος- αλλά δεν τους έχετε
και τα νούµερα. Τους λέτε άλλα.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, πόσοι συνταξιούχοι άλλα νούµερα
παίρνουν και άλλα βλέπουν στην επιστολή που πήρανε; Γι’ αυτό
τα έκαψαν. Δεν τα έκαψαν από κάποιο κοµµατικό µένος. Δεν τα
έκαψαν για να κάνουν αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση. Τα έκαψαν διότι δεν µπορείτε καν, ούτε τόσο δα, να διαχειριστείτε. Δεν
είναι ότι κάνετε την προπαγάνδα σας. Είναι ότι κάνετε και λάθη!
Η Κυβέρνησή σας έχει επιβαρύνει συνολικά το ασφαλιστικό.
Προσέξτε, η Κυβέρνησή σας. Εµείς δεν είπαµε ποτέ ότι το ασφαλιστικό δεν έχει προβλήµατα. Αλλά προσέξτε: Το 2014 είχαν ζητηθεί δύο πράγµατα: Τρία ταµεία και η ρήτρα µηδενικού
ελλείµµατος, που θα οδηγούσε σε 7% περικοπή των επικουρικών
συντάξεων. Τίποτε άλλο δεν υπήρχε από τους δανειστές στο
ασφαλιστικό. Τίποτε άλλο.
Τι έγινε µετά; Πώς φορτώθηκε ο ελληνικός λαός επιπλέον 86
δισεκατοµµύρια από το µνηµόνιό σας; Πώς πήγαµε στην ύφεση;
Πώς πήγαµε στα capital controls; Πώς επιβάρυναν αυτά και η αύξηση της ανεργίας το ασφαλιστικό, σε σηµείο να φτάσει αυτή τη
στιγµή ο λογαριασµός ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να είναι 2,3 δισεκατοµµύρια; Και µην ακούσουµε για PSI, το οποίο PSI υπάρχει -διότι εδώ
είναι η µεγάλη µας δικαίωση- στο προσχέδιο του προϋπολογισµού και το στηρίξατε ως Κυβέρνηση. Διότι όντως το PSI ήταν
αυτό που πήρε µεγάλος χρέος από τις πλάτες του ελληνικού δηµοσίου, του δηµοσίου που στήριξε τα ταµεία, που έχασαν ακριβώς από το PSI. Τους έδωσε περισσότερα εκατοµµύρια ευρώ
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από αυτά που είχαν χάσει από το PSI. Μην ακούµε, λοιπόν, τις
καραµέλες αυτές της προπαγάνδας. Λέω ξανά ότι ήταν αχρείαστα τα επιπλέον 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ του ασφαλιστικού.
Αυτός ο νόµος δεν είναι µόνο η ταφόπλακα του ασφαλιστικού.
Είναι και η ταφόπλακα της οικονοµίας. Διότι ξέρετε πάρα πολύ
καλά ότι το ένα συνδέεται µε το άλλο και γίνεται φαύλος κύκλος.
Από τη µια, η ύφεση και η ανεργία δεν τροφοδοτούν το ασφαλιστικό. Και από την άλλη, το ίδιο το ασφαλιστικό, όταν τσακίζει
τις παραγωγικές δυνάµεις, και αυτό συµβάλλει στην περαιτέρω
ύφεση και άρα στην περαιτέρω καταρράκωση του ίδιου του
ασφαλιστικού συστήµατος. Βεβαίως, τι κάνατε; Το αντίθετο. Επιστήµονες, γιατροί, µηχανικοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες, έµποροι,
αγρότες; Μπήκαν όλοι στη µέγγενη των αυξηµένων εισφορών,
που συνδέονται µε το εισόδηµα µε διπλό κίνητρο: Φοροδιαφυγής
και εισφοροδιαφυγής. Πώς αυτοί οι άνθρωποι µε αυτό το πολιτικό και οικονοµικό κλίµα να µπορούν να επενδύσουν; Να µπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελµατικά; Και να το κάνουν
µε κίνητρο να ασφαλίζονται και όχι µε κίνητρο αντιασφαλιστικό,
όπως εισάγει ο νόµος σας από το παράθυρο; Τσακίζετε τις παραγωγικές δυνάµεις. Και άρα, τσακίζετε το ίδιο το ασφαλιστικό
µε την παρέµβασή σας. Θέλατε ποτέ να κάνετε διάλογο; Όχι.
Τέτοιον καιρό πέρσι, κύριε Υπουργέ -δεν ξέρω αν θα είστε σήµερα ή αύριο εσείς, αλλά η ίδια Κυβέρνηση θα είναι- µε τους εµπειρογνώµονες εµείς πρώτοι σας είπαµε: «Ελάτε να καθίσουµε
κάτω». Παρουσιάσαµε τότε τις προτάσεις µας. Και είχαµε προτάσεις συγκεκριµένες για το ασφαλιστικό. Και σας είπαµε:
«Ελάτε να γίνει διάλογος».
Όχι µόνο διάλογος δεν έγινε, αλλά έγινε διά διαρροών. Έγινε
διάλογος διά διαρροών και διά σύγκλησης και καλέσµατος επιµέρους φορέων στο Υπουργείο. Αυτό δεν είναι συστηµατικός
διάλογος βεβαίως. Και τρέχαµε να σώσουµε την κατάσταση τον
περασµένο χειµώνα µε µια Ελλάδα που καιγόταν και µε δρόµους
κλειστούς. Επιλεκτικά ο κύριος Πρωθυπουργός, επιλεκτικά
πάντα, να καλεί πότε τους εργοδότες και πότε τους αγρότες και
ποτέ τη ΓΣΕΕ. Προσέξτε, η Αριστερά ποτέ τη ΓΣΕΕ. Άρα, διάλογο δεν κάνατε. Δεν τον θέλατε εξάλλου. Τις άλλες προτάσεις
δεν τις ακούσατε. Πήγατε και κάνατε αυτό το ασφαλιστικό εξάµβλωµα. Σας λέµε και πάλι ότι δεν βγαίνει.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Θέλω µόνον ένα λεπτό την ανοχή
σας.
Ακούσαµε πάλι τον κ. Ντάισελµπλουµ να βάζει στο τραπέζι το
άνοιγµα του ασφαλιστικού. Και εµείς στηρίζουµε την Ελλάδα και
λέµε: «Οι απαιτήσεις των δανειστών, κάποια στιγµή θα πρέπει να
καταλάβουν ότι υπάρχουν όρια». Υπάρχουν όρια στην ελληνική
κοινωνία, υπάρχουν όρια στην ελληνική οικονοµία και προ καιρού
τα έχουµε υπερβεί. Είµαστε εµείς που στα φόρα του σοσιαλιστικού κόµµατος λέµε για χαλάρωση του συµφώνου σταθερότητας
στα θέµατα υγείας, κοινωνικής πολιτικής και παιδείας.
Αλλά, την ώρα που ο κ. Ντάισελµπλουµ λέει αυτά κι εσείς του
απαντάτε ότι το ασφαλιστικό δεν κλείνει, έρχεται στο µυαλό µου
δυστυχώς, ο περίφηµος κόφτης που εισαγάγατε και η προσωπική διαφορά. Σας λέγαµε τότε -και µε αυτό θα ολοκληρώσω- ότι
η προσωπική διαφορά µπορεί να κοπεί και να πέσει σαν ώριµο
φρούτο, χωρίς προβλήµατα συνταγµατικότητας. Και πίσω από
το µυαλό µας ήταν, και δεν θέλαµε να το πιστέψουµε, αλλά το
φοβόµαστε, ότι θα χρησιµοποιήσετε την προσωπική διαφορά για
να πάει εύκολα ο κόφτης και να γίνουν όσα είπατε.
Και επειδή είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι το ασφαλιστικό έχει κλείσει, φοβάµαι πολύ ότι µε αυτήν την καταστροφική πολιτική, όχι
µόνο δεν έχει κλείσει το ασφαλιστικό, αλλά συµβαίνει το εντελώς
αντίθετο. Εµείς είµαστε εδώ για να ασκήσουµε κριτική. Οι προτάσεις µας υπάρχουν, αλλά από την πλευρά τη δική σας δεν
βλέπω καµµία δηµιουργική διέξοδο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο δεύτερος επερωτών Βουλευτής κ. Μανιάτης,
Βουλευτής Αργολίδας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, το συνταξιοδοτικό αποτελεί ίσως την κορύφωση µιας ντροπιαστικής πολιτικής
που ασκεί αυτή η Κυβέρνηση. Μιας πολιτικής που ντροπιάζει βα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θύτατα και τη χώρα και πολύ περισσότερο την Αριστερά.
Κύριε Υπουργέ, εσείς και τα µέλη της Κυβέρνησής σας έχετε
προκαλέσει τη µεγαλύτερη ζηµία που έχει προκληθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε αυτό που υποτίθεται ότι υπηρετείτε και αυτό
µε το οποίο εξαπατήσατε τους Έλληνες πολίτες: την ιδέα και τις
αξίες της Αριστεράς. Γιατί προδώσατε όσους καλοπροαίρετα
σας ψήφισαν και τους προδώσατε µε ψέµατα και χυδαιότητες,
µε διχαστικό και βίαιο λόγο, µε υπόγειες διαδροµές σε σχέση µε
το δεξιό παρακράτος, µε παραχώρηση της δηµόσιας περιουσίας
στους ξένους, µε τον βιασµό και την προσβολή της αξιοπρέπειας
των Ελλήνων συνταξιούχων που τους κάνατε τρόφιµους στα
συσσίτια, µε τον διορισµό συζύγων και συντρόφων σε κρατικές
θέσεις, µε το να διώχνετε όποιον θέλει να επενδύσει έστω και
ένα ευρώ σε αυτήν τη χώρα και µε την οικτρή κατάσταση όταν
τίθεται το ερώτηµα: «Πείτε µας, κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε
δηµιουργήσει έστω και µία θέση εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα;»
η απάντηση να είναι «ούτε µία».
Επειδή, λοιπόν, δεν ταιριάζει σε αυτήν τη χώρα και στους
άνεργους αυτής της χώρας να είναι οι διαδροµιστές και οι ικέτες,
οι επαίτες του ΟΑΕΔ, γι’ αυτό όσο πιο γρήγορα φύγετε από την
Κυβέρνηση, τόσο το καλύτερο για την κοινωνία και τον τόπο.
Έχετε εξελιχθεί στον χειρότερο πολιτικό και κοινωνικό εφιάλτη
της ελληνικής κοινωνίας.
Όµως, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, τις τελευταίες λίγες µέρες η Κυβέρνηση διέπραξε και δύο πολιτικές απατεωνίες.
Την πρώτη απατεωνία τη ζήσαµε στην κορύφωσή της µόλις
χθες στην Αίθουσα της Ολοµέλειας. Ο κατάφωρα, ο κατάδηλα
αντισυνταγµατικός νόµος Τσίπρα-Παππά δεν φτάνει που κατέπεσε στο Συµβουλίου Επικρατείας, αλλά είχαµε στη συνέχεια τις
ύβρεις της Κυβέρνησης διά της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου
σε βάρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, τις υπόγειες
διαδροµές και τις διαρροές πληροφοριών για ανωτάτους δικαστικούς, τον εξευτελισµό του ανασυρθέντος κ. Πολύδωρα, τον
οποίο στη συνέχεια ως «στηµένη λεµονόκουπα» τον παρέδωσαν
εκεί που πρέπει να παραδοθεί και χθες το βράδυ ο κ. Παππάς
και η Κυβέρνηση «τα κατάπιαν όλα αµάσητα». Πίσω όλες οι αρµοδιότητες στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όλα από
σηµείο µηδέν και στην πραγµατικότητα ακύρωση του νόµου που
προσέβαλε και προσβάλλει την ανεξαρτησία του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου.
Η δεύτερη πολιτική απατεωνία διαπραχθεί χθες ξανά στο
Εθνικό Κοινοβούλιο και αφορά το «Άγιο Δισκοπότηρο» της κυβερνητικής προπαγάνδας, την κυβερνητική προπαγάνδα, που
λέει ότι τα εκχωρήσαµε όλα στους ξένους, υποκύψαµε, παραδοθήκαµε, αλλά θα µας δώσουν το χρέος. Και το χρέος είναι η κορυφαία επιλογή της Κυβέρνησης.
Και τι βγαίνει και λέει χθες ο κ. Χουλιαράκης; Ξέρετε, λέει, κάτι;
Το χρέος δεν είναι η πανάκεια. Αυτό, λοιπόν, που συνιστά για την
Κυβέρνηση την κορυφαία πολιτική επιλογή, οµολογεί ο Υπουργός Οικονοµικών ότι δεν είναι πανάκεια. Μετά από αυτά αναρωτιέµαι µε ποιους άλλους χαρακτηρισµούς θα µπορούσε ένας
ήρεµος αξιολογητής της Κυβέρνησης να αξιολογήσει την πορεία
σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε, παρακαλώ, και τον χρόνο της
δευτερολογίας µου, γιατί έχω άλλη υποχρέωση κοινοβουλευτική
και δεν θα µπορέσω να δευτερολογήσω αργότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Μανιάτη. Έχετε επιπλέον τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ας θυµηθούµε δυο-τρεις βασικούς αριθµούς. Τριακόσιες
ογδόντα πέντε χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχοι χάνουν το ΕΚΑΣ, το
ΕΚΑΣ που το 1996 θεσµοθετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Διακόσιες
εξήντα χιλιάδες συνταξιούχοι βλέπουν µείωση έως 50% στις επικουρικές τους. Υποτίθεται, δεσµευόταν η Κυβέρνηση, ότι µόνο
το 10% θα υποστεί µειώσεις. Διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες
συνταξιούχοι του δηµοσίου βλέπουν µείωση του µερίσµατος του
Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Εκατόν πενήντα χιλιάδες νέοι συνταξιούχοι µειώσεις στις συντάξεις αναπηρίας και χηρείας. Τριακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες αιτήσεις συνταξιούχων

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ’ - 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

βρίσκονται σε εκκρεµότητα. Διαλύεται ο χώρος των ελευθέρων
επαγγελµατιών και των επιστηµόνων. Όποιος έχει 15.000 ευρώ
εισόδηµα, όποιος έχει διαπράξει αυτήν τη µεγάλη αµαρτία, πληρώνει για φορολογία και ασφάλεια πάνω από 60% του εισοδήµατός του. Μόνο για ασφάλεια πληρώνει 5.700 ευρώ.
Και βεβαίως, θα λογοδοτήσετε, κύριοι της Κυβέρνησης, και
για µια άλλη τεράστια ζηµία που έχετε προκαλέσει στον ελληνικό
λαό, πέρα από τα δάνεια, τα χρέη της «Βαρουφάκιας διαπραγµάτευσης», που ο κ. Μοσκοβισί στο πρόσφατο βιβλίο του τον θεωρεί, προφανώς µαζί µε τον κύριο Πρωθυπουργό, τους αποκλειστικά υπεύθυνους για το τρίτο και ας ευχηθούµε, όχι το τέταρτο µνηµόνιο. Χάσαµε ως δηµόσια περιουσία, από το γεγονός
ότι θα πηγαίναµε σε 6% αθροιστικά ανάπτυξη της χώρας το 2015
και το 2016, 20 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ο ελληνικός λαός θα
έπρεπε σήµερα να έχει ΑΕΠ 195 δισεκατοµµύρια και έχουµε 175
δισεκατοµµύρια. Η καταστροφική πολιτική της δικής σας Κυβέρνησης 20 δισεκατοµµύρια και άλλα 20 δισεκατοµµύρια, που χάσαµε από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έχουν χαθεί
40 δισεκατοµµύρια της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών, λόγω
της τροµερής, της αδιανόητης διαπραγµάτευσής σας.
Και περιττεύει να πω για την καταστροφή που έχετε επιφέρει
ήδη στους µικροµεσαίους επαγγελµατίες των χωριών κάτω από
δύο χιλιάδες κατοίκους. Στους αγρότες, ένα ζευγάρι µε 12 χιλιάδες ευρώ εισόδηµα -ένα άλλο µεγάλο έγκληµα για τον αγρότη
είναι να έχει 1.000 ευρώ τον χρόνο εισόδηµα- δίνει το 45% του
εισοδήµατός του για φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές.
Ερώτηση µετά από όλα αυτά: Υπάρχει άλλος δρόµος; Υπάρχουν προτάσεις; Εµείς καταθέτουµε συγκεκριµένες προτάσεις.
Ναι, είµαστε ένα κόµµα µικρό, που όµως πάντα στάθηκε υπεύθυνα, πατριωτικά και µε κοινωνική ευαισθησία. Ξεκαθαρίζουµε
ότι δεν πρόκειται να δεχθούµε καµµία περαιτέρω µείωση οποιασδήποτε σύνταξης και καταθέτουµε τις ακόλουθες τέσσερις
προτάσεις:
Πρόταση πρώτη, την οποία κατέθεσε η κ. Γεννηµατά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης: Για κάθε νεοπροσλαµβανόµενο σε
µια επιχείρηση που δεν απολύει, τα 100 ευρώ της επιβάρυνσης
του εργοδότη να λογίζονται ως φοροαπαλλαγή ως 130 ευρώ, δηλαδή 30% αύξηση της ελάφρυνσης του εργοδότη.
Δεύτερη πρόταση: Ιδιωτικοποιήσεις. Τα ξεπουλήσατε όλα
στους ξένους. Ζητούµε από εσάς να αναδιαπραγµατευτείτε για
το πού θα πάνε τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις. Και ζητάµε το 25% αυτών που θα αποµείνουν στο ελληνικό δηµόσιο,
να πηγαίνει στο ασφαλιστικό σύστηµα. Όµως, για να γίνει αυτό
δεν πρέπει να βλέπουµε πρωτοσέλιδα, όπως το σηµερινό, µιας
πολύ σοβαρής εφηµερίδας που λέει «Τρικλοποδιές Υπουργών
σε επενδύσεις».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μανιάτη, ολοκληρώνετε σας παρακαλώ, γιατί εξαντλήσατε και τον χρόνο της
δευτερολογίας σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και που αναφέρεται; Στην καινούρια απόφαση του κ. Σκουρλέτη για τις Σκουριές, που τον καταγγέλλουν οι δυόµισι χιλιάδες
εργαζόµενοι στα µεταλλεία Χαλκιδικής, την Κασσιόπη που καθυστερεί, το Ελληνικό µε τους εβδοµήντα χιλιάδες εργαζόµενους
που ακόµη το ταλαιπωρείτε, τον Αστέρα Βουλιαγµένης. Άρα,
ιδιωτικοποιήσεις µε κοινωνική ευαισθησία και µε µέρισµα για το
ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.
Τρίτη πρόταση: Χθες ο κ. Παππάς στο «ΣΚΑΙ» είπε και κάτι
σωστό. Είπε ότι λαχταράτε να εφαρµόσετε το νορβηγικό µοντέλο
για το ταµείο κοινωνικής αλληλεγγύης από τα έσοδα για πετρέλαια. Ο κ. Παππάς το είπε. Του χρόνου, ξέρετε η Κύπρος, κύριε
Υπουργέ, πόσα θα εισπράξει, µόνο από το οικόπεδο Αφροδίτη
του φυσικού αερίου; Η κυπριακή δηµοκρατία του χρόνου θα εισπράξει 600 εκατοµµύρια ευρώ από το κοίτασµα Αφροδίτη. Έχετε ήδη τρεις υπογεγραµµένες συµβάσεις. Έχετε άλλους έξι φακέλους, για έξι οικόπεδα και δεκαοχτώ µήνες κοιµάστε. Μοιάζει
σαν να µην θέλετε να φέρετε έσοδα στο ελληνικό δηµόσιο, γιατί
προφανώς απεχθάνεστε τους ιδιώτες επενδυτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μανιάτη, σας
παρακαλώ, πρέπει να κλείσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την
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ανοχή σας.
Τέλος, µια κουβέντα µόνο για τον ταλαιπωρηµένο κλάδο της
οικοδοµής. Το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον» έχει προικοδοτηθεί τώρα, για να απορροφήσει 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τώρα. Για κάθε ένα εκατοµµύριο στην εξοικονόµηση ενέργειας,
δηµιουργούνται τριάντα θέσεις εργασίας στην οικοδοµή. Υπολογίστε τις πάνω από τριάντα πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας, που
µπορούν να δηµιουργηθούν τους επόµενους µήνες στην οικοδοµή.
Προχωρήστε, αλλιώτικα όπως σας έχει καταδικάσει η ιστορία,
θα σας καταδικάσει πολύ σύντοµα πολύ σύντοµα και ο ελληνικός
λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κρεµαστινός Δηµήτριος, Βουλευτής Δωδεκανήσου και Αντιπρόεδρος της Βουλής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, οι αλήθειες πρέπει να λέγονται και σας συµβουλεύω φιλικά να πείτε όλη την αλήθεια. Το
1994, δεν θα το θυµάστε, ήµουν Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, γιατί τότε οι κοινωνικές ασφαλίσεις
ανήκαν στο Υπουργείο Υγείας. Τότε, λοιπόν, παραλάβαµε από
την προηγούµενη κυβέρνηση, έναν νόµο που είχε ψηφίσει η
Βουλή µε Υπουργό τον κ. Σιούφα, που επέβαλε εισφορές. Το
ΠΑΣΟΚ τότε προεκλογικά, είχε πει ότι ερχόµενο στην κυβέρνηση
αυτό θα το ανατρέψει. Όταν είδα την πραγµατικότητα των ασφαλιστικών ταµείων, εδώ στη Βουλή είχα πει ότι τα ασφαλιστικά ταµεία είναι µια βραδυφλεγής βόµβα, που κάποια στιγµή θα σκάσει
στα χέρια κάποιου. Και έπεισα τον Ανδρέα Παπανδρέου να µην
πάρει πίσω τα µέτρα τα οποία είχε εισηγηθεί και ψηφίσει ο κ. Σιούφας. Δεν τα πήρε, λοιπόν, τα µέτρα.
Μετά από χρόνια ήρθε ο κ. Γιαννίτσης ο οποίος είπε χειρότερα
πράγµατα και τότε παραλίγο να πέσει η Κυβέρνηση. Όλοι βγήκαν
στους δρόµους και ήθελαν τα πάντα, ζητούσαν τα πάντα, παροχές, να µην πληρώνουµε τίποτα, µε φορολογία µηδέν κ.λπ.. Και
ο κ. Γιαννίτσης αποχώρησε από την κυβέρνηση.
Ήρθε ο φίλος µου ο Ανδρέας Λοβέρδος και είπε ξαφνικά το
περίφηµο «δεν υπάρχει µία στα ταµία» και σόκαρε. Είπε, όµως,
την αλήθεια. Και σας προτρέπω να πείτε και εσείς όλη την αλήθεια, η οποία πράγµατι είναι τραγική και θα σας πω γιατί. Η Κυβέρνηση προσπαθεί µε σπασµωδικές ενέργειες να σταθεί και να
αντιµετωπίσει τα πράγµατα. Δηλαδή, εµείς παραλίγο να ρίξουµε
τότε την Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Νέας Δηµοκρατίας, διότι είχαµε
πει ότι δεν πρέπει να επιβληθούν 20 ευρώ στα νοσοκοµεία τότε
για τους νοσηλευόµενους. Τελικά αυτό το πήρε πίσω ο Πρωθυπουργός ο κ. Σαµαράς.
Όµως, τώρα, µόλις ήρθε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έσβησε τα
5 ευρώ, που ήταν µια δαπάνη για τον κόσµο την οποία πλήρωνε
στα νοσοκοµεία, αλλά µε αυτά τα 5 ευρώ τα νοσοκοµεία πλήρωναν τους επικουρικούς ιατρούς, διόρθωναν τις βλάβες κ.λπ..
Υπήρξε ένα κενό. Τι να γίνει; Βάζουµε 6% στις επικουρικές και
αυξάνουµε το 4% σε 6% στις κανονικές συντάξεις και περιµένει
ο ΕΟΠΥΥ να πάρει τα λεφτά να τα δώσει στα νοσοκοµεία, αλλά
δεν τα αποδίδει στα νοσοκοµεία. Γιατί δεν τα αποδίδει; Γιατί
υπάρχει κενό µαύρο στην οικονοµία.
Τι γίνεται, λοιπόν; Τα νοσοκοµεία δεν µπορούν να λειτουργήσουν. Άρα, πας να διορθώσεις κάτι, πας να ευχαριστήσεις κάποιους, δηµιουργείς ένα πρόβληµα. Αυτές είναι σπασµωδικές
κινήσεις. Αυτό πρέπει να το αντιληφθεί η Κυβέρνηση, δηλαδή ότι
µε σπασµωδικές κινήσεις δεν επιλύονται τα προβλήµατα. Αυτό,
λοιπόν, είναι το πρώτο πρέπει να πούµε.
Δεύτερον και ανησυχητικό είναι ότι εάν τελικά αυτά πήγαιναν
στον ΕΟΠΥΥ θα είχε περίπου 1 δισεκατοµµύριο ευρώ µε 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ και όλα θα λειτουργούσαν σωστά. Δεν πάνε
αυτά, γιατί υπάρχει η µαύρη τρύπα της οικονοµίας και δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Οπότε, πάλι πληρώνει τον λογαριασµό η
Κυβέρνηση, διότι πράγµατι δεν λειτουργεί τίποτα σωστά στα νοσοκοµεία. Αρκεί να σας πω ότι στο «ΑΤΤΙΚΟ» ο µαγνητικός το-
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µογράφος είναι δύο χρόνια χαλασµένος και δεν µπορεί να αντικατασταθεί. Στο µεγαλύτερο νοσοκοµείο! Άρα, το βλέπετε, είναι
αυταπόδεικτο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δυστυχώς, δεν έχουµε χρόνο. Θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσω
και εγώ τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, για να πω ορισµένα πράγµατα, γιατί ο χρόνος είναι περιορισµένος.
Θα µπορούσε, εάν η Κυβέρνηση είχε λεφτά από µια µεγάλη
ανάπτυξη, να πληρώσει από τον προϋπολογισµό τα πάντα. Δεν
το µπορεί όµως. Δεν έχει. Θα µπορούσατε να είχατε εισφορές
από εργαζόµενους. Μα, φεύγουν στο εξωτερικό όλοι οι νέοι µας.
Οι επιχειρήσεις κλείνουν. Πού να βρείτε τις εισφορές; Από εργοδότες; Οι εργοδότες προσπαθούν, µε κάθε τρόπο, να µην πληρώσουν πότε νόµιµα και πότε µη νόµιµα και το γνωρίζετε. Άρα,
υπάρχει το τρίπτυχο του πυλώνα της στήριξης του συνταξιοδοτικού προβλήµατος, του ασφαλιστικού, που είναι σε πλήρη κατάρρευση.
Συζητάµε τώρα και λέµε για ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη όµως;
Μπορεί να θεωρήσουµε ανάπτυξη τη µη παραγωγική ανάπτυξη;
Δηλαδή, εάν του χρόνου –όπως είχαµε στους Ολυµπιακούς Αγώνες- έχουµε έργα ή πάρουµε από το ΕΣΠΑ και έχουµε 0,5% ή 1%
ανάπτυξη, αυτή η ανάπτυξη θα βοηθήσει το ασφαλιστικό πρόβληµα; Δεν νοµίζω ότι θα το βοηθήσει. Δηλαδή, δεν είναι θέµα
ανάπτυξης. Πρέπει να είναι παραγωγική η ανάπτυξη.
Για την παραγωγική ανάπτυξη, όµως, χρειαζόµαστε επενδύσεις και επενδυτές. Όταν υπάρχει αυτή η αµφιθυµία ως προς τις
επενδύσεις, δηλαδή όταν ο επενδυτής πρέπει να πάει είκοσι
φορές στο δικαστήριο, για να µπορέσει να κάνει τελικά την επένδυσή του, θα προτιµήσει τη διπλανή χώρα, που είναι πάρα πολύ
απλή η επένδυση. Θα προτιµήσει τη διπλανή χώρα, που έχει φορολογία 10% και 15% -ακόµα και η Κύπρος. Γιατί να έρθει στην
Ελλάδα ο επενδυτής;
Αυτά, λοιπόν, τα θέµατα, εάν δεν τα λύσει η Κυβέρνηση, είναι
η ίδια δέσµια των αντιλήψεών της. Δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν υπάρχει τρόπος να σταθεί το ασφαλιστικό, εάν δεν επιλυθούν αυτά τα επιµέρους, αλλά ουσιαστικά προβλήµατα.
Πάµε στα capital controls. Είπε χθες η κ. Λούκα ότι πρέπει να
αρθούν. Το έχει πει τρεις φορές. Βλέπετε εσείς να αίρονται τα
capital controls; Υπάρχει, δηλαδή, ασφάλεια, ώστε ο κόσµος να
επιστρέψει τα λεφτά του αύριο στις τράπεζες; Μακάρι. Υπάρχει
ασφάλεια να φέρουν τα λεφτά τους αυτοί που τα έχουν στο εξωτερικό; Πώς θα αρθούν τα capital controls; Λέµε, δηλαδή, λέξεις
που δεν έχουν πρακτική εφαρµογή. Μπορούν οι τράπεζες να
χρηµατοδοτήσουν σήµερα µικροµεσαίες επιχειρήσεις; Δεν µπορούν. Πώς θα γίνει ανάπτυξη; Από πού, λοιπόν, θα έχουµε την
ανάπτυξη; Μπορεί να γίνει δραστική µείωση της φορολογίας;
Εάν δεν γίνει δραστική µείωση της φορολογίας, γιατί ο επενδυτής να µην επενδύσει στη διπλανή µας χώρα, που του δίνει 10%
φορολογία και ένα ορισµένο χρόνο αφορολόγητο µε την επένδυση και να έρθει σε µας που του ζητούµε 40% ή και παραπάνω,
δεν ξέρω πόσα;
Εάν τα δείτε όλα αυτά, λοιπόν, σαν Κυβέρνηση και όχι σαν
Υπουργός Εργασίας, που καταλαβαίνω το πρόβληµά σας, τότε
θα υπάρχει ένα φως στο βάθος του τούνελ. Δυστυχώς, εγώ -και
το λέω για πολλοστή φορά- µε αυτόν τον τρόπο και αυτόν τον
δρόµο, δεν βλέπω φως στο βάθος του τούνελ. Αδιέξοδο βλέπω,
µεγάλο αδιέξοδο. Και φυσικά, ο επόµενος από σας Υπουργός
Εργασίας θα αναγκαστεί -όποτε γίνει, εύχοµαι να µην είναι τώρα,
αλλά όποτε γίνει- να πει χειρότερα πράγµατα. Δεν µπορεί να πει
καλύτερα.
Οπότε, πείτε όλη την αλήθεια, όπως έκαναν µέχρι τώρα όλοι
οι Υπουργοί και πείτε και στον Πρωθυπουργό, γιατί τώρα έχει και
ανασχηµατισµό, όλη την αλήθεια αν θέλει πραγµατικά η χώρα να
πάει µπροστά. Διαφορετικά, η χώρα µας δυστυχώς πάει προς τα
πίσω.
Βλέπω ότι λένε όλοι και επαναλαµβάνουν όλοι ότι πέφτει η
ανεργία. Μα, φανταστείτε ότι αν φύγουν όλοι οι άνεργοι και πάνε
στο εξωτερικό, θα έχουµε ανεργία 0%. Έχουν φύγει µισό εκατοµµύριο άνθρωποι. Αν αυτοί γυρίσουν πίσω, είναι πεσµένη η
ανεργία; Δηλαδή, απλά µαθηµατικά. Και βλέπετε να λένε στις τη-
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λεοράσεις «πέφτει η ανεργία». Πώς πέφτει η ανεργία; Με το να
φεύγουν οι άνεργοι στο εξωτερικό; Η ανεργία πέφτει όταν υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις, όταν ανοίγουν δουλειές, όταν
ανοίγουν καταστήµατα και δεν κλείνουν. Τότε λέµε ότι πέφτει η
ανεργία.
Και µε όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε –καθώς βλέπω ότι και ο χρόνος οµιλίας µου τελειώνει- θα µπορούσα να µιλάω πολύ, εκείνο
όµως το οποίο πρέπει να πούµε είναι ότι η παράταξη η δική µας,
η ιστορική αυτή παράταξη που έδωσε στην Ελλάδα το κοινωνικό
κράτος, που δεν υπήρχε καθόλου, έχει υποχρέωση να στηρίζει
τις θέσεις της. Έχει υποχρέωση να λέει στα κόµµατα αυτά που,
τουλάχιστον δηµοκοπικά, προηγούνται, ότι κανένα από τα δύο
δεν υποστηρίζει, αλλά εφόσον δέχονται τις θέσεις της θα στηρίζει τις απόψεις τις δικές της µέσα από τους νόµους και να πάψουν αυτοί να λένε ότι το ΠΑΣΟΚ σήµερα στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ
και χθες στήριζε τη Νέα Δηµοκρατία.
Το ΠΑΣΟΚ δεν στηρίζει κανέναν. Το ΠΑΣΟΚ έχει αρχές. Τις
αρχές αποδεδειγµένα τις επέβαλε στο κοινωνικό κράτος και µε
αυτές τις αρχές προχωρεί. Αυτό κάναµε και στο Ραδιοτηλεοπτικό
Συµβούλιο και αυτό θα πράξουµε και στην επόµενη συνεδρίαση.
Το ΠΑΣΟΚ πραγµατικά, δεν στηρίζει κανένα. Απεναντίας, έχει
επισηµάνει τα σφάλµατα που έχει κάνει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
µέχρι τώρα κι έχει οδηγήσει τη χώρα σε αυτήν την κατάσταση,
που βρίσκεται σήµερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κρεµαστινό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα έξι µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Βουλευτής
Αρκαδίας.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε σήµερα εδώ, διαβάζοντας ότι σε λίγες ώρες θα γίνει ανασχηµατισµός και είµαι σίγουρος ότι ο Υπουργός δεν θα έχει καµµία ανησυχία.
Νοµίζω ότι άνθρωποι σαν τον κύριο Υπουργό, που είπαν τόσα
τέλεια ψέµατα από την πλατεία Συντάγµατος, µέχρι τώρα είναι
δυσεύρετοι. Άρα, κύριε Υπουργέ, ο κ. Τσίπρας ψάχνει για καλούς
ψεύτες. Τον καλύτερο τον έχει µπροστά του. Άρα, σίγουρα, σε
καµµία περίπτωση δεν θα έχετε άγχος ότι θα χάσετε την θέση
σας.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, πριν πω κάποια θέµατα για το
ασφαλιστικό, να συµπληρώσω κάτι ακόµα. Δεν είναι µόνο αυτό
που είπα πριν. Ο κ. Κατρούγκαλος είναι ο υποστηρικτής της «καλής βίας». Ακούστε τι έλεγε ο κ. Κατρούγκαλος πριν από πέντε,
έξι χρόνια, όταν τον ρώτησε ο κ. Πάγκαλος αν µπορεί να έρθει
στο Πανεπιστήµιο. Τότε ήταν αγανακτισµένος ο κ. Κατρούγκαλος. Και τον ρώτησε: «Θα µπορούσα να έρθω στο Πανεπιστήµιο;». «Βεβαίως, έχετε το δικαίωµα», του απάντησε ο κ. Κατρούγκαλος, «όποιος εκτίθεται στην πολιτική θα πρέπει να απολαµβάνει του επαίνου, των ψόγων ακόµα και της καζούρας, όπως
σας αξίζει και εσάς, κ. Πάγκαλε, που ρίξατε την χώρα στα βράχια».
Να, που αλλάξαν τα πράγµατα. Ακούστε τώρα βερσιόν του κ.
Κατρούγκαλου στο συνέδριο του ΙΚΑ, στο οποίο έχουν φτάσει
να είναι τόσο καλοί πελάτες της Νέας Δηµοκρατίας, που τώρα
τις διαδηλώσεις στο ΙΚΑ τις κάνουν οι συνδικαλιστές της Νέας
Δηµοκρατίας. Λέµε τώρα ότι είναι µεγάλοι επιστήµονες, τα έχουν
κάνει όλα.
Ακούστε τώρα τη βερσιόν του κ. Κατρούγκαλου. Διαβάζω το
αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο. Είπε ο κ. Κατρούγκαλος στους
δεξιούς συνδικαλιστές: «Πρέπει να επιλέξουµε τον τρόπο της αν-
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τιπαράθεσης των επιχειρηµάτων µας. Χουλιγκανισµό ή πολιτική;
Με τον έλλογο λόγο ή µε τις κραυγές;». Αυτός είναι ο κ. Κατρούγκαλος, ο Υπουργός Εργασίας της χώρας, ο οποίος είναι σηµαντικό στέλεχος και θα µείνει στην Κυβέρνηση.
Πάµε τώρα στα ουσιαστικά. Δεν χρειαζόταν καν εµείς σήµερα
να µιλήσουµε για το ασφαλιστικό. Έχουν πάει οι πολίτες στο
ΑΤΜ και ξέρουν τι έχει συµβεί στη χώρα, τι ψέµατα και ποιες είναι
οι υποσχέσεις που είχαν κάνει το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Μείωση εφάπαξ κατά 20%, κατάργηση του ΕΚΑΣ, µειώσεις συντάξεων τον περασµένο Μάιο 2,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, µείωση του µερίσµατος σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες
συνταξιούχους και µείωση, βέβαια -την οποία δεν ξέρω αν θα
προλάβουν- στους νέους συνταξιούχους. Όσο για τις ασφαλιστικές εισφορές και τους νέους δικηγόρους, µηχανικούς, γιατρούς,
φέρνει πολύ σύντοµα αύξηση και µείωση του εισοδήµατός τους
κατά 25% µε 30%.
Θα σας πω ένα παράδειγµα. Δικηγόρος µε πέντε χρόνια άσκηση επαγγέλµατος και ακαθάριστο εισόδηµα 20.000 ευρώ, πλήρωνε ασφαλιστικές εισφορές 4.096 ευρώ και φόρο 3.498 ευρώ
και µε τον νόµο ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές 7.490 ευρώ και φόρο 2.730 ευρώ.
Άλλωστε, πριν λίγες µέρες αυτό που ψήφισε, το ξεψήφισε
ακόµα και για την υγειονοµική περίθαλψη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Δεν πίστευε ο κ. Κατρούγκαλος και η Κυβέρνηση όταν ψήφιζε
το αντασφαλιστικό ότι θα έρθει και η µέρα όπου οι πολίτες, νέοι
και παλιοί, νέοι εργαζόµενοι, αλλά και συνταξιούχοι θα έβλεπαν
τον λογαριασµό.
Εµείς πραγµατικά στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχουµε και
τεκµηριωµένη άποψη και ιδεοληψίες. Η δική µας εµµονή είναι η
αξιοκρατία και η αλληλεγγύη. Δική µας ιδεοληψία είναι οι επενδύσεις και οι νέες θέσεις εργασίας, για να µην υπάρξουν άλλες
µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε τον
κ. Παπαθεοδώρου, Βουλευτή Αχαΐας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν στην πολιτική ορισµένα συµβολικά
λάθη, µικρά, τις περισσότερες φορές επικοινωνιακής διαχείρισης, τα οποία δηµιουργούν συνθήκες κατάρρευσης πολύ πιο
γρήγορα απ’ ό,τι η πραγµατική πολιτική.
Ένα τέτοιο µικρό πολιτικό επικοινωνιακό λάθος ήταν ο τρόπος
διαχείρισης της πολιτικής ήττας της Κυβέρνησης από τον νόµο
Παππά και την απόφαση από το Συµβούλιο της Επικρατείας και
η µετέπειτα διαχείριση από την Κυβέρνηση της όλης υπόθεσης.
Ένα επικοινωνιακό, συµβολικό λάθος, το οποίο στοιχίζει στον
ΣΥΡΙΖΑ σήµερα -και το βλέπουµε καθηµερινά- είναι όταν υποστηρικτές των ατοµικών δικαιωµάτων έρχονται να καλύψουν οµοφοβικές απόψεις στη Βουλή. Σας λέει κάτι αυτό; Αυτό δε το επικοινωνιακό λάθος, έχει να κάνει και µε τη βαρύτητα που δίνουµε
και στην προηγούµενη, αλλά και στην τωρινή στάση απέναντι σε
αυτού του τύπου τις συµπεριφορές.
Ένα επίσης µικρό επικοινωνιακό λάθος, κύριε Υπουργέ, είναι
η επιστολή σας στους συνταξιούχους. Δεν ξέρω ποιος επικοινωνιακός αστέρας σάς πρότεινε την αποστολή της επιστολής σας
στους συνταξιούχους, αλλά αν τον πληρώνετε, θα ήταν σκόπιµο
να τον ρωτήσετε για το αποτέλεσµα που είχε αυτή η επιστολή.
Οι συνταξιούχοι κατάλαβαν δύο πράγµατα: Από τη µια πλευρά,
ότι προσβάλλετε τη νοηµοσύνη τους. Σας το λέω γιατί έχω µιλήσει µε πολλούς από αυτούς, οι οποίοι βρίσκονται και στο στενό
µου περιβάλλον. Από την άλλη, προκαλείτε το θυµό τους, διότι
όταν πάνε να δουν τις επικουρικές συντάξεις, βρίσκουν κάποιες
λίγες δεκάδες ευρώ.
Άρα εδώ στο ζήτηµα αυτής της µικρής επικοινωνιακής διαχείρισης πιστεύω ότι υπάρχει και λάθος, αλλά και µια τραγική αδιαφορία για το πώς κάποιος, ο οποίος δεν µπορεί να βγάλει το µήνα του, θα διαβάσει µια επιστολή που του λέει ότι όλα αυτά είναι
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καλώς καµωµένα.
Άρα στην ουσία τίποτα δεν έµεινε όπως το ξέραµε, στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστηµα.
Το ασφαλιστικό σύστηµα είναι κρίσιµο για τη ζωή των πολιτών,
είναι κρίσιµο για τη ζωή των µελλοντικών γενιών, είναι επίσης ένα
ζήτηµα το οποίο πραγµατικά πιστεύω ότι θα πρέπει να µείνει έξω
και από µικροκοµµατικά, αλλά και από επικοινωνιακά παιχνίδια.
Τα µέτρα τα οποία προκρίνονται στον ν. 4387/2016, θέτουν σε
κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των ελευθέρων επαγγελµατιών,
των αγροτών, των εργαζοµένων, των µελλοντικών συνταξιούχων,
καθώς και του πυρήνα του δικαιώµατος όλων αυτών, για µια αποτελεσµατική κοινωνική ασφάλιση.
Εξάλλου, θα πρέπει όλοι µας να µην ξεχνάµε ένα θεµελιώδη
κανόνα -νοµίζω ότι το βρήκα σε ένα βιβλίο σας- ότι το κράτος
δεν απαλλάσσεται της εγγυητικής του ευθύνης απέναντι στους
συνταξιούχους, ανεξάρτητα από το αν είναι επιτυχηµένες ή αποτυχηµένες οι κυβερνητικές επιλογές.
Ο ν.4387/2016 φέρνει υπέρογκες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών, συνδέοντας πρώτη φορά τις εισφορές µε το εισόδηµα
και δηµιουργώντας ισχυρά κίνητρα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. Η αύξηση των εισφορών κύριας σύνταξης, υγειονοµικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, οδηγεί σε
συνολική επιβάρυνση 37,95% επί των εσόδων του προηγούµενου
έτους, όταν έχουµε σήµερα κάποιες επαγγελµατικές τάξεις ή
συγκεκριµένες τάξεις δηµοσίων υπαλλήλων, όπως παραδείγµατος χάριν οι αστυνοµικοί, οι οποίοι παρ’ ότι βγήκαν στη σύνταξη,
δεν βλέπουν πουθενά το εφάπαξ, ούτε βλέπουν την προοπτική
να το πάρουν σύντοµα.
Στην ουσία κάθε έννοια παραγωγικότητας και δηµιουργικότητας καταρρέει. Η κοινωνία οδηγείται σε ισοπέδωση. Έχουµε µια
δυσθεώρητη εισφοροδιαφυγή και επιβάρυνση για τους αυτοαπασχολούµενους, η οποία τελικά, µαζί µε την εισφοροδοτική επιδροµή, καταλήγει σε δήµευση του εισοδήµατος. Εξανεµίζεται το
διαθέσιµο εισόδηµα των ελεύθερων επαγγελµατιών, κύριοι Υπουργοί, και το ξέρετε, ακόµη και από τον κλάδο τον δικό µας,
των νοµικών.
Για έναν ελεύθερο επαγγελµατία χωρίς υποχρέωση ασφάλισης σε επικουρικό ταµείο, συνυπολογίζοντας τις ασφαλιστικές
εισφορές, τον φόρο και την εισφορά αλληλεγγύης, το ποσοστό
εισοδήµατος που αποµένει στα χαµηλά εισοδήµατα αγγίζει το
ποσοστό του 25% µε 30% κατά µέσο όρο, ενώ στα εισοδήµατα
άνω των 10 χιλιάδων ευρώ το ποσοστό φτάνει στο 50% κατά
µέσο όρο, κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό από µόνο του να το
σκεφτούµε. Αν υπολογίσουµε και εισφορές επικουρικού, τα ανώτερα ποσοστά µειώνονται αντίστοιχα κατά 5% επιπλέον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω χρόνο και από τη δευτερολογία µου.
Η δυνατότητα επιλογής ενός ασφαλιστικού φορέα για τους
νέους ασφαλισµένους –πρωτοασφαλιζόµενοι µετά την 1η Ιανουαρίου 1993- καταργείται µε το άρθρο 17 του νόµου. Αυτό δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα σε όσους απασχολούνται ως µισθωτοί και έχουν παράλληλα µια επαγγελµατική δραστηριότητα
ή συµµετέχουν σε κάποια εταιρεία, αφού επιβαρύνονται µε υπέρογκα ποσά ασφαλιστικών εισφορών.
Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, ενώ το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο έλαβε σάρκα και οστά µόλις τον Μάιο, τον Σεπτέµβριο µε
το άρθρο 1 του ν.4425/2016 έρχεται µια νέα σειρά δυσάρεστων
αλλαγών για τους επαγγελµατίες, για τους αγρότες, για τους εργαζόµενους εν γένει, αφού τροποποιούνται και καταργούνται
ασφαλιστικού περιεχοµένου διατάξεις, οι οποίες δεν είχαν καν
εφαρµοστεί µέχρι τότε.
Καταργείται η διάταξη µε την οποία οι ιδιοκτήτες µικρών τουριστικών καταλυµάτων καταβάλλουν για κύρια ασφάλιση τις µειωµένες έως το 2021 εισφορές, των ασφαλισµένων του ΟΓΑ,
δηλαδή άνθρωποι κυρίως των άγονων περιοχών της πατρίδας
µας.
Καταργείται η διάταξη που προβλέπει την καταβολή µειωµένων εισφορών για υγειονοµική περίθαλψη για τα πέντε πρώτα
έτη ασφάλισης των υπαγοµένων στο Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης
Αυτοαπασχολουµένων που αφορά κυρίως νέους επαγγελµατίες
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και επιστήµονες που τώρα κάνουν τα πρώτα τους επαγγελµατικά
βήµατα.
Οι αγρότες είχαν εισφορές που κυµαίνονταν το λιγότερο από
62,7 ευρώ µηνιαίως και έφταναν µέχρι 136 ευρώ µηνιαίως. Με το
νέο καθεστώς ασφάλισης, µεταξύ άλλων, προβλέπεται αύξηση
του ποσοστού εισφοράς κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες και
διαµορφώνεται από ποσοστό 7% σε ποσοστό 10%, για να καταλήξει σταδιακά και στο 20%.
Πώς µπορούµε να θεωρήσουµε ότι στον πρωτογενή τοµέα θα
υπάρξει ανάπτυξη µε τέτοιες συνθήκες;
Με τις νέες διατάξεις του ασφαλιστικού προκύπτουν αυξήσεις
εισφορών χωρίς να αντιστοιχούν σε µεγαλύτερες µελλοντικές
παροχές για τους νέους στην ασφάλιση, επιβαρύνσεις σε επιστήµονες, αυτοαπασχολούµενους, µε εισοδήµατα άνω των 25 χιλιάδων ευρώ. Από την 1-1-2017 οι εισφορές τους θα ορίζονται
στο 20% επί του φορολογητέου εισοδήµατος. Αύξηση εισφορών
για την επικουρική σύνταξη έως το 2022 σε δύο φάσεις. Οι µικρές δήθεν ελαφρύνσεις που είχαν δοθεί, µετά από πιέσεις της
τρόικας, καταργήθηκαν για τους νέους ασφαλισµένους.
Η αγορά σήµερα βρίσκεται, κύριε Υπουργέ, σε απόλυτη σύγχυση. Κανείς δεν ξέρει πλέον τι θα πληρώσει από την 1-1-2017.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόµη δεν έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες εγκύκλιοι για την εφαρµογή του νέου νόµου. Κανείς δεν
γνωρίζει τον τρόπο της πλήρους εφαρµογής του και το µέγεθος
των αναµφίβολα αρνητικών και αλυσιδωτών αντιδράσεων που θα
έχει η εφαρµογή του, τόσο στην παραγωγικότητα όσο και στη
δηµιουργικότητα των επαγγελµατιών, στην ασφάλιση της επένδυσής τους και στη σταθεροποίηση της ανάπτυξης, για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας των επαγγελµατικών κλάδων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Παπαθεοδώρου, να ολοκληρώνουµε σιγά σιγά. Εξαντλήσατε και τον χρόνο
της δευτερολογίας σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Είναι η τελευταία µου φράση, κύριε Πρόεδρε.
Το ερώτηµα, εάν συνυπολογίσουµε όλα αυτά, είναι το εξής:
Με ένα τέτοιο καθεστώς, κύριε Υπουργέ, πώς σκοπεύετε να κλείσετε τη δεύτερη αξιολόγηση; Εάν τα αποτελέσµατα είναι σαν τα
αποτελέσµατα της πρώτης, τότε πραγµατικά στον τοµέα του
ασφαλιστικού δεν µιλάµε πλέον για κατάρρευση, µιλάµε για µία
νέα περίοδο σκοταδιού που θα έρθει τα επόµενα χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
πάρω και τον χρόνο της δευτερολογίας µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Στο σύνολο δηλαδή
πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, µε την ανοχή σας,
όπως και στους προηγούµενους.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η ασφαλιστική µεταρρύθµιση στη χώρα έχει συστηµικά υπονοµευθεί από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Έχουν ειπωθεί απίστευτα ψέµατα εις βάρος του ΠΑΣΟΚ και της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης.
Όταν εµείς προσπαθούσαµε να συµµορφώσουµε τα ταµεία,
έλεγε ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας ότι πήραµε τα λεφτά από τα
ασφαλιστικά ταµεία και ότι µε το PSI αποδεκατίσαµε τα αποθεµατικά τους, αποθεµατικά τα οποία εµείς δεν στηρίξαµε. Χτίσαµε, λοιπόν, ένα µύθο πάνω στο PSI. Ας δούµε, λοιπόν, τι σηµαίνει PSI για τα ταµεία.
Κουρεύτηκαν περίπου 14 δισεκατοµµύρια από τα 22 δισεκατοµµύρια που διέθεταν. Όταν λέµε κουρεύτηκαν, σηµαίνει ότι τα
πήρε λογιστικά το κράτος για να µειωθεί το χρέος, δηλαδή τα
χρήµατα βγήκαν και µπήκαν στην ίδια τσέπη και αυτό διότι τα ταµεία είναι φορείς του δηµόσιου τοµέα. Ο κ. Τσίπρας έπαιξε µε
την ψυχολογία των Ελλήνων πολιτών.
Ποια είναι η αλήθεια, όµως; Η αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι,
είναι ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε τις καταστροφικές επιλογές της το 2015 οδήγησε σε απώλεια 86 δισεκατοµµυρίων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ευρώ την ελληνική οικονοµία και σε λήψη νέων µέτρων ύψους
2,3 δισεκατοµµυρίων στην κοινωνική ασφάλιση. Όµως τέτοια
ανάγκη τον Δεκέµβριο του 2014 δεν υπήρχε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αυτή είναι η αλήθεια.
Κύριε Υπουργέ, ο νόµος σας, ο νόµος Κατρούγκαλου, όπως
λέγεται, ο ν.4387/2016, είναι διάτρητος και κοινωνικά άδικος. Οι
παρεµβάσεις κατά των νέων επιστηµόνων είναι εξοντωτικές. Οι
µικρές δήθεν ελαφρύνσεις που έχουν δοθεί µετά από κάποιες
πιέσεις και αυτές καταργούνται.
Στους αγρότες αυξάνονται κατακόρυφα οι εισφορές υγείας
από 1-1-2017 στο 6,1%. Σε συνδυασµό µε τη φοροεπιδροµή που
τους έχετε επιβάλει, το τεράστιο ΦΠΑ στα αγροεφόδια από το
13% στο 24%, τις αυξήσεις στο συντελεστή φορολογίας του συστήµατος για την επόµενη χρονιά και την κατάργηση της επιστροφής του Φόρου Εισοδήµατος, τείνουν ουσιαστικά να φτωχοποιηθούν. Οδηγείτε τους αγρότες σε µαρασµό, σε φτωχοποίηση,
στην ανεργία.
Να τονίσουµε βέβαια ότι τα ασφαλιστικά ταµεία, όπως ο
ΟΑΕΕ, προκειµένου να βρουν χρήµατα για την καταβολή συντάξεων, καταφεύγουν στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών. Τσακίζετε το ΑΚΑΓΕ. Αυτή είναι η αλήθεια. Να θυµίσω ότι
µέχρι το 2014 είχαν χρησιµοποιηθεί µόλις 145 εκατοµµύρια ευρώ
από το ΑΚΑΓΕ. Μέσα σ’ ένα χρόνο η σηµερινή Κυβέρνηση έχει
ξεπεράσει τα 790 εκατοµµύρια ευρώ.
Η δηµιουργική ασάφεια στον τρόπο που νοµοθετείτε δεν έχει
τέλος, κύριε Υπουργέ. Εφαρµοστικές εγκύκλιοι δεν έχουν εκδοθεί. Οι υπηρεσίες συντάξεων αδυνατούν να απαντήσουν στους
πολίτες. Ώριµα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα αµφισβητούνται.
Πρόσφατο παράδειγµα, οι εκπαιδευτικοί. Τον Απρίλιο τους παραιτήσατε, τον Ιούνιο τους απολύσατε και µετά στο τέλος Αυγούστου, τους ζητούσατε να γυρίσουν πίσω. Εργοδότες, έµποροι, ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν ξέρουν τι θα πληρώσουν από
1-1-2017.
Κύριε Υπουργέ, µε το νέο ασφαλιστικό στερείτε το συνταξιοδοτικό δικαίωµα από τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες που δεν
έχουν κατοχυρώσει δεκαπενταετία. Δεν εξασφαλίζετε καµµία
βιωσιµότητα στο ασφαλιστικό σύστηµα. Οδηγείτε τη χώρα µε µαθηµατική ακρίβεια στο τέταρτο µνηµόνιο, το πιο σκληρό µνηµόνιο που θα έρθει, για το οποίο φυσικά θα χρειαστεί νέα σύµβαση
µε το ΔΝΤ.
Ας µην ξεχνάµε ότι το ΔΝΤ βάζει ένα διττό πρόβληµα, πρώτον
τη βιωσιµότητα του χρέους και δεύτερον τη βιωσιµότητα των
ασφαλιστικών ταµείων και του ασφαλιστικού συστήµατος. Κάτι
τέτοιο θα φέρει νέα, σκληρά και επώδυνα µέτρα, µέτρα που η
παρούσα Κυβέρνηση δεν µπορεί να τα πάρει. Να πείτε, λοιπόν,
την αλήθεια επιτέλους στον ελληνικό λαό και να σεβαστείτε τους
πολίτες.
Κύριοι της Κυβέρνησης, δώστε επιτέλους ένα τέρµα στα ψέµατα. Δεν υπάρχει καµµία προστασία για τους συνταξιούχους.
Εσείς για πρώτη φορά επιβάλλετε εισφορές υγείας 6%, µειώνοντας έτσι όλες τις συντάξεις οριζόντια, κύριες και επικουρικές.
Μέχρι τώρα διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες συνταξιούχοι
υπέστησαν περικοπές στις επικουρικές. Συνολικά θα τις υποστούν τετρακόσιες χιλιάδες συνταξιούχοι. Διακόσιες εξήντα
πέντε χιλιάδες συνταξιούχοι του δηµοσίου υπέστησαν περικοπές
στα µερίσµατα που ελάµβαναν. Οι περικοπές στα µερίσµατα και
τις επικουρικές φθάνουν στο 40% και 50%. Διακόσιες εξήντα
πέντε χιλιάδες νέοι συνταξιούχοι θα δουν µειωµένες συντάξεις.
Φέρατε τους συνταξιούχους στα όριά τους. Τους είδαµε να
καίνε τις επιστολές τους. Σας έστειλαν το µήνυµα χθες: «Όχι άλλη ισοπέδωση».
Από την 1η Ιουνίου καταργήθηκε το ΕΚΑΣ για πάνω από εκατό
χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους. Ως το 2018 θα καταργηθεί συνολικά για άλλους τριακόσιους ογδόντα χιλιάδες. Οι τριακόσιοι
χιλιάδες από αυτούς µάλιστα θα το χάσουν µέχρι τις 31-12-2016.
Κύριε Υπουργέ, το ΕΚΑΣ είναι µια κατάκτηση για την τρίτη ηλικία. Θεσµοθετήθηκε, όπως γνωρίζετε, το 1996 από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Με την περικοπή του µετατρέπετε τους συνταξιούχους σε άπορους για να χορηγήσετε ουσιαστικά τι; Κάρτες
σίτισης.
Αυτό δεν ονοµάζεται ασφαλιστική µεταρρύθµιση, αλλά ασφα-
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λιστική απορρύθµιση και εξόντωση των συνταξιούχων. Στην
ουσία, κύριοι της Κυβέρνησης, καταργείτε την κοινωνική ασφάλιση και γι’ αυτό θα κριθείτε από τον ελληνικό λαό σύντοµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντόπουλο.
Στη συνέχεια ακολουθεί ο κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, που είναι και ο τελευταίος από τους επερωτώντες Βουλευτές. Μετά θα ακολουθήσει η παρέµβαση εκ
µέρους της Κυβέρνησης από τον Υπουργό.
Κύριε Αρβανιτίδη, θα αξιοποιήσετε κι εσείς και τη δευτερολογία σας;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω και τη δευτερολογία µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ µε τη σειρά µου θα µιλήσω
και θα πω µερικές σκέψεις για τις επιπτώσεις του ασφαλιστικού
στην ύπαιθρο και στους αγρότες.
Ίσως µε έχετε ακούσει πολλές φορές από αυτό το Βήµα να
επιµένω στην ανάγκη της παραγωγικής ανασυγκρότησης της
χώρας. Το κάνω αυτό, γιατί βαθιά πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις βιώσιµης ανάπτυξης αν
δεν στραφούµε στην παραγωγική Ελλάδα, βασικός πυλώνας της
οποίας είναι ο πρωτογενής τοµέας, οι αγρότες και η ύπαιθρος
της παραγωγής.
Πρέπει να ξεφύγουµε από τη µιζέρια και την απογοήτευση που
δηµιουργεί η Κυβέρνηση στον αγροτικό κόσµο και να µιλήσουµε
θετικά, µε προτάσεις για µια ύπαιθρο που θα εξασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδηµα, που θα είναι ελκυστική στους νέους ανθρώπους, που θα λειτουργεί µε συνέργειες όχι µόνο στην πρωτογενή
παραγωγική αλυσίδα, αλλά και οριζόντια µεταξύ των ποικίλων οικονοµικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε έναν τόπο.
Για παράδειγµα, δεν είναι δυνατόν τον 21ο αιώνα να µιλάµε για
µεσογειακό καλάθι διατροφής µε προϊόντα ΠΟΠ εξαιρετικής ποιότητας και να µην υπάρχουν κοινά σχέδια δράσης του αγροτικού
τοµέα µε τον τουριστικό, τους κλάδους υγείας και ευεξίας.
Τα λέω αυτά σε µια συζήτηση για το ασφαλιστικό, για να τονίσω τη βασική αιτία του προβλήµατος. Όσο η χώρα µας παραµένει πρωταθλήτρια στην ανεργία σε επίπεδο Ευρωζώνης, δεν
υπάρχει καµµία περίπτωση να επιστρέψουµε σε υψηλές ή έστω
αξιοπρεπείς συντάξεις, πολύ απλά γιατί όσο η ανεργία αυξάνεται, τόσο οι εισφορές συνολικά µειώνονται.
Κατά συνέπεια, η νούµερο ένα προτεραιότητα του Υπουργείου
Εργασίας και της Κυβέρνησης σήµερα, είναι να φτιάξει δουλειές
στην ύπαιθρο και όχι να µας λέει πώς θα µοιράσει τη φτώχεια,
ούτε να φλοµώνει µε ψέµατα τους συνταξιούχους. Και ο µόνος
τρόπος για να δηµιουργηθούν δουλειές είναι η ανάπτυξη, κυρίες
και κύριοι.
Κύριε Υπουργέ, όσες επιστολές και αν στείλετε, όσες συνεντεύξεις και να δώσετε, όσο και αν προσπαθείτε να κάνετε το
µαύρο άσπρο, την αλήθεια του ΑΤΜ δεν µπορείτε να τη διαψεύσετε. Και λυπάµαι πάρα πολύ, που όχι µόνο δεν έχετε κανένα
απολύτως σχέδιο για το αύριο, αλλά εφαρµόζετε πολιτικές που
στοχοποιούν προκλητικά την ύπαιθρο και τον Έλληνα αγρότη.
Να σας θυµίσω: Ποιος αύξησε τον συντελεστή φορολόγησης
των αγροτικών εισοδηµάτων από το 13% στο 26%; Ποιος φορολόγησε τις αγροτικές ενισχύσεις; Ποιος αύξησε την προκαταβολή του φόρου; Ποιος τριπλασίασε τις ασφαλιστικές εισφορές
του ΟΓΑ; Ποιος κατήργησε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες; Ποιος αύξησε την τιµή του αγροτικού ρεύµατος;
Ακούστε τώρα. Το να µην έχετε σχέδιο µπορώ να το καταλάβω. Το να καταστρέφετε, όµως, µε τέτοια µανία την ύπαιθρο,
πραγµατικά δεν µπορώ να το καταλάβω.
Δεν φτάνει που τριπλασιάσατε τις εισφορές στον ΟΓΑ, έρχεται
σήµερα η διοίκηση του οργανισµού και ζητάει ξεχασµένες οφειλές εικοσαετίας σε εξήντα χιλιάδες αγρότες. Τους λέτε µάλιστα
ότι πρέπει να πληρώσουν ή να µπουν σε ρύθµιση µέχρι το τέλος
του µήνα. Και αν δεν το κάνουν ή αν δεν αποδείξουν ότι από το
1998 και µετά δεν ήταν ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ αλλά σε άλλον
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φορέα, τότε πολύ απλά πίπτει πέλεκυς και τιµωρία. Οι οφειλές
που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ, θα µεταφέρονται αυτόµατα στο
κέντρο είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών ή θα µπαίνουν στη
µαύρη λίστα οφειλετών, µε αποτέλεσµα να βρεθούν αντιµέτωποι
ακόµα και µε κατασχέσεις.
Στα νησιά, κύριε Υπουργέ, καταργήσατε τον µειωµένο ΦΠΑ,
στα χωριά κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων αφαιρείτε τη δυνατότητα ασφάλισης των µικροεπαγγελµατιών στον ΟΓΑ και τους
λέτε ότι πρέπει να πάνε στον ΟΑΕΕ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Πάλι τα ίδια!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, όχι. Αυτό έχουµε πει πολλές φορές ότι δεν το έχουµε κάνει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Θα απαντήσετε. Νοµίζω ότι θα
έχετε τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω πως θέλετε να απαντήσετε άµεσα, αλλά αµέσως µετά
θα έχετε τον λόγο, οπότε πιστεύω ότι θα έχετε τη δυνατότητα να
απαντήσετε.
Συνεχίστε, κύριε Αρβανιτίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εγώ θέτω το θέµα
για να παίρνω απαντήσεις. Όλα αυτά µπορούν να βελτιωθούν,
νοµίζω ότι είναι στην κατεύθυνση που όλοι επιθυµούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είστε πολύ καλόπιστος οµιλητής. Απλώς, η παρέµβασή µου είχε το νόηµα ότι
έχω πει πολλές φορές ότι αυτό δεν έχει γίνει. Είναι γραµµένο
στο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, θα
τα πείτε µετά.
Ελάτε, κύριε Αρβανιτίδη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Έχετε πει και στέλνετε µετά επιστολές που καταλήγουν βεβαίως σε κάψιµο.
Πάντως, αυτά τα µέτρα δεν είναι τρόπος να πείσουµε τους
νέους ανθρώπους να γυρίσουν στην ύπαιθρο, να γυρίσουν στα
χωριά, να γυρίσουν στον αγροτικό τοµέα και όχι σηµειακά, αλλά
συνολικά αυτή η πολιτική.
Αυτή η πολιτική αποτρέπει τους νέους ανθρώπους να γυρίσουν στην παραγωγή, να σχεδιάσουν, να ονειρευτούν, να φτιάξουν µια Ελλάδα. Πιστεύετε ότι στην ύπαιθρο έχουν όλοι τόσα
πολλά χρήµατα που αντέχουν να πληρώνουν τα δίδακτρα της εκπαίδευσης της Κυβέρνησής σας και των επιλογών σας; Αν συνεχίσουµε έτσι, στην περιφέρεια δεν θα µείνει άνθρωπος.
Εµείς ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη ακόµη µια φορά κτυπούµε το καµπανάκι. Σας το είπα και χθες στη συζήτηση για το
ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Σταµατήστε να συµπεριφέρεστε εγωιστικά και αποδεχθείτε την πραγµατικότητα. Με τον τρόπο αυτό
δεν κάνετε κακό στην Αντιπολίτευση, αλλά κάνετε κακό στη χώρα. Αν νοµίζετε ότι επιχαίρουµε πάνω στα ερείπια της πολιτικής
σας, κάνετε µεγάλο λάθος. Αυτό που εκφράζουµε σε κάθε ευκαιρία είναι η αγωνία για τη χώρα, γιατί δυστυχώς όση ζηµιά συνεχίζει να συσσωρεύεται, τόσο πιο αργά, τόσο πιο δύσκολα,
τόσο πιο επίπονα µπορεί να διορθωθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αρβανιτίδη, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος του κύκλου των
πρωτολογιών, της πρώτης παρέµβασης των επερωτώντων Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Θα συνεχίσουµε µε τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κ. Κατρούγκαλο.
Κύριε Υπουργέ, επειδή στην αρχή της συζήτησης της επερώτησης ζητήσατε να µοιραστείτε τον χρόνο της πρωτολογίας σας
µε τον κ. Πετρόπουλο, θα σας δώσω δέκα λεπτά από τα είκοσι
που δικαιούστε ως πρωτολογία.
Εποµένως, έχετε δέκα λεπτά -µε µια ανοχή, βεβαίως- και αντίστοιχα δέκα λεπτά ο κ. Πετρόπουλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα πρότεινα,
κύριε Πρόεδρε, δώδεκα και…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, δεν θα τα
χαλάσουµε στον χρόνο, κύριε Υπουργέ. Θα υπάρξει ανοχή για
να απαντήσετε κ.λπ.. Εξάλλου, κύριε Υπουργέ, έχετε µετά και τη
δυνατότητα δευτερολογίας, τριτολογίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν έχει κανείς αντίρρηση να µιλήσουν
και ο κ. Πετρόπουλος και ο κύριος Υπουργός, απλώς να υπάρξει
και µια αντίστοιχη ανοχή και στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους που θα έχουν σήµερα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση,
αυτό είναι εκ του περισσού, διότι το Προεδρείο, όπως έχετε δει
τουλάχιστον σήµερα -δεν λέω γενικά- δείχνει την απαραίτητη επιείκεια, κατανόηση, ανοχή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το θέµα είναι σοβαρό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εξάλλου και το θέµα είναι, όπως είπε και ο κ. Κατσώτης, σοβαρό.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Ειλικρινά, κύριοι συνάδελφοι που υπογράφετε αυτή την επερώτηση, δεν ντραπήκατε να την καταθέσετε; Και καλά, από τον
κ. Κωνσταντινόπουλο, περίµενα αυτά που άκουσα. Συνεπής στην
περσόνα του! Δυστυχώς, η κ. Χριστοφιλοπούλου προσπαθεί να
του µοιάσει τελευταία.
Δεν πρέπει, όµως, να λέµε αλήθεια; Δεν πρέπει να αναφερόµαστε στα στοιχεία; Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ το µοναδικό κόµµα που,
όχι απλώς έχει τις ευθύνες που αναλογούν στον δικοµµατισµό
για τη δηµιουργία των δοµικών αιτιών της κρίσης, αλλά και το
µοναδικό κόµµα που έχει υπογράψει όλα τα µνηµονιακά µέτρα,
συµπεριλαµβανοµένης της κατάργησης του ΕΚΑΣ µε τον ν.4337;
Θυµίζω ότι ήταν και στις προτάσεις της µεταρρύθµισης Γιαννίτση
η κατάργηση του ΕΚΑΣ.
Επέλεξα να µιλήσω κυρίως µε αριθµούς και δεδοµένα, γιατί
αντιλαµβάνεστε ότι ο καθένας έχει δικαίωµα στη γνώµη του. Δεν
έχει, όµως, ο καθένας δικαίωµα στα δικά του δεδοµένα.
Άκουσα τον κ. Αρβανιτίδη, έναν καλόπιστο και καλοπροαίρετο
άνθρωπο, να επαναλαµβάνει αυτό το γνωστό ψέµα που ειπώθηκε
ξανά και ξανά και σε συζήτηση του ν.4387/2016 και µετά, ότι
τάχα καταργούµε την προστασία στα µικρά µαγαζιά, στις µικρές
επιχειρήσεις κάτω από δύο χιλιάδες κατοίκους. Ήταν στο άρθρο
40 του νόµου. Έµεινε µε την εξαίρεση των ιδιοκτητών των ενοικιαζόµενων δωµατίων.
Τι λένε τα στοιχεία, λοιπόν; Ζήτησα από τις υπηρεσίες να µου
αποτιµήσουν τις επεµβάσεις στο ασφαλιστικό από τους µνηµονιακούς νόµους µέχρι να έρθουµε εµείς στην εξουσία, τις επιπτώσεις του ν.4337/2015, του τρίτου µνηµονίου που θυµίζω ότι
ψηφίστηκε και από εµάς και από τη Νέα Δηµοκρατία και από το
ΠΑΣΟΚ και από το Ποτάµι και τέλος, την αποτίµηση των συνεπειών της µεταρρύθµισης.
Ακούστε τα στοιχεία. Οι επιπτώσεις των µειώσεων την περίοδο
2010 µέχρι τον Ιανουάριο του 2015 ήταν 44 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Από τις τσέπες των συνταξιούχων βγήκαν 44 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι συνέπειες του ν.4337 είναι 1,1 δισεκατοµµύρια
ευρώ –κυρίως το ΕΚΑΣ και η αναπροσαρµογή των ορίων ηλικίαςκαι 698 εκατοµµύρια ευρώ είναι οι επεµβάσεις του νόµου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ποιος υπογράφει…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ακριβώς, κύριε
Βρούτση, υπηρεσιακά στελέχη τα οποία βλέπετε εκεί, υπογράφουν αυτό το οποίο θα καταθέσω.
Για να µην υπάρχει αµφιβολία και για να είναι εκτός πολιτικής
αντιπαράθεσης, λέω ξανά ότι 44 δισεκατοµµύρια ευρώ έχετε κλέψει από τις τσέπες των συνταξιούχων και 1,1 δισεκατοµµύρια
ευρώ βγήκαν µε τον ν.4337.
Κάποιος που δεν έχει ψηφίσει τίποτα απ’ αυτά, όµως, όπως
είναι για παράδειγµα το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, θα µε
ρωτήσει: «Άρα το επιχείρηµά σου είναι ότι βλάπτουν και οι τρεις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και η Νέα Δηµοκρατία το ίδιο και απλώς κάποιοι βλάπτουν λίγο
περισσότερο;». Όχι, δεν είναι αυτό το επιχείρηµά µου, γιατί πρέπει να κοιτάξετε και ένα άλλο νούµερο που είναι σηµαντικό για
την οικονοµία. Πόσα χρήµατα λέτε ότι µεταφέρθηκαν από το
2000 έως το 2015, για να καλυφθούν τα ελλείµµατα των ταµείων;
Είναι 214 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή τα 2/3 του χρέους και
πολύ παραπάνω από το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, ακόµα και
στις καλές του εποχές. Πώς γίνεται αυτή η µαγική εικόνα να
παίρνουµε περίπου 45 δισεκατοµµύρια ευρώ από την τσέπη των
συνταξιούχων και παρ’ όλα αυτά να µένει µία µεγάλη µαύρη
τρύπα, για την οποία πρέπει να ρίχνουµε µέσα άλλα 214 δισεκατοµµύρια ευρώ;
Ακριβώς γι’ αυτό το βασικό ζήτηµα του ασφαλιστικού, δεν ήταν
θέµα πόρων, διότι δεν µπορείς σε έναν πίθο Δαναΐδων να ρίχνεις
214 δισεκατοµµύρια ευρώ, να πρέπει να ληστεύεις τους συνταξιούχους…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Καταθέστε το έγγραφο µε τα 44 δισεκατοµµύρια ευρώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όλα αυτά θα κατατεθούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δηλαδή, τα δύο µνηµόνια είναι 44 δισεκατοµµύρια ευρώ; Εγώ το αµφισβητώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση, µη
διακόπτετε. Θα έχετε τον λόγο αργότερα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Καταθέστε το έγγραφο που λέει ότι τα
δύο µνηµόνια είναι 44 δισεκατοµµύρια ευρώ. Καταθέστε το!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Λέει ψέµατα, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση, σας
παρακαλώ. Μη διακόπτετε. Θα έχετε τη δυνατότητα στην οµιλία
σας να θέσετε και ερωτήµατα και να σας ακούσουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Είπε κάτι σοβαρό.
Να καταθέσει το συγκεκριµένο έγγραφο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, µη διακόπτετε.
Δεν σας δίνω τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν µπορεί ο Υπουργός να καταθέτει
νούµερα και εµείς να µην τα γνωρίζουµε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μα, τον διακόπτετε συνέχεια. Έχετε διακόψει τόσες φορές!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Να τα πείτε στην οµιλία σας,
όταν θα έρθει η ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν σας δίνω τον
λόγο, κύριε Βρούτση.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τώρα κατατίθενται τα έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το επιχείρηµά µου είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή, όχι ψέµατα,
όχι παραποίηση της αλήθειας, αλλά στοιχεία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να τα δούµε τα στοιχεία!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Μην εξεγείρεστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ηρεµήστε, κύριε
Βρούτση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν µιλώ, µάλιστα, για στοιχεία που κατασκευάζονται, αλλά γι’ αυτά που δίνουν οι Υπηρεσίες.
Άρα, το επιχείρηµά µου είναι ότι η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού εξάλειψε τη γενεσιουργό αιτία των ελλειµµάτων, που ήταν
η αναντιστοιχία εισφορών –παροχών, λόγω του πελατειακού συστήµατος της πατρωνίας που υπηρετούσατε τα δύο µεγάλα κόµµατα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία. Έτσι καταφέρατε το αδύνατο, δηλαδή, να µη δίνετε επαρκή προστασία στον ελληνικό λαό
–δίνατε νησίδες προστασίας σε µία θάλασσα υποπροστασίαςαλλά και να ληστεύετε ουσιαστικά τη δυναµικότητα της οικονοµίας. Πρόκειται για τα χειρότερα των δύο χειρότερων κόσµων.
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Αντίθετα, εµείς επιβάλαµε τη µικρότερη δυνατή προσαρµογή.
Συγκρίνετε τα µεγέθη. Μιλάµε για 698 εκατοµµύρια ευρώ σε
σχέση µε 44 δισεκατοµµύρια ευρώ. Λέω ακόµα µία φορά ότι οι
συνταξιούχοι έχουν κάθε δίκιο να διαµαρτύρονται. Τα 698 εκατοµµύρια ευρώ µπορεί να είναι µία σταγόνα σε σχέση µε τα 44
δισεκατοµµύρια ευρώ, αλλά είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Δεν λέµε σε κανέναν ούτε ότι οι συντάξεις που δίνουµε
τώρα είναι υψηλές ούτε ότι αν χαθεί και ένα ευρώ, είναι µικρή η
ζηµιά. Άλλο λέµε. Λέµε ότι για πρώτη φορά επεµβήκαµε για να
έχουµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα δίκαιο. Δικαιοσύνη σηµαίνει
ίσοι κανόνες για όλους, κανόνες ισονοµίας. Βιώσιµο ασφαλιστικό
σύστηµα σηµαίνει, επίσης, σύστηµα που να ανταποκρίνεται και
στην κοινωνική δικαιοσύνη. Εκεί υπάρχει και η εθνική σύνταξη.
Για την εθνική σύνταξη που -άλλο ήταν η βασική σύνταξη του
ν.3863, το ΠΑΣΟΚ την προέβλεψε- ήταν 360 ευρώ, όταν το όριο
της φτώχειας έφτανε στα 666 ευρώ, προβλεπόταν ο µηχανισµός
µείωσής της, που σηµαίνει ότι σήµερα θα ήταν 341 ευρώ. Αντίθετα, εµείς την ορίσαµε ακριβώς εκεί που είναι το όριο της φτώχειας στην φτωχοποιηµένη Ελλάδα, που µας παραδώσατε, στα
384 ευρώ. Και αποκλείσαµε κάθε προοπτική µείωσής της, αφού
από εδώ και πέρα, αντίθετα µε τη ρήτρα αναπροσαρµογής που
προβλεπόταν στον ν.3863, µόνο να αυξάνονται και όχι να µειώνονται µπορούν οι συντάξεις.
Έχετε το θράσος να µας ασκείτε κριτική για την αναπροσαρµογή των επικουρικών. Δικό σας είναι το θράσος, όχι η αγωνία
των συνταξιούχων. Με τη ρήτρα µηδενικού ελλείµατος την οποία
είχατε συµφωνήσει…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Τους είδατε προχθές
στην πλατεία; Πηγαίνετε στην πλατεία να τους δείτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Παγερό το γέλιο
σας, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, ησυχάστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς µας µιλάτε για
θράσος!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ησυχάστε, κυρία
Χριστοφιλοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, ηρεµήστε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ρήτρα µηδενικού ελλείµατος τι σήµαινε; Σήµαινε ότι όλα τα ελλείµατα των
επικουρικών έπρεπε να περνούν αυτοµάτως στις συντάξεις,
όπως θα δείτε πάλι στα έγγραφα τα υπηρεσιακά. Αυτό σήµαινε
ότι 750 εκατοµµύρια ευρώ, που είναι το έλλειµα των επικουρικών,
έπρεπε να περάσουν αυτοµάτως σε µείωση των συντάξεων. Αυτό
θα σήµαινε, µεσοσταθµικά, 30% µείωση σε όλες.
Εµείς τι κάναµε; Προστατέψαµε τις συντάξεις εκεί που µπορούσαµε, απολύτως για τις κύριες, στο άθροισµα κύριας και επικουρικής µέχρι τα 1.300 ευρώ. Και πράγµατι 10% είναι στο σύνολο των συνταξιούχων αυτοί που θίχτηκαν. Και εσείς το είπατε
αυτό το νούµερο, είπατε διακόσιες σαράντα χιλιάδες.
Προστατέψαµε, δηλαδή, τους µικρούς και τους µεσαίους συνταξιούχους εκεί που επέτρεπε σήµερα η οικονοµία. Όµως, κυρίως εξασφαλίσαµε ότι θα έχουν σύνταξη και την επόµενη χρονιά, όχι όπως εσείς.
Υπάρχει ο ισχυρισµός ότι τάχα το σύστηµα είχε ισορροπήσει.
Το έλλειµµα, όµως, του συστήµατός µας ήταν 6% το 2010, ήταν
9% του ΑΕΠ, όταν παραλάβαµε εµείς. Το αυξήσατε κατά 50%,
παρά τη ληστεία των συνταξιούχων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σήµερα πόσο είναι;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είναι όλα αποτυπωµένα στα έγγραφα που κατέθεσα.
Και σαν να µην έφτανε αυτό, αποδεικνύεται σήµερα ότι, τουλάχιστον, η κ. Χριστοφιλοπούλου συµπλέει µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ούτε καν µε τον Ντάισελµπλουµ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ντροπή σας!
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Η ντροπή είναι
δική σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ! Δεν
θα γράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
Κυρία Χριστοφιλοπούλου, καθίστε κάτω, σας παρακαλώ πολύ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ πολύ,
κυρία Χριστοφιλοπούλου, καθίστε κάτω.
Δεν γράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εάν υπήρχε
ντροπή, δεν θα είχατε καταθέσει αυτή την επερώτηση. Δική σας
είναι η ντροπή. Ξέρει ο ελληνικός λαός και όσο και να φωνάζετε,
είσαστε λίγοι πια, δεν ακούγεστε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τα ελλείµµατα
που παραλάβαµε είναι τεράστια, βαίνουν µειούµενα. Είναι, για
παράδειγµα, τα έσοδα του ΙΚΑ που είχαν µια αύξηση 5% την περίοδο του δεκαµήνου.
Επίσης, µε την άνοδο της οικονοµίας από το 2017 εκπληρώνεται και ο δεύτερος όρος για τη βιωσιµότητα του συστήµατος,
να αρχίζουν να κάµπτονται τα οικονοµικά µεγέθη. Γιατί, κακά τα
ψέµατα, το τελειότερο ασφαλιστικό σύστηµα µε τερατώδη ανεργία της τάξης του 25% δεν µπορεί να είναι βιώσιµο.
Θα µπορούσα να επεκταθώ -δεν θέλω, επειδή δεν έχω χρόνογια όλο αυτό το θράσος να µας εγκαλείτε για πράγµατα που δεν
κάνατε. Το εφάπαξ είχε να κατατεθεί από το 2013, το πληρώνουµε. Οι κύριες συντάξεις που είναι σε εκκρεµότητα ήταν εκατόν εξήντα χιλιάδες όταν αναλάβαµε.
Από αυτό το στοκ αφαιρούµε 10.000 κάθε χρόνο και από τα
χρήµατα που θα πάρουµε από τα ληξιπρόθεσµα δεν θα υπάρχουν ουσιαστικά εκκρεµείς συντάξεις το 2017. Πρόκειται να πληρώσουµε άλλες 114.000 ευρώ.
Όσο είµαστε εµείς στην Κυβέρνηση, η προσωπική διαφορά
είναι απόλυτα εγγυηµένη από τον νόµο. Όταν, όµως, στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι σε αντάλλαγµα
των καλύτερων δηµοσιονοµικών προτάσεων από τους δανειστές
είναι διατεθειµένος να µειώσει δαπάνες, πού χτυπάει το καµπανάκι; Το ίδιο επίσης και όταν µιλάει για διαρθρωτικές αλλαγές.
Πού χτυπάει το καµπανάκι; Για την περαιτέρω εργασιακή απορρύθµιση. Όµως, αυτή είναι άλλη συζήτηση.
Όσον αφορά στο νέο σύστηµα, και µεταξύ σας δεν συµφωνούσατε στα νούµερα που δίνατε για το πόση είναι η επιβάρυνση
στους νέους επαγγελµατίες. Άλλα νούµερα έδωσε ο ένας και
άλλα ο άλλος.
Η αλήθεια είναι και στο επίπεδο των εισφορών και στο επίπεδο
των συντάξεων το νέο σύστηµα δίνει καλύτερα αποτελέσµατα
για όσους έχουν µέσο εργασιακό εισόδηµα, είτε από µισθούς
είτε από ελεύθερο επάγγελµα, κάτω από 1.000 ευρώ τον µήνα.
Πόσοι είναι αυτοί; Το 80% των µισθωτών, το 90% των ελεύθερων
επαγγελµατιών και το 95% των αγροτών. Και προσέξτε! Το σύστηµά µας διατηρεί, σε µια περίοδο που τίθενται σε αµφισβήτηση παντού στην Ευρώπη, τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήµατος τίµιου και προοδευτικού, δηλαδή, δηµόσιο, αναδιανεµητικό, µε ποσοστά αναπλήρωσης που είναι τα καλύτερα στην Ευρώπη για τα µικρά και τα µεσαία εργασιακά εισοδήµατα.
Και αντίθετα απ’ ό,τι µας λέτε, αυτές οι παρεµβάσεις έχουν
ήδη αρχίσει να αποδίδουν και στο επίπεδο της αγοράς εργασίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός έχει µιλήσει ήδη δεκατέσσερα λεπτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
καλό θα ήταν να ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Όµως, ούτως ή άλλως, υπάρχει και ο
χρόνος από την τριτοµιλία, που απ’ ό,τι φαίνεται δεν θα χρειαστεί, την οποία να θεωρήσετε ότι εξαντλώ τώρα. Ούτως ή άλλως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αλήθειες πρέπει να ακού-
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γονται.
Το ασφαλιστικό είναι, πράγµατι, εθνικό θέµα. Επιτρέψτε µου
σε ενάµισι µόνο λεπτό να απαντήσω στα επιµέρους ερωτήµατα,
που έχετε θέσει για θεσµικούς και µόνο λόγους. Τις απαντήσεις
τις ξέρετε!
Είναι ψέµα –και το ξέρετε- ότι χρησιµοποιήθηκε δηµόσιο
χρήµα για τις επιστολές στο πλαίσιο µιας προγραµµατικής συµφωνίας µε τα ΕΛΤΑ, όπου συµφωνήθηκε να παρέχονται και πρόσθετες υπηρεσίες σε συνταξιούχους, ειδικά εκεί που δεν έχουµε
γραφεία, σε αποµονωµένες νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.
Ο λόγος για τον οποίο γράφτηκε η επιστολή ήταν για να εξηγηθεί για πρώτη φορά στους συνταξιούχους ο µηχανισµός και
να αντιµετωπιστεί αυτό το δηλητηριώδες νέφος παραπληροφόρησης. Δεν υπήρχε η παραµικρή διάθεση, αλλά ούτε φάνηκε και
οποιαδήποτε προσπάθεια προπαγάνδας.
Για τα εισοδήµατα και τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελµατιών µίλησα, όπως και για την καθυστέρηση στην απονοµή των
συντάξεων.
Όσον αφορά στη διόγκωση των αναλογιστικών ελλειµµάτων που είναι και το τελευταίο ερώτηµα-, φαίνεται στα κατατεθειµένα
έγγραφα από την υπηρεσία ότι όταν αναλάβαµε τα διαθέσιµα κεφάλαια του ΑΚΑΓΕ ήταν 4 δισεκατοµµύρια και τώρα είναι 5 δισεκατοµµύρια.
Παρά, λοιπόν, τα συνεχόµενα ψεύδη και παρά τη διαστρέβλωση της πραγµατικότητας, η αλήθεια είναι µία. Όσο και να
προσπαθούν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να εµφανίσουν ότι
τάχα είχαν ισορροπήσει το ασφαλιστικό σύστηµα, µας παρέδωσαν ένα ασφαλιστικό σύστηµα χρεωκοπηµένο οικονοµικά και κυρίως δοµικά υπονοµευµένο από την προπατορική αµαρτία του
πολιτικού συστήµατος της πατρωνίας και του πελατειασµού.
Αυτό το ασφαλιστικό σύστηµα το στήσαµε στα πόδια του µε
όρους δικαιοσύνης, µε όρους ισονοµίας και πράγµατι αισθανόµαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι’ αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει τώρα για δέκα λεπτά ο Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρίες και
κύριοι, ήδη η τοποθέτηση του Υπουργού, του Γιώργου Κατρούγκαλου, έδωσε το περίγραµµα µιας πολιτικής η οποία είναι σήµερα υπόλογη για την κατάσταση του συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης και είναι η πολιτική την οποία υπηρετήσατε εσείς, που
ρωτάτε σήµερα γιατί είναι έτσι τα πράγµατα.
Και επειδή στο παρελθόν είχε επικαλεστεί ο κ. Βρούτσης αναλογιστική µελέτη η οποία θα διόρθωνε τα πράγµατα µε δικές
τους παρεµβάσεις, των προηγούµενων κυβερνήσεων δηλαδή,
και επειδή εδώ πρέπει να µιλάµε µε ευθύνη για ένα τόσο κορυφαίο κοινωνικό θέµα όπως είναι η κοινωνική ασφάλιση, θα πρέπει
να θυµίσω ότι οι παραδοχές που λαµβάνονταν υπ’ όψιν για να
είναι το σύστηµα βιώσιµο οδηγούσαν στην αύξηση των ορίων
ηλικίας στα εβδοµήντα δυο έτη για να πάρει κάποιος σύνταξη µε
ποσοστό αναπλήρωσης 48,5% για τις κύριες και 8,29% στις επικουρικές από έναν µέσο όρο που σήµερα ανέρχεται σε 62% για
τις κύριες και 18% στις επικουρικές. Κι όλα αυτά µε βάση µια κατάσταση που έχει διαµορφωθεί µετά τις αλλεπάλληλες µειώσεις
στις συντάξεις, συνολικά στις παροχές, µέρος των οποίων κατά
περίπου 4,4 δισεκατοµµύρια ευρώ αρκεί να πω ότι προέρχονται
µόνο από την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα.
Εάν εµείς εγκαλούµαστε γιατί δεν ανατρέψαµε το σύνολο των
συνεπειών των πολιτικών σας, η απάντηση είναι ότι έχουµε καιρό
µπροστά και θα δούµε να παράγουν τα αποτελέσµατα εκείνα,
που αναµένουµε οι µεταρρυθµίσεις που έχουν γίνει στο σύστηµα
της κοινωνικής ασφάλισης. Κι αυτές οι αποδόσεις να είστε βέβαιοι ότι θα αρχίσουν να επέρχονται σύντοµα και µε θετικά αποτελέσµατα και για τους ασφαλισµένους. Πρώτα απ’ όλα, επειδή
αναφέρονται αριθµοί σχετικά µε το πόσο θα καταβάλλουν οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες, θα σας πω για άλλη µια φορά ότι
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εκείνο που εφαρµόσαµε στον νόµο είναι ότι αυτά που ζητούσαν
οι ενώσεις των εµπόρων, των βιοτεχνών και επαγγελµατιών, η
ΓΣΕΒΕΕ και η ΓΣΕΕ, δηλαδή, και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι θα
αποδώσει ένα πραγµατικά υποστηρικτικό πεδίο πάνω στο οποίο
µπορεί να στηριχθεί η προσπάθεια του κάθε ελεύθερου επαγγελµατία και βιοτέχνη να µπορεί να αναπτύξει τις επιχειρήσεις
του στα πλαίσια αυτά που η πολιτική µας δηµιουργεί και θα βελτιώνει.
Έχουµε ξαναπεί –επειδή η ερώτηση στην πραγµατικότητα
ανακυκλώνει παλιές ερωτήσεις και παλιές συζητήσεις οι οποίες
έχουν διεξαχθεί µε έναν τρόπο ο οποίος ήταν πλήρης και έχουν
απαντηθεί όλα αυτά, αλλά επανέρχονται και επανέρχονται κατά
τον ίδιον τρόπο που επανέρχεται στα µέσα ενηµέρωσης, σε κυρίαρχη µερίδα µέσων ενηµέρωσης- το ότι υπάρχει περικοπή στις
επικουρικές συντάξεις, µια περικοπή για το 10% εκείνων που
λαµβάνουν συντάξεις και επαναλαµβάνεται κάθε µήνα, λες και
πρόκειται για µια νέα περικοπή για τον καθέναν απ’ αυτούς, για
να δηµιουργείται µια εικόνα ότι κι άλλες περικοπές έρχονται, ενώ
δεν υπάρχει πλήθος περικοπών, υπάρχει µια περικοπή στα όρια
εκείνα που ορίσαµε, δηλαδή µέχρι τα 1.300 ευρώ µεικτά για
όσους λαµβάνουν κύρια και επικουρική σύνταξη.
Αλλά µας λέτε για το 10%. Για το υπόλοιπο 90%, που το βλέπει
στα χέρια του, δεν µας λέτε ότι πράγµατι αντιµετωπίσαµε το πρόβληµα το οποίο αλλιώς θα ήταν εκρηκτικό, διότι οι µειώσεις στις
επικουρικές όλων θα ξεπερνούσαν το 30% και εκείνων, δηλαδή,
που χρειάζονταν προστασία. Δεν θα µπορούσαµε να προστατεύσουµε το συνταξιοδοτικό εισόδηµα. Αυτό το προτείνετε εσείς να
το εφαρµόσουµε, δηλαδή να περικόψουµε για άλλη µια ακόµα
φορά τις συντάξεις όλων σε αυτά τα όρια, τα οποία αντικειµενικά
δηµιουργούνται ως ανάγκη να καλυφθούν µέσα απ’ αυτές τις µειώσεις;
Εµείς επιλέξαµε την προστασία των χαµηλών εισοδηµάτων και
έχει πράγµατι επέλθει αυτή η µείωση στο 10% των συνταξιούχων
που λαµβάνουν επικουρικές, η οποία είναι κλιµακωτή µε το όριο
προστασίας τα 1.300 ευρώ µεικτά.
Κυρίες και κύριοι, το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης δεν
ήταν δυνατόν να το αφήσουµε ως είχε. Και θα ήταν τεράστια ευθύνη αυτής της Κυβέρνησης αν άφηνε τα πράγµατα ως είχαν.
Διότι στην εφαρµογή, που θα αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου
2017, θα δείτε ότι πραγµατικά τα αποτελέσµατα θα είναι θετικά
και για το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, που γίνεται βιώσιµο,
αλλά και για τους ίδιους τους ασφαλισµένους.
Θα σας πω από τώρα -και θα το σηµειώσετε στην πράξη- ότι
οι συντάξεις των αγροτών, για παράδειγµα, για τους οποίους γίνεται πάρα πολύς λόγος και κάποιοι πυροδοτούν ξανά µια αντίθεση απέναντι στην Κυβέρνηση, από το 2017 θα έχουν µια αύξηση κατά 2% κάθε έτος µε το νέο σύστηµα, τη στιγµή που το
2026 οι βασικές συντάξεις των αγροτών µηδενίζονται, καθώς από
το 2002 και κάθε έτος από τότε µειώνονται κατά 4% µέχρι που
εξαφανίζονται, γιατί το 100% συµπληρώνεται το 2026.
Απέναντι σε αυτή την προοπτική της πλήρους κατάργησης
κάθε κανόνα κοινωνικής ασφάλειας για τους αγρότες, εγώ σας
ανακοινώνω -και θα επιβεβαιωθεί προφανώς, γιατί είναι µαθηµατικό το πρόβληµα- ότι οι αγρότες µε το νέο σύστηµα θα έχουν
2% αύξηση στις συντάξεις τους για κάθε έτος, που θα φτάσει το
2031 στο 10% αύξηση, σε σχέση µε τις υπάρχουσες σήµερα συντάξεις και όχι µε τις εξαφανιζόµενες το 2026. Από κει και πέρα,
θα ισορροπήσει στο 5% περίπου ο µέσος όρος αύξησης των
αγροτικών συντάξεων. Υπενθυµίζω ότι οι αγρότες συµµετέχουν
πλέον στο εθνικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης ισότιµα, όπως
όλοι οι Έλληνες πολίτες, λαµβάνοντας την εθνική σύνταξη, η
οποία δεν καταβαλλόταν στο παρελθόν.
Ειπώθηκε για τις συντάξεις χηρείας ότι µειώθηκαν. Θα επαναλάβω ό,τι έχω πει, τουλάχιστον, τέσσερις φορές από το Βήµα
της Βουλής: Δεν υπάρχει καµµία µείωση συντάξεων χηρείας
ούτε κατάργηση συντάξεων χηρείας για όσες καταβάλλονταν
µέχρι και την έναρξη του νόµου. Και θα οριστικοποιηθεί το ύψος
της αναπλήρωσης όταν η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία µας δώσει
τους παράγοντες εκείνους, τους συντελεστές, που θα λειτουργήσουν για τον προσδιορισµό της σύνταξης. Σας θυµίζω ότι η
σύνταξη υπολογίζεται πλέον µε βάση την αναγωγή της αξίας που
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θα είχε στον παρόντα χρόνο το κατά το παρελθόν διαµορφούµενο ποσό, επί του οποίου καταβάλλονταν οι εισφορές.
Συνεπώς, µένει αυτό να γίνει. Και θα γίνει το επόµενο διάστηµα, ώστε να εκδοθούν και οι συντάξεις χηρείας µε έναν τρόπο
που η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία θα µας υποδείξει, ώστε να
έχουµε µια ακριβή αποτίµηση, µια ορθή αποτίµηση της σχέσης
της σύνταξης µε τις εισφορές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του κάθε ασφαλισµένου.
Εποµένως, όλα αυτά που λέγονται, καθώς και εκείνο που αποτέλεσε κεντρικό ζήτηµα των ηµερών, ότι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από τον Σεπτέµβριο του 2015 µέχρι τις 12 Μαΐου 2016 δεν
θα λαµβάνουν ούτε την κατώτατη σύνταξη ούτε την εθνική, είναι
µια διάταξη που προέκυψε από τον ν.4337. Μια διάταξη, η οποία
προέβλεψε µειώσεις στις συντάξεις εκείνων που πρόωρα αποχώρησαν από τον εργασιακό βίο, δηλαδή, πριν από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας. Για αυτούς υπάρχει, πράγµατι, η
προβλεπόµενη µείωση του 6% για κάθε έτος στα πέντε χρόνια –
αυτό σηµαίνει 30%- συν 10% επιπλέον, όπως ο νόµος αυτός ορίζει. Αυτό που είναι πράγµατι ένα πρόβληµα, το οποίο δεν θέλουµε να παραµείνει ως πρόβληµα τέτοιο, προβλέψαµε στον
ν.4387, που ακολούθησε τον νόµο που εσείς επίσης στηρίξατε
και ψηφίσατε και θα διορθώσει αυτό το πρόβληµα. Διότι µε τον
επανυπολογισµό των συντάξεων θα έχουµε απορρόφηση αυτού
του ελλείµµατος, αυτής της µείωσης, µέσα από τον νέο τρόπο
υπολογισµού των ασφαλιστικών παροχών µετά την έκδοση, επαναλαµβάνω, της σχετικής απόφασης από την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία.
Εδώ θα είµαστε, θα επιβεβαιωθούν όλα αυτά, καθώς και οι
πρακτικές αντιµετωπίσεις των προβληµάτων που προκύπτουν
από την απώλεια του ΕΚΑΣ. Έχουµε πάρει µέτρα τα οποία σε
έναν βαθµό περιορίζουν το πρόβληµα αυτό. Για το 2017 αντιµετωπίζουµε πρακτικές λύσεις, για να µην υπάρξουν συνέπειες
δραστικές απέναντι σε αυτόν τον κόσµο ο οποίος, πράγµατι,
χρειάζεται υποστήριξη. Αλλά αυτή η υποστήριξη δεν υπήρχε
γιατί το σύστηµα έπασχε. Ένα σύστηµα το οποίο προέβλεπε από
τη γέννησή του να καλύπτει την απόσταση που υπήρχε µε το
µέσο εισόδηµα, τις χαµηλές συντάξεις, που απείχαν πολύ από
το µέσο εισόδηµα.
Αυτός ο κανόνας δεν µπορούσε να λειτουργήσει πια. Και αυτό
που έπρεπε να γίνει είναι να αυξηθούν οι κατώτατες συντάξεις.
Δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν. Το νέο σύστηµα δηµιουργεί προϋποθέσεις για την αύξηση των κατώτατων συντάξεων και αυτό
είναι που αποτελεί δίκαιη κατανοµή, δίκαιη αναδιανοµή, δίκαιη
απόδοση µε όρους ισονοµίας των συνταξιοδοτικών παροχών σε
όλους τους Έλληνες. Αυτό θα λειτουργήσει ασφαλώς σε βάθος
χρόνου. Θα είµαστε εδώ να ξαναδούµε το αποτέλεσµα αυτό,
όπως ακριβώς θα δούµε και για τους αγρότες και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, των οποίων τα αποτελέσµατα, όσον
αφορά τις αποδόσεις εισφορών, δεν είναι αυτά που ακούγονται,
καθώς συνδέονται µε το καθαρό εισόδηµα το οποίο δηλώνουν
αφαιρούµενο το κέρδος των εισφορών από το εισόδηµα αυτό.
Συνεπώς, µένει να δούµε µια άλλη συζήτηση την οποία θα κάνουµε µέσα στο 2017, για να δούµε ακριβώς πώς έχουν τα πράγµατα πάνω στα πραγµατικά δεδοµένα και όχι στις εικασίες που
κάθε φορά παρουσιάζονται σε κάποια µέσα ενηµέρωσης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Συνεχίζουµε µε τις παρεµβάσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, µε πρώτο τον κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου, Βουλευτή
Ηρακλείου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε την επερώτηση της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης για το αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό σύστηµα της χώρας και προφανώς πρέπει να θυµίσουµε ότι η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ,
αντί του προγράµµατος Θεσσαλονίκης, αντί του παράλληλου
προγράµµατος και όλων των άλλων τα οποία υποσχέθηκε, δέκατη τρίτη σύνταξη κ.λπ., µας έφερε το τρίτο αχρείαστο µνηµόνιο µε αποκλειστική ευθύνη του κ. Τσίπρα και της Κυβέρνησής
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του στο σύνολό της –και όχι µαύρο πρόβατο ο Βαρουφάκης, όπως επιχειρούν όλοι- µε όλες τις αρνητικές συνέπειες αυτού του
µνηµονίου.
Παρέλειψε ο κύριος Υπουργός να αναφερθεί στα επιτεύγµατά
του: Την 360 βασική, την έκανε 346. Τα 486 κατώτατη σύνταξη
τα έκανε 392. Μην αποκηρύξετε τον κ. Χαϊκάλη. Είναι ο άνθρωπος που θεσµοθέτησε των υποκατώτατο µισθό, ακολουθώντας
την κ. Κατσέλη βεβαίως. Διαλέξτε και πάρετε. Είναι µαζί σας ή
δεν είναι;
Είναι για µένα λάθος η τοποθέτηση, που έκανε ο κ. Κωνσταντινόπουλος και θα τον επιπλήξω δηµοσίως. Δεν θα σας βάλει ο
κ. Τσίπρας στην Κυβέρνησή του γιατί είστε ένας καλός ψεύτης.
Είστε ο σύγχρονος εκπρόσωπος της πολιτικής απατεωνίας του
ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι τιµητικός τίτλος για τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τιµητικό είναι να
το ακούω από εσάς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είναι τιµητικός τίτλος για τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι πραγµατικά µε µία πολιτική απατεωνία ήρθατε στα
πράγµατα, υποσχόµενοι τα πάντα, βασιζόµενοι βεβαίως στην
καλή πορεία που είχε η χώρα, στο ότι θα µπορέσετε να υλοποιήσετε κάποια από αυτά, αλλά δεν προβλέψατε ότι θα κυβερνούσατε εσείς οι ίδιοι, οι καταστροφείς. Διότι την καλή πορεία µέχρι
το 2014, αντιµετώπιση των αιτίων της κρίσης τη µετατρέψατε σε
κρίση λόγω λαθεµένης πολιτικής, λόγω των επιλογών σας.
Και πραγµατικά είµαστε εµείς, το ΠΑΣΟΚ, που δικαιούµαστε
να οµιλούµε, διότι πριν το ΠΑΣΟΚ, κύριε Κατρούγκαλε, δεν υπήρχε κοινωνικό κράτος. Το ΠΑΣΟΚ στήριξε και δηµιούργησε το κοινωνικό κράτος, µε λάθη, παραλείψεις, πιθανόν και µε απλοχεριά,
αλλά το ΠΑΣΟΚ το δηµιούργησε.
Και επειδή έχετε στον πολιτικό σχεδιασµό πλέον, στην πολιτική
γραµµατεία τον κ. Κοτσακά, θα πρέπει να σας θυµίσω ότι ήταν
Υφυπουργός Εργασίας, οµόλογος του κ. Πετρόπουλου, και άρα
θα πρέπει να απευθύνεστε εκτός από τον κ. Κοτσακά, τον κ. Κουρουµπλή, τον κ. Μπόλαρη, τον κ. Παραστατίδη και στους άλλους
που έχετε εκεί στην Κυβέρνηση και στον εαυτό σας. Πρέπει να
θυµίσω στην Ολοµέλεια ότι σας γνώρισα όταν περιµένατε στον
προθάλαµο ενός Υπουργού για να σας διορίσει στην «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.» Το θυµάστε, κύριε Κατρούγκαλε; Σας
διόρισε, λοιπόν, στην «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.» και
µαζί µε όλους τους άλλους πρέπει να απολογηθείτε για αυτά τα
οποία κατηγορήσατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε,
θέλω τον λόγο επί προσωπικού.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και έρχοµαι σε όλα αυτά τα
οποία είπατε περί περικοπών και στη δηµιουργική λογιστική, την
οποία ζητήσατε από την υπηρεσία να σας κάνει. Ακούστε, όλος
ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι λόγω συγκεκριµένων καταστάσεων, που δηµιουργήθηκαν από το 2000 και κυρίως 2004 και
2009, η χώρα εισήλθε σε µια περίοδο µεγάλων ελλειµµάτων, της
τάξεως των 36 δισεκατοµµυρίων, 24 δισεκατοµµύρια το πρωτογενές. Και τα χρόνια εκείνα πραγµατικά οι θυσίες του ελληνικού
λαού έπιασαν τόπο, γιατί φτάσαµε το 2013 και το 2014 να κλείσουν τα πρωτογενή ελλείµµατα. Τότε, λοιπόν, οι θυσίες έπιασαν
τόπο και έκλεισαν τα ελλείµµατα.
Τώρα, οι επιπλέον περικοπές που κάνετε εσείς, υιοθετώντας
τις προηγούµενες, για ποιον λόγο γίνονται; Μα µόνο για να καλύψουν το έλλειµµα πολιτικής που έχετε.
Εσείς το «όχι» του δηµοψηφίσµατος το ερµηνεύσατε κατά το
δοκούν και προχωρήσατε µε βάση αυτό στα µέτρα: Όχι, δεν φτάνουν τα µέτρα που προτείνει ο κ. Γιούνκερ. Πρέπει να πάρουµε
επιπλέον. Όχι, δεν φτάνουν οι περικοπές που έγιναν το προηγούµενο διάστηµα. Πρέπει να γίνουν επιπλέον. Όχι, δεν φτάνουν οι
φόροι που επιβλήθηκαν το προηγούµενο διάστηµα. Πρέπει να
επιβληθούν επιπλέον φόροι. Ναι, µόνο που όλο αυτό το επιπλέον
βάρος γίνεται σε περίοδο πρωτογενών πλεονασµάτων και γίνεται
λόγω ελλείµµατος πολιτικής. Έχετε έλλειµµα πολιτικής, κύριοι.
Η οικονοµική ανάκαµψη που ήταν εφικτή, γιατί είχε ήδη ξεκινήσει από το 2014, θα µπορούσε να είχε αποδώσει εθνικούς πόρους, ούτως ώστε να µην υπάρξει κανένα αρνητικό µέτρο στην
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κατεύθυνση που πήρατε αυτά εσείς, είτε αυτά αφορούν συντάξεις, είτε µισθούς, είτε αφορούν τα πάντα. Δεν µπορείτε, λοιπόν,
να έρχεστε σήµερα εδώ χωρίς να δικαιολογήσετε γιατί δεν αποκαταστήσατε, αφού κακώς έγιναν οι προηγούµενες µειώσεις.
Αφού κακώς έγιναν οι προηγούµενες µειώσεις, γιατί δεν τις αποκαταστήσατε, µόνο ήρθατε και κάνατε επιπλέον; Αυτό δεν µας
το δικαιολογήσατε. Είχατε δίκιο, δηλαδή, που το λέγατε; Δεν δικαιολογείτε καν τις δικές σας µειώσεις, πώς να δικαιολογήσετε
την υιοθέτηση άλλων;
Έχουµε µια ρητορική, η οποία έχει αναπτυχθεί το προηγούµενο διάστηµα και από εσάς προσωπικά, αλλά συνολικά από την
Κυβέρνηση, και αφορά δήθεν τη µεταρρύθµιση την οποία κάνατε
στο ασφαλιστικό και η οποία ήταν απαραίτητη γιατί δεν µπορούσαν να δοθούν συντάξεις. Σοβαρά το λέτε; Η µεταρρύθµιση είχε
συµφωνηθεί µε τους ετέρους, ήταν η εφαρµογή από 1-1-2015
του ν.3863, ήταν ο θετικός ρυθµός ανάπτυξης και ο νέος πλούτος που θα παρήγαγε η χώρα, που θα στήριζε αυτό το ασφαλιστικό και βεβαίως δεν υπήρχε η υπογραφή του Τσίπρα να περικοπούν 3,1 δισεκατοµµύρια. Γιατί, πέρα από το 1,8%, το σύνολο
των µέτρων είναι 3,1 δισεκατοµµύρια που υπέγραψε ο κ. Τσίπρας. Γι’ αυτό επιβλήθηκαν τα νέα µέτρα, γι’ αυτό –υποτίθεταιβάλατε τον «µανδύα» µεταρρύθµισης. Όπως σας είπα και στο
συνέδριο του ΙΚΑ, είναι ένα µνηµονιακό «δόγµα Κατρούγκαλου»,
γιατί εσείς προτρέξατε και προτείνατε τις περικοπές. Δεν σας τις
ζήτησαν. Εσείς προτείνατε τις περικοπές, εσείς επιβάλατε αυτά
τα µέτρα στα πλαίσια της συµφωνίας.
Έχουµε, λοιπόν, µια µεταρρύθµιση ψευδεπίγραφη, η οποία
δεν είναι δίκαιη και δεν έχει βιωσιµότητα. Δεν είναι δίκαιη, γιατί
φορτώνει όλα τα βάρη στα µεσαία εισοδήµατα και απαλλάσσει
τους πλούσιους. Κανείς πλούσιος δεν πληρώνει πλέον εισφορά,
πάνω από 70 χιλιάδες. Και πήγατε να το καλύψετε αυτό, λέγοντας ότι είστε «αποστάτης» των πλουσίων, επειδή είστε πλούσιος
κι από µικρός είχατε αυτήν την ευχέρεια. Κάθε άλλο. Τους προστατεύσατε, απόλυτα. Πάνω από 70 χιλιάδες δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ επιπλέον. Τα µεσαία, όµως, εισοδήµατα, για να µπορούν να πληρώσουν τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές που
βάλατε, πρέπει να υπάρχει καλό οικονοµικό κλίµα. Όταν δεν
έχετε πολιτική για το οικονοµικό κλίµα, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Το ασφαλιστικό, βεβαίως, και είναι θέµα συστήµατος, οργάνωσης και εσωτερικής διαχείρισης και συνολικά φιλοσοφίας και
αντίληψης. Αλλά εξαρτάται και από το οικονοµικό περιβάλλον
µέσα στο οποίο λειτουργεί. Εσείς έχετε αποτύχει και στα δύο.
Και από τη φύση και τη δοµή του αυτό το σύστηµα παραπαίει και
το οικονοµικό περιβάλλον το οποίο έχετε δηµιουργήσει είναι εντελώς αρνητικό. «Η κατάσταση του 2014 ελπίζουµε να ξανάρθει
το 2018». Αυτή είναι η παρέµβαση, που έκανε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το «καλό» έφερε στον τόπο. Να δούµε, λοιπόν, συγκεκριµένα στοιχεία για το τι υποστηρίζατε και τι πρέπει να γίνει
έστω τώρα.
Κατ’ αρχάς, να πούµε ότι η Κυβέρνηση και ο κ. Πετρόπουλος,
που δεν έχει εκδώσει εδώ και έξι µήνες την εγκύκλιο για τις συντάξεις χηρείας, δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι θα λειτουργήσει σε
δύο µήνες από τώρα ο ενιαίος φορέας. Δεν µπορεί να το εγγυηθεί. Όσο καλόπιστοι και να είµαστε, δεν µπορούµε να το πιστέψουµε, αγαπητέ Υφυπουργέ. Δεν γίνεται. Η εγκύκλιος που είπε
στον Παπαδάκη ο Υπουργός ότι εκδόθηκε τον Σεπτέµβριο, δεν
εκδόθηκε ακόµα.
Προτείνουµε, έστω τώρα, να δείτε µε νοµοθετική ρύθµιση, την
οποία θα στηρίξουµε, τη λειτουργία τριών ταµείων, όπως είχαµε
πει από την αρχή, που είναι πραγµατικά πολύ οµαλότερη η προσαρµογή, µε βάση το ΙΚΑ οι µισθωτοί, µε βάση τον ΟΑΕΕ και τα
άλλα ταµεία οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και τον ΟΓΑ. Ξανασκεφτείτε το. Μέσα στον κατήφορο που µας έχετε οδηγήσει, µπορεί
να δοθεί µια λύση, τουλάχιστον στο συγκεκριµένο θέµα.
Πρέπει να ληφθούν µέτρα άµεσης αποκατάστασης των αδικιών. Η κ. Γεροβασίλη σε εκείνο το βορειοκορεάτικο µήνυµα, που
έβγαλε τη βραδιά που βγήκε η απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας, είπε ότι το Συµβούλιο Επικρατείας ασχολείται µόνο
µε τις άδειες και µε τα κανάλια και δεν ασχολείται µε τον λαό.
Χονδροειδέστατο ψέµα. Να σας θυµίσω πως υπάρχει µία από-
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φαση του Συµβουλίου της Επικρατείας 2287, που αφορά µειώσεις που έγιναν το προηγούµενο διάστηµα. Δεν έγιναν επί της
δικής σας θητείας, αλλά το προηγούµενο διάστηµα. Άρα είστε
και λίγο απελευθερωµένοι πολιτικά. Αυτές οι µειώσεις θα πρέπει
να ενταχθούν σε έναν προγραµµατισµό, ώστε να αποκατασταθούν. Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας πρέπει να
γίνει σεβαστή. Βγάλτε ένα χρονοδιάγραµµα και να πείτε κατά την
άποψή σας πώς πρέπει να αποκατασταθούν.
Βέβαια, άµεσα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν -γιατί εκεί είναι η πολιτική απατεωνία-, ο επανυπολογισµός των επικουρικών συντάξεων. Ακούστε τι κάνατε κι αν δεν το ξέρετε, ρωτήστε τους συνεργάτες σας. Στον επανυπολογισµό, λοιπόν, των επικουρικών
συντάξεων δεν λάβατε υπ’ όψιν την απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Άρα βγάλατε κατά 30% µικρότερες επικουρικές
συντάξεις. Αντίθετα, όταν ήταν να υπολογίζονται οι παρακρατήσεις, τις υπολογίζατε επί της αρχικής σύνταξης. Έτσι, αντί να
πληρώνει κάποιος 3% ή 7% ανάλογα µε την κατηγορία, φθάνει
να πληρώνει και 18% παρακράτηση για σύνταξη την οποία δεν
παίρνει. Τέτοιες καταγγελίες έχω πάρα πολλές. Πρέπει να αποκατασταθεί.
Άρα κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, αντί να έρθετε εδώ
να µας λέτε διάφορα πράγµατα, δείτε αυτά τα οποία σας επισηµαίνω. Προσωρινή σύνταξη: Δίνετε µέχρι και 190 ευρώ. Πρέπει
να επανέλθει ο υπολογισµός µε βάση τον ν.3996. Έχετε βάλει
ρήτρα εξήντα επτά ετών για τον κατώτατο µισθό. Γιατί; Είναι η
εγκύκλιος και απόφαση Χαϊκάλη. Να δούµε τα θέµατα που αφορούν τις συντάξεις χηρείας άµεσα.
Ασφαλιστικές εισφορές: Εάν δεν υπάρξει αποκλιµάκωση των
υψηλών ασφαλιστικών εισφορών -και µιλώ από το 2017- θα υπάρχουν τεράστια ζητήµατα.
Κοιτάξτε, για τα χωριά µην παίζετε τον παπά. Το µεταβατικό
καθεστώς το ξέρουµε, αλλά τελειώνει το 2018. Πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό καθεστώς –αυτό λέµε εµείς- ιδιαίτερα για τα χωριά
κάτω από χίλιους κατοίκους, εάν όχι δύο χιλιάδες, το οποίο θα
συνδεθεί µε µια πολιτική τοπικής ανάπτυξης. Με αυτήν την έννοια καλούµε να το δείτε. Έχουµε καταθέσει συγκεκριµένη πρόταση.
Οι νέοι, για τους οποίους είπατε πολλά και τους τάξατε µαζί
µε τους αγρότες µεταβατικό διάστηµα, είδαν µετά από λίγες
µέρες να τα παίρνετε πίσω και να τα ξεψηφίζετε αυτά που αφορούν την υγεία.
Είναι δυνατόν να έχετε κλέψει τη δωδέκατη σύνταξη και να µας
λέτε εµάς για κλοπή; Κλέψατε τη δωδέκατη σύνταξη µε τη µετάθεση της ηµεροµηνίας από τον έναν µήνα στον άλλον της καταβολής. Κοιτάξτε, µέχρι 31-12-2016 θα πρέπει να έχετε καταβάλει
δώδεκα συντάξεις, όχι έντεκα. Δώδεκα, όχι έντεκα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κεγκέρογλου, να συντοµεύουµε παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ολοκληρώνω µε τρεις προτάσεις. Οφείλετε να αποκαταστήσετε την αδικία η οποία γίνεται.
Μπορεί να γινόταν και το προηγούµενο διάστηµα, αλλά δεν ήταν
σε µεγάλο βαθµό. Τώρα έχουν αρχίσει να βγαίνουν οι άνθρωποι
αυτοί σε σύνταξη, ενώ πληρώνουν εισφορές για δέκατο τρίτο και
δέκατο τέταρτο µισθό όταν είναι εργαζόµενοι, στη σύνταξη
αυτές οι εισφορές δεν υπολογίζονται. Πρέπει να δείτε και το θέµα του υπερβάλλοντος χρόνου. Να εξετάσετε την πρόταση για
διαγραφή του υπερβάλλοντος χρόνου κ.λπ..
Όσον αφορά τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος –
και κλείνω- θα πρέπει να δούµε τις σοβαρές προτάσεις που
έχουµε καταθέσει. Κατ’ αρχάς χρειάζεται µία βιώσιµη ρύθµιση,
η οποία να έχει πολλαπλές επιλογές, συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών που ισχύουν, όχι κατάργησης ή αντικατάστασης, αλλά διεύρυνσης. Γιατί πραγµατικά υπάρχουν αυτές οι προτάσεις. Θα
σας τις πω στη δευτερολογία συγκεκριµένα.
Να εφαρµοστεί επιτέλους η ρήτρα απασχόλησης σε όλες τις
δράσεις, τα προγράµµατα, τους αναπτυξιακούς νόµους για να
έχουµε µέσα και από στοχευµένη επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών την απόδοση µεγαλύτερης εισπραξιµότητας για τα ταµεία. Να δούµε πώς αξιοποιούµε µέρος της δηµόσιας περιουσίας. Ήδη ακούστηκε η πρόταση. Το 25% από την αξιοποίηση
της δηµόσιας περιουσίας, δηλαδή το µισό από αυτό που προ-
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βλέπεται να πάει για ανάπτυξη, δεν είναι αντίθετο µε τα συµφωνηθέντα µε τους εταίρους, να πάει για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήµατος. Ανάπτυξη είναι και αυτό, γιατί δεν θα κοπεί
από άλλους πόρους.
Δείτε αυτές τις προτάσεις και τις άλλες που θα καταθέσουµε
στη συνέχεια, αφενός µεν για την άµβλυνση των αδικιών στις
οποίες έχετε προβεί ή που είχαµε προβεί και εµείς και αφετέρου
για την ενίσχυση της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος.
Αλλά προς θεού, µην έρχεστε εδώ και να ψηλώνετε και να φουσκώνετε και να µας λέτε ότι κάνετε µεταρρύθµιση. Μία διαχείριση της πλάκας κάνατε προβληµάτων στα οποία δεν δώσατε
λύσεις, αντίθετα τα διογκώσατε.
Εµείς σας ευχόµαστε να είστε στη νέα Κυβέρνηση και να είστε
στο ίδιο Υπουργείο για να µην έχετε το άλλοθι ότι δεν θα σας
άφησε ο κ. Τσίπρας να ολοκληρώσετε το έργο σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κεγκέρογλου.
Πριν περάσουµε στον επόµενο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο,
ζήτησε ο κύριος Υπουργός τον λόγο επί προσωπικού.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν παίρνω τον
λόγο προφανώς για τις ύβρεις περί απατεώνα και ψεύτη, γιατί
αυτές πάντοτε εξαρτώνται και κρίνονται από αυτόν που τις εκφέρει. Για αυτό δεν απάντησα και στον κ. Κωνσταντινόπουλο.
Προφανώς όταν σε λένε οι ψεύτες ψεύτη και οι απατεώνες απατεώνα, αντιστρέφεται απολύτως η απαξία.
Παίρνω τον λόγο µόνο για την ακόµα χειρότερη κατηγορία ότι
ήµουν ΠΑΣΟΚ. Επειδή λέει ο κ. Κεγκέρογλου…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν ήσουν. Έγλυφες και σε βάλαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κεγκέρογλου, σας παρακαλώ, µην διακόπτετε. Θα ζητήσετε τον λόγο.
Δεν θα διακόψετε τον Υπουργό. Θέλετε τον λόγο; Να τον ζητήσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι, θέλω να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, δεν τον δικαιούστε τώρα.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Οφείλετε να ρωτήσετε τον οµιλητή εάν δέχεται τη διακοπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν ρωτώ κανέναν.
Εάν θέλετε τον λόγο, ζητήστε τον. Εδώ είµαστε και θα δείτε αν
θα σας τον δώσουµε ή όχι. Νοµίζω δεν έχετε παράπονα έως
τώρα.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ο Κανονισµός
πράγµατι επιτρέπει τις διακοπές για να ανταλλαγούν επιχειρήµατα, όχι όµως ύβρεις. Εσείς, όµως, µέχρι εκεί φτάνετε. Δεν νοµίζω ότι µπορείτε παραπάνω.
Επί του συγκεκριµένου θέµατος. Πράγµατι, ήµουν πρόεδρος
µιας δηµόσιας εταιρείας, θυγατρικής του ΟΑΕΔ, «Επαγγελµατική
Κατάρτιση Α.Ε.». Κατ’ εξαίρεση, λοιπόν, η συµπλήρωση της
θέσης αυτής δεν ήταν µόνο µε διαγωνιστική ανοιχτή διαδικασία,
αλλά η επιτροπή που έκρινε ήταν τριµερής, εκπρόσωποι των εργαζοµένων, των εργοδοτών και του ΟΑΕΔ. Εκείνη την εποχή εγώ
ήµουν µεσολαβητής και διαιτητής του ΟΑΕΔ και είχα µία γενική
αποδοχή από τις δύο πλευρές. Ε, λοιπόν, συνέβη παραδόξως
ένας διορισµός τη περίοδο της δικής σας διακυβέρνησης να µην
ήταν ρουσφετολογικός. Όταν βέβαια, όµως, το ρουσφέτι είναι η
θρησκεία σας, δεν µπορείτε να συλλάβετε ποτέ κάτι τέτοιο. Γι’
αυτό µίλησα προηγουµένως για αυτό το καθεστώς πελατειασµού
και πατρωνίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε τον
επόµενο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
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τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι θέλετε, κύριε
Κεγκέρογλου; Να απαντήσετε; Επί προσωπικού ζητάτε τον λόγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να θυµίσω ότι εγώ δεν είπα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Γιατί έχετε τη δυνατότητα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και της δευτερολογίας µετά και να απαντήσετε µετά αν θέλετε στο σύνολο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι, διευκρινίσεις δίνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Έχετε ένα
λεπτό, κύριε Κεγκέρογλου, αυστηρά, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Απευθύνθηκα στον κ. Κατρούγκαλο, τον Υπουργό, και είπα ότι ο κ. Κατρούγκαλος είναι άξιος
εκπρόσωπος της πολιτικής απατεωνίας. Δεν αναφέρθηκα σε οικονοµικές απατεωνιές ή άλλες. Αν και µπορεί να υπάρξει συζήτηση και γι’ αυτά, αλλά εγώ δεν αναφέρθηκα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): … (δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κοιτάξτε, δεν αναφέρθηκα, λέω.
Δεν µε αφορά αυτή η συζήτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ξέρετε, όµως,
πράγµατα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι, όχι. Είπα ότι αναφέρθηκα
στα πολιτικά. Έφερα ως παράδειγµα ότι σας γνώρισα στον προθάλαµο Υπουργού για να διοριστείτε στην «Επαγγελµατική Κατάρτιση». Τώρα, φυσικά και δεν µπορεί να είστε ΠΑΣΟΚ µε αυτά
που εκφράζετε. Φυσικά και δεν µπορεί να είστε! Όµως, στα πολιτικά, δικαιούµαστε. Για παράδειγµα, σας έφερα εδώ µία µέρα
µία έκθεση και την παρέδωσα –δεν ξέρω αν ήσασταν εσείς ή ο
κ. Πετρόπουλος- την οποία έχετε κάνει ως νοµικός για ένα θέµα
και ως Υπουργός κάνατε το ακριβώς αντίθετο. Δεν είναι πολιτική
απατεωνία αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κεγκέρογλου, εντάξει. Νοµίζω δόθηκαν αµοιβαία διευκρινίσεις…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν είναι πολιτική απατεωνία το
ότι ακόµα και προχθές λέγατε «δεν έχω µειώσει συντάξεις» και
πάνε οι άνθρωποι και παθαίνουν λιποθυµίες και µάλιστα στη Λάρισα είχαµε και θάνατο, µόλις αντίκρυσαν το ενηµερωτικό από
το ΑΤΜ; Αυτό είναι πολιτική απατεωνία. Δεν αναφέρθηκα εγώ σε
τίποτε άλλο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί
προσωπικού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κεγκέρογλου.
Με βάση τη σειρά των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, θα
ακολουθήσει ο κ. Μαντάς, ο οποίος ζήτησε και µε τη συναίνεση
των λοιπών…
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί
προσωπικού, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Περιµένετε. Περιµένετε! Αµάν! Έλεος!
Ο κ. Μαντάς ζήτησε να τοποθετηθεί τελευταίος στη σειρά των
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και µε τη συναίνεση των υπολοίπων –νοµίζω- δεν υφίσταται πρόβληµα. Θα συνεχίσουµε λοιπόν µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας,
τον κ. Βρούτση. Πριν, όµως, τον κ. Βρούτση, ζήτησε ο κ. Κωνσταντινόπουλος τον λόγο.
Επί προσωπικού, κύριε Κωνσταντινόπουλε;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πείτε µας, κατ’ αρχάς, σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κύριος Υπουργός
αναφέρθηκε και είπε ότι είµαι απατεώνας. Εγώ έχω να πω στον
κύριο Υπουργό ότι θα µας κρίνουν οι πολίτες ποιος είναι πολιτικό
απατεώνας. Το γνωρίζουν όλοι.
Επειδή, όµως, είπε για το ΠΑΣΟΚ, αυτό το πολιτικό µε ενδιαφέρει. Όταν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συγγνώµη, επί προ-
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σωπικού ζητούσατε τον λόγο. Το προσωπικό πού είναι; Το προσωπικό απέναντί σας που είναι;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το προσωπικό σας
είπα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ειπώθηκε κάτι προσωπικά, στο όνοµά σας; Για εσάς;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Βέβαια, για µένα. Σας
λέω...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κι εγώ σας ρωτώ
και σας ζητώ, επί προσωπικού που ζητήσατε τον λόγο, να εξηγήσετε τον λόγο του προσωπικού.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε µε να σας πω.
Σας είπα ότι αναφέρθηκε και είπε ότι είµαι απατεώνας ονοµαστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σε εσάς προσωπικά;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ε, βέβαια. Σας λέω, αυτό το γνωρίζουν οι πολίτες πάρα πολύ καλά, ποιος είναι πολιτικός
απατεώνας. Δεν υπάρχει κανένα θέµα.
Επειδή, όµως, αναφέρθηκε στο πολιτικό ζήτηµα που αφορά το
ΠΑΣΟΚ, θέλω να πω στον κ. Κατρούγκαλο -επειδή γνωριζόµαστε
όλοι και να καταλάβει ο κόσµος, γιατί ο κ. Κατρούγκαλος πάει
όπου υπάρχει εξουσία και χρήµατα, είναι γνωστό για το 12%όταν τον διόρισε ο κ. Ρέππας επί ΠΑΣΟΚ, στα καλά χρόνια, Πρόεδρο στην «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.» πήγε. Θα θυµάται από τότε ο κ. Κατρούγκαλος για αυτά τα σαράντα χρόνια που λέει ότι κατέστρεψαν την χώρα, όταν ήταν στην «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.» µε την
υπογραφή του κ. Ρέππα και είχε σύµβαση τα τελευταία χρόνια
µε το Υπουργείο Παιδείας. Τίποτα άλλο. Οι πολίτες ξέρουν και
θα δώσουν την απάντηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριοι Υπουργοί, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, εγώ δεν θα κάνω αναφορές για τις σχέσεις που είχατε µε το ΠΑΣΟΚ και τις δοσοληψίες, θα µπω κατευθείαν στο θέµα.
Αν θεωρητικά µάς έβλεπε σήµερα ένα µεγάλο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας ή αυτοί που µας βλέπουν, τι πραγµατικά πιστεύετε ότι θα έδειχνε αν θα γινόταν µία δηµοσκόπηση µε αυτά
που είπατε από το Βήµα της Βουλής; Αν δηλαδή σας πιστεύουν
ή όχι, ποια θα ήταν η απάντηση;
Η απάντηση θα ήταν πως: «Όχι δεν τους πιστεύουµε, είναι
αναξιόπιστοι». Δεν χρησιµοποιώ την λέξη «ψεύτες», αυτή είναι
κατοχυρωµένη στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ και όλης της Κυβέρνησης.
Είστε διάδοχοί µου σε ένα Υπουργείο, το οποίο είναι Υπουργείο αιχµής, το οποίο πήρε δύσκολα µέτρα, το οποίο έβαλε σε
τάξη και νοικοκύρεµα πάρα πολλά πράγµατα µε πολλές δυσκολίες. αναρωτιέµαι, όµως, κύριοι Υπουργοί -και αναφέροµαι και
στους δύο- αν ποτέ µέσα σας νοιώθετε την ανάγκη να πείτε ένα
δηµόσιο συγγνώµη, αν έχετε τύψεις ή ενοχές µέσα σας για αυτά
τα οποία είπατε προεκλογικά και συνεχίζετε να λέτε και µέχρι σήµερα.
Γιατί µην νοµίζετε ότι είναι τυχαία η αγανάκτηση του κόσµου.
Μην νοµίζετε ότι είναι τυχαίο οι χιλιάδες των συνταξιούχων που
ήταν χθες κάτω από το Υπουργείο Εργασίας και έκαιγαν τις επιστολές που στείλατε, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι τυχαίο. Τους προκαλείτε! Τους προκαλείτε καθηµερινά µε τα ψέµατά σας όπου
και αν βρίσκεστε, από τη Βουλή µέχρι την τηλεόραση, όταν τους
λέτε ότι δεν µειώθηκαν οι συντάξεις.
Διαβεβαιώ, λοιπόν -και το ξέρουν όλοι οι συνταξιούχοι και οι
εργαζόµενοι- ότι δεν υπάρχει ούτε ένας συνταξιούχος από τα 2,6
εκατοµµύρια σηµερινούς συνταξιούχους που να µην έχει χάσει
µέρος της σύνταξής του, άλλος µεγαλύτερο, άλλος µικρότερο
από το 2015 µέχρι σήµερα. Εδώ έχει κάνει και µε την αντίληψη
που έχετε και για τη δηµοκρατία και για τη διαφάνεια.
Κοιτάξτε. Σας έχω εγκαλέσει αρκετές φορές. Ο ελληνικός
λαός το ξέρει. Το 2013 πετύχαµε τη µεγαλύτερη µεταρρύθµιση
στο ασφαλιστικό σύστηµα. Τα αξιότιµα στελέχη που είναι πίσω
σας το ξέρουν. Νικήσαµε τις «µαϊµού» συντάξεις, ακτινογραφή-
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σαµε το ασφαλιστικό σύστηµα και όλη η ελληνική κοινωνία ήξερε
τι γινόταν καθηµερινά, κάθε εβδοµάδα, κάθε µήνα.
Αυτός είναι ο «ΗΛΙΟΣ», το τελευταίο τεύχος το οποίο εκδόθηκε
τον Ιούλιο του 2015. Την επόµενη µέρα άρχισαν οι µειώσεις του
ΣΥΡΙΖΑ και σταµάτησε να παραδίδεται. Το καταθέτω ως συλλεκτικό κοµµάτι, το οποίο να είστε σίγουρος ότι πολύ σύντοµα θα
ξαναβγεί όταν θα φύγετε εσείς από την Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν τεύχος, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο λαός σάς έχει ταυτίσει, κύριε Κατρούγκαλε, µε τον άνθρωπο
εκείνο που ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν ηγέτης του κινήµατος των «Αγανακτισµένων» στην πλατεία Συντάγµατος. Όχι
µόνο αυτό, υποστηρίζατε απόψεις για επαναφορά συντάξεων,
για επαναφορά εφάπαξ, για επαναφορά επικουρικών, για αυξήσεις µισθών και συντάξεων. Εκεί σας έχει ταυτίσει, ηγέτης των
«Αγανακτισµένων» που µαζί µε τον Καµµένο ήσασταν στην πλατεία Συντάγµατος καθηµερινά και λιθοβολούσατε το Κοινοβούλιο. Σήµερα έχετε την τύχη να έχετε αντιµέτωπο σας θεσµικά την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση και όχι την πλατεία Συντάγµατος.
Σας έχει ταυτισµένο µε τον Υπουργό, ο οποίος µε άλλη ιδιότητα, βγάζατε συνεχώς αποφάσεις µε την ιδιότητα του δικηγόρου που ανατρέπατε τις αποφάσεις στο Υπουργείο Εργασίας.
Ειπώθηκε λίγο πριν και από τον κ. Κεγκέρογλου. Υπάρχουν δεκάδες αποφάσεις δικές σας για ανατροπή δεδοµένων εργασιακών και ασφαλιστικών θεµάτων, τα οποία φυσικά σήµερα ως
Υπουργός δεν τα κάνετε.
Σας έχει ταυτισµένο και µε τον Υπουργό, ο οποίος µε προγενέστερη ιδιότητα του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, αφισοκολλούσε
κάτω από το Υπουργείο Εργασίας και την πλατεία Συντάγµατος
και το Υπουργείο Οικονοµικών µε την γνωστή απαράδεκτη αφίσα
που έλεγε στον κόσµο και προέτρεπε τους πολίτες να µην πληρώνουν µέχρι να καταρρεύσουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Δηλαδή, εσείς, ως Συριζαίος, προκαλούσατε και λέγατε στον
κόσµο να µην πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές.
Γι’ αυτό δεν σας πιστεύει ο κόσµος, κύριε Πετρόπουλε και
κύριε Κατρούγκαλε. Γι’ αυτό είστε αναξιόπιστοι και δεν µπορείτε
να πείσετε κανέναν.
Θέλω, όµως, τώρα να φτάσω στην ουσία του θέµατος, η οποία
έχει να κάνει µε το ασφαλιστικό και την πορεία του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι στη δυσάρεστη θέση, διά
µέσου της ενηµέρωσης που κάνουµε από τη Βήµα της Βουλής,
να ενηµερώσω τον ελληνικό λαό ότι το ασφαλιστικό είναι στον
αέρα και πως όσες θυσίες έγιναν µε την έννοια των περικοπών
συντάξεων από το 2014 και µετά, πήγαν χαµένες -πήγαν χαµένες!- διότι ήταν άδικες και αχρείαστες.
Καλό θα ήταν όταν παρουσιάζετε στοιχεία τα οποία ζητάτε
από την Υπηρεσία, να ζητάτε και αυτό εδώ. Είναι η µοναδική αναλογιστική µελέτη του ελληνικού κράτους για το ασφαλιστικό. Δεν
υπάρχει άλλη. Μέτρησε το ν.3863/2010 από 01-01-2015, που θα
εφαρµοζόταν, και στη βάση του δηµοσιονοµικού υποδείγµατος
που είχαµε κατοχυρώσει εκπλήρωνε τους όρους βιωσιµότητας.
Εσείς τι κάνατε; Ρίξατε την οικονοµία στα βράχια, έκλεισαν οι
τράπεζες, ακολουθήσατε την πολιτική Βαρουφάκη -όλοι µαζί,
όλος ο ΣΥΡΙΖΑ- και τα 310 εκατοµµύρια του e-mail Χαρδούβελη
τα κάνατε 3,1 δισεκατοµµύρια.
Αυτό πληρώνουν σήµερα οι συνταξιούχοι και οι εργαζόµενοι,
που και οι δύο θίγονται µέσα και από τη µείωση του αφορολόγητου και από το ΦΠΑ και από τους φόρους και από τις µειώσεις.
Καταθέτω για δεύτερη φορά, µετά τον Πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη µοναδική αναλογιστική
µελέτη, η οποία υπογράφεται από τους θεσµούς, που πρώτα λέγατε τρόικα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης, καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα αναλογιστική µελέτη,
η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η απώλεια του ΑΕΠ ήταν 21 δισεκατοµµύρια ευρώ, 9 δισεκα-
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τοµµύρια τα µέτρα, 3,1 δισεκατοµµύρια χάθηκαν από το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Το ερώτηµα το οποίο εγείρεται είναι
το εξής: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Τελειώσαµε;
Ο κόσµος γνωρίζει ότι τον περιµένουν επιπλέον µειώσεις. Είναι
καταγεγραµµένες στο σχέδιο του προϋπολογισµού, το οποίο
σας το γύρισαν πίσω και θα έρθει ξανά διορθωµένο. Απίστευτα
πράγµατα! Εκτός από νόµους που ξεψηφίζετε, είναι η πρώτη
φορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που σχέδιο νόµου επιστρέφεται
πίσω σε ελληνική κυβέρνηση. Θα αλλάξετε τα δηµοσιονοµικά µεγέθη και των δαπανών του κοινωνικού προϋπολογισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την υπόνοια και δυστυχώς
-εύχοµαι να διαψευστώ- υπάρχει κρυφή ατζέντα της Κυβέρνησης. Η κρυφή ατζέντα της Κυβέρνησης έχει να κάνει µε την προετοιµασία της κοινής γνώµης να παραχωρήσει στο πλαίσιο των
διαπραγµατεύσεων -που δεν είναι διαπραγµατεύσεις, είναι λευκή
πετσέτα- την «προσωπική διαφορά», την οποία σχηµάτισε επί
αυτού του λόγου.
Η «προσωπική διαφορά» θα εξισώσει τους νέους συνταξιούχους µε τους σηµερινούς συνταξιούχους, µε µία απώλεια της τάξεως του 20% µε 30% στις κύριες συντάξεις. Αυτή είναι η κρυφή
ατζέντα της Κυβέρνησης και εκτιµώ ότι θα γίνει, διότι σήµερα ο
κ. Κατρούγκαλος µας έφερε και µας κατέθεσε λίγο πριν τη µελέτη για το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού και τη συµµετοχή του ΑΕΠ στο συνταξιοδοτικό σύστηµα. Το ξέρουµε.
Γιατί το έκανε; Προετοιµάζει την κοινή γνώµη κάτω από το νούµερο 9,27% του 2015, κάτι το οποίο, κύριε Κατρούγκαλε -και
αυτό πρέπει να το µάθουν και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να
µάθετε να κάνετε διαπραγµατεύσεις- αυτά έχουν λυθεί.
Εµείς ως κυβέρνηση -και η προηγούµενη- συµφωνήσαµε µε
τους θεσµούς ένα και µόνο πράγµα -ένα!- και εκεί χαράχτηκε η
εθνική διαπραγµατευτική γραµµή, την οποία πήρατε πίσω: Συµφωνήσαµε η δαπάνη του 2009 συν το 2,5% του ΑΕΠ να µην περνάει µέχρι το 2060 το 2,5%. Η µελέτη που καταθέσαµε πριν
εκπλήρωνε τους όρους βιωσιµότητας. Το καταφέραµε.
Εσείς τι κάνατε; Έπρεπε να κρατήσετε αυτή τη γραµµή. Αντί
αυτού µας παρουσιάσατε το έλλειµµα, σαν να δείχνετε στο εξωτερικό ότι, «Εδώ έχουµε ένα 9,27%...» -αυτό κάνετε- «…ελάτε να
το πάρετε δια µέσου της «προσωπικής διαφοράς»».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Βρούτση, σας
παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ πιστεύω ότι έχετε κρυφή ατζέντα, την οποία πολύ σύντοµα θα δουν οι συνταξιούχοι της χώρας µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Απλά θέλω να πω για άλλη
µία φορά ότι κρίµα και πάλι κρίµα! Οι θυσίες του ελληνικού λαού,
των εργαζοµένων και των συνταξιούχων πήγαν χαµένες.
Πολύ φοβάµαι ότι από αυτόν τον µήνα, τον Οκτώβριο, τα
έσοδα στα ασφαλιστικά ταµεία και οι επιδόσεις της «ΕΡΓΑΝΗΣ»
-θυµάµαι ότι την λέγατε «µονταζιέρα Βρούτση» και δεν την παραδεχόσασταν, όταν έβγαζε θετικά αποτελέσµατα-, το πιο καινοτόµο εργαλείο που υπάρχει στην Ευρώπη, θα δείξει ίσως τη
χειρότερη επίδοση σε επίπεδο µήνα -αυτές είναι οι πληροφορίες
µου από όλη την Ελλάδα- σε επίπεδο απολύσεων, δείγµα ότι αντιστρέψατε ακόµα και την αποκλιµάκωση της ανεργίας, που στο
τέλος του 2016 είχαµε προγραµµατίσει να κλείσει στο 19,5%.
Κλείνω µε µία άλλη «ιστορική» δική σας επιτυχία, αρνητική φυσικά: Καταφέρατε ως Κυβέρνηση να κάνετε κάτι που δεν έχει
γίνει ποτέ στην ιστορία, να αντιστρέψετε το µείγµα της πλήρους
απασχόλησης σε σχέση µε τις µορφές µερικής και ευέλικτης
απασχόλησης.
Το 2015 και το 2016 ιστορικά έγινε η µεγάλη ανατροπή. Αυτό
είναι κάτι το οποίο είναι εις βάρος των εργαζοµένων, εις βάρος
των ανέργων, εις βάρος των ασφαλιστικών ταµείων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο συνάδελφος κ. Δηµήτριος Κουκούτσης εκ µέρους της Χρυσής Αυγής έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα δευτερολογήσω, γι’ αυτό θα ήθελα όλο τον χρόνο τώρα.
Θα ήθελα να πληροφορήσω το Σώµα ότι σήµερα το πρωί έγινε
µία επίθεση της Ελληνικής Αστυνοµίας σε µία σύναξη Ελλήνων
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πολιτών στον Βοτανικό, εκεί που θα γίνει το τζαµί. Χιλιάδες παράνοµα τζαµιά, χιλιάδες καταλήψεις, αλλά η Ελληνική Αστυνοµία
εκεί βρήκε να επέµβει. Ας ελπίσουµε ο θεός των Ελλήνων να
λύσει και αυτό το πρόβληµα κάποια στιγµή, γιατί µόνο εκεί πλέον
επαφίεται η τύχη αυτού του λαού, καταπώς φαίνεται για κάποιους.
Δυστυχώς, όλοι ήξεραν. Το 1987 στο περιοδικό «NPQ» ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε δώσει µία συνέντευξη για τη σηµερινή
κατάσταση. Το ίδιο έκανε και ο κ. Μητσοτάκης το 1994 στην Αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ο κ. Σιούφας, ο κ. Σπράος, ο κ. Γιαννίτσης, ο κ. Ρέππας,
η κ. Πετραλιά, ο κ. Λοβέρδος, µέχρι τώρα όλοι αυτοί «θυσιάστηκαν» για να µας σώσουν! Αυτό ήταν το βασικό σηµείο συµφωνίας
όλων τους µέχρι τώρα. Εννοώ το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία.
Ξέρετε τι σας είπε, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας, του Ποταµιού κ.λπ. κ.λπ., του «δηµοκρατικού τόξου», σήµερα ο κ. Κατρούγκαλος ευθαρσώς; «Μην µιλάτε. Μαζί
τα υπογράψαµε το 2015». Ευθαρσώς. Πολύ σωστά το είπε δηλαδή.
Ήρθε, λοιπόν, τώρα ο κ. Κατρούγκαλος και αντί της κατάργησης των αντιασφαλιστικών νόµων, που την είχε κάνει σηµαία προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι απλά τους διατήρησε, αλλά κατήργησε
και την κατώτατη σύνταξη των 486 ευρώ, µε αποτέλεσµα ακόµα
και κάποιος µε πλήρη σύνταξη και βαρέα, µε έξι χιλιάδες ένσηµα,
να παίρνει πλήρη σύνταξη 350 ευρώ!
Μάλιστα, σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, οι απώλειες από τις περικοπές σε συνταξιούχους
παλιούς και νέους ανέρχονται στα 6,016 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Μόνο οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις στην τετραετία
θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, ενώ οι περικοπές στα
µερίσµατα των δηµοσίων υπαλλήλων τα 800 εκατοµµύρια.
Βέβαια, ο κ. Κατρούγκαλος διαφοροποιείται ελαφρώς καθότι
είναι αριστερός ή µάλλον -κατά δήλωσή του- κοµµουνιστής. Κοµµουνιστής ο κ. Κατρούγκαλος, ο οποίος αποφεύγει να µας πει
κατάµουτρα, «εµείς φταίµε», αλλά αποφεύγει και να µας πει
ποιος φταίει εν τέλει. Θα µας πει η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ,
η διακυβέρνηση µέχρι τώρα κ.λπ.. Ονόµατα. Σε αυτήν τη χώρα,
επιτέλους, πρέπει να λέµε ονόµατα. Αυτός, αυτός, αυτός έκλεψαν, έκαναν, έγδαραν τον ελληνικό λαό. Επιτέλους, δεν µπορούµε να µιλάµε στον αέρα. Εν πάση περιπτώσει, και αυτός τώρα
θυσιάζεται για να µας σώσει.
Βεβαίως, συµφωνεί µε τους προηγούµενους ότι το κόστος
αυτής της σωτηρίας θα το πληρώσουµε εµείς, οι πολίτες, είτε
φταίµε είτε όχι. Όµως, υπάρχουν ακόµα άνθρωποι -και απευθύνοµαι στον ελληνικό λαό- που σας πιστεύουν και τους πιστεύουν.
Αυτό είναι το απίστευτο.
Μας είπαν ότι το σύστηµα θέλει διόρθωση γιατί είναι, λέει,
άδικο. Δεν µπορεί, λένε, άλλος να παίρνει σύνταξη 1.500 ευρώ
και άλλος 500 και 300 ευρώ.
Πολύ σωστά, συµφωνούµε και εµείς. Γιατί, όµως, η εξάλειψη,
η εξίσωση των ανισοτήτων να γίνει προς τα κάτω; Κάποιοι δούλεψαν πάρα πολλά χρόνια και κατάφεραν µε αγώνες, µε θυσίες
να πετύχουν κάτι. Γιατί να φέρνουµε και τους άλλους σε αυτή τη
θέση προς τα κάτω; Δικαιοσύνη είναι να ανέβει η σύνταξη των
400 και 500 ευρώ στα 1.500 ευρώ, που έπαιρναν κάποιοι άλλοι
και όχι να καταποντιστούν σε επίπεδο χαρτζιλικιού όλες µαζί.
Εκτός του νέου τρόπου υπολογισµού των συντάξιµων αποδοχών, υπάρχει πλέον πολύ χαµηλό ποσοστό αναπλήρωσης για τις
επικουρικές. Το ποσοστό αναπλήρωσης είναι στο 0,45% για κάθε
έτος, ενώ ουσιαστικά εφαρµόζεται ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος.
Έτσι, µέχρι τώρα, µε το ισχύον σύστηµα, µε τεσσεράµισι χιλιάδες µέρες ασφάλισης και συντάξιµες αποδοχές 600 ευρώ
ένας συνταξιούχος έπαιρνε επικουρική σύνταξη 120 ευρώ. Τώρα,
όµως, αν αφήσουµε τις ίδιες συντάξιµες αποδοχές, η επικουρική
φτάνει τα 40 ευρώ, δηλαδή µειώνεται κατά 70%. Είναι γνωστό
ότι για τους πιο αδύναµους οικονοµικά που έπαιρναν ΕΚΑΣ, κύρια και επικουρική, ως συνολικό ποσό, έφτανε στα 720 ευρώ, ενώ
σήµερα µε δεκαπενταετία και 600 ευρώ αθροιστικά, από κύρια
και επικουρική, θα φτάνει στα 450 µε 455 ευρώ το πολύ.
Μας είπαν ακόµη ότι για να είναι βιώσιµο το σύστηµα πρέπει
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να έχει αναλογία ασφαλισµένων προς εργαζόµενους 1 προς 4,
ενώ η αναλογία σήµερα είναι 1 προς 1,7, µε τάση για ακόµη χαµηλότερα. Συνεπώς, πρέπει να πάρουµε δραστικά µέτρα, γιατί
αλλιώς το σύστηµα θα καταρρεύσει.
Ακούγεται λογικό. Ναι, αλλά ποια σοβαρή αναλογιστική µελέτη
έβγαλε αυτά τα συµπεράσµατα, που µας σερβίρουν όλοι µε
ύφος καρδιναλίων και επιστηµόνων; Από όσο ξέρουµε αυτό το 1
προς 4 είναι το πόρισµα αναλογιστικής µελέτης που συντάχθηκε
την εποχή του Παπάγου, εδώ και εξήντα πέντε µε εβδοµήντα
χρόνια. Ήταν βασισµένη στα δεδοµένα εκείνης της εποχής.
Τα δεδοµένα λένε ότι τότε οι εισφορές, παραδείγµατος χάριν
στο ΙΚΑ, ανέρχονταν στο 12,5%, ενώ σήµερα ξεπερνούν το 44%
και το 50% στα βαρέα. Με αυτό το δεδοµένο, η σηµερινή αναλογία 1 προς 1,7 -που αν θέλουµε την πιστεύουµε- είναι καλύτερη
από το 1 προς 4 του 1953.
Ας προσέξουµε µία άλλη -ας το πω έτσι βαριά- προστυχιά των
ανεγκέφαλων δηµοσιογράφων που τη βλέπουµε κατά καιρούς
στα µέσα ενηµέρωσης. Απευθύνουν τις διαπιστώσεις τους σε κείνους που µε πάνω από δέκα χιλιάδες ένσηµα παίρνουν συντάξεις
των 700 και 800 ευρώ, σαν να τους λένε ότι για τις απαράδεκτα
χαµηλές συντάξεις τους φταίνε κάποια παράσιτα. Έτσι στρέφουν τους συνταξιούχους του πεντακοσάρικου ενάντια σε κείνους του χιλιάρικου, ώστε να αποτρέψουν τον συνασπισµό και
των δύο έναντι του κράτους, του πραγµατικά υπεύθυνου.
Μα, πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα να βρίσκουν οι «γάτοι»
του Υπουργείου Οικονοµικών τον τελευταίο τσοπάνη για να του
δεσµεύσουν ένα λογαριασµό µε πενταροδεκάρες, επειδή δεν
πλήρωσε τον ΕΝΦΙΑ για το κατσικοχώραφό του; Πώς γίνεται και
όλοι εσείς δεν µπορείτε να βρείτε έστω ένα κύκλωµα που λυµαίνεται τα δηµόσια ταµεία και να τους υποχρεώσετε να πληρώσουν;
Ποιος µεγαλοσχήµονας µέχρι τώρα πλήρωσε τις συνέπειες για
την κατάντια των ασφαλιστικών ταµείων; Αυξήθηκε λέει το προσδόκιµο ζωής και συνεπώς πρέπει να δουλεύουµε περισσότερο,
ώστε να µην επιβαρύνονται τα ασφαλιστικά ταµεία. Σαν να λέµε
όσα χρόνια παραπάνω ζω, πρέπει να τα δουλεύω. Αυτός που νόµιζε ότι αν πρόκειται να ζήσει λίγο παραπάνω, θα ζήσει λίγο καλύτερα, δεν κατάλαβε ότι πρέπει να ζει για δουλεύει.
Καλείτε τους εργαζόµενους να κάνουν θυσίες. Σας φταίει που
άλλαξαν οι ισορροπίες µεταξύ εργαζοµένων και συνταξιούχων.
Σας φταίει το προσδόκιµο όριο ζωής που αυξάνεται. Σας φταίει
η παγκόσµια κρίση. Σας φταίνε όλα κ.λπ.. Μόνο εσείς δεν φταίτε.
Όλα αυτά είναι αθλιότητες και ψέµατα. Ακόµη και αν δεν
υπήρχε ούτε ένας νέος εργαζόµενος για να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, τα ασφαλιστικά ταµεία θα έπρεπε να είναι σε
θέση να καταβάλουν τις συντάξεις, γιατί οι συνταξιούχοι έχουν
ήδη καταβάλει τα χρήµατα τα οποία εισπράττουν. Τριάντα πέντε
χρόνια πλήρωναν εισφορές για να εισπράξουν κατά µέσο όρο
επτά χρόνια σύνταξης, σύµφωνα µε το προσδόκιµο όριο ζωής,
το όριο το οποίο προσφάτως ανακάλυψαν τα κρατικά κουτορνίθια.
Για τον καθένα από αυτούς είκοσι οκτώ χρόνια εισφορών εξατµίζονται υπέρ πίστεως και πατρίδος. Έχει κοπεί η 13η , η 14η
σύνταξη σε ανθρώπους που πλήρωναν µια ζωή τις πιο ακριβές
εισφορές στην Ευρώπη για να πάρουν ψίχουλα των 500 ευρώ,
προκειµένου να επιβιώσουν στην πιο ακριβή αγορά της Ευρώπης, γιατί είµαστε η πιο ακριβή αγορά.
Αυτή η περικοπή δεν είναι µόνο ανήθικη, είναι και παράνοµη.
Διότι όλοι εκ του πονηρού θεωρούν ότι το κράτος είναι χρηµατοδότης των ταµείων και ως χρηµατοδότης πρέπει να ρυθµίζει
τις χρηµατοδοτήσεις του µε βάση τους όρους του ΔΝΤ. Το κράτος δεν είναι χρηµατοδότης των ταµείων, αλλά οφειλέτης των
ταµείων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Οι Έλληνες συνταξιούχοι τους οποίους το κράτος σήµερα εµφανίζει ως «παράσιτα» που ζουν εις βάρος των εργαζοµένων,
έχουν καταβάλλει τόσα πολλά χρήµατα που θα µπορούσαν να
έχουν ασφαλιστικά ταµεία που θα έδιναν συντάξεις σε όλες τις
επόµενες γενεές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτή την παθογένεια, βέβαια, οι Έλληνες πολίτες την γνωρίζουν καλά. Διαφθορά, υποπαραγωγικότητα, δυσλειτουργία της
οικονοµίας, σκάνδαλα, προµήθειες κ.λπ. τα έχουµε ζήσει όλα στο
πετσί µας.
Το κρατικό κεφάλαιο έγινε καταφύγιο των άχρηστων, των τεµπέληδων, των ηλιθίων και των κλεφτών. Το κρατικό κεφάλαιο
έγινε πάρτι κοµµατόσκυλων. Με τέτοιους εργαζόµενους στο δηµόσιο κεφάλαιο όλα αυτά τα φαινόµενα ήταν αναπόφευκτα.
Επί δεκαετίες το κράτος στην κυριολεξία έκλεβε τα αποθεµατικά των ταµείων. Στις τσέπες των εργαζοµένων του ιδιωτικού
τοµέα έβαζε τα χέρια του τόσο για να αναπτύξει το δηµόσιο κεφάλαιο -και άρα, για να ισχυροποιήσει τη δική του εξουσία- όσο
και για να επιδοτήσει τους κολλητούς, τους διαπλεκόµενους επιχειρηµατίες, προκειµένου κάποιοι κοµµατάρχες να µην χάσουν
την επαφή τους µε την εξουσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό θέλω.
Δεν θα πάρω τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μα, δεν έχετε δευτερολογία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Α, δεν έχω;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν έχετε, όπως όλοι µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας παρακαλώ συντοµεύστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Εντάξει, µε συγχωρείτε πολύ.
Τελειώνω αµέσως.
Με χρήµατα των ασφαλιστικών ταµείων των εργαζοµένων αποκτήθηκε ή αναπτύχθηκε η δηµόσια περιουσία. Με χρήµατα των
ασφαλιστικών ταµείων των αδύναµων παρίσταναν τους ισχυρούς
και τους µεγιστάνες τα λαµόγια όλων των ειδών. Με δανεικά και
αγύριστα στο ΙΚΑ έγινε ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ.
Κλέφτες πολιτικοί υπόσχονταν στους εργαζόµενους ανάπτυξη
και τους έπαιρναν από τα ταµεία τους τα χρήµατα, χωρίς, όµως,
να δίνουν σε αυτά τα ταµεία έστω και ένα µικρό µέρος της ιδιοκτησίας του κεφαλαίου που δηµιουργούσαν µέσω αυτών των
χρηµάτων.
Ο κυρίαρχος λαός θα αποφασίσει για τις πολιτικές όλων µας.
Πάλι θα χτυπηθεί στην πλάτη από τους πολιτικάντηδες. Πάλι θα
συρθεί να ψηφίσει αυτούς που τον δουλεύουν ψιλό γαζί. Και περιµένει να τον σώσει ο Αλεξάκης, ο Κούλης, ο Λάκης, ο Μπούλης
και όλα τα ψεύτικα αστραφτερά χαµόγελα.
Και απευθυνόµενος στον ελληνικό λαό, του λέω: «Επιτέλους,
κάποτε πρέπει µόνος σου να αποφασίσεις για την τύχη σου».
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και µε συγχωρείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να συνεννοηθούµε λίγο
για την εξέλιξη της συζήτησης. Είναι ακόµα πέντε Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να µιλήσουν και ο συνάδελφος κ. Κεγκέρογλου
µε δευτερολογία. Είναι ακόµα δύο εκ των επερωτώντων Βουλευτών και οι δύο Υπουργοί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δύο Υπουργοί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μάλλον θα χωρίσουν
τον χρόνο, κύριε Κεγκέρογλου. Έχουµε συνεννοηθεί µε τους κυρίους Υπουργούς.
Έχω εντολή από το Γραφείο του Προέδρου να ολοκληρωθεί
η συζήτηση στις 14.30’. Θα πρέπει να προσέξουµε τον χρόνο,
κύριοι συνάδελφοι. Το εξάλεπτο να γίνει επτάλεπτο, αλλά µε έντεκα και εντεκάµισι λεπτά αντιλαµβάνεστε ότι δεν θα είναι δυνατόν να ολοκληρώσουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θα τελειώσουµε, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο συνάδελφος κ. Κατσώτης από το ΚΚΕ έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριοι, είστε όλοι πίσω από το µεγάλο
ριφιφί στη ζωή των συνταξιούχων, των µισθωτών, των αυτοαπασχολούµενων, των αγροτών, των νέων, των γυναικών.
Εχθές και προχθές, κύριε Υπουργέ, στις µεγαλύτερες πόλεις
της χώρας οι συνταξιούχοι επέστρεψαν τις επιστολές σας µε µαζικά συλλαλητήρια και µε ανανέωση των αγωνιστικών τους συ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Κ’ - 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ναντήσεων. Κατέθεσαν τη δική τους επιστολή. Καταθέτουµε µία
για τα Πρακτικά, για την ιστορία, για να µην ξεχνιόµαστε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εξέφρασαν την οργή τους, την αγανάκτησή τους για τη µεγάλη ληστεία των συντάξεών τους, για τη µεγάλη κλοπή. Ο λαός
µας λέει ότι ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.
Μετά έρχεται η αποκάλυψη, ο χλευασµός και τελικά, η καταδίκη.
Ως ΚΚΕ από την πρώτη στιγµή που παρουσιάσατε την πρότασή σας για το ασφαλιστικό, την χαρακτηρίσαµε ως νόµο - λαιµητόµο. Αποκαλύψαµε τα παραπλανητικά επιχειρήµατα και προειδοποιήσαµε ότι ο κόσµος θα σας πάει στο ξοπίσω, εκφράζοντας τις διαµαρτυρίες τους και την καταδίκη τους.
Από την πρώτη στιγµή αποκαλύψαµε τις συριζαίικες αλχηµείες, τα συριζαίικα µαθηµατικά, µε τα οποία παρουσιάζατε ότι
οι συντάξεις όχι µόνο δεν θίγονται, αλλά οι κατώτερες θα έχουν
και αύξηση.
Παρουσιάσατε την κατάργηση του ΕΚΑΣ ως αποτέλεσµα
κακού συµβιβασµού και µάλιστα, θυµίζατε -όπως και σήµερα
εξάλλου- ότι ψήφισαν και οι άλλοι µαζί σας και ότι θα αποκαθιστούσατε την αδικία µε τη λεγόµενη «εθνική σύνταξη». Δικαιούχος του ΕΚΑΣ ήταν όποιος είχε 460 ευρώ σύνταξη και έπαιρνε
και 230 ευρώ σαν δικαιούχος.
Τι λέτε τώρα εσείς; Από τα 690 ευρώ που έπαιρνε τότε ο χαµηλοσυνταξιούχος, τώρα θα παίρνει τα 345 ευρώ. Και πρέπει να
είναι ευχαριστηµένος!
Άρα, η δικαιοσύνη που λέτε ότι υπάρχει για τους χαµηλοσυνταξιούχους, θα είναι αυτή η µεγάλη διαφορά των 690 ευρώ από
τα 345 ευρώ που εσείς διασφαλίζετε.
Η εξέλιξη µέχρι τώρα δείχνει ότι συµβάλατε καθοριστικά µε το
ψαλίδισµα των συντάξεων στη µεγαλύτερη αύξηση της φτωχοποίησης των λαϊκών στρωµάτων. Πολλοί σήµερα βρίσκονται
µπροστά σε πλειστηριασµούς της πρώτης κατοικίας και πολλοί
από αυτούς είναι συνταξιούχοι.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, τι απαντάτε σε συνταξιούχο που κατέθεσε για κανονική σύνταξη γήρατος µε πέντε χιλιάδες εξακόσιες ηµέρες ασφάλισης και πήρε σύνταξη στην αρχή 410 ευρώ,
µετά µε τις διάφορες µειώσεις έγινε 330 ευρώ και τώρα, αυτόν
τον µήνα, πήρε 262 ευρώ σύνταξη; Τι λέτε σε αυτόν τον συνταξιούχο, που είναι χαµηλοσυνταξιούχος; Πείτε µου τι επιχείρηµα
έχετε.
Πού είναι το επιχείρηµα µε βάση το οποίο λέγατε ότι οι κατώτερες συντάξεις δεν θίγονται; Αλήθεια, τι απαντάτε σε όλα αυτά
τα στοιχεία που βγάζουν καθηµερινά στη δηµοσιότητα οι συνταξιούχοι, µε τις µειώσεις που φτάνουν έως και 75%; Τι απαντάτε
σε όσα αποκαλύπτονται για τις συντάξεις χηρείας, που σε αρκετές των περιπτώσεων θα φτάσουν τα 150 ευρώ; Τι απαντάτε στα
στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Οµοσπονδία των Εργαζοµένων στο ΙΚΑ προχθές για όσους ασφαλισµένους υπέβαλαν
αίτηση συνταξιοδότησης από 1-7-2015 µέχρι 12-5-2016, όπου
δεν υπολογίζεται ούτε το κατώτερο όριο που ίσχυε στο παλιό σύστηµα ή δίνεται µόνο το οργανικό τµήµα της σύνταξης, ενώ δεν
αποδίδεται, βέβαια, ούτε η εθνική σύνταξη, οδηγώντας σε απώλειες έως και 53% ανάλογα µε τα χρόνια ασφάλισης.
Τι απαντάτε στα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι µε τέσσερις
χιλιάδες ηµέρες ασφάλισης σε αυτή την περίπτωση των συνταξιούχων, στην πέµπτη ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ, προκύπτει
σύνταξη 270,81 ευρώ αντί 486,84 ευρώ; Τι απαντάτε σε αυτούς
τους συνταξιούχους; Τι απαντάτε σε αυτούς που µε έξι χιλιάδες
επτακόσιες ηµέρες ασφάλισης, στην ενδέκατη ασφαλιστική
κλάση, στην περίπτωση µειωµένης σύνταξης, µε το επιπλέον πέναλτι που επιβάλλετε, προκύπτει σύνταξη 285,9 ευρώ αντί 405,77
ευρώ;
Επίσης, στη µειωµένη σύνταξη της µητέρας µε ανήλικο παιδί,
µε πεντέµισι χιλιάδες ηµέρες ασφάλισης, στην όγδοη ασφαλιστική κατηγορία, πέφτει στα 236,59 ευρώ αντί 508,88 ευρώ. Τι
απαντάτε στα στοιχεία της ΠΟΣΕ ΙΚΑ ότι εκκρεµούν αρκετές κύριες συντάξεις; Εξήντα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τρεις,
λένε τα στοιχεία και εξήντα µία χιλιάδες επικουρικές συντάξεις;
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Είναι βέβαιο ότι θα επιχειρήσετε -όπως το κάνατε και στην
πρωτολογία σας- για µια ακόµα φορά να παρουσιάσετε το µαύρο, άσπρο. Όµως, να ξέρετε ότι δεν µπορείτε να πείσετε πια κανέναν.
Όµως, για να δούµε, κύριοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί διαµαρτύρεστε για το πετσόκοµµα των συντάξεων;
Αλήθεια, δεν ξέρετε τίποτα για τον φόνο; Δεν είστε και εσείς φυσικοί, αλλά και ηθικοί αυτουργοί; Πόσους νόµους κάνατε και οι
µεν και οι δε; Πόσες µειώσεις κάνατε; Με τις αποφάσεις σας δεν
χάθηκαν πάνω από 100 δισεκατοµµύρια αποθεµατικά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε και για µένα.
Η κοινωνική ασφάλιση στήθηκε στο απόσπασµα και θα συνεχίσει να στήνεται. Οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισµένοι γενικά θυσιάζονται για να υπηρετηθεί ο στόχος του κεφαλαίου, η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη της κερδοφορίας ντόπιου και ξένου. Η επίκληση της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού γίνεται
ακριβώς για να κρύψει αυτή την ενιαία στρατηγική των κοµµάτων
του κεφαλαίου.
Αποδεικνύεται αυτό που τονίζει το ΚΚΕ, ότι δηλαδή το ασφαλιστικό είναι πρωτίστως πολιτικό και ταξικό ζήτηµα. Όλοι µαζί
έχετε αποδεχθεί τον σταθερό, ενιαίο και διαρκή στόχο του ΣΕΒ,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, ανεξάρτητα από τις αντιθέσεις και τον καταµερισµό που
έχετε. Στόχος είναι η απαλλαγή του κεφαλαίου και του κράτους,
η διευκόλυνση και η διαµόρφωση ευνοϊκών όρων για νέα πεδία
κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων της ιδιωτικής ασφάλισης µέσα από τα επαγγελµατικά ταµεία.
Βέβαια, θέλετε γρήγορα να απαλλαγεί ή να µειωθεί στο ελάχιστο ο κρατικός προϋπολογισµός από τις δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση, ώστε να ροκανίζουν ακόµα περισσότερο οι
µονοπωλιακοί και επιχειρηµατικοί όµιλοι. Καµµία βιωσιµότητα
της κοινωνικής ασφάλισης δεν µπορεί να εξασφαλιστεί σε συνθήκες κυριαρχίας ή δικτατορίας των µονοπωλίων. Οι ανάγκες
τους ισοπεδώνουν τα πάντα.
Η επίκληση της αναλογίας συνταξιούχων µε εργαζόµενους
είναι υποχρεωτική. Δώστε δουλειά στο ενάµισι εκατοµµύριο
ανέργους και η αναλογία θα αλλάξει αµέσως. Δεν µπορείτε, όµως, γιατί κουµάντο κάνουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι. Δώστε σταθερή δουλειά µε πλήρη δικαιώµατα στους ανέργους και οι πόροι
θα αυξηθούν. Δεν µπορείτε, γιατί αντιστρατεύεται η κερδοφορία
των επιχειρήσεων. Υποχρεώστε να καταβάλλονται οι εισφορές
από τους εργοδότες και η κατάσταση θα βελτιωθεί. Δείχνετε
ανοχή, γιατί στηρίζετε την κατεύθυνση µείωσης του λεγόµενου
«µη µισθολογικού κόστους» και της απαλλαγής των εργοδοτών,
κάτι που χαρακτηρίζει τη δική σας πολιτική. Σταµατήστε να παίζετε στον τζόγο τις εισφορές των εργαζοµένων για τις ανάγκες
του κεφαλαίου και δεν θα χάνονται πόροι. Είναι και αυτό, όµως,
εκτός της λειτουργίας του συστήµατος της ελευθερίας της αγοράς. Γι’ αυτό δεν µπορείτε να το κάνετε.
Άρα, όλα αυτά που λέµε, δεν µπορείτε να τα κάνετε, γιατί απαιτούν ρήξεις και συγκρούσεις µε το κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το βάρβαρο σύστηµα που υπηρετείτε. Το ασφαλιστικό θα παραµείνει πάντα ανοιχτό, καθώς σ’ αυτό, όπως και στο
σύνολο των µισθών, αποτυπώνονται σχέσεις κέρδους και εκµετάλλευσης.
Προµηνύονται και νέες µειώσεις µε τον επανυπολογισµό των
συντάξεων, µε την εφαρµογή της προσωπικής διαφοράς, την
ενεργοποίηση του αυτόµατου κόφτη, τις ρήτρες µηδενικού ελλείµµατος, τις ρυθµίσεις που απαιτούν ήδη οι εκπρόσωποι των
δανειστών. Θα υπάρχουν νέες ασφαλιστικές εισφορές µε αυξήσεις-φωτιά για τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούµενους.
Είναι µονόδροµος για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα να δηµιουργήσουν εξελίξεις προς όφελός τους. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε τη µαζική, την καθολική συµµετοχή τους
στους αγώνες, µε αιτήµατα που θα ικανοποιούν τις ανάγκες τους
και αντικειµενικά θα αντιστρατεύονται την πολιτική σας, τις επιλογές σας για στήριξη των µονοπωλιακών οµίλων.
Η συµπόρευση µε το ΚΚΕ είναι αυτή που πρέπει να επιλέξει η
εργατική τάξη και ο λαός στην πλειοψηφία του, γιατί πίσω από
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κάθε κατάκτηση βρίσκεται η αδιάλειπτη και αδιάλλακτη, γεµάτη
θυσίες αγωνιστική στάση των µελών και στελεχών του ΚΚΕ. Παράλληλα, πίσω από κάθε βάσανο, από κάθε αδιέξοδο του εργαζόµενου, του φτωχού αγρότη, του αυτοαπασχολούµενου, του
νέου και της γυναίκας βρίσκονται όλες αυτές οι δυνάµεις που
υπηρετούν το κεφάλαιο και τις ανάγκες του, θυσιάζοντας κάθε
ανάγκη του λαού.
Καλούµε όλους τους εργαζόµενους σε κάθε κράτος και κάθε
επιχείρηση να κάνουν δική τους υπόθεση τις απεργιακές κινητοποιήσεις του επόµενου διαστήµατος στο δηµόσιο, αλλά και στον
ιδιωτικό τοµέα και να κοντράρουν µαζικά, καθολικά τη νέα επίθεση που οργανώνεται και συµπεριλαµβάνει ό,τι έχει αποµείνει
από τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Τα πορίσµατα
των λεγόµενων «σοφών», το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, η κοινή δήλωση των λεγόµενων «κοινωνικών εταίρων», όλα αυτά τα επιχειρήµατα η εργατική τάξη χρειάζεται να τα πετάξει στα σκουπίδια
γιατί είναι στην ίδια γραµµή των υποκατώτατων µισθών, των υποκατώτατων δικαιωµάτων, της υποκατώτατης ζωής για τους εργαζόµενους και τον λαό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε Κατσώτη.
Ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας από το Ποτάµι
έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου χρεώνετε χρόνο προκαταβολικά και θα τον απαιτήσω στο τέλος.
Δεν θα πω πολλά πράγµατα για την επικαιρότητα, παρ’ όλο
που ο πειρασµός είναι µεγάλος αυτές τις ηµέρες. Νοµίζω ότι σε
ό,τι αφορά το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο, ο χαρακτηρισµός «βορειοκορεάτικος» του γενικού τρόπου µε τον οποίο το
χειρίστηκε η Κυβέρνηση –τα είπε και ο κ. Κεγκέρογλου- πλέον τα
λέει όλα.
Ούτε για τον ανασχηµατισµό θα πω. Θα πω µόνο ότι φαίνεται
ότι είναι πολύ µικρό σωσίβιο πλέον για µία επερχόµενη πανωλεθρία.
Κατόρθωσαν, όµως, αυτά τα δύο –και συγχωρέστε µε, αλλά
ξεχνώ και τη συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου, του Μακαριότατουως επικοινωνιακά τεχνάσµατα να σκεπάσουν εν µέρει το γεγονός
ότι οι συνταξιούχοι αυτές τις ηµέρες ήταν στους δρόµους και ότι
ολοκληρώνονται οι περικοπές των επικουρικών συντάξεων που
σύµφωνα µε κάποιους υπολογισµούς φθάνουν πλέον σωρευτικά
µέσα στην κρίση µέχρι και το 82%.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ, σας άκουσα να επιτίθεστε µε σφοδρότητα στους προηγούµενους. Θα συµφωνούσα
µαζί σας αν τους κατηγορούσατε για το ότι δεν ολοκλήρωσαν
µια βιώσιµη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού, πριν αναλάβετε
εσείς, και την αφήσανε στη µέση. Θα το καταλάβαινα αν διαµαρτυρόσαστε, γιατί στην ουσία αναγκαστήκατε να τη συνεχίσετε.
Και θα το καταλάβαινα αν δεν είχα ξεχάσει, όπως δεν έχει ξεχάσει και όλος ο υπόλοιπος ελληνικός λαός, ότι ως Κυβέρνηση, και
εσείς ο ίδιος προσωπικά, παίξατε καθοριστικό και µάλιστα βίαιο
ρόλο στην αποτροπή των µεταρρυθµίσεων, υποσχόµενοι µέχρι
πολύ πρόσφατα την αποκατάσταση των συντάξεων στο επίπεδο
του 2009.
Μέσα στην κρίση και µέχρι το περασµένο καλοκαίρι το σύνθηµα ήταν καµµία παράταση στον ασφαλιστικό χρόνο, καµµία
περικοπή συντάξεων, καµµιά αύξηση ασφαλιστικών εισφορών.
Χρειάστηκε να έρθει εκείνο το πολύ δύσκολο βράδυ της συζήτησης του µνηµονίου, όταν ο Πρωθυπουργός από αυτό εδώ
το Βήµα µε µεγάλη αφέλεια, θα έλεγα, προσποιητή ενδεχοµένως, αναρωτιόταν για πρώτη φορά εκ µέρους του κόµµατός σας
και της παράταξής σας: «Μα, ποιος αµφιβάλει ότι το ασφαλιστικό
δεν βγαίνει και χρειάζεται µεταρρύθµιση;».
Η απάντηση είναι εσείς. Εσείς αµφιβάλατε. Όλοι οι άλλοι είχαµε κατανοήσει ότι ήταν µια βόµβα, η οποία εξελισσόταν από
πολύ παλιά, από το 1999 το είχαµε καταλάβει κάποιοι, όταν και
εσείς, µαζί µε τα 4/5 του πολιτικού κόσµου ήσασταν στον δρόµο
ενάντια στις πρώτες µικρές προσπάθειες ρύθµισης.
Έτσι, την επαύριον αυτής της παραδοχής ο Πρωθυπουργός
βιάστηκε να χαράξει κόκκινες γραµµές. Δεν ξέρω αν σας θυµίζουν κάτι οι κόκκινες γραµµές; Υπήρξε µια περίοδος που ήταν
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πολύ της µόδας οι κόκκινες γραµµές. Μετά έγιναν ροζ και µετά
εξαφανίσθησαν.
Επίσης, είχε πει: «Όχι, στις περικοπές». Μετά κατάλαβε –του
είπε κάποιος προφανώς- ότι το αεικίνητο δεν έχει ανακαλυφθεί
ακόµη και είπε: «Εν πάση περιπτώσει, όχι στις περικοπές των κυρίων συντάξεων, αλλά θα πειράξουµε λίγο τις επικουρικές.».
Μετά παραδέχθηκε ότι αυτό δεν αφορά όλες τις επικουρικές,
αλλά κάποιες, κάτω από ένα όριο.
Φέρατε τελικά ένα ασφαλιστικό το οποίο περικόπτει αγριότατα
τις συντάξεις που πρόκειται να εκδοθούν, περικόπτει αγριότατα
τις συντάξεις των ανθρώπων που σήµερα πληρώνουν εισφορές.
Αυτό είναι εξωφρενικό πραγµατικά, γιατί καλούνται οι ασφαλισµένοι σήµερα να πληρώσουν υψηλότερες εισφορές για περισσότερα χρόνια, για να πάρουν λιγότερη σύνταξη, µόνο και
µόνο για να στηριχθεί ένα σύστηµα, το οποίο θα δούµε στην πορεία αν µπορεί να στηριχθεί. Όµως, εν πάση περιπτώσει, αυτή
είναι µια κριτική.
Ξέρετε, το κύριο ερώτηµα των ανθρώπων που παίρνουν σύνταξη σήµερα δεν είναι αν θα τους κόψετε 10 ευρώ ή 15 ευρώ. Η
πραγµατική αγωνία εδώ και πολύ καιρό, και µέσα σε αυτήν την
Κυβέρνηση, των ασφαλισµένων, των συνταξιούχων, αλλά και των
µελλοντικών συνταξιούχων είναι άλλη: Έστω και έτσι, είναι οι τελευταίες αυτές οι περικοπές; Αυτό το πενηντάρικο που κόπηκε
χθες θα είναι το τελευταίο; Είναι βιώσιµο το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου;
Αυτή είναι η ερώτηση που απασχολεί τους πάντες, όχι µόνο
σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε καθηµερινό. Έχουν αντιληφθεί
οι Έλληνες ότι το συνταξιοδοτικό είναι δύσκολο και δεν βγαίνει
και ότι οι περικοπές, ως ένα σηµείο, ήταν αναπόφευκτες.
Η ερώτηση, λοιπόν, που διεξάγεται στη συζήτηση που γίνεται
από το 1999 είναι η εξής: Είναι βιώσιµο το ασφαλιστικό; Ο κ. Πετρόπουλος έσπευσε προηγουµένως να πει ναι.
Ας διαβάσω τι λέει το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής
στην προτελευταία έκθεση του προτελευταίου τριµήνου: «Εν κατακλείδι, το συνταξιοδοτικό σύστηµα παραµένει µη βιώσιµο,
παρά τη δηµοσιονοµική προσαρµογή των 3,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ ως το 2019. Οι µειώσεις στις συντάξεις είναι µεγάλες, όπως
και οι αυξήσεις των εισφορών, που θεωρούµε ότι είναι δύσκολο
να ανταποκριθούν στις νέες τους υποχρεώσεις. Η εισπραξιµότητα των ταµείων θα κλονιστεί ανεπανόρθωτα».
Στη ερώτηση αυτή λέει όχι το Γραφείο Προϋπολογισµού της
Βουλής. Όχι λένε και οι περισσότεροι τεχνοκράτες, οι ανεξάρτητοι και οι ακαδηµαϊκοί, που έχουν γνώση βαθιά του ασφαλιστικού. Το ίδιο λέει και το, κακό, Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Πέρα από τις ακροβασίες που είµαι έτοιµος να ακούσω, δηλαδή ότι το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής ταυτίζεται µε
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, νοµίζω ότι απλώς πάρα πολλοί
άνθρωποι -εκτός από εσάς οι πάντες στην πραγµατικότητα, κύριε
Πετρόπουλε- βλέπουµε ότι αυτό το ασφαλιστικό δεν είναι βιώσιµο, δεν πρόκειται να βγει. Είµαι από τους ανθρώπους που µάλλον διαψεύστηκαν, γιατί πίστευα ότι θα αντέξει µέχρι το 2018.
Όσον αφορά την κατάσταση του ΟΑΕΕ σήµερα, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στα ρεπορτάζ, και το ότι βάλατε ήδη τον
Οκτώβρη του 2016 χέρι στον ΑΚΑΓΕ, σηµαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αντέξει µέχρι το 2018 και θα χρειαστούν ρυθµίσεις και περικοπές πριν. Μακάρι να βγω ψεύτης!
Είπαµε ότι τις τελευταίες µέρες αναφέρεται πως το έλλειµµα
των ταµείων είναι τεράστιο. Κάποιοι µιλάνε για ένα αφανές χρέος
12 δισεκατοµµυρίων. Σίγουρα είναι γύρω στα 2 δισεκατοµµύρια
και κάτι παραπάνω το χρέος του ΙΚΑ, µε το οποίο µπαίνει –υποτίθεται- στο ΕΦΚΑ.
Για τον ΟΑΕΕ τα είπα ήδη. Η δυσκολία είναι γνωστή και φαίνεται ότι είναι µεγάλη. Έχει καταναλώσει την κρατική επιχορήγηση.
Αυτά που εισπράττει είναι κάτι παραπάνω από τα µισά από αυτά
που χρειάζονται για να πληρώσει τις συντάξεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και ενώ είναι ένας νόµος ο οποίος ουσιαστικά δεν έχει αρχίσει
να εφαρµόζεται καν στην ολότητά του -η περικοπή του ΕΚΑΣ εκκρεµεί, τουλάχιστον ένα µέρος της-, ο επανυπολογισµός των
συντάξεων µε τον νέο τρόπο εκκρεµεί, αλλά θα γίνει. Το ερώτηµα
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είναι ποιος θα τον κάνει και πώς.
Επίσης, δεν έχει ολοκληρωθεί και η επιβολή του διπλού ασφαλιστικού χαρατσιού στους εργαζόµενους, ούτε στους αυτοασφαλιζόµενους. ούτε στους αγρότες. Θα γίνει µέσα στο 2017. Άρα
δεν έχουµε τελειώσει µε τον νόµο και την εφαρµογή του, η οποία
όσο καλόπιστος και αν είναι κάποιος καταλαβαίνει ότι είναι εξαιρετικά αµφίβολη.
Άθλοι για τη δηµόσια διοίκηση, όπως είναι η ενοποίηση των
ταµείων στον ΕΦΚΑ και οι επανυπολογισµοί των συντάξεων δυόµισι εκατοµµυρίων ασφαλιζόµενων συνταξιούχων µέσα σε τρεις
µήνες, είναι τροµακτικοί υπό κανονικές συνθήκες για το ελληνικό
δηµόσιο, πολλώ δε µάλλον για µια Κυβέρνηση που µάλλον είναι
απρόθυµη να τα ολοκληρώσει ή τουλάχιστον δεν έχει το απαραίτητο στελεχιακό δυναµικό και το απαραίτητο βάθος. Άρα δεν
έχουµε τελειώσει µε το ασφαλιστικό και φαίνεται ότι αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να το αναθεωρήσουµε.
Μπορεί ο κ. Κατρούγκαλος να λέει αλήθεια γι’ αυτή τη φορά.
Μπορεί όντως να µην ανοίξει σε αυτό το τρίµηνο. Μπορεί να µην
ανοίξει µε εσάς, αλλά θα ανοίξει!
Είχαµε πει από την αρχή ότι το ασφαλιστικό που φέρατε είναι
µια µικρή παράταση για ένα χρεοκοπηµένο διανεµητικό σύστηµα
που είναι καταδικασµένο από την αρχή. Έχει καταδικαστεί από
το δηµογραφικό και τις δοµικές αλλαγές της ελληνικής οικονοµίας πολύ πριν αρχίσουµε να το συζητάµε και το έχουν αποτελειώσει ουσιαστικά η ανεργία και η ύφεση µέσα στην κρίση. Είναι
και άδικο, αλλά και άνισο για τις νέες γενιές. Στην ουσία του είναι
αναχρονιστικό. Είναι ένα αναδιανεµητικό σύστηµα, από αυτά που
εγκαταλείφθηκαν σε πολλές χώρες τα τελευταία είκοσι χρόνια
και εδώ επιµένουµε στη στήριξή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνω σε ένα λεπτό.
Δυστυχώς, είχαµε υποστηρίξει µόνο εµείς και η Επιτροπή
Σοφών και κάποιοι ακαδηµαϊκοί –αλλά ήµασταν οι µόνοι σε αυτή
την Αίθουσα- ένα σύστηµα τριών πυλώνων, ένα σύστηµα του
οποίου ο στόχος είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας και της
εµπιστοσύνης των γενεών που πληρώνουν στο ασφαλιστικό σύστηµα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει σήµερα. Όλοι πιστεύουν ότι δεν θα πάρουν σύνταξη και άρα δεν έχουν καµία
όρεξη να δώσουν εισφορές.
Και -θα µου επιτρέψετε την έκφραση- αντιµετωπιστήκαµε µε
ανοησίες του τύπου ότι τα συστήµατα τριών πυλώνων τα εφάρµοσε ο Πινοσέτ στη Χιλή στη δεκαετία του ’70 και άρα είναι απαράδεκτα. Εκτός και αν ο Μπίσµαρκ ήταν κοµµουνιστής! Νοµίζω
ότι το επιχείρηµα είναι αυτό που είπα, δηλαδή αστείο.
Νοµίζω ότι τα συστήµατα αυτού του τύπου και αυτού του
τύπου η συζήτηση πρέπει να ανοίξουν ξανά. Είναι σηµαντική. Θα
αναγκαστούµε ξανά –το λέει η ειδησεογραφία, το λένε οι πάντες,
το λέει το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής- να συζητήσουµε το ασφαλιστικό. Και αυτήν τη φορά όποια κυβέρνηση κι
αν είναι το 2018 ή το 2019 που αυτό το πράγµα θα καταρρεύσει,
θα πρέπει να βρούµε µία λύση, η οποία να διαρκεί παραπάνω
από το προσδοκώµενο επιβίωσης µιας κυβέρνησης. Πρέπει να
διαρκεί τουλάχιστον κάποιες δεκαετίες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Μπαργιώτα.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος από τους
ΑΝΕΛ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω αν υπάρχει έστω και ένας στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου που να πιστεύει ότι αν δεν γινόταν κάτι στο ασφαλιστικό,
σε δύο χρόνια –κοινή οµολογία όλων των οικονοµολόγων- το σύστηµα δεν θα κατέρρεε. Αν αυτό είναι υπερβολή, περιµένω να
ακούσω αξιόπιστη επιχειρηµατολογία.
Ακόµα θέλω να πω ότι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης η αναλογία εργαζόµενου-συνταξιοδοτούµενου, για παράδειγµα στη Δανία, είναι τέσσερις προς έναν, ενώ σε όλες τις
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άλλες χώρες ο µέσος όρος είναι τρεις προς έναν. Δουλεύουν,
δηλαδή, τρεις και ένας βγαίνει στη σύνταξη.
Πού βρήκε αυτή η Κυβέρνηση αυτή την αναλογία τον Ιανουάριο του 2015; Υπάρχει κάποιος να το αµφισβητεί ότι η αναλογία
ήταν ένα προς ένα και η ανεργία ήταν 27%; Εννοούµε ότι η επίσηµη ανεργία ήταν 27%, γιατί ένα µεγάλο κοµµάτι ήταν κρυφό.
Δεν ήταν µόνο ενάµισι εκατοµµύριο οι άνεργοι, ήταν δυόµισι εκατοµµύρια, µία πραγµατικότητα όχι σκληρή, αλλά πολύ σκληρή,
στα όρια του αδύνατου. Αυτή την κατάσταση βρήκε τότε η σηµερινή Κυβέρνηση µε τριακόσιες χιλιάδες λουκέτα επισηµοποιηµένα. Βρήκε επίσης κάτω από το όριο της φτώχειας πάνω από
ένα εκατοµµύριο πολίτες.
Τι ακριβώς είχε γίνει; Δεν µου αρέσουν οι ακραίες εκφράσεις.
Καλά κάνει το ΠΑΣΟΚ και καταθέτει την επερώτησή του, έχει
αναφαίρετο δικαίωµα. Νόµιµα εκλεγµένο κόµµα είναι, έτσι κρίνει,
έτσι κάνει. Να σκαλίσουµε λίγο την πρόσφατη µνήµη; Τα δοµηµένα οµόλογα τι σας λένε; Πώς διαλύθηκε το ΝΑΤ. Τι σας λέει;
Ρωτήστε έναν ναυτικό πώς το πιο δυνατό ταµείο ανθρώπων που
θαλασσοπνίγονται διαλύθηκε; Ρωτήστε πάλι. Αναφαίρετο δικαίωµά σας να πιστεύετε ότι το PSI ωφέλησε. Το πιστεύετε µόνο
εσείς και δεν είµαι σίγουρος εάν το πιστεύετε κιόλας όλοι. Τίναξε
στην κυριολεξία την µπάνκα των ασφαλιστικών ταµείων στον
αέρα.
Αυτήν την πραγµατικότητα βρήκε η Κυβέρνηση. Κανείς δεν
θριαµβολογεί, ούτε είπαµε ότι λύσαµε το πρόβληµα του ασφαλιστικού. Το παλεύουµε µε νύχια και µε δόντια και το παλεύουµε
καθηµερινά.
Άκουσα ακραίες εκφράσεις, πολύ ακραίες. Άκουσα τον κ.
Βρούτση να λέει γιατί δεν ζητάµε συγγνώµη.
Σεβαστέ κύριε Βρούτση, όταν το κόµµα σου έχει δανειστεί 210
εκατοµµύρια και δεν µας λέει πώς θα τα επιστρέψει, αφήστε τις
συγγνώµες.
Τουλάχιστον από το ΠΑΣΟΚ άκουσα τη φράση «πολιτικοί απατεώνες». Είναι ακραία φράση. Επειδή συγκυβερνάµε, θεωρώ ότι
κι εγώ είµαι πολιτικός απατεώνας.
Είµαι στη δυσάρεστη θέση να σας θυµίσω µερικά ονόµατα από
την παράταξή σας. Μερικά από αυτά είναι στη φυλακή, µερικά
άλλα είναι καταδικασµένα και µερικά άλλα είναι υπόδικα. Ας µην
το κάνω. Οι συνειρµοί µε τη λέξη «απατεωνιά» είναι συγκεκριµένοι, γι’ αυτό λίγο προσοχή στους χαρακτηρισµούς.
Θέλω επίσης, να πω το εξής, ότι ακούω καθηµερινά θεούς και
δαίµονες να τα βάζουν µε τον Κατρούγκαλο και τον Πετρόπουλο.
Εγώ είµαι καλοπροαίρετος. Μπορεί να είµαι από αυτούς που διαµαρτυρήθηκαν πράγµατι γι’ αυτούς που έχασαν το επίδοµα και
ήταν συνταξιούχοι µε πολύ χαµηλή σύνταξη και είδα µία ακαριαία
αντίδραση της Κυβέρνησης για επτά σηµεία. Μάλιστα, κάλυψαν
γρήγορα αυτή την αδικία.
Δεν µιλάει κανείς όµως γιατί το 80% των συνταξιούχων δεν πειράχτηκε καθόλου. Ακούω συνέχεια για τις επικουρικές συντάξεις,
κάτι που πράγµατι είχε προαναγγελθεί εδώ και έξι µήνες. Κανείς
δεν κρύφτηκε. Ήταν σαφέστατοι τότε και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός. «Μέχρι 1.170 ευρώ δεν θα πειραχτεί κανένας». Γίνεται
θέµα από το πρωί έως το βράδυ, χαλάνε οι τηλεοράσεις, για αναπροσαρµογές που δεν έχουν σχέση µε αυτό. Πράγµατι, σε κάποιους συνταξιούχους που είχαν πιο µεγάλη επικουρική σύνταξη,
τούς µειώθηκε, αντί να τη χάσουν τελείως. Ξαναλέω: Σε δύο χρόνια πολλοί από αυτούς δεν θα έπαιρναν ούτε την επικουρική,
ούτε τρία κατοστάρικα σύνταξη. Ας έλθει κάποιος να το αµφισβητήσει αυτό, γιατί είναι εύκολο να φωνάζεις.
Κι εγώ, όταν µου έχεις κάνει έντεκα φορές περικοπές, όταν
µου έχεις στερήσει 55 δισεκατοµµύρια και έρχεσαι τώρα και κόβεις 660, ναι, θα διαµαρτυρηθώ για τα 660. Βάλτε τα στη ζυγαριά.
Ποιο είναι πιο µεγάλο; Τα 45 δισεκατοµµύρια που κοπήκανε ή τα
650;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πόσο χρόνο έχω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε ανοχή, κύριε
Παπαχριστόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στα οκτώ λεπτά θα σταµατήσω.
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Ακούω καθηµερινά στις τηλεοράσεις µε το µικρόφωνο στο
χέρι: «Πόσα σας κόψανε, τι κάνανε;» και δηµιουργείται ένα θέµα
απίστευτο. Είναι νωπό το παράδειγµα ότι το ασφαλιστικό ξαναµπαίνει. Έπρεπε να βγει επίσηµη ανακοίνωση από το γραφείο του
Ντάισελµπλουµ και του Κλάους Ρέγκλινγκ ότι δεν µπαίνει. Είναι
νωπό το παράδειγµα ότι το χρέος πάει για το 2018 και µετά. Όχι,
µπαίνει το χρέος κανονικά. Τα βραχυπρόθεσµα ήδη έχουν µπει.
Το κυµαινόµενο γίνεται σταθερό. Γίνεται αναπροσαρµογή για 40
δισεκατοµµύρια -δεν θέλω να µπω σε λεπτοµέρειες- που δεν θα
περάσουν µάλιστα από τα Κοινοβούλια. Ανάπτυξη προβλέπουν
όλοι, όλος ο κόσµος, εκτός από τη Νέα Δηµοκρατία και αυτούς
που αντιπολιτεύονται τυφλά. Και εγώ δεν µιλάω για 2,7, µιλάω
για 1,5.
Είναι κρίµα να παίζει κανείς µε τις συντάξεις. Παίξατε µε τις
συντάξεις και αποτύχατε. Κληρονοµήσαµε το 27%, που δεν ήταν
27%, ήταν 36%. Ελάτε στη θέση µιας Κυβέρνησης, που οι µισοί
πολίτες δεν δίνουν εισφορές. Τι έπρεπε να κάνει;
Όχι, κύριοι. Είστε λάθος. Είστε µεγάλο λάθος. Δεν θέλω να ξαναµιλήσω, για να πω λεπτοµέρειες. Πιστεύω ότι έγινε µια πραγµατικά µεγάλη προσπάθεια από τον συγκεκριµένο Υπουργό και
τον Υφυπουργό του, µια προσπάθεια έντιµη, κοπιαστική, µε πέντε τηλεοράσεις και πέντε εφηµερίδες να λυσσοµανάνε εναντίον
του από το πρωί ως το βράδυ.
Είµαι πραγµατικά ικανοποιηµένος γι’ αυτό που έγινε στο ασφαλιστικό και πιστεύω κι εγώ, όπως σας είπε και ο κ. Πετρόπουλος,
ότι πολύ σύντοµα και οι αγρότες και πολύς άλλος κόσµος θα δει
τη διαφορά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Παπαχριστόπουλε.
Τον λόγο έχει η κ. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου από την Ένωση
Κεντρώων.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πράγµατι
πάρα πολύ καίρια η σηµερινή επίκαιρη επερώτηση που συζητάµε
για το ασφαλιστικό σύστηµα που έχετε καταθέσει. Όµως, δεν
µπορώ να µην αναρωτηθώ αν το ενδιαφέρον είναι ειλικρινές από
τη µεριά της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, που κατέθεσε αυτή
την επίκαιρη επερώτηση, ή αν τελικώς όλη αυτή η κίνηση είναι
προσχηµατική και εξυπηρετεί µικροπολιτικά συµφέροντα.
Ουσιαστικά, έχω το εξής ερώτηµα: Μήπως η σηµερινή συζήτηση γίνεται µόνο και µόνο για εσάς, επειδή µας παρακολουθούν
οι πολίτες από την τηλεόραση και έχουν γίνει διάφορα θέµατα
και υπάρχει µεγάλη τηλεθέαση;
Κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, ενδιαφέρεστε πραγµατικά για
το ασφαλιστικό και τις συντάξεις; Διότι αν πραγµατικά είχατε ενδιαφέρον, δεν θα κόβατε τις συντάξεις δεκατρείς φορές όταν κυβερνούσατε ή µάλλον όταν συγκυβερνούσατε µε τη Νέα Δηµοκρατία. Μήπως νοµίζετε ότι δεν θυµόµαστε ή ότι δεν θυµάται ο
λαός ποιοι τους έφεραν σε αυτή την κατάσταση µε τη διακυβέρνηση των σαράντα ετών;
Την ίδια, όµως, άποψη έχω και για τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι δύο τινά
µπορεί να συµβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ: είτε γνώριζαν ότι δεν µπορούν να επαναφέρουν τη δέκατη τρίτη σύνταξη και έλεγαν ψέµατα απλώς για να καταλάβουν την εξουσία είτε δεν γνώριζαν
και έκαναν τις προσπάθειές τους, αλλά δυστυχώς απέτυχαν παταγωδώς. Οφείλουν τουλάχιστον µία µεγάλη συγγνώµη στον ελληνικό λαό.
Αντ’ αυτού, οι καταστάσεις που βιώνουµε τα τελευταία χρόνια
στην πατρίδα µας είναι πρωτόγνωρες και συγκλονιστικές. Συνταξιούχοι, που εργάζονταν σκληρά µια ολόκληρη ζωή, ζουν τώρα
κάτω από το όριο της φτώχειας και χρόνο µε τον χρόνο βλέπουν
τις συντάξεις τους να εξανεµίζονται.
Θα ήθελα να θυµίσω σε όλους ότι το ΕΚΑΣ είναι ένα ειδικό
προνοιακό επίδοµα, που χορηγείται σε συνταξιούχους µε ετήσιο
καθαρό συνολικό εισόδηµα το πολύ ως 7.972 ευρώ, δηλαδή σε
ανθρώπους που ζουν κάθε µήνα το πολύ µε 664 ευρώ.
Σε αυτούς, λοιπόν, τους ανθρώπους, κύριοι Υπουργοί, τους
συνταξιούχους, θα υπάρξει µια νέα αναπροσαρµογή προς τα
κάτω, από το 2017, για να καλύψετε τους στόχους σας. Δηλαδή,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

η λύση για την Κυβέρνηση δεν είναι τίποτα άλλο, παρά να φτωχοποιήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πλέον αδύναµη
θέση, τους ανθρώπους που είναι άνω των εξήντα πέντε ετών,
που δεν έχουν καµµία διέξοδο και οι οποίοι φυσικά δεν µπορούν
να βρουν πλέον εργασία.
Πλέον, µε αυτά τα δεδοµένα, οι συνταξιούχοι κυριολεκτικά
κάθε µήνα, όταν βρίσκονται µπροστά στα ΑΤΜ, µε κοµµένη ανάσα, φοβούνται τι µπορούν να δουν στη σύνταξή τους, τι θα τους
συµβεί πλέον. Εγώ τουλάχιστον θα τους συµβούλευα ότι, για να
έρχονται αντιµέτωποι µε το ΑΤΜ, καλύτερα θα ήταν κάθε µήνα
να έπαιρναν ένα υπογλώσσιο, για να προστατεύουν την υγεία
τους, γιατί δεν ξέρουν τι µπορεί να τους συµβεί. Ένα υπογλώσσιο, κύριοι Υπουργοί, νοµίζω ότι είναι το καλύτερο.
Επίσης θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι η επιστολή σας που στείλατε στους συνταξιούχους δεν ήταν µια επιστολή συγγνώµης,
αλλά µια πρόσκληση για να χορέψουν τον χορό του Ζαλόγγου
από τώρα, να το πάρουν απόφαση -κάτι τέτοιο µου θύµισε η επιστολή σας-, γι’ αυτό ίσως να την καίγανε.
Φυσικά από 1-1-2017 τίθεται σε εφαρµογή το νέο ασφαλιστικό
σύστηµα, το οποίο θα είναι ιδιαιτέρως αυστηρό µε κάποιες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελµατιών. Με δεδοµένο, µάλιστα, ότι
η επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα διαρκώς συρρικνώνεται, πολύ φοβάµαι ότι οι νέες ασφαλιστικές εισφορές θα
είναι πραγµατικά το τελευταίο µοιραίο χτύπηµα για τις επιχειρήσεις.
Φυσικά, το βασικότερο πρόβληµα είναι ότι, λόγω της γενικής
οικονοµικής κατάρρευσης, οι επαγγελµατίες και οι επιχειρήσεις
αδυνατούν πραγµατικά να αντεπεξέλθουν στις εισφορές που
χρωστάνε εδώ και χρόνια και όλο το ασφαλιστικό σύστηµα κινδυνεύει να καταρρεύσει, διότι πολλοί επαγγελµατίες πραγµατικά
δεν µπορούν να πληρώσουν. Σε αυτό το καθηµερινό µεγάλο
θέµα θεωρώ ότι η Κυβέρνηση παραµένει απαθής και ότι δεν έχει
φέρει καµµιά βιώσιµη λύση.
Μάλιστα, έχω καταθέσει µια ερώτηση από τον Ιούνιο µε
αριθµό 7252, απευθυνόµενη προς εσάς, κύριε Υπουργέ, µε την
οποία ζητούσα το πάγωµα των ασφαλιστικών οφειλών των επαγγελµατιών, οι οποίες δηµιουργήθηκαν τα χρόνια της κρίσης, δηλαδή από το 2010 µέχρι το 2016, ώστε να µπορέσουµε να έχουµε
µια εξοµάλυνση της κατάστασης. Εξάλλου, αυτό αποτελεί πάγιο
αίτηµα όλων των εµπορικών συλλόγων της Ελλάδας. Καταθέτω
µάλιστα την ερώτηση για τα Πρακτικά. Προφανώς, κύριε Υπουργέ, η ερώτησή µου θα µείνει αναπάντητη.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ερώτηση, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αντιθέτως, όµως, η µόνη κινητικότητα που βλέπουµε είναι
προς την πλευρά νέων περικοπών στις συντάξεις. Μπορεί η Κυβέρνηση να διαψεύδει την πιθανότητα να ανοίξει ξανά το ασφαλιστικό ως συζήτηση µε τους θεσµούς, όµως ας µην ξεχνάµε ότι
το ασφαλιστικό περιλαµβάνει και άλλες ρήτρες. Σε κάθε περίπτωση, αν τα νούµερα δεν βγουν πάλι, θα βρεθούµε στη δυσάρεστη θέση να συζητάµε από την αρχή τι θα κόψουµε και από
πού θα κόψουµε.
Το βασικό µας πρόβληµα, αλλά και της Κυβέρνησης, είναι ότι
δεν υπάρχουν επενδύσεις, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Με την ανεργία στα ύψη και µε τη µία επιχείρηση µετά την άλλη να κλείνει ή
να φεύγει στο εξωτερικό, ποιος µένει πραγµατικά για να πληρώσει εισφορές; Πώς είναι βιώσιµο ένα τέτοιο ασφαλιστικό, αν δεν
εισπράττει; Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, πώς θα γίνουν εισπράξεις;
Ε, λοιπόν, δεν µπορώ να το δεχτώ αυτό, να µας λέτε δηλαδή ότι
το ασφαλιστικό είναι βιώσιµο, αλλά να εξακολουθείτε να περικόπτετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σε όλα αυτά η Ένωση Κεντρώων έχει λάβει εδώ και πολύ καιρό
συγκεκριµένη θέση, αφού ο Πρόεδρός µας Βασίλης Λεβέντης
ζήτησε από την πρώτη στιγµή τα εννέα σηµεία που κατέθεσε: Κα’
ταρχάς να µειωθεί κατά 50% ο µισθός του Προέδρου της Δηµοκρατίας, του Πρωθυπουργού και όλων των αιρετών αρχόντων.
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Δεύτερον, να καταργηθούν όλες οι βουλευτικές συντάξεις και
όλες οι συντάξεις των πρώην δηµάρχων, νοµαρχών και λοιπών
αιρετών. Δεσµεύοµαι να κάνω ερώτηση για αυτό το θέµα, κύριε
Υπουργέ, για να διαπιστώσει ο ελληνικός λαός πόσο µάς στοίχισε η περίοδος των παχιών αγελάδων. Τρίτον, να µειωθεί η βουλευτική αποζηµίωση αλλά και ο αριθµός των Βουλευτών από
τριακόσιους σε διακόσιους. Και φυσικά, το σηµαντικότερο, να
καταργηθούν όλες οι διπλές και τριπλές συντάξεις και να συγχωνευθούν όλες σε µία, η οποία δεν θα ξεπερνά τα 1.500 ευρώ.
Πάντως όλα τα ανωτέρω θεωρώ ότι πρέπει να µπουν στο τραπέζι. Είναι ανεπίτρεπτο να κόβονται οι συντάξεις του κόσµου που
έχει δουλέψει χρόνια, που έχει µατώσει, που έχει πληρώσει εισφορές, επειδή κάποιοι αρνούνται να νοµοθετήσουν. Έτσι κι αλλιώς, όλα αυτά τα προτείναµε και τελικώς θα αναγκαστούµε να
τα κάνουµε µετά από λίγα χρόνια, διότι οι προτάσεις της Ένωσης
Κεντρώων δεν είναι ευχάριστες, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν
πρόκειται για µικροπολιτική. Είναι η φωνή της κοινής λογικής και
του λαού. Ποιο άλλο κόµµα τολµάει, όχι να υπερψηφίσει, αλλά
έστω να πει «ναι» στο ότι αυτοί που έχουν πόρους πάνω από
3.000 ευρώ τον µήνα δεν θα πρέπει να λαµβάνουν σύνταξη;
Εµείς το λέµε και ξέρουµε ότι δεν αρέσει σε πολλούς. Όµως, βρισκόµαστε σε καθεστώς δηµοσιονοµικής σταθερότητας -αστάθειας λέω εγώ, σταθερότητας λέτε εσείς- και αυτό σηµαίνει ότι
θα αναγκαστούµε να κάνουµε δύσκολες, αλλά σοβαρές επιλογές.
Ζούµε σε µια εποχή που όλοι οι συνάνθρωποί µας δεν διαθέτουν τα στοιχειώδη. Εποµένως οι πιο εύποροι και προνοµιούχοι
δεν µπορούν να αντιτείνουν επιχειρήµατα για να µην κοπούν οι
συντάξεις τους, έστω και προσωρινά, µέχρι να βγούµε από την
κρίση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία συνάδελφε,
ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Με αφορµή την τελευταία µου φράση προτείνω αυτό: Αφού
δεν έχετε το σθένος να καταργήσετε, τουλάχιστον αναστείλετε
τα πολυτελή προνόµια και τις υπερβολικές συντάξεις για όσο
καιρό η χώρα είναι ακόµα εκτός αγορών, υπό το καθεστώς της
επιτήρησης. Δεν νοµοθετούµε υπέρ των ψηφοφόρων µας, αλλά
υπέρ του ελληνικού λαού. Αν η συνείδησή σας σας προστάζει να
κόψετε το ΕΚΑΣ, τις επικουρικές, τις κύριες συντάξεις και ό,τι
άλλο έχει αποµείνει σε µερίδα του ελληνικού λαού, κάντε το. Να
θυµάστε, όµως, ότι δεν αργεί η µέρα που θα λογοδοτήσετε στον
ελληνικό λαό. Θα λογοδοτήσουµε όλοι µας και σε αυτή τη λογοδοσία ο λαός θα επιβραβεύσει την υπεύθυνη στάση της Ένωσης
Κεντρώων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Χρήστος Μαντάς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον κ.
Μαντά να µου παραχωρήσει τη θέση του, γιατί έχει κάνει διάλειµµα η εξεταστική επιτροπή. Δεν µπόρεσα να είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος σήµερα. Αν δεν µου δώσετε τώρα τον
λόγο, όµως, πρέπει να φύγω. Δεν θα τον ζητήσω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, πρέπει να πάρετε τον λόγο στο τέλος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν βγαίνει αλλιώς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν έχω πρόβληµα εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Εσείς, κύριε Μαντά,
δεν έχετε πρόβληµα. Συνολικά για τη διαδικασία το λέω.
Κύριε Λοβέρδε, έχετε πέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και
ευχαριστώ και τον συνάδελφο κ. Μαντά για τη διευκόλυνση αυτή.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε, δεν θα αναφερθώ στην
προγραµµατική σας διακήρυξη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την δέκατη τρίτη σύνταξη. Αυτά έχουν καταγραφεί
στη µνήµη αυτών που εξαπατήθηκαν. Θα µιλήσω, όµως, για εσάς
ως πολιτικό στέλεχος κι όχι προσωπικά. Γνωριζόµαστε, νοµίζω,
δεκαετίες και δεν έχουµε τίποτα προσωπικό.
Όταν βγήκατε από το Μέγαρο Μαξίµου ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού είχατε συνεννοηθεί µε
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τον Πρωθυπουργό, αµέσως µετά τις εκλογές του Σεπτεµβρίου
του 2015, λέτε εκεί και σας ακούω: «Δεν πρόκειται να θίξω τις
συντάξεις, θα αντλήσω πόρους…», η φράση τώρα είναι δική σας,
«…από την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του ασφαλιστικού µας συστήµατος».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): «Όχι οριζόντιες
µειώσεις», είχα πει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θυµάστε καλύτερα από µένα προφανώς, αλλά η λογική είναι αυτή.
Δεν φθάνει που είχατε περικόψει τις κύριες συντάξεις στο µνηµόνιό σας προς όφελος –υποτίθεται- της υγείας -ανάθεµα ποιος
ελέγχει πού πηγαίνουν αυτά τα χρήµατα και πότε, µε τη µεγάλη
τρύπα του δηµοσιονοµικού µας κορβανά-, αλλά έρχεστε, πρώτον, να διαλύσετε τις επικουρικές. Δείτε κάθε µέρα τι σας λένε
οι συνταξιούχοι για τις επικουρικές τους και αφήστε τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία δεν τα ακούει κανείς, και πάρτε το µήνυµα των συγκεντρώσεων κάτω από το Υπουργείο σας. Δεύτερον, έρχεστε να τσακίσετε τις µεσαίες επαγγελµατικές κατηγορίες, ιδίως από 1ης Ιανουαρίου του 2017.
Είµαστε συνάδελφοι και στο πανεπιστήµιο και στη δικηγορία.
Εγώ το τιµώ αυτό. Αναρωτηθείτε, όµως, και µε τις δικηγορικές
σας κεραίες αντλήστε µηνύµατα για το τι λένε οι συνάδελφοί σας
δικηγόροι -όχι για εσάς- για το πώς θα αντιµετωπίσουµε το 2017,
για να δείτε και τα ταµεία σας.
Ήσασταν ένας άνθρωπος που επιτέθηκε στο ασφαλιστικό, που
σας παραδόθηκε µε πλεονάσµατα και µε µια οικονοµία µε πλεονάσµατα. Όχι σε άριστη κατάσταση, προφανώς µε προβλήµατα,
αλλά έπρεπε να δώσετε τη µάχη το 2015 για να είναι µόνο κάποια
εκατοµµύρια οι περικοπές στις επικουρικές, όχι αυτό το σφαγείο!
Μην τα πείτε σε εµένα. Τι νόηµα έχει εµείς να ανταλλάσσουµε
επιχειρήµατα; Στους συνταξιούχους να τα πείτε.
Λίγο µετά τη ψήφιση του ασφαλιστικού σας ακούγεται ότι ανοίγει ασφαλιστικό από τους άλλους, όχι από εσάς, λίγους µήνες
µετά. Το 2014 προς 2015, τέσσερα χρόνια µετά τη δική µας
ασφαλιστική µεταρρύθµιση -για την οποία µε καλούσαν σε όλον
τον κόσµο να πάω να την εξηγήσω, µε είχαν περάσει στο Υπουργείο Υγείας, αναβαθµίζοντας τον πολιτικό µου ρόλο, να χειριστώ
δυσκολότερα θέµατα, επαινώντας µε στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα- έρχεστε εσείς και τα διαλύετε όλα. Όχι εσείς, οι προκάτοχοί σας. Δεν θέλουν τίποτα να εφαρµόσουν. Ανοίγουν το
ασφαλιστικό και το παραλαµβάνετε εσείς. Από κάποιες περικοπές στις επικουρικές άνοιξαν οι προκάτοχοί σας όλο το ασφαλιστικό, µε πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης. Άλλο που δεν
θέλανε! Το παραλαµβάνετε εσείς και θα αλλάζατε µόνο την αρχιτεκτονική. Ρωτήστε τους συνταξιούχους τι αλλάξατε.
Τώρα λένε ότι θα σας ανασχηµατίσουν. Γιατί; Επειδή τα πήγατε καλά; Θα αναβαθµίσουν τον ρόλο σας; Θα σας αξιοποιήσουν αλλού; Ή, όπως λέγεται, θα προσπαθήσουν να εκτονώσουν την κατάσταση; Σας εύχοµαι πραγµατικά, γιατί γνωριζόµαστε, να µη σας πετάξουν σαν ένα άδειο πακέτο από τσιγάρα. Σας
εύχοµαι να έχουν εκτιµήσει τη συµβολή σας στην εφαρµογή του
µνηµονίου και να σας αξιοποιήσουν περισσότερο. Αλλά, εάν δεν
γίνει αυτό, τότε, κύριε συνάδελφε, σηµαίνει ότι η Κυβέρνηση
αναγνωρίζει ότι κάτι έχει πάει στραβά µε αυτό που έχετε κάνει.
Για να κλείσω, κύριε Υπουργέ, η δική µου εµπειρία, η αιµατηρή
δική µας εµπειρία, λέει ότι, όταν κάποια στιγµή αναλαµβάνεις και
τα ταµεία σου είναι άδεια, είσαι καθαρός µε τον λαό. Όσο και
εάν αυτός δυσπιστεί, έρχονται οι καλοθελητές σαν κι εσάς να
του πουν «είσαι αντισυνταγµατικός, είχες άλλες µεθόδους και
δεν τις διάλεξες, είσαι προδότης», όσο κι αν έρχονται να πουν
διάφορα, εσύ πρέπει να επιµείνεις στην αλήθεια.
Εσείς δώσατε ψέµατα, πρώτον, προ των εκλογών, ψέµατα
µετά τις δεύτερες εκλογές και τώρα ο κόσµος αντιµετωπίζει το
κόστος του ψεύδους σας. Δεν έχει σηµασία να λέτε αυτά που είπατε και στις επιστολές σας. Τα ανέδειξε πρώτη η κ. Χριστοφιλοπούλου εδώ µια µέρα. Δεν την είχα δει την επιστολή. Μόλις τη
διάβασα είπα: «Είναι δυνατόν να λέει στους συνταξιούχους «σ’
τα περικόπτω, αλλά εγώ είµαι και καλός και φταίνε οι άλλοι»;».
Είναι δυνατόν; Καταφύγατε σε αυτό; Πολιτική χρεοκοπία, κύριε
Υπουργέ!
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Δεν θα σας ψήφισε ο λαός για να είστε ο καλύτερος διαχειριστής, που δεν αποδειχθήκατε και εννοώ πάντα πολιτικά. Σας ψήφισε για άλλες πολιτικές. Τι κάνατε; Χτυπήσατε τους φτωχούς,
ακόµα και τους πολύ φτωχούς, και τσακίσατε τη µεσαία τάξη, µη
αφήνοντάς την -αν προχωρήσουν έτσι τα πράγµατα το 2017- να
είναι και αυτή ένας µοχλός λειτουργίας της ελεύθερης οικονοµίας. Σκοτώνετε την κότα που κάνει τα αυγά και δεν το καταλαβαίνετε.
Συνεπώς περιµένουµε σήµερα από αυτά που θα πείτε µια εξήγηση για το τι έχετε κάνει, να βγει από τη σηµερινή επερώτηση
τουλάχιστον η µέθοδός σας, αφού τα οικονοµικά σας αποτελέσµατα τα είδαµε. Ελπίζουµε να µάθατε ότι τον ιδρώτα του άλλου
πρέπει να τον σέβεστε, κύριε Υπουργέ, και όχι να σφυροκοπάτε
και να χοροπηδάτε πάνω στα σώµατα των άλλων πολιτικών, που
έδωσαν τις µάχες τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν δεν τηρηθούν από δω και
µπρος οι χρόνοι, δεν θα τελειώσουµε στις 14.30’. Κι εγώ έχω εντολή να κλείσουµε τη συζήτηση στις 14.30’.
Ορίστε, κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Σύµφωνοι, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
θέλω να πω ότι η εκτίµησή µου είναι ότι δεν έγινε µία ψύχραιµη
συζήτηση σήµερα γι’ αυτό το µεγάλο θέµα. Δυστυχώς, περίσσεψαν οι προσωπικές στοχοποιήσεις. Ευτυχώς διασώθηκαν µε κάποιες προτάσεις που ακούστηκαν -εγώ λέω να τις εξετάσουµε-,
αλλά το γενικό κλίµα µέχρι τώρα δεν ήταν κλίµα σοβαρής συζήτησης -επιτρέψτε µου- γι’ αυτό το µεγάλο θέµα. Θα πω σε τι
φόντο συζητάµε κατά τη γνώµη µου.
Το ασφαλιστικό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβληµα και στην Ευρώπη εξελίσσεται µία µάχη µεταξύ των δυνάµεων που θέλουν
ένα δηµόσιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστηµα και των δυνάµεων
που θέλουν ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό σύστηµα. Αυτή είναι η µεγάλη µάχη. Είναι µία µεγάλη µάχη, που, αν θέλετε, πάει και παραπέρα και στα ζητήµατα του τι προσανατολισµό έχει η Ευρώπη,
αν θα συνεχίσει στο δόγµα της λιτότητας, αν θα συνεχίσει αυτή
η ανισοτιµία ανάµεσα στον Βορρά και στον Νότο. Όλα αυτά δεν
είναι πολύ µακρινά. Είναι όλα αυτά που επηρεάζουν και την ίδια
την πορεία της χώρας και την πορεία της ανάπτυξης και το
ασφαλιστικό σύστηµα.
Σήµερα που συζητάµε -επειδή από το πρωί ως το βράδυ
ακούµε ότι καταρρέει το σύµπαν γύρω µας, το ασφαλιστικό σύστηµα, τα έσοδα της Κυβέρνησης κ.λπ.- στο δεκάµηνο τα στοιχεία του προϋπολογισµού δείχνουν υπέρβαση του προϋπολογισµού κατά 2,3 δισεκατοµµύρια. Δεν πανηγυρίζουµε. Δεν τρελαινόµαστε. Δεν λέµε «hurrah», αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει
µία πραγµατικότητα, η οποία είναι συγκεκριµένη και αποτυπωµένη σε νούµερα.
Θέλω να πω ότι ξέρουµε όλοι πως η ουσιαστική απάντηση στο
θέµα του ασφαλιστικού συστήµατος βεβαίως έρχεται µέσα από
την ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης.
Έχουµε κάνει βήµατα σε αυτό; Εγώ εκτιµώ ότι έχουµε κάνει.
Μικρά βήµατα, αλλά έχουµε κάνει. Για παράδειγµα, το 50% των
προκηρύξεων των ΕΣΠΑ, που θα είναι ως το τέλος του 2016 και
το 7% απορρόφησης από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, έναντι
1,5% περίπου που ήταν όλα τα προηγούµενα χρόνια, είναι ένα
στοιχείο. Στην απασχόληση έχουµε από το 2001 στοιχεία. Παρ’
όλο που πραγµατικά είναι αυξηµένο το ποσοστό της µερικής
απασχόλησης, το οποίο δείχνει µια µικρή πρόοδο, δεν πανηγυρίζουµε. Ξέρουµε ότι, όταν έχουµε παραλάβει ένα πρόβληµα το
οποίο αποτυπώνεται σε 25% -στο 1/4- απώλεια του εθνικού πλούτου και σε µία ανεργία στο 27%, έχουµε πάρα πολύ δρόµο και
προκλήσεις µπροστά µας. Όλον αυτόν τον καιρό, όλους αυτούς
τους µήνες εξελίχθηκε µια απίστευτη προσπάθεια υπονόµευσης,
συκοφάντησης και διαστρέβλωσης κάθε µέτρου που αφορούσε
το θέµα του ασφαλιστικού. Τελευταίο παράδειγµα ήταν η υιοθέτηση από µεγάλη µερίδα των ΜΜΕ και του συστήµατος και του
πολιτικού συστήµατος αυτών που πανηγύριζαν ότι δήθεν ο Γερούν Ντάισελµπλουµ είπε ότι ξανανοίγει το ασφαλιστικό. Την
επόµενη µέρα δεν είπαν τίποτα. Σιώπησαν.
Συνεπώς ας δούµε τα πράγµατα στην πραγµατική τους διά-
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σταση.
Θέλω σε αυτή τη φάση να θυµίσω ορισµένα ζητήµατα. Τι κάναµε µε τον 4387/16 για το ασφαλιστικό; Θεωρώ ότι κάναµε µία
προσπάθεια δοµικής αναδόµησης του συστήµατος, έτσι ώστε να
µην παράγει συνεχώς νέες αδικίες, νέες ανισότητες και να στοιχειοθετεί -δεν λέω υπερβολές- µία προοπτική βιωσιµότητας, η
οποία, βεβαίως, κρίνεται και από αυτά τα στοιχεία που είπα πριν,
από τα στοιχεία της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Αυτό είναι
γνωστό σε όλους, δεν χρειάζεται να το πούµε.
Βάλαµε, λοιπόν, τέλος στην πολυνοµία, τέλος στην πολυδιάσπαση της κοινωνικής ασφάλισης. Φτιάξαµε τον ενιαίο φορέα
κοινωνικής ασφάλισης για τις κύριες συντάξεις µε κοινούς, ενιαίους κανόνες παροχών και εισφορών για όλους, γιατί αυτό ήταν
στοιχείο που δηµιουργούσε ανισότητες και πελατειακό κράτος.
Εντάξαµε όλα τα ταµεία της επικουρικής ασφάλισης και παροχών πάλι σε ενιαίο ταµείο.
Δεσµευτήκαµε και καταφέραµε να µην υπάρχει καµµία µείωση
στις κύριες συντάξεις εκτός του ανώτατου ορίου των 2.000 ευρώ
µεικτά, να µην εφαρµοστεί η ρήτρα µηδενικού ελλείµατος στις
επικουρικές συντάξεις, που θα έφερνε οριζόντιες περικοπές, οι
οποίες θα έφταναν κοντά στο 30% τα επόµενα δύο χρόνια, την
προστασία του εισοδήµατος από κύριες και επικουρικές συντάξεις όλων των συνταξιούχων, µε εισοδηµατικό κριτήριο 1.300
ευρώ µεικτά.
Δεσµευτήκαµε -και καταφέραµε- για την εφαρµογή κοινού ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης 0,45% στις επικουρικές συντάξεις,
στο πλαίσιο της ισονοµίας, την παροχή εγγυηµένης εθνικής σύνταξης ίσης µε το εκάστοτε όριο της φτώχειας, χρηµατοδοτούµενης δεσµευτικά από τον κρατικό προϋπολογισµό και όχι από τις
εισφορές, µε ρήτρα ανάπτυξης και όχι ρήτρα προς τα πίσω, την
παροχή ανταποδοτικής σύνταξης, που τα ποσοστά αναπλήρωσης κυµαίνονται από 0,77% για την πρώτη δεκαπενταετία και αυξάνονται έως και 2% για τα έτη µετά το τριακοστό ένατο έτος
εργασίας, την εφαρµογή ενιαίου ποσοστού ασφαλιστικών εισφορών 20% για τον κλάδο σύνταξης και 6,95% για τον κλάδο υγείας
του φορολογητέου εισοδήµατος για τους µισθωτούς και του φορολογητέου εισοδήµατος για τους αυτοαπασχολούµενους, τους
ελεύθερους επαγγελµατίες, τους αγρότες και λοιπά.
Όλα αυτά θυµίζω ότι τα κάναµε παράλληλα και µαζί µε µια
αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος. Θέλω να σας θυµίσω ότι, µε βάση την αναµόρφωση αυτή, το 99,8% των µισθωτών - συνταξιούχων έχει µείωση φόρου ή πολύ µικρή επιβάρυνση
-περίπου 1% του εισοδήµατος και κάτω για τα µικρά εισοδήµαταελάφρυνση των µεσαίων εισοδηµάτων από εισόδηµα 28.000 ευρώ µέχρι 43.000 ευρώ και επιβάρυνση, κύριοι, που λέτε για τους
πλούσιους των µεγάλων εισοδηµάτων, έως και 5% του συνολικού
εισοδήµατος. Διότι άκουσα ότι τους πάνω από 70.000 ευρώ δεν
τους πειράζουµε.
Επίσης, σε σχέση µε τις επιχειρήσεις, έχουµε σηµαντική ελάφρυνση για τα µικρά και µικροµεσαία εισοδήµατα – το 92% των
φορολογουµένων µε εισόδηµα µόνο από επιχειρηµατική δραστηριότητα έως 32.000 ευρώ θα πληρώσει λιγότερο φόρο–, σηµαντική προοδευτικότητα της νέας κλίµακας και εξορθολογισµό της
φορολόγησης µε εσωτερική µεταφορά βαρών από τα υψηλότερα κλιµάκια στα χαµηλότερα.
Ολοκληρώνω, λέγοντας το εξής: Ήταν πραγµατικά εκτιναγµένα τα νούµερα, όσον αφορά τα ελλείµµατα του ασφαλιστικού
συστήµατος, πάνω από 200 δισεκατοµµύρια από το 2000 µέχρι
το 2014. Όχι µόνο αυτό, αλλά από το 2000 µέχρι το 2008 -ακόµα,
δηλαδή, και προ κρίσης, προ µνηµονίων, πριν από οτιδήποτε- τριπλασιάστηκαν από 5,5 δισεκατοµµύρια σε 16,4 δισεκατοµµύρια.
Άρα είχαµε µπροστά µας ένα πάρα πολύ κρίσιµο πρόβληµα.
Ορισµένα ειδικά πράγµατα, που νοµίζω ότι πρέπει να τα πούµε:
Όσον αφορά στην αλλαγή στον ΟΓΑ. Η αλλαγή στα ποσοστά
υπολογισµού της εισφοράς επί του φορολογητέου εισοδήµατος
θα είναι σταδιακή έως το 2022. Οι περισσότεροι από τους ασφαλισµένους θα έχουν ελάφρυνση ή ελάχιστη επιβάρυνση, λόγω
του γεγονότος ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών δηλώνει εισόδηµα κάτω των 10.000 ευρώ. Οι αγρότες µε πολλά έτη
ασφάλισης και εισόδηµα κάτω από 10.000 ευρώ θα έχουν σηµαν-
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τικές µειώσεις.
Παράδειγµα: Αγρότης µε είκοσι χρόνια ασφάλιση και φορολογητέο εισόδηµα 5.000 ευρώ σήµερα πλήρωνε το έτος 1.432
ευρώ. Για το ίδιο εισόδηµα θα πληρώσει το 2017 µόλις 1.044
ευρώ, δηλαδή 388 ευρώ λιγότερα από σήµερα. Το 2018 θα πληρώσει µόλις 1.140 ευρώ και ακόµη το 2022 θα πληρώσει 1.332
ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ λιγότερα από σήµερα. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Δεν έχω τον χρόνο να πω και άλλα παραδείγµατα.
Θα τελειώσω µε το εξής: Κοιτάξτε, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση συνολικά για τη φορολογία των επιχειρήσεων και για την
ανάπτυξη, είναι µύθος το ότι η µείωση των φορολογικών συντελεστών φέρνει έκρηξη στην ανάπτυξη. Παραδείγµατα: Η Φινλανδία µείωσε τον φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων από
26% σε 20%. Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ µειώθηκαν από
το 23% στο 20%. Η Πορτογαλία µείωσε από 25% σε 21%, αλλά
επενδύσεις µειώθηκαν αντίστοιχα από 21% σε 15% του ΑΕΠ. H
Σλοβενία µείωσε από 21% σε 17%, αλλά οι επενδύσεις της υποχώρησαν από το 24% στο 19%. Η Ισπανία µείωσε από 30% σε
25%, µε τις επενδύσεις της να υποχωρούν από το 24% στο 19,5%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Μαντά, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τα λέω αυτά, γιατί τα ζητήµατα αυτά δεν πρέπει να προσεγγίζονται µονοµερώς. Είναι πιο σύνθετα τα προβλήµατα της ανάπτυξης και των επενδύσεων.
Εν πάση περιπτώσει, η κεντρική µάχη σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ανάµεσα στη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση
και στην πλήρη ιδιωτικοποίηση και τίναγµα ολόκληρου του κοινωνικού διχτυού, που προστατεύει τους αδύναµους. Γι’ αυτούς
εµείς θα παλέψουµε σθεναρά, όπως καταφέραµε να κάνουµε
µέχρι τώρα, µε απώλειες, µε δυσκολίες, θίγοντας ακόµα και κοινωνικά στρώµατα που δεν θέλαµε, αλλά µε προσπάθεια συνεχή
να βελτιώσουµε την κατάσταση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο
86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των
Υπουργών», όπως ισχύει, στις 4-11-2016 ποινική δικογραφία που
αφορά στον τέως Υπουργό Οικονοµικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη.
Έχω επίσης την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από τα «Εκπαιδευτήρια Πάνου» του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακολουθούν µε δευτερολογίες
δύο από τους επερωτώντες Βουλευτές, η κ. Χριστοφιλοπούλου
για πέντε λεπτά και ο κ. Κωνσταντινόπουλος για τρία λεπτά. Ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου θα µιλήσει επίσης για πέντε
λεπτά. Θα ακολουθήσουν οι δύο Υπουργοί, µε επτά λεπτά ο ένας
και πέντε λεπτά ο άλλος, για να ολοκληρώσουµε όσο το δυνατόν
πιο κοντά στον χρόνο που έχουµε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Να µιλήσει ο Υπουργός
πρώτα και µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, θα µου πείτε αυτό που θέλετε µετά. Μπορεί να αλλάξουµε
τη σειρά. Μου είπατε να προσέξω κάτι;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Είπα ότι πρέπει να απαντήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος στον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Καλώς.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Έτσι κι αλλιώς, ο Υπουργός έχει και τριτολογία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ενσωµατώνουµε την
τριτολογία στη δευτερολογία, κυρία συνάδελφε.
Κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, είστε
ό,τι χειρότερο µπορούσε να προκύψει στους συνταξιούχους.
Διότι δεν είναι δυνατόν να µας λέτε εδώ ότι ξέρει ο κόσµος και
δεν είναι δυνατόν να ακούµε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ότι τα µίντια φταίνε, γιατί σηκώνουν το θέµα των
περικοπών στις επικουρικές συντάξεις.
Ως πότε θα φταίνε αυτά τα έρµα µίντια; Και άλλες, προηγούµενες κυβερνήσεις, στην κρίση τις είχαν τσακίσει τα µίντια, αλλά
µε το να πετάµε την µπάλα στην εξέδρα και να κάνουµε διαγωνισµό καλλιστείων για το ποιος έκανε τα χειρότερα δεν βγαίνουµε
από την κρίση.
Σας είπαµε ήδη από πέρυσι να πάµε σε διάλογο. Σας καταθέσαµε και σήµερα ακόµα συγκεκριµένες προτάσεις. Προσπαθούσαµε, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Μαντά, να είµαστε δηµιουργικοί, όπως ζητήσατε. Όµως, τι είπατε εσείς και τι είπε ο Υπουργός των συνταξιούχων;
Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν πάτε στην πλατεία να τους µιλήσετε;
Θα πάτε; Απαντήστε µου. Θα πάτε στην πλατεία, κύριε Υπουργέ;
Πηγαίνετε να µιλήσετε σήµερα στους συνταξιούχους. Γιατί δεν
πηγαίνετε;
Για να σοβαρευτούµε. Ακούσαµε εδώ για το ποσοστό αναπλήρωσης. Επαίρεστε ότι το ποσοστό αναπλήρωσης του νόµου που
ψηφίσατε είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Το συγκρίνατε
µε αυτό που το «κακό» ΠΑΣΟΚ ψήφισε και είχε αποδοχή, γιατί
δεν υπήρχε τότε θέµα; Σας κατάθεσε ο κ. Βρούτσης και την αναλογιστική µελέτη.
Ο νόµος που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, εν προκειµένω ο Λοβέρδος
και ο Κουτρουµάνης, είχε δυνατότητες βιωσιµότητας, αν εφαρµοζόταν από το 2015. Εσείς περί άλλα τυρβάζατε. Εσείς πηγαίνατε στα νοµισµατοκοπεία και δεν ξέρω πού αλλού ανά τον κόσµο, να κάνετε τι; Να φέρετε άλλες καταστάσεις. Μετά σοβαρευτήκατε.
Θέλω να σας θυµίσω επίσης, κύριε Υπουργέ, ότι «τ’ ακούµε»
κι από πάνω που βάλαµε πλάτη να µην πέσει η χώρα; «Τ’ ακούµε»
κι από πάνω, όταν ξέρετε πολύ καλά ότι ψηφίσαµε µεν το µνηµόνιο του Τσίπρα και του Καµµένου, το επαχθέστερο µνηµόνιο,
για να µην πέσει η χώρα στα βράχια, αλλά δεν ψηφίσαµε τον
νόµο περί κατάργησης του ΕΚΑΣ.
Ας είχατε, λοιπόν, τη δυνατότητα, ας είχατε τα κότσια, εσείς,
οι δήθεν περήφανοι διαπραγµατευτές, να πάτε και να διαπραγµατευτείτε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση να µην κοπεί το ΕΚΑΣ
στους χαµηλοσυνταξιούχους, αν είστε αριστεροί και ευαίσθητοι,
όπως λέτε.
Επίσης, αντιπαρέρχοµαι όλα αυτά, γιατί µπορώ να σας πω και
για τα ποσοστά αναπλήρωσης, πώς υπολογίζατε εσείς τα χρόνια,
πώς καταργήθηκε η καλύτερη πενταετία και τώρα έχουµε από
το 2000 και µετά τον υπολογισµό των ποσοστών αναπλήρωσης.
Σας είπαµε τα συγκεκριµένα νούµερα, ότι οι νέοι συνταξιούχοι
χάνουν από το 15% έως το 30% των συντάξεών τους. Αυτά είναι
υπολογισµένα µε βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του δικού σας
νόµου. Ο νόµος Λοβέρδου – Κουτρουµάνη προέβλεπε έως και
80% αναπλήρωση και µε αναλογιστική µελέτη και µε αποδοχή
της από τους δανειστές ότι είναι βιώσιµη για τις επόµενες γενιές.
Ακούσαµε από τον κύριο Υπουργό ότι φταίνε τα ΜΜΕ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, για το ασφαλιστικό. Εµείς και σήµερα
ακόµα καταθέσαµε προτάσεις, στην επερώτηση µέσα, που δεν
είθισται.
Επειδή, όµως, πολλά ακούστηκαν εδώ περί ψεµάτων και περί
απατεωνίας, να αναφέρω ορισµένα µόνο σταχυολογώντας από
τις δηλώσεις. Υπάρχουν εξάλλου και σε βίντεο.
Η κ. Γεροβασίλη, Κυβερνητική Εκπρόσωπος, µε την κατάθεση
του ασφαλιστικού νόµου Κατρούγκαλου, µας λέει το εξής: «Η
Κυβέρνηση µε την πρόταση που κατέθεσε εχθές για τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού δεν µειώνει ούτε 1 ευρώ κύριες και
επικουρικές συντάξεις.». Μετά µας κατηγορείτε που σας λέµε ότι
λέτε ψέµατα; Να πάω αλλού;
Ο κ. Νεφελούδης, ο Γενικός σας Γραµµατέας, σε ερώτηση δηµοσιογράφου, στην ΕΡΤ µάλιστα, όχι και σε κάνα κανάλι που
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είναι «βοθροκάναλο»! Τον ρωτούν: «Θα κόψετε επικουρικές συντάξεις;». Και λέει: «Όχι, σε καµµία περίπτωση.».
Εσείς ο ίδιος, βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίµου, δηλώνετε:
«Δεν πρόκειται να υπάρξει νέα µείωση των επικουρικών συντάξεων». Προσέξτε: Ήταν να ψηφιστεί ο νόµος όταν κάνατε αυτή
τη δήλωση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Οριζόντια µείωση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Οριζόντια µείωση. Δεν
το είπατε όµως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το είπαµε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Γι’ αυτό σας λέµε ότι ο
κόσµος περίµενε τη δέκατη τρίτη σύνταξη, του ήρθε ό,τι του
ήρθε, έστω σας ψήφισε για το «παράλληλο πρόγραµµα» ή ό,τι
του είπατε, ό,τι ψέµατα του είπατε, και µετά ήρθατε να µας πείτε
ωραία-ωραία ότι «δεν τρέχει τίποτα, εµείς δεν µειώνουµε»! Και
τα χαρατσώσατε όλα!
Σε αυτά που σας είπα –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- στα νούµερα που σας έδωσα απαντήσατε τάχα µου ότι εµείς δεν απαντάµε µε στοιχεία. Απαντήστε µου γι’ αυτά. Είναι τόσοι οι συνταξιούχοι που χάνουν το ΕΚΑΣ; Αυτοί είναι µεγαλοσυνταξιούχοι;
Τι είναι, κύριε Υπουργέ, αυτοί οι τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες
άνθρωποι; Τι είναι οι άλλοι συνταξιούχοι; Αλλά, βέβαια, ο τρόπος
µε τον οποίο εσείς πολιτεύεστε είναι ο λαϊκισµός και τα ψέµατα.
Τι να κάνουµε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά παρακαλώ.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Την υποδοχή του ασφαλιστικού και το πώς σκέφτονται και τη βιώνουν οι Έλληνες συνταξιούχοι, την έδειξαν χθες µε τη µεγάλη διαδήλωσή τους. Δεν
χρειάζεται κάτι παραπάνω. Εκεί βέβαια ο κ. Κατρούγκαλος δεν
πήγε, γιατί πήγαινε µόνο στους «Αγανακτισµένους» το απόγευµα,
αφού πρώτα τελείωνε τη δουλειά του στο Υπουργείο Παιδείας,
όπου ήταν σύµβουλος!
Και το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι ένα θέµα ηθικής.
Η Αριστερά έχει το ηθικό πλεονέκτηµα και καυχιόταν γι’ αυτό.
Ηθικό πλεονέκτηµα δεν υπάρχει. Τώρα που ξεθολώνουν τα νερά,
µπορεί ο καθένας να καταλάβει την πορεία του καθενός.
Είµαστε περήφανοι εµείς εδώ που µείναµε στα δύσκολα. Αντιµετωπίσαµε σαν τον κ. Κατρούγκαλο δεκάδες και χιλιάδες και
σήµερα µπορούµε να είµαστε περήφανοι για τις ιδέες µας και τις
απόψεις µας και να µιλάµε στον προοδευτικό κόσµο, στον αριστερό κόσµο και να του λέµε «αυτοί είναι οι αδέξιοι δεξιοί». Και
ο προοδευτικός κόσµος πρέπει να γυρίσει πάλι, να φτιάξουµε
µια µεγάλη συµµαχία για τη χώρα.
Αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτηµα που έλεγαν τόσο καιρό και
τα ηθικά ζητήµατα που και εµείς διαχειριστήκαµε σωστά, γιατί
σε όλη αυτή την πίεση που δεχόµασταν δεν µπορούσαµε τότε να
µιλήσουµε καθαρά και να µας ακούσει κανένας. Σήµερα όµως
ακούγονται όλα και θα ακουστούν όλα το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Όµως θα ήθελα να αναφέρω κάτι που είπε ο κ. Μαντάς και
είναι πολύ σηµαντικό για να δείτε πώς συµπεριφέρονται Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, πόσο αδερφάκια είναι. Είπε ο κ. Μαντάς
«τα προγράµµατα πάνε πάρα πολύ καλά»…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Συγκεκριµένα πράγµατα είπα.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στο Υπουργείο Εργασίας από το Κοινωνικό Ταµείο.
Πριν λίγες µέρες υπήρξε ένα πρωτοσέλιδο στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ,
η κόντρα της κ. Χαλκιά µε την κ. Αντωνοπούλου, για το ποια προγράµµατα παίρνουν, ποιοι φίλοι τα παίρνουν, ποιοι δεν τα παίρνουν.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Αυτό είπα;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η Νέα Δηµοκρατία
βγαίνει και κάνει µία δήλωση και λέει «τα παίρνουν τα µεγάλα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΚ» κ.λπ.. Η Νέα Δηµοκρατία δεν γνώριζε ότι αυτά τα προγράµµατα τα έχει υπογράψει ο κ. Πλακιωτάκης. Το διαχειριστικό πλαίσιο µιλάει συγκεκριµένα για κοινωνικούς εταίρους. Ούτε αυτό
δεν ξέρουν στη Νέα Δηµοκρατία. Και µπαίνω σε αυτό που είπε ο
κ. Μαντάς. Καθυστερήσατε δύο ολόκληρα χρόνια για να τα προχωρήσετε.
Άρα αυτό που φαίνεται τα τελευταία χρόνια και στο ΕΣΠΑ και
στα υπόλοιπα προγράµµατα και στο επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης είναι ότι η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ, στήριξε πάντα αυτούς που είχαν ανάγκη. Δεν πλειοδότησε. Στήριξε
µέσω κοινωνικών κριτηρίων τους ανθρώπους που βρίσκονταν σε
δύσκολη θέση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Πετρόπουλε,
έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Από τη θέση µου, κύριε Πρόεδρε, σύντοµα θα αναπτύξω µερικές σκέψεις.
Δεν θα εξαντλήσω όλους τους λόγους, για τους οποίους πρέπει
να απαντήσω.
Αυτό που βλέπουµε να γίνεται εδώ είναι ένα πολύ καλό µάθηµα, πώς δηλαδή διδάσκεται η πλευρά στελεχών, εκπροσώπων
του ΠΑΣΟΚ, της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, συµπεριφορές
κάποιων εκ δεξιών πτέρυγας. Επαναλαµβάνονται, δυστυχώς και
απ’ ό,τι φαίνεται επεκτείνονται, καθώς πολλοί αρέσκονται να κάνουν έτσι τη δουλειά στο Κοινοβούλιο για σοβαρά πράγµατα.
Αντί να µιλάνε γι’ αυτά τα θέµατα αναφέρονται µε τέτοιον τρόπο, στη συγκεκριµένη περίπτωση στο πρόσωπο του Υπουργού
κ. Κατρούγκαλου, επειδή συµβαίνει ως επιστήµονας να πρέπει
να παράσχει υπηρεσίες σε αυτή την πατρίδα από όποια θέση τον
καλεί.
Τι θέλουν, δηλαδή, να είµαστε ακριβώς; Ένα κράτος που είναι
στα χέρια τους και τίποτε άλλο δεν µπορεί να αλλάξει; Αυτό το
έχω ακούσει πολλές φορές και µε διάφορες ευκαιρίες. Κάποια
στιγµή µάλιστα, κάποιοι εκπρόσωποι πτέρυγας του Κοινοβουλίου, συγκεκριµένα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, απείλησαν
ότι θα αποχωρήσουν επειδή σε οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης
τόλµησε η Κυβέρνησή µας να προτείνει δικό της άνθρωπο.
Υπάρχει µία καθεστωτική αντίληψη που παραµένει, γιατί εµείς
µέσα σε έναν χρόνο διακυβέρνησης πράγµατι δεν είναι δυνατόν
να ανατρέψουµε όλη αυτή τη νοοτροπία, η οποία είναι κυρίαρχη
σε όλους τους τρόπους έκφρασης του δηµόσιου λόγου.
Τι είναι αυτό ακριβώς που µας καλεί η πλευρά της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης να κάνουµε; Να κρατήσουµε, λέει, τους τρεις
πυλώνες, όπως είπε ο κ. Μπαριώτας, τρεις φορείς, όπως λέει το
ΠΑΣΟΚ, για να µην υπάρξει δυσκολία στη λειτουργία του νέου
φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
Να διατηρήσουµε, δηλαδή, τις διαφορετικές καταβολές εισφορών; Να πληρώνουν πάλι οι µικρότεροι σε ηλικία ασφαλισµένοι
περισσότερες εισφορές απ’ ό,τι οι µεγαλύτεροι σε ηλικία ασφαλισµένοι; Αυτοί που έχουν τριάντα χρόνια ασφάλισης να πληρώνουν λιγότερα από αυτούς που πρωτοεισέρχονται στον χώρο της
εργασίας;
Διότι αυτό συµβαίνει µε τους γιατρούς, τους µηχανικούς και
τους δικηγόρους. Από 300, 400, και 900 ευρώ παραπάνω πληρώνει αυτός που ξεκινάει την προσπάθεια να ζήσει, από εκείνον
που έχει τριάντα χρόνια στο επάγγελµα. Τέτοια ζητούν;
Και στο κάτω-κάτω, αφού µπαίνουµε σε έναν κανόνα ισονοµίας, επιτρέπεται να ξανασυζητάµε να επανέλθουν οι εννιακόσιες
τριάντα διαφορετικές παροχές του ΙΚΑ συν πόσες άλλες ακόµα
από τους επιµέρους φορείς, για να µην έχουµε ταχύτατη απονοµή συντάξεων, ταχύτατη απονοµή εφάπαξ, πράγµα που πετυχαίνουµε τώρα;
Και πρέπει σε αυτό το σηµείο να πω το εξής. Όταν το 2013 εκκρεµούσαν εκατοντάδες χιλιάδες εφάπαξ που δεν είχαν δοθεί
και στο ταµείο των δηµοσίων υπαλλήλων πάνω από τριάντα χιλιάδες εφάπαξ, είµαστε σε έναν ρυθµό καταβολής των εφάπαξ
που θα εξαλειφθεί ό,τι οφείλεται µέσα στο 2017.
Δίνονται περίπου δύο χιλιάδες εφάπαξ τον µήνα σήµερα στους
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δηµοσίους υπαλλήλους και από τον επόµενο µήνα θα δίνονται
και σε ρυθµό περίπου χιλίων εφάπαξ από τις νέες παροχές µετά
το 2014. Κι έχουµε µια ταχύτατη έκδοση κύριων συντάξεων που
απονέµονται, οι οποίες θα δείτε πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν
–για να µην εξαντλούµαι σε νούµερα- και θα κριθούµε γι’ αυτό.
Γι’ αυτό είπα να ξαναγίνει το 2017 µια συζήτηση πάνω σε αυτά
τα οποία δηµιουργούµε.
Όσον αφορά το «ΗΛΙΟΣ», είχε στοιχεία τα οποία δεν εµφάνιζαν
καθαρή εικόνα. Και, πράγµατι, καθυστερήσαµε από τον Ιούλιο
του 2015 που βγήκε για τελευταία φορά, γιατί πρέπει να κάνουµε
µια σωστή παρουσίαση των δεδοµένων που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση.
Διότι εµφανιζόταν η ηλικία των συνταξιούχων όχι µε βάση την
ηλικία γήρατος, αλλά ένας µέσος όρος πολύ µικρότερος σε ηλικία σύνταξης, διότι µέσα εκεί έµπαιναν και άλλου είδους συντάξεις, όπως χηρείας, αναπηρίας κ.λπ., µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται οι Έλληνες ότι παίρνουν σύνταξη στα πενήντα πέντε και
στα πενήντα οκτώ έτη. Δεν είναι αληθές. Το διορθώνουµε.
Οι συντάξεις εµφανίζονταν σε µέγεθος µεγαλύτερο από αυτό
που καταβαλλόταν στους συνταξιούχους, γιατί µέσα εκεί ήταν
και η καταβολή για το ΑΚΑΓΕ και τον ΕΟΠΥΥ. Αφαιρείται αυτό,
ώστε να είναι ακριβής η αποτίµηση. Στις επικουρικές εµφανιζόταν το µέρισµα του µετοχικού ταµείου ότι είναι επικουρική σύνταξη. Ψευδέστατο. Αφαιρείται κι αυτό.
Αποκαθιστάµε, λοιπόν, µια πραγµατική εικόνα για την κοινωνική ασφάλιση µέσα από µια σωστή χρήση του «ΗΛΙΟΣ», ώστε
να γίνει ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθάει τη χώρα στην προσπάθεια. Διότι αυτά τα στοιχεία του «ΗΛΙΟΣ» οι δανειστές τα
έπαιρναν για να µας ασκήσουν πιέσεις για παραπάνω περικοπές,
για µεγαλύτερη αύξηση των ορίων ηλικίας.
Και, επιτέλους, όσον αφορά την αναλογιστική µελέτη, στην
οποία αναφέρθηκε ξανά ο κ. Βρούτσης και την είχε πράγµατι παρουσιάσει ο Aρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, επαναλαµβάνουµε το εξής. Αν είναι να κρατάµε βιώσιµο το σύστηµα
µε συνεχείς διαδοχικές µειώσεις των ποσοστών αναπλήρωσης
και αυξήσεις των ορίων ηλικίας, εντάξει αυτό γίνεται, αλλά εµείς
δεν θέλουµε αυτό το αποτέλεσµα µέσα από αυτές τις µεθόδους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Κατρούγκαλε, να προηγηθεί ο κ. Κεγκέρογλου;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Προφανώς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μα, για να κλείσει ο
Υπουργός, κύριε Κεγκέρογλου. Θα προηγηθείτε για να κλείσει ο
Υπουργός;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν έχει δευτερολογία ο κύριος
Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Δεν έχει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα ενώσουµε τη
δευτερολογία µε την τριτολογία για να συντοµεύσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Κεγκέρογλου,
θα µιλήσετε για πέντε λεπτά και ο κύριος Υπουργός για επτά
λεπτά, µε βάση τους χρόνους.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Επειδή ο κύριος Υπουργός θα
ξαναπεί, υποθέτω, διάφορα, να του πω ότι µετά που βγήκε στο
Βήµα και είπε αυτά που είπε, του µίλησα µε σκληρούς όρους.
Και θα του µιλήσω µε ακόµα σκληρότερους όρους, αν συνεχίσει
το ίδιο παραµύθι και δεν σταθεί στο πολιτικό πεδίο.
Διότι η παράταξή του είναι αυτή που είπε «ξεµπερδεύουµε µε
το παλιό» και τον Γενάρη και τον Σεπτέµβρη, αλλά είναι η ίδια
παράταξη που ενσωµάτωσε τα µολυσµένα άτοµα και πολιτικά
κύτταρα, που η δική µας πολύχρονη διακυβέρνηση είχε δηµιουργήσει. Όλα τα στοιχεία της διαφθοράς ή πολλά από τα στοιχεία
της διαφθοράς –όχι όλα, γιατί έχουν πάει και αλλού- όπως για
παράδειγµα, όλοι οι συνεργάτες του Άκη Τσοχατζόπουλου, είναι
στα επιτελεία του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ.
Το κοµµάτι της διαφθοράς, λοιπόν, το υιοθέτησε από το παλιό.
Υιοθέτησε, επίσης, και τις αντιλήψεις ότι µπορούµε να ξαναγο-
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ράσουµε τον ΟΤΕ και ότι «λεφτά υπάρχουν» κ.λπ., Λούκα Κατσέλη... Υιοθέτησε, όµως, από την τεσσαρακονταετία και των
άλλων κοµµάτων ό,τι χειρότερο υπήρχε: Μια µέρα Πρόεδρος της
Βουλής, µία κόρη στη Βουλή… Για τον κ. Παυλόπουλο δεν θέλω
να πω, γιατί είναι πλέον τώρα Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και
είναι εκτός κριτικής.
Όµως και επί των ηµερών τους τρεις Γενικοί Γραµµατείς έχουν
καταγγείλει για διαφθορά και αδιαφανή διαχείριση κονδυλίων
τους αντίστοιχους Υπουργούς, ο κ. Παπαδόπουλος, ο κ. Οδυσσέας Βουδούρης και η κ. Χαλκιά. Δικαίως ή αδίκως, δεν γνωρίζω.
Τα κατήγγειλαν, λοιπόν, αυτά και αντί ο Πρωθυπουργός και οι
αντίστοιχοι Υπουργοί να διαλευκάνουν τις υποθέσεις, τι έκαναν;
Ζήτησαν τις παραιτήσεις των Γενικών Γραµµατέων. Μπορεί να
χρειαζόταν να αλλάξει και τους Γενικούς Γραµµατείς για να εξοµαλύνει τα πράγµατα. Όµως, διατάξτε και µια έρευνα: Ισχύουν
αυτά τα οποία καταγγέλθηκαν;
Ερχόµαστε, λοιπόν, να δούµε ότι κάθε φορά που στριµώχνεται
και χάνει επιχειρήµατα η Κυβέρνηση -και το κάνει και η ηγεσία
του Υπουργείου Εργασίας και δεν έχει τι να δικαιολογηθεί και τι
να πει- θυµάται ξανά τα σαράντα χρόνια και το PSI.
Ας δούµε, λοιπόν, αυτά τα δύο θεµατάκια. Για τα σαράντα χρόνια, λοιπόν, σας λέω ξανά: Τον Γενάρη του 2015 υπήρχαν; Αν
υπήρχαν, γιατί είπατε όλον αυτόν τον κατάλογο των υποσχέσεων
και των δεσµεύσεων; Ήταν όλα χονδροειδή ψέµατα ή στηριζόσασταν και σε µια βάση ότι υπήρχε µια ανάκαµψη και όλο και κάτι
θα κάναµε; Ή το ένα ισχύει ή το άλλο ή και τα δυο εν µέρει, όπως
πιστεύω εγώ, µόνο που οι προϋποθέσεις που δεν υπήρχαν πλέον,
ήταν λόγω του ότι παρεµβλήθηκε η διακυβέρνησή σας.
Το τρίτο αχρείαστο µνηµόνιο έφερε δυστυχώς και αυτές τις
περικοπές που φέρατε. Ήταν αχρείαστες αυτές οι περικοπές, τα
ελλείµµατα είχαν καλυφθεί. Το µόνο που δεν µπόρεσε να καλυφθεί και καλύπτεται τώρα από τις περικοπές σας είναι το πολιτικό
έλλειµµα διακυβέρνησης της χώρας. Υπάρχει και γενικότερο έλλειµµα, βέβαια. Δεν υπάρχει εθνική στρατηγική. Οι Τούρκοι αλωνίζουν στο Αιγαίο, εδώ απ’ έξω από την Αττική έχουν τα υποβρύχιά τους και τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Τσακαλώτο για να
πάρει σε υποδόσεις τη δόση, αν και έχει υπογράψει όλες τις προϋποθέσεις, δυστυχώς τον δουλεύουν και τον «στραγγίζουν».
Διότι η χώρα δεν έχει εθνική γραµµή. Αυτό είναι γενικότερο θέµα.
Πάµε στο PSI. Κάθε φορά, λοιπόν, βάζαµε κάτι µπροστάρηδες
να λένε για το PSI. Το PSI, λοιπόν, σύµφωνα µε τα δικά σας στοιχεία -δεν επικαλούµαι κανέναν άλλον- και τους δικούς σας νόµους και µε πιο πρόσφατο το σχέδιο προϋπολογισµού, διέσωσε
την κατάσταση στη χώρα. Το PSI είναι ωφέλιµο, εκεί πάνω στηριζόµαστε και το PSI είναι αυτό που πραγµατικά έδωσε τη δυνατότητα στο κράτος να συνεχίζει να χρηµατοδοτεί τα ταµεία. Τα
14 δισεκατοµµύρια που συνολικά κουρεύτηκαν τα οµόλογα των
ασφαλιστικών ταµείων, είναι το 50% της κρατικής χρηµατοδότησης κατ’ έτος ή, αν θέλετε, περίπου η κρατική χρηµατοδότηση
που διδόταν το 2011-2012 µόνο για τα ιδιωτικά ταµεία εκτός του
δηµοσίου. Ήταν περίπου 13-14 δισεκατοµµύρια µιας χρονιάς
µόνο. Εσείς το έχετε κάνει σηµαία.
Όµως, αφού έφταιγε το PSI, γιατί δεν το αντιστρέψατε; Αφού
έφταιγαν οι προηγούµενες περικοπές, γιατί δεν τις αναστείλατε;
Γιατί δεν τις ξαναδώσατε στους ανθρώπους; Αυτό και µόνο, δηλαδή ότι υιοθετήσατε ό,τι είχε γίνει και λέτε ότι δεν φτάνει, αλλά
πρέπει να γίνουν και περισσότερα λόγω του δικού σας ελλείµµατος, δείχνει ότι πραγµατικά είστε εκτός τόπου και χρόνου και λειτουργείτε εις βάρος της κοινωνίας.
Καταθέσαµε είκοσι δύο προτάσεις, οι οποίες παρακαλώ να κατατεθούν στα Πρακτικά και να δοθούν και στον κύριο Υπουργό
και στους άλλους συναδέλφους, βεβαίως.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προτάσεις, οι
οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).
Οι είκοσι δύο προτάσεις αφορούν και τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού και την αντιµετώπιση αδικιών, οι οποίες γίνονται αυτή
την περίοδο και, βεβαίως, να προλάβουµε δυσµενείς εξελίξεις εν
όψει του Ιανουαρίου.
Θέλω να κλείσω αναφερόµενος στο θέµα του ΕΚΑΣ, του εγ-
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γυηµένου εισοδήµατος και των προνοιακών. Το ΕΚΑΣ είναι ξεκάθαρο πλέον, δεν έχετε καµιά δικαιολογία. Πήρατε κάποια αντισταθµιστικά µέτρα, τα ψηφίσαµε. Αφορούν µόνο ένα κοµµάτι.
Πρέπει να επανεξεταστεί, γιατί για µεγάλο τµήµα των συνταξιούχων δεν θα καλυφθεί από αυτό που ελπίζετε, από το 384. Δεν
θα καλυφθεί. Είναι άλλη κατηγορία η µια και άλλη κατηγορία η
άλλη. Δεν θα καλυφθεί, βέβαια, ούτε από το εγγυηµένο εισόδηµα.
Δυστυχώς είναι µία ανάλγητη απόφαση αυτή που πήρατε. Ξέρετε πολύ καλά ότι εµείς είχαµε συµφωνήσει, µετά από αναλογιστική µελέτη και αναµόρφωση των κριτηρίων, να διατηρηθεί
πιθανός µε άλλη µορφή, διότι δεν µπορεί να αντικατασταθεί.
Επανεξετάστε το.
Όσον αφορά το εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα, έπρεπε να
έχει εφαρµοστεί από 1η Ιουλίου του 2015. Η δική µας συµφωνία,
επειδή δεν έβγαινε άκρη µε τα επιδόµατα και µε όλα τα υπόλοιπα, ήταν ότι από το 30% του πλεονάσµατος θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί. Και το κάναµε πράξη το 2014. Από το 30% του
πλεονάσµατος χρηµατοδοτήσαµε το κοινωνικό µέρισµα που δώσαµε εφάπαξ. Το ίδιο, λοιπόν, έπρεπε να γίνει και να µη χαλάσει
αυτή η συµφωνία, κάτι που ήταν θανατηφόρο.
Τώρα έρχεστε και λέτε «Θα βάλω εισοδηµατικά κριτήρια στα
προνοιακά, εκτός από τα οικογενειακά και των αναπήρων».
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πληροφορήσω δηµόσια, για να
το γνωρίζετε προσωπικά ότι στα οικογενειακά επιδόµατα υπάρχουν εισοδηµατικά κριτήρια. Σε όλα τα άλλα, επίσης υπάρχουν
εισοδηµατικά κριτήρια. Ακόµα και σε πολλά επιδόµατα των αναπήρων που δεν είναι επιδόµατα φτώχειας, αλλά υπάρχουν για να
στηρίζουν τους ανθρώπους προκειµένου να είναι ισότιµοι στην
κοινωνία, αλλά και επειδή εκ της αναπηρίας τους πηγάζει η συνταγµατική υποχρέωση του κράτους να τους στηρίζει, ακόµα και
σ’ αυτά υπάρχει µία κατάταξη.
Άρα, λοιπόν, µη στηρίζεστε στο ότι θα αντλήσετε πόρους από
τα προνοιακά επιδόµατα, για να τα δώσουµε στο εγγυηµένο εισόδηµα. Δεν θα βγει καµµία άκρη. Μόνο ώρες θα αναλωθούν και
µελέτες θα πληρωθούν. Το έχω δουλέψει το θέµα. Στραφείτε
αλλού.
Όµως, εγώ προτείνω να θέσετε ξανά προς τους θεσµούς την
πρόταση που αφορά το πλεόνασµα του 30%. Και δεν κατεβάζουν
το πλεόνασµα και δεν θα µας αφήνουν να το διαχειριστούµε
όπως θέλουµε; Να γίνει, λοιπόν, από το πλεόνασµα του 30%, αν
υπάρχει φυσικά πλεόνασµα.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, τονίζοντας ξανά αυτό που είπε
η εισηγήτριά µας, ότι δηλαδή εµείς στο πλαίσιο της επερώτησης
καταθέσαµε –κάτι που δεν είθισται- και προτάσεις. Δεν απάντησαν σήµερα οι Υπουργοί επί των προτάσεων, γιατί προφανώς δεν
αναφέρονταν όλες αυτές οι σκέψεις στο κείµενο της ερώτησης
και δεν ήταν προετοιµασµένοι.
Εάν παραµείνει στο Υπουργείο ο κύριος Υπουργός, θα θέλαµε
να έχουµε απαντήσεις –µε την όποια διαδικασία- στις είκοσι δύο
προτάσεις που καταθέσαµε για να µπορέσουµε να διασώσουµε
τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού, αλλά και να αποκατασταθούν
βεβαίως αδικίες, οι οποίες είτε έγιναν το προηγούµενο διάστηµα
µε την πρώτη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είτε µε τη λεγόµενη «µεταρρύθµιση» του κ. Κατρούγκαλου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κι εγώ ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, µε εσάς ολοκληρώνουµε τη συζήτηση.
Έχετε στη διάθεσή σας επτά λεπτά. Παρακαλώ για την τήρηση
του χρόνου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε,
ευχαριστώ.
Πράγµατι, έτσι θα έπρεπε να είναι οι συζητήσεις, επί των προτάσεων, και όχι έτσι όπως εκτυλίχθηκε το µεγαλύτερο τµήµα της
διαδικασίας.
Ο κ. Κεγκέρογλου είπε ρητά στην πρωτολογία του –θα το
βρουν, φαντάζοµαι, οι ερανιστές των Πρακτικών- κάτι που χαρακτήριζε γενικότερα αυτήν την επερώτηση. Είπε –όπως το σηµείωσα τουλάχιστον- «οφείλετε εσείς να αποκαταστήσετε τις αδικίες που κάναµε εµείς».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είπα και προηγουµένως ότι δεν είναι αυτό το ζήτηµα, να δούµε
δηλαδή αν τα 45 δισεκατοµµύρια ευρώ των µειώσεων στις συντάξεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας συγκρίνονται µε
το λιγότερο από ένα δισεκατοµµύριο ευρώ του νόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι αλχηµείες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είναι κατατεθειµένα.
Το θέµα είναι –και µ’ αυτό θα είναι οι τελικές µου παρατηρήσεις, απλώς το αναφέρω προεισαγωγικά- αν πράγµατι τώρα
έχουµε ένα ασφαλιστικό σύστηµα βιώσιµο και δικαιότερο απ’ ό,τι
προηγουµένως. Γενικότερα, αυτή η τακτική είναι η τακτική τού
κλέφτη στο παζάρι που τον κυνηγάνε και φωνάζει «πιάστε τον,
πιάστε τον», µπας και µπερδέψει κανέναν. Ξέρουµε όµως.
Άκουσα παράλογα πράγµατα. Άκουσα από τον κ. Λοβέρδο, ο
οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος και συνάδελφος, ότι µας παρέδωσαν πλεονάσµατα στο ασφαλιστικό. Αυτό είναι παράλογη τοποθέτηση. Ο κ. Γιαννίτσης ρητά σας έχει πει, αλλά υπάρχει και
στα στοιχεία που καταθέσαµε, ότι παραλάβατε έλλειµµα 6% του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος στο ασφαλιστικό και παραδώσατε 9%.
Δεν πρόκειται να αναφερθώ σε όλες τις ανακρίβειες που ακούστηκαν. Απλώς θα αναφερθώ σε ορισµένες που διαδίδονται και
τροµάζουν τον κόσµο.
Δεν θα κάνουµε την κουτοπονηριά να µη δώσουµε δώδεκα,
αλλά έντεκα συντάξεις. Η δωδέκατη σύνταξη θα καταβληθεί. Η
σύνταξη του Ιανουαρίου θα καταβληθεί την 29η Δεκεµβρίου. Θα
δώσουµε δώδεκα συντάξεις. Ούτε τα µικρά µαγαζιά προστατεύονται µέχρι το 2018. Τα µικρά µαγαζιά προστατεύονται όπως
προστατεύονταν, διότι δεν αλλάξαµε τις συνθήκες υποχρέωσης
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στις πόλεις κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων.
Αναφερθήκατε στην αναλογιστική µελέτη του κ. Βρούτση,
χωρίς να καταλάβετε ότι σας κάρφωσε. Αναφέρθηκε στην αναλογιστική µελέτη του 2013 για νόµο του 2010, που αποδεικνύει
ξεκάθαρα ότι δεν είχε αναλογιστική µελέτη ο νόµος σας, ενώ ο
δικός µας έχει και αναλογιστική µελέτη, η οποία προφανώς θα
κατατεθεί στο Ageing Working Group.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Επικαιροποίηση ήταν εν όψει
εφαρµογής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είχα καταθέσει
την προηγούµενη φορά στα Πρακτικά της Βουλής δήλωση του
κ. Κουτρουµάνη, που έλεγε ότι, πράγµατι, µερικές προκαταρκτικές µελέτες είχαν κατατεθεί το 2010 και ήρθε το 2012 να καταθέσει τις υπόλοιπες.
Προφανώς η δήλωση του κ. Βρούτση να µη µιλάµε για ελλείµατα γιατί θα το καταλάβουν οι ξένοι, δείχνει και την κουτοπονηριά της διαπραγµάτευσης. Να µη µιλάµε επί του πραγµατικού,
αλλά να προσπαθούµε µήπως µπορέσουµε να πείσουµε τους άλλους µε κατασκευασµένα στοιχεία. Δεν γίνεται έτσι η διαπραγµάτευση. Η διαπραγµάτευση προβλέπει πάντοτε αναφορά στον
πραγµατικό.
Ο κ. Βρούτσης έχει πάντοτε και µια κλίση προς την κατασκοπική φαντασία, κρυφή ατζέντα, ότι τάχα κάναµε την προσωπική
διαφορά για να την καταργήσουµε.
Υπενθυµίζω απλώς ότι µας έχει κατηγορήσει ξανά ότι τάχα ο
νόµος στην αρχική εκδοχή δεν γράφτηκε από εµάς, γράφτηκε
από µια γαλλική εταιρεία, µετά ότι δεν γράφτηκε από εµάς, γράφτηκε από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, που όχι µόνο αποµονώθηκε στη διαπραγµάτευση της άνοιξης και έχασε, αλλά που
είναι και ο µοναδικός από τους δανειστές µας που φαίνεται ότι
δεν είναι ικανοποιηµένος µε τον τρόπο µε τον οποίο έκλεισε η
διαπραγµάτευση, ακριβώς γιατί έχουµε ένα δηµόσιο σύστηµα µε
όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, και θέλει να ξανανοίξει την κουβέντα.
Στον συνάδελφο κ. Κατσώτη θα µιλήσω µόνο για το θέµα των
επιστολών και για την υποτιθέµενη ανακρίβεια των στοιχείων. Τα
στοιχεία για τη διαµόρφωση του ύψους των επικουρικών τα
έβαλε η ΗΔΙΚΑ.
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Η ΗΔΙΚΑ είναι εκείνος ο φορέας ο οποίος είναι επιφορτισµένος
να καθορίζει το ύψος των συντάξεων που θα καταβληθούν. Είναι
σχεδόν αδύνατο –λέω το σχεδόν, γιατί πάντοτε σε κάθε ανθρώπινο εγχείρηµα µπορεί να παρεισφρήσει µια περίπτωση λάθουςνα µην είναι τα στοιχεία ακριβή, γιατί αυτός που κατέγραψε το
ποσό, είναι και αυτός που στέλνει και στα ΑΤΜ το ποσό που θα
πληρωθεί.
Ο λόγος για τον οποίο απεστάλησαν οι επιστολές, δεν ήταν
για να εξηγήσουµε, ούτε για να απολογηθούµε ούτε για να κάνουµε προπαγάνδα, όπως µας κατηγορούν. Ήταν για να ξέρει ο
κάθε συνταξιούχος, για πρώτη φορά επίσηµα, σε ποιο ύψος θα
διαµορφωθεί η επικουρική του σύνταξη, γιατί, λόγω των αδυναµιών των υπηρεσιών µας, δεν ήταν δυνατόν να γίνουν όλες οι
αναπροσαρµογές των Ιούνιο, όπως θα έπρεπε. Το θέµα σερνόταν δίνοντας τη δυνατότητα να καλλιεργηθεί αυτή η ατµόσφαιρα
δηλητηριώδους παραπληροφόρησης ότι κάθε φορά είχαµε µια
νέα µείωση, ενώ η ίδια η αναπροσαρµογή των επικουρικών ήταν
–αυτή που αφορά, όπως είπαµε, πολλές φορές λιγότερο από το
10% του συνόλου των συνταξιούχων, διακόσιες σαράντα χιλιάδες άνθρωποι είναι αυτοί, σε έναν πληθυσµό δύο εκατοµµυρίων
εξακοσίων χιλιάδων- που απλώς γινόταν µήνα µε τον µήνα.
Ακριβώς επειδή αυτή η αδυναµία των υπηρεσιών δηµιούργησε
την ανάγκη επιστροφής αναδροµικών, έπρεπε να εξηγηθεί στους
συνταξιούχους ότι αυτό είναι το τελικό ποσό της σύνταξής σας.
Ακόµα και αν υπάρχει τους επόµενους µήνες η ανάγκη να παρακρατηθούν τα αναδροµικά, θα επανέλθει η σύνταξη σε αυτό το
ποσό. Αυτός ήταν ο µοναδικός λόγος για τον οποίο απεστάλησαν
οι επιστολές.
Πριν πάω στο θέµα της βιωσιµότητας, να πω ότι µια από τις
συνεχείς και επαναλαµβανόµενες αιχµές πολλών οµιλητών ήταν
το θέµα της συνέπειας, και της προσωπικής µου και της γενικότερης. Ακούστε, εµείς από την αρχή υποστηρίζαµε ότι το ασφαλιστικό σύστηµα αυτό, το πελατειακό, δεν ήταν δίκαιο και έπρεπε
να επαναθεµελιωθεί, όχι µόνο για τους όρους βιωσιµότητά του
από δηµοσιονοµικής πλευράς, αλλά και από πλευράς δικαιοσύνης.
Δεν θα βρείτε δήλωσή µου ή -επειδή ήµουν ακαδηµαϊκός και
συνεχίζω να είµαι- γραπτά µου που να αναιρούν την προσπάθεια
που κάναµε.
Ακριβώς η δήλωσή µου στο Μαξίµου ήταν ότι δεν θα γίνουν
οριζόντιες µειώσεις και ότι η αναγκαία αναπροσαρµογή του 1%
θα γίνει από την αρχιτεκτονική των συντάξεων. Ακόµα και στις
επικουρικές που επανυπολογίστηκαν, δεν είχαµε οριζόντιες µειώσεις, της τάξης «τόσο» τοις εκατό, πάνω από ένα ύψος, γιατί
ακριβώς αυτό είχε κριθεί αντισυνταγµατικό από το Συµβούλιο
Επικρατείας.
Επειδή αντιλαµβανόµαστε τη δικαιοσύνη και την ισονοµία, όχι
µόνο στο εσωτερικό της κοινωνίας αλλά και διαγενεακά, εφαρµόσαµε τον νέο τρόπο υπολογισµού των νέων συντάξεων και
στις παλιές συντάξεις που ξεπερνούσαν τα 1300 ευρώ ως άθροισµα κύριας και επικουρικής.
Τελειώνω µε αυτό που, πράγµατι, απασχολεί τον µέσο άνθρωπο. Σε αυτό είχαν δίκιο όσοι τοποθετήθηκαν, είτε από την
Αντιπολίτευση είτε από τη δική µας πλευρά.
Γίνεται βιώσιµο το σύστηµα; Από την πλευρά της δικαιοσύνης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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–αναφέροµαι σε αυτά που είπα προηγουµένως- πράγµατι το ποσοστό αναπλήρωσης είναι για τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα
και µεγαλύτερο από αυτό που έδινε ο νόµος Λοβέρδου µε τις περικοπές -για να είµαστε αντικειµενικοί- που ακολούθησαν, αλλά
και αποτελεί δηµόσιο αναδιανεµητικό σύστηµα. Θα βγει όµως;
Και πώς µπορεί να ισχυριζόµαστε ότι θα βγει;
Δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους µπορούµε να υποστηρίξουµε βάσιµα ότι αυτό το ασφαλιστικό είναι βιώσιµο. Ο πρώτος
είναι –τον ανέφερα ήδη στην πρωτοµιλία µου- ότι εξαλείψαµε τις
δοµικές αιτίες που παράγουν τα ελλείµατα –προφανώς αν δεν
έχουµε ανεργία 25%- που είναι η αναντιστοιχία εισφορών-παροχών. Αυτό το πετύχαµε µε την οµογενοποίηση των κανόνων είσπραξης εισφοράς -20% στο πραγµατικό εισόδηµα- και την
αντίστοιχη οµογενοποίηση των κριτηρίων παροχής της σύνταξης. Αυτά πια βρίσκονται σε ισορροπία.
Όµως, έχουµε και πολύ µεγάλο συσσωρευµένο έλλειµα. Γι’
αυτόν τον λόγο ήταν αναγκαία η αναπροσαρµογή του 1% του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.
Προσέξτε, όµως, κάτι που δεν έχει τύχει προσοχής. Με τη διαπραγµάτευση πετύχαµε για το 2016 και το 2017 να πάρουµε 1,7
δισεκατοµµύρια, δηλαδή άλλο 1% του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος, για να τελειώσουµε µε τις «κρυφές» οφειλές, δηλαδή
µε τις συντάξεις και τα εφάπαξ που είναι στην ουρά.
Ακριβώς επειδή θα καταβληθούν και αυτά τα πρόσθετα χρήµατα σε συνδυασµό µε την άνοδο της εισπραξιµότητας και τη
βελτίωση των εσόδων, είναι η πρώτη φορά τα τελευταία είκοσι
χρόνια που το έλλειµµα δεν τείνει να αυξάνει, αλλά να µειώνεται.
Και σε συνδυασµό µε την άνοδο της οικονοµίας ελπίζουµε ότι
πράγµατι θα έχει ο ελληνικός λαός το ασφαλιστικό σύστηµα που
έχει ανάγκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας,
αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα
δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από
το Γυµνάσιο Σκάλας Λακωνίας.
Παιδιά, σας ευχαριστούµε πολύ που ήρθατε στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Απλά µόλις έληξε η σηµερινή µας συνεδρίαση. Να
είστε καλά!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν
5/5/21-10-2016 επίκαιρης επερώτησης µε θέµα «Το ασφαλιστικό
δεν λύνεται µε περικοπές, ψέµατα και προπαγάνδα».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 14.53’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 7
Νοεµβρίου 2016 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

