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Αθήνα, σήµερα στις 14 Δεκεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.11’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν ξεκινήσουµε, θα ήθελα να κάνω δυο ανακοινώσεις προς
το Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθµίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρµοστικές Διατάξεις του ν.387/2016 (Α’ 85)».
Η δεύτερη ανακοίνωση έχει ως εξής:
Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών,
Οικονοµικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθώς και ο
Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατέθεσαν στις 12-122016 σχέδιο νόµου: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων
εισοδηµάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του
ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις». Το ως άνω σχέδιο νόµου έχει
χαρακτηριστεί από την Κυβέρνηση ως επείγον και παραπέµπεται
στις συναρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθµίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρµοστικές Διατάξεις
του ν.4387/2016 (Α’ 85)».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 9-12-2016 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
της αρχής. Στη συνεδρίαση της Πέµπτης 15 Δεκεµβρίου 2016 θα

συζητηθούν τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως
µία ενότητα.
Οι συνάδελφοι θα µπορούν να εγγραφούν ελευθέρως κατά τη
διάρκεια της οµιλίας των δύο γενικών εισηγητών, δηλαδή του κ.
Θραψανιώτη και του κ. Σαλµά. Δεν σας λέω ποια θα είναι η ώρα
λήξης της σηµερινής συνεδρίασης, γιατί αυτό θα είναι συνάρτηση του πόσοι συνάδελφοι θα γραφτούν. Εάν γραφτούν πολλοί,
θα το πάµε τουλάχιστον ένα δωδεκάωρο, δηλαδή µέχρι τις 22.00’
η ώρα. Εάν γραφτούν λιγότεροι, θα τελειώσει η σηµερινή συνεδρίαση σε λιγότερο χρόνο.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν κατατεθεί οι υπουργικές τροπολογίες, τις οποίες έχετε όλοι στα χέρια σας. Δύο εξ αυτών –και µιλώ
για τις υπουργικές τροπολογίες- έχουν ήδη ενσωµατωθεί ως
άρθρα στο νοµοσχέδιο. Εποµένως µένουν οι υπόλοιπες, τις
οποίες θα παρουσιάσουν οι αρµόδιοι Υπουργοί αύριο, αφού θα
συζητηθούν αύριο, για να µη χάνουµε χρόνο σήµερα που θα γίνει
η συζήτηση επί της αρχής.
Ταυτόχρονα, αν θυµάµαι καλά, νοµίζω ότι είναι οκτώ οι βουλευτικές τροπολογίες. Παρακάλεσα την κ. Φωτίου αύριο στην
έναρξη της συνεδρίασης να πει ποιες από τις βουλευτικές τροπολογίες θα κάνει αποδεκτές, ώστε µιλώντας οι συνάδελφοι να
ξέρουν εκ των προτέρων ποιες θα γίνουν δεκτές ή όχι. Η ίδια θα
µιλήσει µόλις ολοκληρωθεί ο κατάλογος των δύο εισηγητών και
των έξι ειδικών αγορητών. Δηλαδή, πριν ξεκινήσει ο κατάλογος
των Βουλευτών και πριν ξεκινήσουν και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, θα µιλήσει η Υπουργός. Βεβαίως, αν υπάρξουν νοµοτεχνικές βελτιώσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ή σήµερα
ή αύριο, κατά τη γνωστή πρακτική θα τις αναγνώσει η κυρία
Υπουργός, θα κατατεθούν στα Πρακτικά, για να σας διανεµηθούν.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη δυνατότητα που µου δίνετε. Δεν έχω να συµπληρώσω σχεδόν τίποτα περισσότερο απ’ αυτά που είπατε στο δεύτερο σκέλος της
τοποθέτησής σας για τις τροπολογίες.
Δεν θα λειτουργήσω και πάλι επαναληπτικά στην κριτική για
το θέµα των τροπολογιών. Υπάρχουν πάνω από δέκα τροπολογίες, κάτι που είναι απαράδεκτο.
Θα ήθελα να θυµίσω κυρίως προς τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, µιλάτε για τις υπουργικές τροπολογίες τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Και για τις βουλευτικές τροπολογίες,
γιατί, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρουµε ποιες θα γίνουν αποδεκτές
και ποιες όχι από την Κυβέρνηση. Έχει ανοίξει πλέον διάπλατα
ένα κανάλι πελατειακών σχέσεων, κύριε Πρόεδρε. Αυτό προ-
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σβάλλει και το Κοινοβούλιο και είναι πρωτοφανές. Αυτό δεν έχει
ιστορικό προηγούµενο, κυρία Υπουργέ, στην ιστορία του Κοινοβουλίου.
Οι βουλευτικές τροπολογίες είναι κοµµάτια νόµου, που σε
συµφωνία –έτσι φαίνεται πλέον- µε το Υπουργείο έρχονται όχι
µόνο σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά σε κάθε νοµοσχέδιο και ανοίγουν ένα πελατειακό σύστηµα σχέσεων µεταξύ κοινωνικών οµάδων και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το ένα κακό για τη
Δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά αυτά να τα
πούµε αύριο στην έναρξη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε! Κλείνω!
Το δεύτερο χειρότερο κακό, κύριε Πρόεδρε –και χτυπώ τον
κώδωνα του κινδύνου- είναι ότι οι βουλευτικές τροπολογίες έρχονται ακοστολόγητες. Δεν περνούν από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους. Έρχονται και επιβαρύνουν το ελληνικό δηµόσιο µε
εκατοντάδες εκατοµµύρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, σας
παρακαλώ, αυτά αύριο, που είναι η µέρα τροπολογιών και άρθρων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είναι γενικό, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σύµφωνοι, αλλά…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι γενικό. Είναι κάτι
πολύ σοβαρό και δεν το κατέχει η οικονοµία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, το κατάλαβα, το καταλάβαµε όλοι!
Παρακαλώ εδώ να κλείσουµε, για να µη χάνουµε χρόνο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό θα το γράψει η ιστορία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, κύριε συνάδελφε, µην κάνουµε τώρα αντιδικία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, σας
παρακαλώ!
Μην ξεκινάµε έτσι τώρα σε ένα νοµοσχέδιο, που, απ’ ό,τι φαίνεται, θα έχει ευρύτερη αποδοχή. Δεν είναι σωστό. Αφήστε το
τώρα!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Αυτό που θέλω να πω µόνο είναι ότι τουλάχιστον οι υπουργικές τροπολογίες -το περιεχόµενο κάποιων
από αυτές εξετέθη χθες- στην Επιτροπή έγιναν ευρέως αποδεκτές από τα περισσότερα κόµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μα, το είπα! Δεν µιλάει για τις δύο υπουργικές.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ναι. Τις άλλες δεν τις έχουµε δει. Κατά
συνέπεια µιλάει σε κενό περιεχοµένου αντικείµενο. Αύριο θα
µπορούσε ίσως να κάνει ο κύριος συνάδελφος οποιαδήποτε τοποθέτηση επί συγκεκριµένου περιεχοµένου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, ας µη χαλάµε το κλίµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι τρεις σπουδαστές και σπουδάστριες και
µια συνοδός Αξιωµατικός από τη Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής.
Καλωσορίσατε στη Βουλή και σας ευχαριστούµε για το εξαιρετικό έργο που επιτελείτε, το οποίο γνωρίζω προσωπικά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Εµµανουήλ Θραψανιώτης.
Από τώρα αρχίζει η εγγραφή των συναδέλφων που θέλουν να
µιλήσουν. Αναφέροµαι στους Βουλευτές και όχι στους ειδικούς
αγορητές, γιατί αυτοί είναι εγγεγραµµένοι από τα κόµµατα,
έχουν σταλεί τα ονόµατά τους.
Ορίστε, κύριε Θραψανιώτη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να πω ότι
είναι λίγο οξύµωρο η πλευρά από δεξιά µου να µιλάει για κοµµατικό και πελατειακό κράτος, όταν το µόνο που µπορεί να θυµηθεί
κανείς είναι οι διορισµοί στα νοσοκοµεία που γινόταν µε το σύστηµα «τέσσερα, τρία, ένα». Όµως, δυστυχώς, το «λέγε λέγε»
είναι απαραίτητο, γιατί έτσι κάτι θα µείνει στο τέλος! Όµως, να
γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι το ψέµα έχει πάντοτε κοντά
ποδάρια!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση δείχνει την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει για
την έξοδο από την κρίση µε την κοινωνία όρθια, µε τη στήριξη
εκείνων που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη.
Με την ίδια λογική δόθηκε και οικονοµική ενίσχυση στους χαµηλοσυνταξιούχους από την υπεραπόδοση των εσόδων. Το ίδιο
ισχύει για την αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, που µε τη συγκινητική και αµέριστη βοήθειά τους προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε την
προσφυγική κρίση.
Στο ίδιο πνεύµα είναι και οι τροπολογίες για τα παραχωρητήρια του ΟΑΕΔ -πρώην ΟΕΚ- στους δικαιούχους των εργατικών
κατοικιών, όπως και η κατάργηση του παράβολου στα ΚΕΠΑ για
τους ανασφάλιστους και τους άπορους, µε την υπεράσπιση των
συντάξεων και των εργασιακών δικαιωµάτων απέναντι στις ιδεοληψίες του ΔΝΤ και όχι µόνο.
Αυτά τα µέτρα αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία σήµερα, που η διαπραγµάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση είναι σε κρίσιµο σηµείο, που πρέπει να επιλέξουµε δρόµο. Αν θα επιλέξουµε τον
δρόµο της µονόπλευρης λιτότητας και της ύφεσης, που φτωχοποίησε την κοινωνία, ή της δίκαιης κατανοµής των βαρών και της
αλληλεγγύης. Οι πιέσεις για τη λάθος κατεύθυνση είναι ισχυρές,
όµως η βούληση της Κυβέρνησης και της κοινωνίας θα αποδειχθούν ισχυρότερες. Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητάµε να ψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο, για να φανεί ότι η Βουλή
µε τη µεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία στηρίζει την προσπάθεια
της κοινωνίας να βγει από την κρίση µε αλληλεγγύη. Θετική
ψήφος σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη στήριξη
στην Κυβέρνηση, σηµατοδοτεί όµως την αναγνώριση της προσπάθειας και των θυσιών της κοινωνίας.
Ο Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής είναι ένα έργο που το ελληνικό κράτος προσπαθεί να
υλοποιήσει τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο Εθνικός Μηχανισµός
αποτέλεσε αντικείµενο διαβούλευσης από το 2012. Προβλέπεται
από την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, µελέτη η
οποία εκπονήθηκε το 2014, επεξεργάστηκε, εξειδικεύτηκε το
δεύτερο εξάµηνο του 2015 και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, για να πάρει την τελική µορφή και την έγκρισή της τον
Ιούνιου του 2016. Αντανακλά δε τις προτεραιότητες και τους στόχους της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού.
Κατά τη σύνταξη του νοµοσχέδιου αναδείχθηκαν αδυναµίες
της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, όπως ο κατακερµατισµός και η επικάλυψη αρµοδιοτήτων, η έλλειψη συντονισµού και
διαφάνειας, καθώς και η απουσία αποτελεσµατικής εποπτείας
των φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα.
Οι αδυναµίες και οι παθογένειες του πολιτικού µας συστήµατος, οι οποίες έχουν σωρευτεί από χρόνια, διαµορφώνουν συνθήκες πολυνοµίας και αναποτελεσµατικότητας, ευνοϊκό κλίµα για
πελατειακές σχέσεις και προνοµιακή µεταχείριση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι οι δεκαεπτά φορείς του κράτους χορηγούν εκατόν είκοσι πέντε προνοιακά επιδόµατα. Με το υπό
συζήτηση σχέδιο νόµου ενοποιούνται και θα πιστοποιούνται
µέσω της ΗΔΙΚΑ.
Το τελικό σχέδιο δράσης εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες και
το ανθρώπινο δυναµικό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χρηµατοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίζοντας 59 εκατοµµύρια
ευρώ.
Η δοµή του Εθνικού Μηχανισµού οργανώνεται σε δύο επίπεδα,
το κυβερνητικό και το αυτοδιοικητικό. Το Κυβερνητικό Συµβούλιο
Κοινωνικής Πολιτικής αποτελεί το συλλογικό όργανο, που λαµ-
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βάνει τις τελικές αποφάσεις που αφορούν τον Εθνικό Μηχανισµό.
Ο κεντρικός πυρήνας του Εθνικού Μηχανισµού είναι η Γενική
Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου, µε τις δύο διευθύνσεις και
µε έξι τµήµατα για την εξυπηρέτηση των σκοπών των προτεινόµενων διατάξεων.
Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων µπορεί να γίνει µε µετάταξη ή µε απόσπαση µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων σε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από φορείς της γενικής κυβέρνησης ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Σε περιφερειακό επίπεδο εντάσσονται οι υπηρεσίες κοινωνικής
µέριµνας και τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης κάθε περιφέρειας. Σε δηµοτικό επίπεδο εντάσσονται οι
κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων και τα κέντρα κοινότητας. Συστήνονται για αυτόν τον σκοπό διακόσια πενήντα τέσσερα κέντρα κοινότητας σε δήµους άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων και
στελεχώνονται µε επτακόσιες πενήντα νέες προσλήψεις µε διαδικασία ΑΣΕΠ.
Καθορίζεται επίσης ο ρόλος των κέντρων κοινότητας ως τοπικού σηµείου αναφοράς και υποδοχής σε κάθε δήµο, µε συνεχή
ενηµέρωση, διαβούλευση και εξυπηρέτηση των πολιτών. Το
Υπουργείο Εργασίας συνεργάζεται µε τα αρµόδια κατά περίπτωση Υπουργεία.
Στο άρθρο 9 γίνεται αναφορά στον ρόλο και τις δράσεις που
θα αναλάβουν τα συναρµόδια Υπουργεία. Παραδείγµατος χάριν,
το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο συνεργάζεται για να δώσει
λύση µε προγράµµατα διευκόλυνσης στην πρόσβαση παιδιών και
ενήλικων ευάλωτων οµάδων στην εκπαίδευση. Την ίδια διευκόλυνση παρέχει το Υπουργείο Πολιτισµού, για ευκολότερη πρόσβαση σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Το Υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών θα είναι αρµόδιο για τη δωρεάν ή µε
µειωµένο κόµιστρο µετακίνηση φοιτητών και πολυτέκνων µε τα
µέσα µαζικής µεταφοράς.
Καθορίζεται επίσης ο τρόπος µε τον οποίο οι αρµόδιες αρχές
θα συνεργάζονται για τον έλεγχο και τη διαχείριση των υπηρεσιακών προγραµµάτων µε τον Εθνικό Μηχανισµό.
Το πληροφοριακό σύστηµα θα λειτουργήσει σε πραγµατικό
χρόνο, αµφίδροµα και µε προστασία των προσωπικών δεδοµένων και περιλαµβάνει τρία µητρώα: το Μητρώο Ωφελούµενων,
όπου καταχωρίζονται τα προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων,
ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.λπ., το Μητρώο Ιδρυµάτων, που
καταχωρίζονται στοιχεία δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων, και το
Μητρώο Κοινωνικών Προγραµµάτων.
Η πρόσβαση των πολιτών στο Εθνικό Γεωπληροφοριακό Σύστηµα γίνεται µε απλό, κατανοητό και εύχρηστο τρόπο, µε προσυµπληρωµένα τα περισσότερα πεδία στην ηλεκτρονική
καρτέλα. Μπορεί να συµπληρωθεί προσωπικά από το σπίτι, είτε
µέσω του Κέντρου Κοινότητας και των κοινωνικών υπηρεσιών
των δήµων στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-pronoia.gr για τον πολίτη.
Έτσι, µε την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού, δηµιουργείται µέσω του Γεωτεχνικού Πληροφοριακού Συστήµατος
ένα ισχυρό εργαλείο, που παρέχει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόµενο να έχει άµεση πρόσβαση στην ενηµέρωση, µε διαφάνεια
και αντικειµενικότητα. Μέσω του Εθνικού Γεωπληροφοριακού
Συστήµατος συλλέγονται και επεξεργάζονται πληροφορίες που
άπτονται αποκλειστικά της κοινωνικής προστασίας και οι εµπλεκόµενοι φορείς που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα
των παραπάνω συστηµάτων οφείλουν να λαµβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα, ώστε να µην παραβιάζεται το απόρρητο.
Προβλέπονται επίσης διοικητικές κυρώσεις και ποινές, σε περίπτωση παραβίασης. Ο έλεγχος και η εποπτεία των πράξεων τόσο
της διοίκησης, σε όλη της βαθµίδα, όσο και των άλλων φορέων,
δηµοσίων και ιδιωτικών, συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης προς όφελος των πολιτών, κατανέµοντας
σωστά και δίκαια τα διαθέσιµα κονδύλια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης επιδιώκεται η αντιµετώπιση ακραίων φαινοµένων
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού σε µονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Ξεκίνησε πιλοτικά σε δεκατρείς δήµους
το 2014, µε αµφιλεγόµενα κριτήρια, από την τότε κυβέρνηση Σα-
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µαρά - Βενιζέλου, συνεχίστηκε το 2016 σε τριάντα δήµους, µε
κριτήρια το ποσοστό ανεργίας, και συνεχίζεται το 2017 µε καθολική εφαρµογή σε ολόκληρη τη χώρα.
Η χρηµατοδότηση ύψους 760 εκατοµµυρίων ευρώ προέρχεται
από τον κρατικό προϋπολογισµό, δίχως να περικόπτονται προνοιακά επιδόµατα που ίσως κάποιοι περίµεναν, γιατί η Κυβέρνηση τεκµηριωµένα απέδειξε ότι δεν µπορεί να υπάρξει περικοπή
από τη στιγµή που το 0,5% του ΑΕΠ, που απαιτείται για να χρηµατοδοτήσει το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, δεν θα µπορούσε να εξοικονοµηθεί από τα πολύ χαµηλά προνοιακά εισοδήµατα, τα οποία να τονίσουµε ότι αποτελούν µόλις το 2,1% του
ΑΕΠ έναντι του 4,1% του µέσου ευρωπαϊκού όρου.
Χαρακτηριστικά του είναι η πλατφόρµα, ώστε ο κάθε ενδιαφερόµενος να µπορεί να διαπιστώνει σε πραγµατικό χρόνο αν µπορεί να ενταχθεί στο σύστηµα ή όχι, µε βάση το τελευταίο
εκκαθαριστικό της εφορίας και τα εισοδηµατικά του κριτήρια το
τελευταίο εξάµηνο. Αν, παραδείγµατος χάριν, κάποιος ωφελούµενος µετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης χάσει τη
δουλειά του και το εισόδηµά του πέσει κάτω από το όριο της
φτώχειας, δηλαδή κάτω από 1.200 ευρώ για το εξάµηνο για µονογονεϊκό νοικοκυριό, µπορεί να απευθυνθεί στα κέντρα κοινότητας και να διαπιστώσει αν µπορεί να υποβάλει αίτηµα.
Το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης δεν αποτελεί απλά µία οικονοµική ενίσχυση για τη καταπολέµηση της ακραίας φτώχειας,
συνοδεύεται από έναν συνδυασµό υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για άτοµα που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναπηρίας,
ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και µε µέτρα προώθησης στην απασχόληση. Συγκεκριµένα, το 10% των ωφελούµενων από το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης θα έχουν τη
δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας µέσω προγραµµάτων του ΟΑΕΔ.
Στις εφαρµοστικές διατάξεις του ν.4387/2016 γίνονται τροποποιήσεις, προσθήκες και προβλέπονται µεταβατικές διατάξεις
για την πιο αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων της λειτουργίας του ΕΦΚΑ.
Με την ψήφιση του ασφαλιστικού νόµου 4387/2016 γίνεται
προσπάθεια για την πραγµατική συγχώνευση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε έναν φορέα, ο οποίος θα λειτουργεί µε
τους ίδιους κανόνες και διαδικασίες για όλους τους πολίτες. Για
αυτόν τον σκοπό συνεργάστηκαν όλοι οι αρµόδιοι φορείς, προκειµένου να αποτυπωθεί ο ενιαίος φορέας, που για πρώτη φορά
δεν αποτελεί µια απλή µεταφορά των επιµέρους ταµείων, αλλά
δηµιουργείται εξαρχής, µε δικές του δοµές, προσαρµοσµένες
στην κατεύθυνση της ίσης µεταχείρισης και της αποτελεσµατικής εξυπηρέτησης των πολιτών.
Προκειµένου να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο οµαλή µετάβαση
στο νέο εγχείρηµα για τους ασφαλισµένους, για τους εργοδότες
αλλά και το προσωπικό, κρίνεται αναγκαίο ένα µεταβατικό στάδιο
µέχρι την επεξεργασία του οργανισµού από το Συµβούλιο της
Επικρατείας και την έναρξη ισχύος του. Κατά το µεσοδιάστηµα
ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης θα λειτουργεί µε ενιαίες υπηρεσίες για τις βασικές λειτουργίες του, διατηρώντας
όµως τις βασικές δοµές των εντασσόµενων ταµείων. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχουν και τις κατάλληλες οδηγίες σε όλα τα
περιφερειακά κέντρα.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης θα λειτουργεί ως ένας και µοναδικός φορέας και
όχι σαν οµπρέλα στις δοµές των εντασσοµένων ταµείων. Από 11-2017, εκτός από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
και Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία λειτουργεί από τον Μάιο
του 2016 και έχει πολύ σηµαντικό ρόλο για την προετοιµασία της
ένταξης των φορέων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης,
διαρθρώνονται και θα λειτουργήσουν άµεσα: η Γενική Διεύθυνση
Εισφορών και Ελέγχου, η Γενική Διεύθυνση Απονοµής Συντάξεων, η Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας, η Γενική
Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης, η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης
Ασφαλισµένων και Εργοδοτών καθώς και η Νοµική Υπηρεσία.
Με µέριµνα του Υπουργείου έχει ξεκινήσει και η εκπαίδευση
του προσωπικού, προκειµένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και να ασκήσουν µε επιτυχία τις νέες
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τους αρµοδιότητες. Παράλληλα, µε την έναρξη ισχύος του οργανισµού του ΕΦΚΑ διατηρούµε τις υπηρεσίες των ταµείων µε
την ίδια δοµή και αρµοδιότητα. Με τον τρόπο αυτόν δεν θα υπάρχει σύγχυση για τους πολίτες, αλλά θα δοθεί χρόνος για την κτηριακή ενοποίηση, την τοποθέτηση του προσωπικού και τη
διευθέτηση των όποιων εκκρεµοτήτων.
Με το άρθρο 59 δίνεται η δυνατότητα από 1-1-2017 στους
ελεύθερους επαγγελµατίες, στους αυτοαπασχολούµενους και
αγρότες να καταβάλλουν µέρος των ασφαλιστικών τους εισφορών και να επιβαρύνονται µε τις νόµιµες προσαυξήσεις µόνο για
το εναποµείναν ποσό που οφείλουν.
Μέχρι τώρα ήταν υποχρεωµένοι να καταβάλλουν ολόκληρες
τις ασφαλιστικές εισφορές, µε τον κίνδυνο να µην µπορούν να
ανταποκριθούν και να µην µπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενηµερότητα. Με τις τροποποιήσεις αυτές διευκολύνονται οι ασφαλισµένοι και συγχρόνως τα ασφαλιστικά ταµεία θα εισπράττουν
τις ασφαλιστικές εισφορές.
Με αυτό το νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση δηµιουργεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα για την αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, που µε τόση σφοδρότητα έπληξε την
κοινωνία µας µε τις πολιτικές των µνηµονίων. Το σύνολο των διατάξεών του αποτελεί τοµή στην κοινωνική πολιτική, ταυτόχρονα
εκσυγχρονίζει, οργανώνει και ρυθµίζει το µεγαλύτερο µέρος του
προνοιακού τοπίου, δηµιουργώντας ξεκάθαρο περιβάλλον για χιλιάδες συµπολίτες µας, των οποίων η πρόσβαση στις κοινωνικές
παροχές απλουστεύεται. Εκτός από την οικονοµική ενίσχυση
αυτών που περισσότερο την έχουν ανάγκη, δηµιουργείται ένα
πλέγµα παρεµβάσεων που βοηθούν στην κοινωνική επανένταξη
αλλά και στην εύκολη και αξιοπρεπή πρόσβαση στο προνοιακό
σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Για αυτούς τους λόγους σάς καλώ να ψηφίσετε το νοµοσχέδιο
µε τη µεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία, για να στείλουµε ένα
ισχυρό µήνυµα αλληλεγγύης στην κοινωνία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο γενικός εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Μάριος Σαλµάς, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας.
Κύριε Σαλµά, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό σχέδιο νόµου που
κατατέθηκε από την Κυβέρνηση είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο
έχει εξήντα πέντε άρθρα σε εκατόν ογδόντα τέσσερις σελίδες
και διαπραγµατεύεται δύο βασικά θέµατα. Το πρώτο είναι ένας
µηχανισµός που θα επιβλέπει, θα εποπτεύει και θα ρυθµίζει την
κοινωνική ένταξη. Το δεύτερο µέρος είναι εφαρµοστικές διατάξεις, για την καλύτερη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Πριν µπω στο σχέδιο νόµου, θα ήθελα να κάνω µερικές πολιτικές παρατηρήσεις, οι οποίες αφορούν τα θέµατα που πραγµατεύεται το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν συζητούµε για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική πολιτική και την αντιµετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισµού και την αντιµετώπιση της ακραίας φτώχειας σε µια περίοδο και σε µια χώρα που περνάει και βιώνει µια
οικονοµική κρίση, που οι άνθρωποι, οι πολίτες αυτής της χώρας
που υπάγονται σε αυτές τις προϋποθέσεις συνεχώς αυξάνουν,
πρέπει να µην ξεχνούµε το γεγονός ότι η κοινωνική πολιτική και
η ευαισθησία και η δυνατότητα του πολιτικού συστήµατος να
ωφελεί αυτές τις κατηγορίες υπήρξε πεδίο πολιτικής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης τα τελευταία χρόνια.
Η σηµερινή Κυβέρνηση είχε βάλει ψηλά στην πολιτική της ιδεολογική τοποθέτηση και συζήτηση τη στήριξη του κοινωνικού
υποτιθέµενου κράτους. Το ερώτηµα που τίθεται εύλογα, πριν
µπούµε στην ουσία του νοµοσχεδίου είναι: Η σηµερινή Κυβέρνηση µπόρεσε να δηµιουργήσει προϋποθέσεις και ευνοϊκότερες
καλύτερες για την κοινωνία; Μείωσε τον αριθµό των φτωχών;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μείωσε τη φτώχεια ή την αύξησε; Περιόρισε τον αριθµό των πολιτών που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας, που υποτίθεται είναι τα 4.500 ευρώ τον χρόνο, ή αύξησε τον αριθµό των
πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας;
Ανεξάρτητα αν γίνεται σε συνθήκες πολιτικής κρίσης, η δοκιµασία της Κυβέρνησης να εφαρµόσει πολιτική, το γεγονός αυτό
δεν την απαλλάσσει, γιατί τα αποτελέσµατα και οι δείκτες της
φτώχειας αλλά και της οικονοµικής της πολιτικής είναι µετρήσιµα. Είναι µετρήσιµα και τα αποτελέσµατα και των µέτρων που
εφήρµοσε αυτή η Κυβέρνηση, προκειµένου να επιτύχει κάποιους
στόχους.
Κανείς δεν αµφισβητεί ότι η Κυβέρνηση αυτή µείωσε συντάξεις, κύριες και επικουρικές. Κανείς δεν αµφισβητεί ότι η Κυβέρνηση µείωσε το ΕΚΑΣ. Όλα αυτά, όταν συνέβησαν, αυτόµατα
µετέφεραν έναν αριθµό του πληθυσµού των πολιτών σε επίπεδα
κάτω από τα όρια της φτώχειας και πολλούς σε επίπεδα ακραίας
φτώχειας. Η Κυβέρνηση πήρε πάρα πολλά µέτρα, αφαιρώντας
πόρους από την κοινωνία είτε µε τη µείωση των κοινωνικών δαπανών, που σας προανέφερα, είτε µε αύξηση της φορολογίας,
τα οποία δυστυχώς δεν έπιασαν τόπο. Αυτό λέγεται «χαµένες θυσίες του ελληνικού λαού». Και η προηγούµενη κυβέρνηση πήρε
µέτρα δύσκολα, αλλά περιόρισε το έλλειµα από 7% και το µηδένισε, επτά ποσοστιαίες µονάδες.
Η Κυβέρνηση πήρε µέτρα 9 δισεκατοµµύρια, 6 δισεκατοµµύρια για το 2015 και το 2016, τα οποία δεν είχαν συντελεστή αποδοτικότητας στον προϋπολογισµό, δεν έπιασαν τόπο, δυστυχώς.
Οι συνταξιούχοι είδαν από τις συντάξεις να χάνονται δισεκατοµµύρια και την ίδια ώρα µόνο ένα δισεκατοµµύριο στον προϋπολογισµό να φαίνεται σαν µείωση των δαπανών. Γιατί; Γιατί
αυτόµατα µεταφέρθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες νέοι συνταξιούχοι στην πλάτη των ασφαλιστικών ταµείων και καλούνται τώρα
οι νεότερες γενιές, µε τις ελαστικές µορφές απασχόλησης, που
εκτοξεύτηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, να πάρουν στην πλάτη
τους, για να πληρωθούν οι συντάξεις. Όσο και αν γίνονται διάφορα τρικ για να συµβεί αυτό, δεν µπορεί να είναι αποδοτικό.
Τι εννοώ τρικ; Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ήταν
ένα τρικ. Γιατί δεν έγιναν τρία ασφαλιστικά ταµεία, κάτι που ζητούσε σύσσωµη η Αξιωµατική Αντιπολίτευση; Γιατί έπρεπε µε
αυτόν τον τρόπο να παρθούν οι εισφορές από τους αυτοαπασχολούµενους και τους γεωργούς, τους αγρότες και να ριχτούν οι
εισφορές αυτές µέσα στο µεγάλο ταµείο µαζί µε τις εισφορές
του ΙΚΑ, για να µπορούν να πληρώνονται οι συντάξεις. Αλλά,
όπως θα πω στη συνέχεια, έγινε και αυτό επιπόλαια και αναποτελεσµατικά.
Εποµένως, αν κανείς θέλει να µοιράσει πλούτο στους φτωχούς, πρέπει πρώτα να τον παραγάγει. Η σηµερινή Κυβέρνηση
δεν µπορεί να παραγάγει πλούτο, γιατί δεν µπορεί να ξεφύγει
από το σπιράλ της ύφεσης και να πάει στην ανάπτυξη. Είπε ο κ.
Ρέγκλινγκ ότι το 2017 µε 2018 θα είµαστε ξανά εκεί που ήµασταν
το 2014 υπό ευνοϊκό άνεµο. Δηλαδή, όλες αυτές οι θυσίες του
ελληνικού λαού πήγαν χαµένες.
Άρα, όταν δεν µπορείς να έχεις θετικό πρόσηµο στην ανάπτυξή σου και όταν έχεις κλείσει τις τράπεζες και δεν µπορείς να
τις ξανανοίξεις και δεν έχεις µπορέσει να δηµιουργήσεις συνθήκες πολιτικής σταθερότητας και συνεργασιών και συναινέσεων,
προφανώς είναι δύσκολο να µπεις σε έναν κύκλο αναπτυξιακό,
πόσω µάλλον δε, όταν είσαι εγκλωβισµένος ιδεολογικά από προκαταλήψεις, όπως εναντίων των αποκρατικοποιήσεων, που πρέπει να τις κάνεις και να εφαρµόσεις πολιτικές, που οι ίδιοι οι
Υπουργοί µέρα µε τη µέρα δηλώνουν ότι «τις εφαρµόζουµε, αλλά
δεν µπορούµε να τις εφαρµόσουµε».
Έτσι, χάνονται επιχειρήσεις του χρυσού στις ΔΕΣΦΑ και η µία
µετά την άλλη ακυρώνονται. Την ίδια ώρα ερχόµαστε να υποστηρίξουµε ότι έχουµε και ένα υποτιθέµενο πλεόνασµα, το οποίο ο
Πρωθυπουργός έδωσε ως µέρισµα κοινωνικό σε ποιους; Στους
συνταξιούχους, για να πει ότι έδωσε τη δέκατη τρίτη σύνταξη.
Ενώ, στην πραγµατικότητα, ποιο είναι το τρικ; Πήραν 850 εκατοµµύρια από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις µέσω του 4%
και 6% παρακράτησης, για να πάνε –υποτίθεται- στον κλάδο
υγείας του ΕΟΠΥΥ. Αλλά ούτε ένα σεντ δεν πήγε στον κλάδο
υγείας του ΕΟΠΥΥ. Ούτε καν τις προβλεπόµενες εισφορές 4 δι-
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σεκατοµµυρίων -4,3 για την ακρίβεια- που έπρεπε να έχει πάρει
ο ΕΟΠΥΥ, δεν πήρε. Εποµένως όλα αυτά τα χρήµατα –τα 850
εκατοµµύρια- τα κράτησε και παρακρατεί κι άλλα 350 εκατοµµύρια από οφειλές µε το 5%, που κάνετε δήθεν για τις υπηρεσίες
που παρέχει το ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ. Έτσι, πηγαίνουµε στο 1,1 δισεκατοµµύριο. Θα κόψετε από του χρόνου κι άλλα 200 εκατοµµύρια από τον ΕΟΠΥΥ. Άρα πάµε στο 1,3 δισεκατοµµύριο.
Ήρθε τώρα να πει ο Πρωθυπουργός ότι «από αυτά θα µοιράσω στους συνταξιούχους». Για να δούµε όµως τον τρόπο, µε
τον οποίο µοιράσατε αυτά τα χρήµατα. Είναι δίκαιος; Είναι σε
αυτούς που πραγµατικά έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη; Όχι. Τα
µοίρασε οριζόντια, σε ανθρώπους που ήδη παίρνουν σύνταξη,
και καλά έκανε. Αλλά, προφανώς, αυτοί που δεν παίρνουν σύνταξη και είναι οι φτωχοί, που παίρνουν µόνο 200 ευρώ –και δεν
είναι όλοι που παίρνουν 200 ευρώ- και που µέχρι τώρα έπαιρναν
συσσίτια, αυτοί δεν πήραν τίποτα από τον Πρωθυπουργό από το
κοινωνικό µέρισµα. Είναι δίκαιο αυτό; Μιλώ σε ανθρώπους που
µεγάλωσαν µε την ιδέα της στήριξης της φτώχειας. Στήριξε τη
φτώχεια ο Πρωθυπουργός µε τον τρόπο που τα µοίρασε; Γιατί
ένας συνταξιούχος, που έπαιρνε 300 ευρώ και τώρα θα πάρει
άλλα 300, µπορεί να έχει δέκα διαµερίσµατα. Ενώ ο φτωχός που
είναι στα συσσίτια και δεν έχει στον ήλιο µοίρα, δεν παίρνει ούτε
ένα σεντ από αυτό το κοινωνικό µέρισµα.
Άρα έχω µια ασκούµενη πολιτική που δεν έχει εξατοµίκευση.
Η πρώτη παρατήρηση εδώ -για να µπω στον µηχανισµό και στα
πρώτα δύο κεφάλαια- είναι ότι αφαιρείται ο όρος κοινωνικής
πρόνοιας εντελώς, ο οποίος όρος σηµαίνει επικουρικότητα του
κράτους. Δηλαδή, το κράτος επιλέγει πού πάει να στηρίξει. Εκεί
που δεν µπορεί ο πολίτης µόνος του να τα βγάλει πέρα. Έρχεται,
δηλαδή, επικουρικά. Δεύτερον, εξατοµίκευση. Δηλαδή, έχω τον
κάθε πολίτη που ξέρω την ανάγκη του και προσπαθώ να τον στηρίξω µε πολιτικές επανένταξης. Και όχι µόνο. Με επιδοµατικές
πολιτικές.
Κυρία Υπουργέ, το νοµοσχέδιο αυτό είναι γενικά προς τη
σωστή κατεύθυνση, ειδικά τα δύο πρώτα κεφάλαια που αφορούν
τον Εθνικό Μηχανισµό Κοινωνικής Ένταξης. Ο Εθνικός Μηχανισµός Κοινωνικής Ένταξης εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική
Κοινωνικής Ένταξης, η οποία ξεκίνησε το 2012, ολοκληρώθηκε
ως σχέδιο τον Δεκέµβριο του 2014, εντάθηκε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και υιοθετήθηκε και θεωρήθηκε αιρεσιµότητα για την
οποιαδήποτε χρηµατοδότηση δράσεων από τα ΠΕΠ το 20142020, που είναι αναγκαία και η συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Εποµένως προφανώς είναι µια
δουλειά που βρήκατε από την προηγούµενη κυβέρνηση και δεν
θα µπορούσαµε να µην την υποστηρίξουµε, παρά τις παρατηρήσεις τις οποίες πρόκειται να σας κάνω και σας έκανα και στην
επιτροπή.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης όπως το ονοµάσατε εσείς-, δηλαδή το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, είναι ένα έργο, µια πρωτοβουλία, που έχει τη σφραγίδα
της προηγούµενης κυβέρνησης, επί Υπουργίας του Γιάννη Βρούτση και, επίσης, ήταν Υφυπουργός ο κ. Κεγκέρογλου. Αυτό ήταν
µια σηµαντική µεταρρύθµιση και σφραγίδα για τη χώρα, το οποίο
µε καθυστέρηση -έστω και αν αλλάξατε το όνοµα-, έρχεστε να
το συνεχίσετε. Ξεκίνησε µε δεκατρείς δήµους, πήγε στους
τριάντα δήµους και τώρα θέλετε να το κάνετε σε όλη την Ελλάδα.
Πρέπει, όµως, να έχετε την πολιτική γενναιότητα να πείτε ότι
το 2015, αντί να δίνετε συσσίτια και επιδόµατα στέγασης, µπορούσατε να έχετε προχωρήσει γρήγορα, χωρίς παλινωδίες, στο
ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα -επιτρέψτε µου, εγώ έτσι θα το
λέω, εφόσον είναι το ίδιο πράγµα-, να µην έχουµε χάσει χρόνο
και να έχουµε περάσει δύο χρόνια της πολιτικής σας και να χρειάζεται τώρα να ακυρωθούν ξανά τα συσσίτια και η κάρτα σίτισης
και στέγασης και να πάµε εκεί από όπου είχαµε ξεκινήσει το
2014.
Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στο πρώτο κεφάλαιο, στον µηχανισµό, υπό την επιφύλαξη της δέσµευσής σας ότι
θα µπορέσετε να το λειτουργήσετε. Δεν θέλω να είµαι επικριτικός ή µίζερος. Μακάρι να το λειτουργήσετε. Είναι όµως πολύπλοκος και καταθέτω στη Βουλή την πολυπλοκότητα του
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σχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάριος Σαλµάς καταθέτει
για τα Πρακτικά σχετικό έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Δηµιουργεί αλληλοεπικαλύψεις, δηµιουργεί δοµές. Στα κέντρα
που έχετε στους δήµους, τα καινούργια τα οποία θα συστήσετε
και τα λέτε κέντρα κοινότητας, προφανώς επειδή θέλετε να πάρετε κάποιους υπαλλήλους που δεν µπορούν οι δήµοι να προσλάβουν στις κοινωνικές υπηρεσίες -είναι πρόγραµµα του ΕΣΠΑ-,
για να πάρετε υπαλλήλους πρέπει να φτιάξετε καινούργιες δοµές.
Δηµιουργείτε τα κέντρα κοινότητας, τα οποία όµως θα είναι µέχρι
το 2020 και µετά θα µείνουν πάλι στον αέρα. Την ίδια στιγµή θα
έχετε κέντρα κοινότητας και κοινωνικές υπηρεσίες του δήµου, δυισµός, δύο υπηρεσίες, µε τις οποίες και πάλι δεν λύνεται το πρόβληµα, γιατί δεν δηµιουργείται «Υπηρεσία µιας Στάσης». Τι είναι
αυτό; Ο πολίτης, που βρίσκεται σε κοινωνικό αποκλεισµό, να πάει
σε µια υπηρεσία και να τελειώσει. Σε αυτήν την υπηρεσία στον
δήµο πάρτε έναν υπάλληλο του ΟΑΕΔ κι έναν υπάλληλο από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία θέλετε να πάει µια και καλή ο άνθρωπος
εκεί και να τελειώσει. Γιατί τώρα τι θα κάνετε; Θα πάει πάλι εκεί,
θα τον στείλει ξανά, όχι η κοινωνική υπηρεσία του δήµου, αλλά θα
τον στείλει το κέντρο κοινότητας στον ΟΑΕΔ, που ο ΟΑΕΔ δεν έχει
καµµία καινούργια πολιτική ένταξης.
Στη θεωρία είµαστε καλοί, να λέµε ότι δεν πρέπει να δίνουµε
200 ευρώ σε αυτόν που είναι κάτω από την ακραία φτώχεια. Πρέπει να τον βοηθήσουµε και να τον επανεντάξουµε στην εργασία.
Αλλά το νοµοσχέδιο δεν προβλέπει ενεργητικές πολιτικές ένταξης. Έχει παθητικές πολιτικές ένταξης, τις επιδοµατικές.
Βεβαίως, αναµφίβολα, για να µην είµαι άδικος, το ότι θα καταγράψετε τα µητρώα των δικαιούχων, των ληπτών προνοιακών
επιδοµάτων, τα επιδοµατικά προγράµµατα και τα προνοιακά
ιδρύµατα, κρατικά και ιδιωτικά, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Είναι θετικό και γι’ αυτό βεβαίως εµείς θα ψηφίσουµε και το
πρώτο κεφάλαιο και το δεύτερο.
Επί της αρχής, θα στηρίξουµε το σχέδιο νόµου, αποδεικνύοντας κάτι το οποίο πρέπει να σας προβληµατίσει και να σας ωριµάσει. Βλέπετε πως η Αντιπολίτευση, µε τόση πολιτική αντιπαράθεση που έχουµε και που έχουµε ζητήσει εκλογές, δεν διστάζουµε σε ένα σχέδιο νόµου που εδράζεται στις αρχές µας, που
είναι συνέχεια των πολιτικών µας, παρά τις αδυναµίες, να έλθουµε και να το ψηφίσουµε επί της αρχής. Γιατί αυτό έχει ανάγκη
ο τόπος. Αυτό είναι στην πράξη πολιτική συνεννόηση, για να
πάµε µπροστά.
Το τρίτο κεφάλαιο δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε, γιατί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης έγινε πρόχειρα. Τι κάνει;
Αυτό που µε δεκάδες σελίδες κάνει -πάνω από εκατό- είναι να
κρατάει τις υπηρεσίες που υπήρχαν στον ΟΓΑ, στο ΕΤΕΑ, στο
ΙΚΑ και στα άλλα ταµεία, πρόχειρα, αποσπασµατικά και γρήγορα
και τις παίρνει αυτούσιες την τελευταία στιγµή.
Δεν σας έκανα κριτική για το κατεπείγον, που από τον Μάιο
αργήσατε να το φέρετε, γιατί δεν κάνουµε εµείς την αντιπαράθεση. Τι κάνετε, όµως; Παίρνετε όλες τις υπηρεσίες, τους αλλάζετε ονόµατα, ταµπέλες και τις κρατάτε. Ό,τι στρεβλό υπήρχε
στο παλιό ασφαλιστικό σύστηµα, δεν διστάσατε να το µεταφέρετε αυτούσιο στον καινούργιο φορέα που φτιάχνετε και είναι
κρίµα, γιατί, αφού τον φτιάχνετε και τον πιστεύετε, φτιάξτε τον
σωστά.
Τι κάναµε εµείς στον ΕΟΠΥΥ, όταν πήραµε τους κλάδους
υγείας και τις υπηρεσίες από τα άλλα ταµεία; Πήραµε τους υπαλλήλους, φτιάξαµε τον οργανισµό του ΕΟΠΥΥ, φτιάξαµε το οργανόγραµµα και τους εντάξαµε εκεί και δούλεψαν όλοι. Ο καθένας
πήγε στην υπηρεσία που χρειάζονταν. Τώρα κρατάτε όπως είναι
του ΟΓΑ και τα περιφερειακά τα ονοµάζετε σε µη µισθωτών, σε
αγροτών του ΙΚΑ. Δεν βγαίνει έτσι αυτό, δεν θα λειτουργήσει.
Την ίδια ώρα αναγνωρίζετε κι εσείς ότι δεν θα λειτουργήσει.
Γιατί; Διότι λέτε στο προτελευταίο άρθρο ότι όλο αυτό που καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε δεν θα ισχύει όταν θα βγει ο
οργανισµός του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Δηλαδή,
σε λίγο καιρό θα κληθούµε, αν το φέρετε µε νόµο, ή δεν θα κληθούµε, αν το φέρετε µε προεδρικό διάταγµα, να έχουµε έναν
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άλλο οργανισµό, που προφανώς δεν θα έχει σχέση µ’ αυτό που
καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε και γι’ αυτό δεν το ψηφίζουµε.
Τα υπόλοιπα θα τα πούµε επί των άρθρων. Ευχαριστώ για την
προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γίνεται γνωστό 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, είκοσι επτά µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί
εκπαιδευτικοί από το 1ο ΕΠΑΛ Καµατερού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Δηµήτριος Κουκούτσης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η οικονοµική κρίση που ξεκίνησε το 2008 στη χώρα µας και
κορυφώθηκε µε την ένταξη της Ελλάδος σε καθεστώς επιτήρησης από τους διεθνείς τοκογλύφους δεν έχει σταµατηµό. Παρά
τις ελπίδες που χρησιµοποιήσατε στη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου και που τελικά σάς έφεραν στη διακυβέρνηση, διαπιστώνουµε καθηµερινά την ανηµποριά σας να σταθείτε στον Έλληνα πολίτη.
Φέρνετε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά τι είναι;
Είναι η παραδοχή της ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα µας. Μια
απλή µελέτη των στατιστικών στοιχείων αρκεί, για να καταδείξει
πόσο ατελέσφορη είναι η οικονοµική και κοινωνική σας πολιτική.
Με ποσοστό 46,1% της ανεργίας στους νέους µέχρι είκοσι τεσσάρων ετών και σχεδόν το 1/3 του πληθυσµού, του ανθρώπινου
δυναµικού χωρίς εργασία, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι τα πράγµατα είναι µαύρα,
όπως λέει και ο θυµόσοφος λαός µας. Άλλωστε, τα ποσοστά που
σας δίνουν οι πρόσφατες δηµοσκοπήσεις είναι χαρακτηριστικά
της έλλειψης εµπιστοσύνης του λαού µας. Τώρα, αν αυτή την εµπιστοσύνη την παίρνει η Αντιπολίτευση, αυτό είναι µια άλλη κουβέντα, αλλά κανένας δεν επιθυµεί εκλογές και ας φωνάζουν όλοι
για εκλογές.
Το ζήτηµα τώρα είναι ότι το όριο της φτώχειας, σύµφωνα µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στο 60% του µέσου εισοδήµατος
µιας χώρας, δηλαδή αποδέχεστε εµµέσως, πλην σαφώς, ότι το
µέσο εισόδηµα στην Ελλάδα σήµερα κυµαίνεται πάνω-κάτω στα
700 περίπου ευρώ και αυτό µε πολύ αισιόδοξες προβλέψεις και
µε πολλή δηµιουργική λογιστική. Αν, δηλαδή, το µέσο εισόδηµα
µειωθεί περαιτέρω, κάτι που δεν αποκλείεται, τότε το όριο της
φτώχειας θα πέσει ακόµα παρακάτω και θα είναι και αποδεκτό.
Είναι ένας ορισµός έξω από την πραγµατικότητα.
Βέβαια, υπάρχει αυτό το «γυάλινο» που χτίζεται γύρω γύρω µε
την «ανάπτυξη», την «παραγωγικότητα», την «ενίσχυση της απασχόλησης» και µε άλλες έννοιες, τις οποίες τραβάτε από δω,
τραβάτε από κει, χωρίς να ξέρετε στην πράξη τι σηµαίνει αυτό
το 60%, τι πραγµατικά σηµαίνει για τον κόσµο µας, για τους Έλληνες πολίτες να ζουν µε 300, µε 384, µε 400, µε 500 και µε 600
ευρώ, τι σηµαίνει όταν τρέχουν οι λογαριασµοί, όταν υπάρχουν
υποχρεώσεις, όταν υπάρχουν χρέη, όταν υπάρχουν παιδιά, να
προσπαθείς να τα βγάλεις πέρα, να έχεις βασικές ανάγκες και
να µην µπορείς να τις εκπληρώσεις. Τι πραγµατικά σηµαίνει να
στέκεσαι στην ουρά του ΟΑΕΔ για αυτά τα λεφτά, στα προγράµµατα ενίσχυσης της απασχόλησης, που θα σε βγάλουν για κανένα πεντάµηνο από τη µιζέρια σου και µετά θα σε ξαναρίξουν
µέσα για να επανέλθεις στην αρχική σου κατάσταση;
Σε τελική ανάλυση, ποιος και πώς ορίζει τη φτώχεια; Προφανέστατα όχι οι φτωχοί. Είναι οι τελευταίοι. Όχι εκείνοι που ζουν
την καθηµερινότητα, αυτοί που θέλουν να εξασφαλίσουν µια
στέγη στο παιδί τους, τα στοιχειώδη για τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, τους αγαπηµένους τους ανθρώπους. Γιατί η φτώχεια δεν είναι µόνο να µην έχεις να φας. Φτώχεια δεν είναι µόνο
να µην έχεις να ντυθείς. Φτώχεια είναι να µην µπορείς να καλέσεις έναν φίλο σου στο σπίτι ή να µη βγεις για καφέ. Φτώχεια
είναι να µην µπορείς να δώσεις στο παιδί σου να πάει στο σχο-
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λείο, φτώχεια είναι να µην πας διακοπές για να ξεκουραστείς.
Τώρα θα µου πείτε ότι τους πήραµε τις δουλειές, να τους στέλνουµε και διακοπές; Σε αυτό έχει δίκιο. Από τι να ξεκουραστούν
και οι άνθρωποι σήµερα; Η ψυχή τους το ξέρει.
Φτώχεια είναι να κοιµάσαι µε ένα βάρος το βράδυ στο σπίτι
σου και να πηγαίνεις να ανοίγεις την πόρτα του µαγαζιού σου και
να είσαι βουρκωµένος. Φτώχεια είναι να απασχολείσαι σε δουλειές που µε τα προσόντα που έχεις δεν φανταζόσουν ποτέ ότι
θα απασχοληθείς. Να νιώθεις καθηµερινά λιγότερο άνθρωπος
στην επιβίωσή σου, στην καθηµερινότητά σου. Να καταρρακώνεται η αξιοπρέπειά σου. Αυτή είναι η φτώχεια. Και δεν χρειάζεται να παίρνεις 384 ευρώ. Και µε περισσότερα πάλι το ίδιο είναι.
Όµως, όλα αυτά µάς τα περνούν σαν να είναι κανονικά, σαν
να υπάρχει µια κανονικότητα. Δεν πρέπει να τα αµφισβητούµε.
Πρέπει να τα δεχτούµε αδιαµαρτύρητα. Το σφίξιµο στον λαιµό,
η απανθρωπιά, η καθηµερινότητα, η θηλιά να είναι µονόδροµος.
Να είµαστε δούλοι. Αυτό µάς το περνάνε σαν κάτι το νορµάλ,
κάτι το κανονικό.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, η µεγάλη άνοδος της ανεργίας
σε συνδυασµό µε τα κενά του συστήµατος κοινωνικής προστασίας έχουν αυξήσει τη φτώχεια στην Ελλάδα. Πόση ακριβώς είναι
δεν το ξέρουµε και έχει µεταβληθεί –όπως είπαµε- τα τελευταία
χρόνια. Έχει αυξηθεί όχι µόνο επειδή η κρίση είναι βαθιά και παρατεταµένη, αλλά επειδή –και πραγµατικά το Υπουργείο εδώ έχει
ένα δίκιο- δεν υπήρχε ένας σοβαρός µηχανισµός για να βοηθήσει
τα εισοδήµατα των φτωχών και των ανέργων.
Αλλά αυτά που δίνουν τώρα είναι ψίχουλα, στην κυριολεξία. Ο
παραδοσιακός υποβιβασµός της πρόνοιας σε φτωχό συγγενή
του κοινωνικού κράτους είναι µαρασµός. Πάντοτε οποιοδήποτε
σοβαρό κράτος είχε ένα δίχτυ ασφαλείας για αυτούς που υποφέρουν, για τους φτωχούς, πράγµα που δεν υπήρξε ποτέ εδώ.
Δεν έχουν περάσει πολλές ηµέρες από τότε που ο Πρωθυπουργός της χώρας έκανε ένα διάγγελµα, που εξαγγέλλει την
ψήφιση µέτρων δυνάµει του παρόντος σχέδιου νόµου, για την
ανακούφιση δήθεν των συνταξιούχων που λαµβάνουν σύνταξη
έως και 850 ευρώ. Ειδικότερα, εξ όσων προκύπτουν από το διάγγελµα του Πρωθυπουργού, η χορήγηση του οικονοµικού βοηθήµατος θα δίδεται και θα διανέµεται αντισυµµετρικά. Δηλαδή, όσο
περισσότερη είναι η σύνταξη τόσο µικρότερο θα είναι το βοήθηµα. Συνολικά µιλούµε για 630 εκατοµµύρια ευρώ.
Με αυτά τα ψίχουλα, λοιπόν, θα σώσετε τους κατατρεγµένους
συνταξιούχους από τις πολιτικές λιτότητας που εξυπηρετείτε;
Με αυτά θα λύσετε τα προβλήµατά τους; Τώρα θα µου πείτε ότι
και οι άλλοι το είχαν πιθανότατα και δεν το έδωσαν. Δίκιο έχετε
σε αυτό. Αλλά λύνουµε έτσι προβλήµατα; Αυτό είναι ασπιρίνη για
τον καρκίνο –το είπαµε. Είναι προφανές ότι δεν λύνονται.
Δυστυχώς, όµως, προσπαθείτε να τους κοροϊδέψετε για άλλη
µια φορά, για λόγους καθαρά ψηφοθηρικούς. Άλλοι λένε ότι θέλετε να πάτε σε εκλογές και άλλοι ότι δεν θέλετε να πάτε. Παίζουµε έτσι στις πλάτες του φτωχού κόσµου;
Φέρνετε µε τη µορφή του επείγοντος το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο τιτλοφορείται µε έναν ποµπώδη τίτλο: «Εθνικός
Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθµίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρµοστικές Διατάξεις του ν.4387/2016 (Α’ 85)».
Έχει εξήντα πέντε άρθρα. Στα είκοσι δυο άρθρα προβλέπεται
η σύσταση του Εθνικού Μηχανισµού και τα υπόλοιπα -τα τελευταία- είναι ουσιαστικά η επικαιροποίηση του νόµου Κατρούγκαλου 4387/2016, ώστε να διευκολυνθεί η µετάβαση από το παλαιό
στο νέο ασφαλιστικό καθεστώς.
Εκτός των άλλων «αρετών» σας, είστε και πονηρούληδες. Με
µια φαινοµενικά θετική ρύθµιση ανοίγουµε ένα νοµοσχέδιο, αλλά
κλείνει µε τη νοµοθετική συµµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος που εσείς συµφωνείτε και συντάσσετε κατά τη διάρκεια
των συναντήσεών σας στο «Χίλτον» µε τους εταίρους µας, να
τους πω έτσι. Οπότε, περιµένετε έναν νόµο που τον καταγγείλαµε, να έρθουµε τώρα εδώ να τον συζητήσουµε, επειδή έχει κάποιες ατέλειες κατ’ εσάς και θέλετε να τις µαζέψετε;
Είναι απαραίτητο να αναφέρουµε ότι το παρόν αποτελεί προϊόν µελέτης που άρχισε να εκπονείται κατά το έτος 2014, όταν
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στη θέση σας βρίσκονταν οι µνηµονιακές κυβερνήσεις που εσείς,
ως ακραιφνείς αντιµνηµονιακοί, µαχόσασταν σθεναρά. Να τώρα
που έρχεστε να συνεχίσετε το έργο τους.
Η µελέτη που προβλέπει τη σύσταση του Εθνικού Μηχανισµού
ονοµάστηκε Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη. Οι
τρεις, δε, πυλώνες της εφαρµογής αφορούν την καταπολέµηση
της φτώχειας, την πρόληψη και καταπολέµηση του αποκλεισµού
των παιδιών και την προώθηση της ένταξης.
Πρέπει να σηµειώσουµε, δε, ότι αυτό είναι κοινοτική δέσµευση
-η ψήφιση του παρόντος εννοώ. Συνεπώς µην κοροϊδεύετε τους
Έλληνες πολίτες ότι παίρνετε δήθεν νοµοθετικές πρωτοβουλίες
για την ανακούφισή τους. Είναι σαφές ότι υποχρεούστε να νοµοθετείτε σύµφωνα µε τις αποφάσεις των θεσµικών οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μετά την πρώτη ανάγνωση των άρθρων των κεφαλαίων Α’ και
Β’ του νοµοσχεδίου, γίνεται η διαπίστωση ότι είναι πλέον αδιαµφισβήτητη η ευρεία παραδοχή για την ύπαρξη της ανθρωπιστικής κρίσης, που είναι αποτέλεσµα της εξοντωτικής οικονοµικής
πολιτικής και της εισροής εκατοµµυρίων λαθροµεταναστών και
προσφύγων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς αυτή
η πολιτική συνεχίζεται και τα αποτελέσµατά της είναι καταστροφικά, το βλέπουµε όλοι.
Διαπιστώνουµε, επίσης, ότι η σύσταση του Εθνικού Μηχανισµού και των Διευθύνσεων για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέµηση της φτώχειας είναι αναγκαία για την απορρόφηση
οικονοµικών πόρων που προέρχονται από τις κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις. Ως εκ τούτου, συστήνετε έναν εθνικό µηχανισµό που
τελικά δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από την αναγκαία θεσµική κατοχύρωση της Κυβέρνησης, ώστε να τραβάει κοινοτικά κονδύλια
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά επιχειρείτε να βαπτίσετε αυτή την νοµοθετική παρέµβαση ως απόδειξη του ανθρωπισµού σας και της ανθρωπιστικής, κοινωνικής πολιτικής σας.
Στο τρίτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου προκύπτει η επικαιροποίηση του νόµου Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό. Όλοι θα ενθυµούνται, εδώ, σε αυτή την Αίθουσα τις αντιδράσεις που είχε
προκαλέσει στο ευρύτερο εργασιακό φάσµα η ψήφισή του. Οι
µεγαλύτεροι επιστηµονικοί φορείς απεργούσαν επί µήνες µη
αποδεχόµενοι την ταφόπλακα που έθετε ο νόµος αυτός στο
επαγγελµατικό τους µέλλον. Οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι,
είδαν τις αποδοχές τους να συρρικνώνονται και τις εισφορές
τους να αυξάνονται. Και φέρνετε αυτό το νοµοσχέδιο µε δήθεν
ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη.
Τα συµπεράσµατά του ήδη τα έχει εξαγάγει ο Έλληνας πολίτης για την ικανότητά σας, ώστε να τον ανακουφίσετε. Όταν
ακούει αυτή τη λέξη ανατριχιάζει. Δεν χρειάζεται περαιτέρω νοµοθέτηση για εξυπηρέτηση πολιτικών συµφερόντων ούτε σας πιστεύει όταν λέτε ότι προτίθεστε να στηρίξετε τις ευπαθείς
οµάδες. Όλοι οι Έλληνες είναι ευπαθής οµάδα αυτή τη στιγµή,
όλοι µαζί. Σας επιβεβαιώνουµε ότι η πλειονότητα του ελληνικού
πληθυσµού αποτελεί κοινωνική οµάδα ευπαθέστατη και οι πολιτικές που επιλέγετε της δυσχεραίνουν ακόµα πιο πολύ τη ζωή.
Οφείλετε να αναθεωρήσετε το συντοµότερο δυνατό. Σε διαφορετική περίπτωση, η Κυβέρνησή σας µόνο δεινά θα φέρει στην
ελληνική κοινωνία. Για την καταπολέµηση της φτώχειας δεν φτάνουν διαρθρωτικές αλλαγές, ένα νέο παραγωγικό µοντέλο ή µια
εκπαιδευτική ή οποιαδήποτε άλλη µεταρρύθµιση σε οποιονδήποτε τοµέα.
Αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία µιας µεσοπρόθεσµης πολιτικής, κατ’ εµάς, για την καταπολέµηση της γενικότερης οικονοµικής δυσπραγίας, της ανεργίας που την προκαλεί και την ανάδειξη του παραγόµενου πλούτου. Εν τω µεταξύ οι άνθρωποι που
βρίσκονται ήδη κάτω από το όριο της ακραίας φτώχειας χρειάζονται στήριξη άµεσα, χρειάζονται στήριξη τώρα, άµεσα αυτή
τη στιγµή!
Σε αυτό εδώ το νοµοσχέδιο οι θετικές διατάξεις είναι ελάχιστες. Θα αναφερθούµε εκτενέστερα στη συζήτηση επί των άρθρων. Θα καταψηφίσουµε το σχέδιο νόµου επί της αρχής,
δεδοµένου ότι πρόκειται για ένα αµιγώς µνηµονιακό νοµοσχέδιο
και έρχεται στο κάτω–κάτω της γραφής σε πλήρη αντίθεση µε
τις ιδέες µας, µε την πίστη µας, µε τη στάση ζωής µας σε εθνικό,
κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο.
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Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κύριε
Κουκούτση.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου από
την Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα νοµοσχέδιο το
οποίο, όπως φαίνεται, θα τύχει ευρύτερης αποδοχής.
Ωστόσο, είµαι υποχρεωµένη να ξεκινήσω από τα γενικά. Το περιβάλλον στο οποίο συζητείται αυτό το νοµοσχέδιο είναι ζοφερό.
Η αξιολόγηση καρκινοβατεί από εµπόδιο σε εµπόδιο, από κρίση
σε κρίση. Οι δήθεν διαπραγµατευτές της Κυβέρνησης της δήθεν
Αριστεράς που υποθήκευσαν την περιουσία του ελληνικού λαού
για ενενήντα εννέα χρόνια στο υπερταµείο δηλώνουν αδυναµία.
Έχασε ο κ. Τσίπρας δύο στα δύο, κέρδισε ο άξονας Σόιµπλε Τόµσεν δύο στα δύο.
Αυτό που φαίνεται είναι ότι όχι µόνο οι ρυθµίσεις για το χρέος
είναι πενιχρές και θα ενεργοποιηθούν µετά από είκοσι πέντε χρόνια, αλλά ότι την ίδια ώρα έχετε δεχτεί τον κόφτη, άλλο αν δεν
θέλετε να ονοµαστικοποιηθούν τα µέτρα -γνωρίζουµε σε ποιων
τα κεφάλια θα πέσει ο κόφτης- και βεβαίως έχετε αποδεχθεί
µέχρι το 2021 µη επιτεύξιµα πλεονάσµατα. Μπροστά σε αυτά
που έρχονται, ο βαρύτατος προϋπολογισµός του 2017, που ψηφίσατε πρόσφατα, φαντάζει και αυτός λιγότερο βαρύς.
Ας θυµηθούµε, όµως, λίγο το περιβάλλον και τι ψηφίσαµε
προχθές, τι ψηφίσατε εσείς, δηλαδή. Ψηφίσατε, επιπλέον, 2,4 δισεκατοµµύρια βάρη, περικοπές και φόρους στις πλάτες όλων
που έχουν µέχρι στιγµής, στη διετία σας και µόνο, υποστεί 7,2
δισεκατοµµύρια µέτρα, βάρη -αυτό ψηφίσατε- εκ των οποίων 1,6
δισεκατοµµύριο ήταν -και είναι- ψηφισµένα µέτρα, βάρη σε συνταξιούχους και ασφαλισµένους, εκ των οποίων τα 750 εκατοµµύρια σε συνταξιούχους, κύριε Υφυπουργέ της Κοινωνικής
Ασφάλισης, µεταξύ των οποίων είναι η κατάργηση του ΕΚΑΣ, τα
κοψίµατα στις επικουρικές, οι περιορισµοί στα µερίσµατα του
Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων, οι συντάξεις χηρείας
και πάει λέγοντας.
Μέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται η περίφηµη τροπολογία
της δήθεν -και αυτό είναι ψέµα- «δέκατης τρίτης σύνταξης» του
κυρίου Πρωθυπουργού, η οποία δεν είναι προφανώς σύνταξη,
ήθελε να την ονοµάσει έτσι. Παίρνετε άριστα στα «βαφτίσια»,
άριστα στις ονοµασίες. Ήρθε, λοιπόν, µε τη µορφή τροπολογίας
αυτή η δέκατη τρίτη σύνταξη, που δεν είναι σύνταξη, αλλά ένα
επίδοµα κατά µέσο όρο 380 ευρώ. Συνολικά τα 617 εκατοµµύρια
διανέµονται σε ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους και κατά µέσο όρο εκεί πάει αυτό το ποσό και κατανέµεται
ανάλογα, κατά όσα µας έχετε δώσει.
Αυτό, λοιπόν, το ποσό εµείς δεν θα το καταψηφίσουµε -όµως
δεν είναι εκεί το θέµα-, γιατί δεν θα σας µοιάσουµε. Διότι, όταν
το 2014 δόθηκαν χρήµατα και σε συνταξιούχους και σε ανέργους
και σε αρκετές κατηγορίες πολιτών, εσείς λοιδορούσατε, καγχάζατε και µάλιστα βγαίνατε και λέγατε ότι δεν είναι πλεόνασµα,
αλλά κρυφό έλλειµµα, γιατί υπάρχει 1 δισεκατοµµύριο ληξιπρόθεσµα.
Πόσα ληξιπρόθεσµα υπάρχουν τώρα; Σας απαντώ µε τα δικά
σας επιχειρήµατα. Όµως, δεν θα σας µοιάσω στη συµπεριφορά,
γιατί θα το ψηφίσω αυτό το πενιχρό επίδοµα που δίνετε στους
συνταξιούχους.
Πόση είναι η αύξηση των ληξιπρόθεσµων µεταξύ 2014 και
2016; Είναι 60%! Πόση είναι η αύξηση των επιστροφών φόρου
σε πολίτες µεταξύ 2014 και 2016; Είναι 100%! Το λέω επειδή
εσείς µιλούσατε για κρυφά ελλείµµατα. Αυτά να τα θυµόµαστε!
Βεβαίως, εκτός από αυτή την τροπολογία του επιδόµατος
υπάρχει και µια άλλη τροπολογία, την οποία αναφέρω τώρα
επειδή είναι γενικού χαρακτήρα, κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριε
Υπουργέ. Πρόκειται για την τροπολογία που καταθέσαµε οι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ -και
παρακαλώ όλες τις πτέρυγες της Βουλής να πάρουν θέση-, µε
την οποία ζητούµε να επανέλθει στα 1.500 ευρώ το ακατάσχετο
των προσωπικών λογαριασµών και να προστατευτούν τα αναπη-

3316

ρικά, τα προνοιακά και τα πάσης φύσεως οικονοµικά επιδόµατα
σε πολίτες ή οµάδες πολιτών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως και τα επιδόµατα του ΕΛΓΑ ή τα επιδόµατα
ΠΣΕΑ.
Αυτό, κυρία Υπουργέ -και παρακαλώ και εσάς και τους συναδέλφους σας στο οικονοµικό επιτελείο να το δείτε πολύ καλάδεν είναι ούτε παροχολογία ούτε λαϊκίστικο. Είναι να επανέλθει
η κατάσταση εκεί που ήταν. Είναι µια ανάσα στους πολίτες και
είναι µια σηµαντική ανάσα στους αναπήρους, στους έχοντες δικαίωµα προνοιακών επιδοµάτων.
Εσείς τα χειρίζεστε, κυρία Φωτίου, και σας παρακαλώ θερµά
να στηρίξετε την τροπολογία µας ως αρµόδια Υπουργός ή να φέρετε και κάποιες βελτιώσεις σε αυτήν, αρκεί όµως να έχουµε τη
θετική σας γνώµη. Γιατί αυτή η τροπολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι µπορεί να είναι µια ουσιαστική ανάσα
στους πολίτες.
Βεβαίως, καλό θα ήταν αυτό που δόθηκε από τον Πρωθυπουργό να πάει και σε άλλες κατηγορίες, όπως οι µονογονεϊκές
οικογένειες και οι άνεργοι. Θα πρέπει κάποια στιγµή να συζητήσουµε –και έχω προκαλέσει και παρακαλέσει τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων - να γίνει µια ειδική συζήτηση
για τη µέριµνα των ανέργων.
Περνάω τώρα στον κατ’ εξοχήν κορµό του νοµοσχεδίου που
δεν είναι άλλος από τον Εθνικό Μηχανισµό Κοινωνικής Ένταξης.
Θα ήµασταν τουλάχιστον υποκριτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν δεν ψηφίζαµε αυτές τις διατάξεις, µια που πρόκειται για
διατάξεις που επεξεργαστήκαµε όταν ο Βασίλειος Κεγκέρογλου
ήταν στο Υπουργείο Εργασίας. Τις επεξεργάστηκε, τις συζήτησε
µε τους εταίρους µας και εν όψει του ΕΣΠΑ και εν όψει της ευρύτερης τότε διαπραγµάτευσης και τον Δεκέµβριο του 2014
αυτές οι διατάξεις του µηχανισµού στήριξης έτυχαν της θετικής
γνώµης.
Έρχονται τώρα υπό τη µορφή νοµοσχεδίου και βεβαίως είναι
θετική η προσπάθεια να υπάρξει εφαρµογή. Ακούσαµε χθες την
κυρία Υπουργό να λέει ότι στο στάδιο της εφαρµογής θα υπάρξει
η δυνατότητα να λειτουργήσουν όλα τα ηλεκτρονικά συστήµατα,
έτσι ώστε πραγµατικά να πηγαίνει το επίδοµα σε αυτούς που το
έχουν ανάγκη.
Δεν θα σταθώ σε αυτό που είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, το
«εµείς το είχαµε εφαρµόσει», γιατί είχε ξεκινήσει, ξέρετε, και το
κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης, που είναι το δεύτερο µεγάλο
σηµείο που θέλουµε να στηρίξουµε στο νοµοσχέδιο, που λεγόταν τότε ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Το ίδιο πράγµα είναι.
Είχε όµως, λέει, λάθος κριτήρια. Εντάξει! Καταλαβαίνω ότι πρέπει να δικαιολογήσετε κάπως αυτή τη δίχρονη καθυστέρηση, λέγοντας ότι είχε λάθος κριτήρια. Είχαν γίνει αποδεκτά. Δεν είναι
εκεί το θέµα. Εµείς θα στηρίξουµε αυτές τις διατάξεις, αλλά βεβαίως θα επισηµάνουµε και ορισµένα πράγµατα.
Κυρία Υπουργέ, οι διατάξεις που φέρνετε οργανωτικά για το
Υπουργείο σας µε την ενοποίηση του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, που ήταν στο Υπουργείο Εργασίας, και του Τµήµατος
Πρόνοιας που ήταν στο Υπουργείο Υγείας και πήγε στο άλλο
Υπουργείο επί άλλης κυβέρνησης, είναι θετικές. Ωστόσο, θέλω
να σας επισηµάνω στα άρθρα 7 και 8 µια διάταξη που έχετε και
στα δύο άρθρα, η οποία είναι ρουσφετολογική, εάν δεν την αλλάξετε και σας καλώ να την αλλάξετε.
Διότι βεβαίως χρειάζεται η στήριξη αυτού του µηχανισµού από
κάποιο προσωπικό που θα έρθει επιπλέον. Πρέπει να έρθει γρήγορα και δεν µπορεί να περιµένει το µόνιµο προσωπικό.
Όµως, βάζετε χωρίς κανέναν αριθµητικό περιορισµό και χωρίς
κανένα κριτήριο ατοµικές συµβάσεις µε απόφαση Υπουργού,
που µέσα στο νοµοσχέδιο αυτή η απόφαση του Υπουργού δεν
προκαθορίζεται µε ποια κριτήρια θα δοθεί, πώς θα αποφασίσει.
Εγώ είµαι σίγουρη ότι θα κάνετε το καλύτερο. Ο διάδοχός σας ή
η διάδοχός σας τι θα κάνει; Ξέρω, θα έρθετε εδώ και θα πείτε
ότι θα πάρετε τους άξιους και τους ικανούς. Παρ’ όλα αυτά κι
επειδή υπάρχουν και φαινόµενα και οικογενειοκρατίας και νεποτισµού στην Κυβέρνησή σας ουκ ολίγα, θα σας πω ότι αυτό δεν
µου φτάνει, ακόµα κι αν µε διαβεβαιώσετε ότι θα πάρετε τους
καλύτερους.
Βάλτε, λοιπόν, για παράδειγµα, κριτήρια αντίστοιχα µε αυτά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των προσλήψεων στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, στη «ΜΟΔ Α.Ε.». Είναι µια πρόταση. Είµαι σίγουρη ότι αν καθίσουµε κάτω µπορούµε να βρούµε
κι άλλες προτάσεις. Αυτοπεριοριστείτε και περιορίστε και τον
διάδοχό σας ή τη διάδοχό σας, γιατί έχουµε δηµοκρατία και αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Αυτή, λοιπόν, η διάταξη δεν µπορεί να
µείνει έτσι όπως έχει. Θα καταψηφίσουµε το άρθρο, αν µείνει
έτσι όπως έχει. Θέλω να καλέσω για την αλλαγή της.
Τώρα, στον λίγο χρόνο που µου µένει, θέλω να ασχοληθώ µε
τις διατάξεις του τρίτου κεφαλαίου. Τα ακούσαµε και χθες από
τους εκπροσώπους των εργαζοµένων τόσο στο ΙΚΑ όσο και στα
υπόλοιπα ασφαλιστικά ταµεία. Την κατάσταση την περιέγραψε
πολύ σωστά ένας απ’ αυτούς ως διοικητικό χάος.
Ο προηγούµενος Υπουργός, ο κ. Κατρούγκαλος, είχε πάρει τα
κανάλια, κατά την προσφιλή του συνήθεια, κι έλεγε ότι οι διατάξεις αυτές θα εφαρµοστούν και θα είναι έτοιµος. Και άκουσα
χθες κι εσάς, κύριε Πετρόπουλε και πολλούς συναδέλφους από
τη Συµπολίτευση να λένε ότι για πρώτη φορά θα είναι ενιαίοι οι
κανόνες.
Ο νόµος Λοβέρδου -Κουτρουµάνη ξεχάσατε ότι είχε θεσπίσει
ενιαίους κανόνες; Όµως, βεβαίως, αφού ήταν νόµος των προηγούµενων, των µνηµονιακών, οι του τρίτου και τέταρτου και πέµπτου και έκτου µνηµονίου πώς θα τον εφάρµοζαν; Αυτοί είναι
µνηµονιακότεροι από εµάς, οπότε έπρεπε να φέρουν έναν µνηµονιακότερο νόµο. Κι εκείνος ενιαίους κανόνες ρύθµιζε –θυµίζω- κι
εκείνος για µορφή εθνικής σύνταξης έλεγε, για εθνική και αναλογική σύνταξη. Την ίδια λογική είχε ως προς αυτό, όχι ως προς όλα
τα άλλα όµως, όχι ως προς το τεράστιο αυτό ταµείο το µονολιθικό.
Διότι είχαµε αντισταθεί -ξέρετε- εµείς, που ο επικαλούµενος κάπως τον επικαλέστηκε τον κ. Καµµένο ο Πρωθυπουργός εχθές,
δεν θυµάµαι- µάς έλεγε «στα τέσσερα».
Εµείς είχαµε αντισταθεί και λέγαµε αυτό που λέει η κοινή λογική, δηλαδή ένα ταµείο για µισθωτούς, ένα ταµείο για ελεύθερους επαγγελµατίες, ένα ταµείο για αγρότες. Επτά µήνες µετά,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι. Είναι
στον «αέρα» κυριολεκτικά. Δεν έχει εκδοθεί καν η εγκύκλιος για
τις συντάξεις της χηρείας, όχι γιατί δεν µπορούν οι υπάλληλοι,
αλλά γιατί είναι τέτοιος ο νόµος, είναι τέτοιες οι ασάφειες που
δεν µπορεί να βγει εγκύκλιος, πολύ απλά. Πέφτει όµως το τσεκούρι, δεν πειράζει.
Κι επίσης, η αγορά, κύριε Υπουργέ, βρίσκεται σε σύγχυση.
Αυτή τη στιγµή που µιλάµε από 1η Ιανουαρίου του 2017 όσον
αφορά τις βαριές εισφορές που συνδέονται µε το εισόδηµα, που
θα επιβληθούν σε όλους -ελεύθερους επαγγελµατίες, επιστήµονες, αγρότες, εµπόρους-, για αυτές τις βαριές εισφορές δεν ξέρουµε ακόµα και δεν ξέρει η αγορά πώς και τι. Κι έχουµε σήµερα
14 Δεκεµβρίου!
Και φέρνετε το τρίτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου, το οποίο τι
κάνει; Κυριολεκτικά συγχωνεύει, τσουβαλιάζει τους υπάρχοντες
µηχανισµούς των ασφαλιστικών ταµείων σε ένα µονολιθικό
πράγµα, µε νόµο περνάει αυτός ο οργανισµός, χωρίς καµµιά επεξεργασία.
Αλήθεια -απαντήστε µας-, έχετε σκεφθεί από 1η Ιανουαρίου
που θα ισχύουν αυτοί οι νέοι µηχανισµοί, πώς θα εξυπηρετηθεί
ο συνταξιούχος, τι θα κάνετε µε τον ΟΓΑ, τι θα κάνετε µε τους
αγρότες; Οι αγρότες θα ταξιδεύουν στην πρωτεύουσα του
νοµού; Να πάνε πού να εξυπηρετηθούν; Το έχετε προβλέψει;
Πείτε µας πώς θα εξυπηρετηθούν οι ασφαλισµένοι. Εµείς το είχαµε καταψηφίσει και ξανά το καταψηφίζουµε.
Σας λέγαµε, όµως, από τότε που ψηφιζόταν ο νόµος Κατρούγκαλου ότι αυτός ο νόµος δεν µπορεί να εφαρµοστεί ως προς
αυτό το σκέλος.
Τις περικοπές τις κάνατε πολλές φορές και παρά τον νόµο και
πολλές φορές µε λάθη και στέλνατε επιστολές στους συνταξιούχους να τους πείτε ότι «όλα αυτά τα έκαναν οι άλλοι», όταν ξέρουµε πολύ καλά ότι το ασφαλιστικό επί της διετίας και µόνο
επιβαρύνθηκε κατά 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κύριε Υφυπουργέ, τέλος, περιµένω από εσάς να µας διευκρινίσετε για την προσαύξηση της σύνταξης όσων έχουν καταβάλει
-επιµένω- επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές, που είναι και ο λόγος
της προσαύξησης, και οι οποίοι είτε δεν κάνουν χρήση των βα-
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ρέων και ανθυγιεινών είτε κάνουν χρήση, όµως είναι ασφαλισµένοι που έχουν οι ίδιοι νεφρική ανεπάρκεια ή είναι γονείς τέκνων
που είναι ανίκανα προς εργασία, µε βαριές αναπηρίες. Αυτό
οφείλετε να το ξεκαθαρίσετε. Είχαµε συζήτηση και χθες στην επιτροπή και περιµένουµε επ’ αυτού τις θέσεις σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας, θεωρούµε ότι
οι διατάξεις του κορµού αυτού του νοµοσχεδίου, που είναι οι διατάξεις κοινωνικής ένταξης, αποτελούν συνέχιση της δικής µας
πολιτικής και άρθρων που είχαµε φέρει. Διότι δεν θα αφήσω
ασχολίαστες τις καλές πρωτοβουλίες. Τα κέντρα κοινότητας τα
είχαµε ψηφίσει, κυρία Φωτίου. Είχαµε προτείνει κάποια πράγµατα, αλλά τα είχαµε ψηφίσει, γιατί θέλουµε να στηρίξουµε την
αντίληψη της µιας υπηρεσίας προς τους φτωχούς.
Για αυτούς τους λόγους, επειδή έχει µέσα θετικά µέτρα και
επειδή αποτελεί συνέχιση µιας πολιτικής που είναι αναγκαία είναι αναγκαία η πολιτική του ελάχιστου εισοδήµατος, του κοινωνικού εισοδήµατος για όλους τους συµπολίτες µαςυπερψηφίζουµε επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίζουµε µε τον
ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, τον κ.
Χρήστο Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Διαµαρτύρεται η κ. Χριστοφιλοπούλου, όπως και ο κ. Σαλµάς.
Τους πήρατε τη δουλειά!
Όντως, αυτοί είχαν κάνει σηµαντική προεργασία και εσείς συνεχίζετε πάνω στην ίδια γραµµή, για να µπορέσετε να υπηρετήσετε αυτό που υπηρετούν και οι άλλοι, την καπιταλιστική
ανάκαµψη, για να µπει ξανά στη σφαίρα της κερδοφορίας το κεφάλαιο.
Το νοµοσχέδιο είναι µνηµονιακή δέσµευση, όπως το λέτε και
εσείς. Είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αφού
είναι και δέσµευση τέτοια είναι και δέσµευση που έχουν αναλάβει
όλα τα κόµµατα, πλην του ΚΚΕ, τα οποία ψήφισαν και το τρίτο
µνηµόνιο. Βέβαια, υλοποιούνται και όλοι οι εφαρµοστικοί νόµοι
που συµπεριλαµβάνονται στα προηγούµενα δύο.
Κλείνοντας, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ µάς κάλεσε να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, στέλνοντας ένα µήνυµα αλληλεγγύης στην
κοινωνία.
Μα, δεν είστε εσείς αυτοί που τον Μάιο ψήφισαν το νόµο-λαιµητόµο για το ασφαλιστικό, µε µείωση των συντάξεων ως 30%;
Δεν είστε αυτοί που κατήργησαν το ΕΚΑΣ από τους πλέον
φτωχούς, τους χαµηλοσυνταξιούχους;
Δεν είστε αυτοί που µείωσαν την κατώτερη σύνταξη από 486
ευρώ στα 392 ευρώ, µε τη λεγόµενη εγκύκλιο Χαϊκάλη, και τώρα
στα 345 ευρώ µεικτά για δεκαπέντε χρόνια δουλειάς;
Εσείς δεν είστε αυτοί που διατηρούν τον εργασιακό µεσαίωνα
που διαµορφώθηκε από Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, µε τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης, τα τρίωρα, τα δίωρα, τα τετράωρα,
µε αποδοχές ακόµα και 100 ευρώ τον µήνα;
Μήπως δεν διατηρείτε τη µείωση του κατώτατου µισθού στα
586 ευρώ µεικτά, δεν διατηρείτε τους αντεργατικούς νόµους που
κατάργησαν τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που θέσπισαν
τις ενώσεις προσώπων, που µαζί µε την εργοδοσία δηµιουργούν
συνθήκες κόλασης και µισθούς πείνας;
Μήπως δεν ληστεύετε τον λαό µε φόρους, φόρους, φόρους
και ευνοείτε το κεφάλαιο µε απαλλαγές και πάλι απαλλαγές;
Δεν µειώσατε το επίδοµα ανεργίας, δικαιολογώντας αυτή τη
µείωση ως προσαρµογή στον νέο µειωµένο κατώτατο µισθό;
Μήπως δεν διατηρείτε τις προϋποθέσεις για να πάρει κάποιος
επίδοµα ανεργίας, αυτές τις προϋποθέσεις που αποκλείουν τη
µεγάλη πλειοψηφία, έτσι ώστε µόνο ένα 10% να επιδοτείται από
τον ΟΑΕΔ, από το ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες ανέργους;
Αυτή η πολιτική, κύριοι, δηµιουργεί τη φτώχεια, την εξαθλίωση
µεγάλης µερίδας εργαζοµένων, αυτοαπασχολουµένων και αγροτών, αυτή δηµιουργεί τους άστεγους, τις συνθήκες υποσιτισµού
των παιδιών, δηµιουργεί τα ανείπωτα βάσανα για τον λαό.
Ενώ στηρίζετε όλοι σας αυτή τη βαρβαρότητα για τη στήριξη
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του ιερού και όσιου του κεφαλαίου, το κέρδος, από την άλλη χύνετε κροκοδείλια δάκρυα για τα θύµατά σας. Τους παίρνετε τη
ζωή και δίνετε σε αυτούς που µε δυσκολία ανασαίνουν λίγο από
τον αέρα τους, που έτσι κι αλλιώς είναι πολύ λίγος και αυτοί, βέβαια, οδηγούνται µε µαθηµατική ακρίβεια σε µεγαλύτερη φτώχεια. Σήµερα σε αυτές τις συνθήκες, στην ακραία φτώχεια,
βρίσκεται ένα 15%,
Στο πλαίσιο της µείωσης των δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού, στη δηµιουργία των «µατωµένων» πλεονασµάτων που
έχετε συµφωνήσει, έχουµε αντίστοιχη µείωση της προστασίας
των εργαζοµένων, του λαού, παρόλο που ο κρατικός προϋπολογισµός δηµιουργείται από τη φοροληστεία. Κι όµως, τη µερίδα
του λέοντος τη δίνετε στους µεγάλους µονοπωλιακούς οµίλους,
που ενθυλακώνουν πέρα από την υπεραξία των εργαζοµένων και
τον κρατικό προϋπολογισµό, µέσα από χίλιους δύο τρόπους.
Ρωτάει η κ. Θεανώ Φωτίου: «Γιατί ψηφίζετε «κατά» αυτού του
σχεδίου νόµου, αφού αυτό που κάνει είναι να δηµιουργεί έναν
µηχανισµό; Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας µηχανισµός, να ξέρουµε, να παρακολουθήσουµε τι γίνεται, να αξιολογούµε και να
παίρνουµε αντίστοιχα µέτρα και πολιτικές;». Υπάρχει αυτή η
ανάγκη του µηχανισµού; Εµείς λέµε, βεβαίως, υπάρχει η ανάγκη
του µηχανισµού. Κανείς δεν είναι αντίθετος µε την τεχνολογία,
µε την τεχνική επιστήµη, αρκεί αυτή να υπηρετεί τον εργαζόµενο
και τον λαό.
Για να σας θυµίσω, όµως, κυρία Φωτίου. Μήπως τα ΚΕΠΑ δεν
ήταν ένας µηχανισµός ενιαίος, όπου πιστοποιούνταν η αναπηρία
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες; Για πείτε µου πώς εξελίχθηκε
αυτός ο ενιαίος µηχανισµός των ΚΕΠΑ; Εξελίχθηκε σαν σφαγείο
των ποσοστών αναπηρίας των αναπήρων, σαν σφαγείο των συντάξεων, σαν σφαγείο των όποιων επιδοµάτων. Έτσι, λοιπόν, εξελίχθηκε. Ήταν µε τη Νέα Δηµοκρατία, τον διατηρήσατε και
κάνατε κανονισµό ακόµα χειρότερο, που αποκλείει πολλούς που
δεν µπορούν να είναι σε δουλειά από το δικαίωµα να ζήσουν.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα αυτός ο µηχανισµός που δηµιουργείτε
υλοποιεί αυτό που έχετε ήδη εξαγγείλει, έχετε ήδη δεσµευθεί,
την συρρίκνωση των προνοιακών επιδοµάτων ή τη διασύνδεσή
τους µε το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης, το ΚΕΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κατσώτη, συγγνώµη για µια διακοπή δύο τριών δευτερολέπτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία είκοσι µία µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το Δηµοτικό Σχολείο Σχολής «Μωραΐτη».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αυτός ο στόχος, λοιπόν, επιτυγχάνεται
µε όλα τα άρθρα του πρώτου και δεύτερου κεφαλαίου.
Θα ρωτήσει κανείς: Μα, δεν συµφωνείτε να υπάρχει, όπως
είπε, ενιαίος φορέας; Τι κάνετε εσείς; Διασυνδέετε αυτόν τον µηχανισµό, το Υπουργείο Εργασίας, τις περιφέρειες, του δήµους
και κάθε άλλον φορέα που κάνει κοινωνική αλληλεγγύη, που δίνει
επιδόµατα, που ενισχύει αυτούς που έχουν ανάγκη.
Και µέσα από αυτόν τον µηχανισµό λέµε ότι θα περικόψετε τα
προνοιακά επιδόµατα και θα µείνει στο τέλος το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης, τα 200 ευρώ δηλαδή, που είναι το όριο για
την ακραία φτώχεια, έτσι όπως το έχετε ορίσει, για να µπορεί να
επιβιώσει ένας άνθρωπος µε 200 ευρώ τον µήνα που θα παίρνει
ως ενίσχυση.
Υπάρχει, λοιπόν, λύση; Υπάρχει σήµερα ένας ενιαίος φορέας,
για παράδειγµα. Είναι ο ΟΑΕΔ. Θα µπορούσε ο ΟΑΕΔ να γίνει
αυτός ο φορέας που θα προστατεύει όλον αυτόν τον κόσµο,
τους εργαζόµενους, τα λαϊκά στρώµατα, από αυτή την εξέλιξη;
Τι διεκδικεί το εργατικό κίνηµα; Όποιος είναι άνεργος να επιδοτείται µε το 80% του κατώτερου µισθού για όσο διαρκεί η
ανεργία του. Αν, λοιπόν, αυτό το είχε αποδεχθεί η Κυβέρνηση,
δεν θα υπήρχε ανάγκη του επιδόµατος κοινωνικής αλληλεγγύης.
Θα έπαιρνε το επίδοµα ανεργίας ο άνεργος, γιατί αυτό το σύστηµα που υπηρετείτε δεν του δίνει δουλειά. Απολύει, εντατικοποιεί και ούτε καθεξής.
Επίσης, µια άλλη πλευρά είναι ότι λέτε εσείς «Δεν µπορούµε
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να φέρουµε τα 751 ευρώ, γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες». Πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ. «Κλαδικές συλλογικές συµβάσεις δεν
µπορούµε, γιατί δεν µας το επιτρέπουν». Ενώσεις προσώπων
κ.ο.κ. Το αίτηµα, λοιπόν, των συνδικάτων, που είναι 751 ευρώ κατώτερος µισθός και κανείς να µην αµείβεται κάτω απ’ αυτό, θα
µπορούσε -είναι κι αυτή µια ενιαία κυβερνητική ρύθµιση- να µην
οδηγήσει τον κόσµο στο κοινωνικό εισόδηµα - το λέτε και «εισόδηµα αλληλεγγύης»- αλληλεγγύης των 200 ευρώ; Βεβαίως, θα
µπορούσε. Επίσης, µια σειρά άλλα ζητήµατα που θέλουµε να
πούµε θα µπορούσαν, πράγµατι, να πάνε σε αυτή την κατεύθυνση.
Έχουµε κάνει την πρόταση νόµου των πεντακοσίων δεκατριών
σωµατείων. Την καταθέσαµε. Εσείς ποιείτε την νήσσαν. Κάνετε
την πάπια, δηλαδή. Η Νέα Δηµοκρατία, το Ποτάµι, η Ένωση Κεντρώων, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη
δεν έβγαλαν κουβέντα, παρ’ όλο που κατατέθηκε η πρόταση των
συνδικάτων και σε αυτά τα κόµµατα. Άρα, λοιπόν, τι απαντάτε
στα συνδικάτα; Ότι δεν κάνουµε δεκτά τα αιτήµατά σας. Αυτά
που µπορούν πραγµατικά να ικανοποιήσουν ανάγκες από τώρα
και πέρα των ίδιων των εργαζοµένων και των άλλων λαϊκών στρωµάτων.
Μπορείτε, λοιπόν, εσείς να υλοποιήσετε αυτές τις προτάσεις
τώρα; Αυτές δεν απαιτούν ανατροπή της µορφής οργάνωσης
της οικονοµίας, όπως είπα και χθες, του κοινωνικού συστήµατος
για να υλοποιηθούν. Αλλά όµως τι; Αντιστρατεύονται την κύρια
πολιτική που έχετε εσείς σήµερα. Ποια είναι αυτή; Να δηµιουργήσετε τις προϋποθέσεις, το φιλικό περιβάλλον για ένα φτηνό
εργατικό δυναµικό για το µεγάλο κεφάλαιο, έτσι ώστε να αυξήσει
το µέσο ποσοστό κέρδους, γιατί είναι προϋπόθεση για να βγάλει
τα παρκαρισµένα κεφάλαια που έχει να τα βάλει στην παραγωγική διαδικασία.
Αυτό, λοιπόν, θέλετε εσείς να κάνετε και γι’ αυτό αρνείστε να
εφαρµόσετε αυτά που λέµε, που είναι πλευρές οι οποίες θα µπορούσαν πράγµατι να υλοποιηθούν.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κι εµείς στο κεφάλαιο ένα και δύο και σε όλα
τα άρθρα του καθώς και στο κεφάλαιο τρία, που θα πω τώρα,
λέµε «όχι» στο νοµοσχέδιο και επί των άρθρων και επί της αρχής.
Όσον αφορά στα ζητήµατα του τρίτου κεφαλαίου που αφορούν στην εξειδίκευση του νόµου Κατρούγκαλου. Τον έχουµε χαρακτηρίσει νόµο- λαιµητόµο. Όχι µόνο εµείς. Τώρα πια κι αυτοί
που είχαν κάποιες ενστάσεις έχουν πειστεί απόλυτα ότι αυτός ο
νόµος έβαλε την ταφόπλακα σε αυτό που λέµε κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και προχώρησε στην ανταποδοτική λειτουργία του συστήµατος µε ό,τι αυτό σηµαίνει για την προστασία
των απόµαχων της δουλειάς.
Τι σηµαίνει ανταποδοτική λειτουργία; Ότι αν έχει το ταµείο θα
σου δώσει. Κι ο κρατικός προϋπολογισµός βαίνει µειούµενος
διαρκώς στην ενίσχυση ή τη συµµετοχή του στην ίδια την χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµατος, όπως βέβαια βαίνει
µειούµενη η συµµετοχή της ίδιας της εργοδοσίας, της λεγόµενης
συµµετοχής της εργοδοσίας, µε τη µείωση συνολικά των εισφορών τους αλλά και µε τη µεγάλη αδήλωτη εργασία, τη µεγάλη εισφοροδιαφυγή που µέχρι και σήµερα είναι 25%-30%.
Τι κάνει, λοιπόν, το κεφάλαιο τρία, από το άρθρο 23 έως το
άρθρο 65; Υλοποιεί, λοιπόν, πλευρές, ενοποιεί τα ταµεία. Η ενοποίηση, βέβαια, έχει µία προϋπόθεση: πάνε όλοι προς τα κάτω.
Κάνει τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον ΕΦΚΑ, και
εδώ έχουν προκληθεί σοβαρές ανησυχίες σε όλους τους εργαζόµενους αυτών των ταµείων, γιατί σε προηγούµενο νόµο γράφει
για «τυχόν πλεονάζον προσωπικό», που είναι σίγουρο ότι µέσα
από µία συγχώνευση, την ενοποίηση, θα υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, όπως λένε οι εργαζόµενοι. Υπάρχει µία πολύ µεγάλη
ανησυχία στους εργαζόµενους για το ποια θα είναι η τύχη τους.
Εµείς ζητήσαµε και στην επιτροπή και ζητάµε και σήµερα στην
Ολοµέλεια από τον Υπουργό να απαλείψει από τον προηγούµενο
νόµο το «τυχόν πλεονάζον προσωπικό» και να διασφαλίσει τη
δουλειά των εργαζοµένων, να τρέξουν συνολικά όλα αυτά που
πρέπει να τρέξουν. Εκκρεµούν τετρακόσιες χιλιάδες συντάξεις
και δεν έχουν βγει ακόµη, τα εφάπαξ δεν δίνονται. Συνολικά από
το 2013 δεν έχουν δοθεί εφάπαξ. Θα πρέπει να τρέξουν αυτά,
για να ικανοποιηθούν όλοι οι δικαιούχοι συντάξεων, εφάπαξ και
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τα λοιπά.
Όσον αφορά τις τροπολογίες θα µιλήσουµε και αύριο. Έχει
γίνει, όµως, πολύ µεγάλη συζήτηση για την τροπολογία που έρχεται να υλοποιήσει την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την
εφάπαξ ενίσχυση των συνταξιούχων και όχι την δέκατη τρίτη
σύνταξη, γιατί γράφετε µέσα στην τροπολογία «αποκλειστικά για
το 2016». Αυτό, λοιπόν, που γράφετε είναι σαν να λέτε στον Πρωθυπουργό «Τι είναι αυτά που λέτε για δέκατη τρίτη σύνταξη; Εδώ
είναι µία ενίσχυση».
Εµείς, λοιπόν, αν πράγµατι θέλετε να δώσετε δέκατη τρίτη
σύνταξη, κάναµε τροπολογία. Είναι σήµερα τροπολογία του ΚΚΕ,
που προβλέπει την επαναφορά της δέκατης τρίτης και δέκατης
τέταρτης σύνταξης. Και καλούµε εδώ τα κόµµατα να ψηφίσουν
την τροπολογία που καταθέσαµε σαν ΚΚΕ. Περιµένουµε, λοιπόν,
να δούµε ποια θα είναι η θέση σας πάνω σε αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα την ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Θέλει Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
αυτό που λέτε. Δεν γίνεται έτσι τροπολογία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Είναι η επαναφορά. Κύριε Φίλη, είναι
επαναφορά της δέκατης τρίτης και της δέκατης τέταρτης σύνταξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κατσώτη,
αύριο θα την υπερασπιστείτε µε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Ποτάµι, κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καληµέρα σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα και τις µεγαλύτερες κατάρες που διαχρονικά έχει αυτή
η χώρα και η διακυβέρνησή της είναι η γνωστή προσοδοθηρία,
που συνδυάζεται άριστα µε τον λαϊκισµό. Δηλαδή, η λογική από
τη µια µεριά, από τη µεριά της κυβέρνησης, της κατάληψης της
εξουσίας και του δηµόσιου ταµείου και η διαχείρισή του, κατά το
δοκούν, και σύµφωνα µε ψηφοθηρικά κριτήρια και τη δηµιουργία
συστηµάτων εξουσίας και από την άλλη µεριά η διαµόρφωση
οµάδων πιέσεως, οι οποίες αποσκοπούν ακριβώς σε αυτό, δηλαδή, στην απόσπαση προσόδων από το δηµόσιο χωρίς κριτήρια, χωρίς ορθολογισµό.
Έτσι παραδοσιακά οι ελληνικές κυβερνήσεις για χρόνια διόριζαν, έχτιζαν, µοίραζαν χρήµα ανάλογα µε τις ψηφοθηρικές τους
ανάγκες και όχι τις ανάγκες της κυβέρνησης. Αυτό γινόταν από
καταβολής κόσµου, προέρχεται ουσιαστικά από έναν βαλκανικό
µεσαίωνα και επικράτησε στον εικοστό αιώνα να λέγεται «δηλιγιαννισµός» από τον γνωστό µεγάλο αντίπαλο ενός πολύ µεγάλου εκσυγχρονιστή, του Χαρίλαου Τρικούπη.
Στις σηµερινές εποχές έχει προχωρήσει αρκετά και, δυστυχώς, δεν µπόρεσε το ελληνικό δηµόσιο να απαλλαγεί απ’ αυτό.
Θυµίζω µόνο ενδεικτικά εκείνα τα περίφηµα πεντοχίλιαρα, τριχίλιαρα και δεκαχίλιαρα που µοιράζονταν µετά τις φωτιές. Και είµαι
αναγκασµένος, δυστυχώς, να συνδέσω την τροπολογία περί δέκατης τρίτης σύνταξης ακριβώς µε αυτή τη λογική, γιατί στην
ουσία γι’ αυτό ακριβώς πρόκειται, για τη διανοµή προσόδου µε
ψηφοθηρικά κριτήρια και µε γνώµονα την αλλαγή της κυβερνητικής εικόνας στις δηµοσκοπήσεις και τίποτα άλλο. Ποτέ δεν
ήταν τόσο φανερό, µάλιστα, γιατί η πηγή του πλεονάσµατος
φέτος είναι η περσινή υπερφορολόγηση, η περικοπή των ίδιων
συντάξεων που σήµερα επιδοτούνται. Δηλαδή, παίρνουµε ένα
δεκάρικο από την αριστερή τσέπη του συνταξιούχου και του επιστρέφουµε στη δεξιά τριάντα σεντς µετά από έναν χρόνο. Είναι
εξαιρετική λογική!
Βέβαια, το πού επιστρέφει και πώς έχει να κάνει µόνο µε αυτό
που θεωρεί η Κυβέρνηση, προφανώς, προνοµιακό χώρο παρέµβασης και προνοµιακή οµάδα επηρεασµού. Δεν θα θέλω να σας
βάλω στον κόπο, αλλά σκεφτείτε µόνο την εικόνα δύο ανέργων
µε δύο παιδιά, χωρίς κανένα εισόδηµα, στη Β’ Αθηνών, που έρχονται Χριστούγεννα και δεν µπορούν καν να θερµάνουν το σπίτι
τους και αναρωτηθείτε: Εκεί γιατί όχι;
Και µετά προσθέστε πολλά παραδείγµατα. Σε µια Ελλάδα η
οποία µαστίζεται από την κρίση, ανάγκη βοηθήµατος έχουν παρά
πολλοί. Αναρωτηθείτε µόνο ποιος ζει πιο δύσκολα, το ζευγάρι, η
οικογένεια που σας είπα ή ο συνταξιούχος µε 850 ευρώ, ο οποίος
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θα πάρει κάποιο εισόδηµα και καλά θα κάνει.
Κανείς δεν έχει αντίρρηση στο να παίρνει κάποιος. Γιατί, όµως,
δεν πάνε στην υγεία η οποία χειµάζεται; Σήµερα έκτισαν την
πόρτα του Υπουργείου οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΔΗΝ. Πραγµατικά, συµφωνώ µαζί σας ότι είναι πολύ κακή τακτική, την οποία
χρησιµοποιούσατε για χρόνια, όµως, στα πανεπιστήµια. Εν πάση
περιπτώσει, πραγµατικά ως τακτική είναι άθλια, δείχνει όµως ένα
τεράστιο πρόβληµα στα γραφεία διασύνδεσης που υπάρχει για
πολλά χρόνια. Γιατί να µην πάει ένα µέρος ή όλο το ποσό στην
υγεία; Γιατί να µην πάει στην κοινωνική πρόνοια; Γιατί να µην πάει
σε σαράντα χιλιάδες πράγµατα; Γιατί ο Άη Βασίλης πρέπει να
δώσει δώρα και η Κυβέρνηση είναι ο Άη Βασίλης που δίνει δώρα
στους υπηκόους της µε αυτή τη λογική. Δεν έχει καµµία σχέση
µε τον καπιταλισµό, τον σοσιαλισµό και τη λειτουργία του κράτους στον καπιταλισµό, που έλεγε προηγουµένως ο κ. Κατσώτης.
Έχει µόνο µε τον «δηλιγιαννισµό», µε έναν αφόρητο λαϊκισµό και
ουσιαστικά είναι µια βαθύτατη περιφρόνηση των συνταξιούχων
που θεωρούνται κορόιδα, τα οποία χαρτζιλικώνονται και αντιδρούν αναλόγως. Σκεφτείτε τη λογική. Είναι απίστευτη! Δεν νοµίζω ότι «τσιµπά» κανείς πλέον. Ελπίζω, τουλάχιστον.
Δυστυχώς η ίδια αυτή λογική του λαϊκισµού, της ψηφοθηρίας
υπάρχει σε όλη τη γραµµή της Κυβέρνησης. Διαχείριση προσόδων. Βρήκαµε 60 εκατοµµύρια. Εγκρίθηκαν 60 εκατοµµύρια,
όπως είπε η κ. Φωτίου χθες στην επιτροπή, και πρέπει να τα
απορροφήσουµε, να προχωρήσουµε να κάνουµε τους διορισµούς. Να τους κάνουµε. Πρόκειται περί διαχείρισης φτώχειας.
Όµως, αυτό υπάρχει σε όλη την λειτουργία της κυβέρνησης.
Έτσι, φέρνουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι προχειρότατο –
τα είπαµε και χθες- δηµιουργεί έναν µηχανισµό, που πολύ αµφιβάλλω αν θα µπορέσει να λειτουργήσει ποτέ, γιατί πρέπει να
απορροφήσουµε χρήµατα, κονδύλια και τρέχουµε τον Δεκέµβριο, για να είµαστε έτοιµοι την 1η Ιανουαρίου.
Επεσήµανε κάποιος συνάδελφος χθες την πολύ χαµηλή και
προσχηµατική, όπως την χαρακτήρισε ο ίδιος συνάδελφος της
Συµπολίτευσης –όχι εγώ- συζήτηση στην ακρόαση φορέων από
την άποψη ότι ούτε οι φορείς είχαν έρθει όλοι ούτε η συζήτηση
που αναπτύχθηκε είχε ιδιαίτερο βάθος. Και αυτό έχει να κάνει µε
τις επείγουσες διαδικασίες.
Αντί, λοιπόν, να το διαπιστώνουµε πού και πού, είναι καλό να
ξαναδούµε τι ψηφίζουµε και πώς. Οι συγκεκριµένες διαδικασίες,
µε τις οποίες ψηφίζονται τα περισσότερα νοµοσχέδια στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων κι όχι µόνο, καταλήγουν στο πολύ
προφανές αποτέλεσµα ότι οι µισοί περίπου Βουλευτές αντικειµενικά δεν έχουν καταλάβει καλά-καλά τι ψηφίζουν. Νοµίζω ότι
το θέµα εδώ είναι συνολικότερο –αυτή είναι µια παρένθεση
άσχετη µε το νοµοσχέδιο- και έχει να κάνει µ’ έναν απαρχαιωµένο
Κανονισµό, ο οποίος δεν βοηθά για τη συζήτηση εις βάθος των
νοµοσχεδίων και ο οποίος κάποια στιγµή πρέπει να αλλάξει. Είναι
κάτι που πρέπει να το δούµε.
Η θεσµοθέτηση και η λειτουργία του εθνικού µηχανισµού -για
να περάσω στο νοµοσχέδιο αυτό καθαυτό- είναι µνηµονιακή επιταγή, µια δέσµευση του ελληνικού δηµοσίου από το 2014 ακόµα
για τη δηµιουργία ενός µηχανισµού ελέγχου του χάους των προνοιακών επιδοµάτων. Γίνεται πρόχειρα, την τελευταία στιγµή και
η αίσθηση που έχουµε είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται να εφαρµόσει κάτι απ’ όλα αυτά. Απλώς, όπως είπα και προηγουµένως,
είναι µια προσπάθεια να προλάβουµε να ανοίξουµε τον κωδικό
και να αρχίσει να «τρέχει» το χρήµα. Το πού θα πάει είναι µια
άλλη δουλειά.
Είναι, επίσης, ένα καλό παράδειγµα για το πώς µία καλή ιδέα
µπορεί πραγµατικά να θαφτεί από µία γραφειοκρατική λογική, η
οποία είναι εγγενής στο ελληνικό δηµόσιο και η οποία εξακολουθεί να δηµιουργεί τα ίδια προβλήµατα. Έτσι, λοιπόν, ο νόµος,
κατά τη γνώµη µας, συνθέτει έναν γραφειοκρατικό δεινόσαυρο
µε δέκα αλλεπάλληλες στοιβάδες, µε κοινωνικές επιτροπές, παρατηρητήρια, τα οποία το µόνο που θα κάνουν είναι, αν και όταν
συσταθούν -γιατί αυτό, επίσης, είναι ένα πρόβληµα- θα αρχίσουν
να συγκρούονται µεταξύ τους ή να δηµιουργούν αιτήσεις για περισσότερα χαρτιά και περισσότερα παραστατικά, όπως συνήθως
γίνεται στο δηµόσιο.
Βέβαια, η ουσία επιτυγχάνεται στο άρθρο 7 και 8 µε τις νέες
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θέσεις εργασίας. Θα καταθέσω µία µελέτη που έχουµε κάνει ως
Ποτάµι, η οποία δείχνει ότι σε είκοσι τέσσερις νόµους, δηλαδή
περίπου στο ένα τρίτο περίπου των νόµων που ψήφισε αυτή η
Κυβέρνηση συστήνονται εκατόν είκοσι µία καινούργιες δοµές
πάσης φύσεως που προβλέπουν νέες θέσεις εργασίας. Πολλά
προβλήµατα έχει το ελληνικό δηµόσιο που ποτέ δεν είχε πρόβληµα λίγων οργανισµών και λίγων δοµών! Μάλλον είχε ακριβώς
το αντίθετο και προς τα εκεί πάµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Οι θέσεις, λοιπόν -πολύ περιληπτικά τις είπαµε- είναι τριάντα
εννέα, από τις νέες οργανικές θέσεις που συστήνονται. Κάντε µία
αναφορά, σας παρακαλώ, στον ν.4440 για τις αποσπάσεις. Είναι
ο νόµος που ψηφίστηκε προχθές. Εγώ δεν ψήφισα ούτε εκείνον
ούτε αυτόν, αλλά είναι ντροπή για την κοινοβουλευτική διαδικασία
µέσα σε µία βδοµάδα να ψηφίζουµε νόµο για την κινητικότητα και
ο αµέσως επόµενος νόµος να προσβλέπει διαφορετικού τύπου κινητικότητα από αυτή που προέβλεπε ο προηγούµενος. Τουλάχιστον, σεβαστείτε αυτά που ψηφίζετε.
Είπαµε «θέσεις, θέσεις» και είπα και προχθές ότι σε όλο τον
κόσµο η εισαγωγή ψηφιακής τεχνολογίας µειώνει τις θέσεις εργασίας. Κάνει τα πράγµατα πιο εύκολα, πιο φθηνά και πιο γρήγορα. Εδώ έχουµε ακριβώς το αντίθετο παράδειγµα.
Και για να απαντήσω και στην κ. Τζούφη που µου είπε προχθές
«µα να µην κάνουµε τις προσλήψεις;», η απάντηση είναι ότι ένα
από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που έχει όλο το προνοιακό σύστηµα, συνήθως είναι ο λόγος του κεφαλαίου, το ποσοστό των
χρηµάτων που δαπανώνται που φτάνουν στον τελικό χρήστη και
αυτό είναι άµεσα συνδεδεµένο µε τον τρόπο που λειτουργούν οι
µηχανισµοί και µε την τάση που είναι αποδεδειγµένοι και µελετηµένοι να αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο ακριβοί και να απορροφούν οι ίδιοι τα χρήµατα που πρέπει να δώσουν στους
δικαιούχους.
Άρα, λοιπόν, η απάντηση είναι ότι µε τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, που θα σχολιάσω αµέσως µετά, ο µηχανισµός πρέπει
να είναι όσο πιο φθηνός γίνεται και όσο πιο σφικτός γίνεται, για
να µην απορροφάει ο ίδιος τα κονδύλια που πρέπει να πάνε εκεί.
Η απάντηση, λοιπόν, για τις επτακόσιες πενήντα θέσεις είναι
να τις κάνουµε, εάν χρειάζονται, και θα το δούµε εάν χρειάζονται.
Όµως, πρέπει να έχουµε πάντα υπ’ όψιν µας ότι το κόστος είναι
σηµαντικό και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαµηλότερο.
Τώρα, για τα ψηφιακά, όπως είπα και χθες, µπερδεύτηκα
ακόµη περισσότερο µε τον κ. Τάγαρη, τον Πρόεδρο της ΗΔΙΚΑ
χθες, ο οποίος µε πολύ µεγάλη σαφήνεια περιέγραψε αυτό που
έλεγα και εγώ στην επιτροπή: Ένα σύγχρονο σύστηµα ψηφιακό
για την εισαγωγή δεδοµένων, την αυτόµατη διασταύρωση και δηµιουργία µητρώων, το οποίο όµως δεν έχει καµµία, µα καµµία
σχέση, µε αυτό που περιγράφεται στο άρθρο 20. Το άρθρο 20
περιγράφει κάτι τελείως διαφορετικό, αν περιγράφει κάτι.
Ελπίζω τουλάχιστον να αφήσετε την ΗΔΙΚΑ, όντως, να συνεχίσει να φτιάχνει αυτό που κάνει, το οποίο κανονικά έπρεπε να είναι
στο άρθρο 2, να περιγράφει το πώς είναι ο ψηφιακός µηχανισµός, πώς είναι η πλατφόρµα η πληροφορική και πώς κουµπώνουν γύρω-γύρω οι υπηρεσίες. Εδώ έχουµε το αντίθετο, το οποίο
είναι, όπως είπα, του 1990. Δεν είναι βοηθητικό το σύστηµα. Το
σύστηµα το ψηφιακό είναι ο µηχανισµός. Όλα τα άλλα θα µπορούσαν να λείπουν, να είναι φθηνότερα, πιο γρήγορα και πιο
απλά. Αλλά είπαµε, µάνατζµεντ του 1950 και η απαίτηση για καινούργιες θέσεις και καινούργιους βραχίονες η οποία εκτροχιάζει
αυτού του τύπου τις προσπάθειες και τις παραπέµπει στις καλένδες.
Δεν πήρα επαρκή απάντηση από κανέναν, κατά τη γνώµη µου
τουλάχιστον, για το τι είναι το e-pronoia.gr, που παραδόθηκε πριν
από ένα χρόνο, γιατί αγνοείται και γιατί, εν πάση περιπτώσει, εάν
δεν κάνει τη δουλειά για την οποία δηµιουργήθηκε, δεν καταργείται. Γιατί πρέπει να το νοµιµοποιήσουµε εκ των υστέρων, από
τη στιγµή που θα αγνοηθεί πρακτικά και θα δηµιουργήσει ένα
άλλο. Είναι ένα µεγάλο ερώτηµα.
Αν υπάρχει πρόβληµα και είναι έτσι, ας συζητήσουµε το θέµα
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και ας παραπεµφθεί στον εισαγγελέα. Εδώ νοµιµοποιούµε µία
δαπάνη και µία λειτουργία η οποία στο αµέσως προηγούµενο
άρθρο ουσιαστικά αναιρείται από τη δηµιουργία ενός παράλληλου µηχανισµού. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό, δεν µπορώ να
καταλάβω γιατί γίνεται αυτό.
Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Επιτέλους, κοινωνικό εισόδηµα
αλληλεγγύης. Το πρώτο νοµοσχέδιο στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων, αφορούσε, όπως θυµάστε πολύ καλά όλοι, την ανθρωπιστική κρίση και την αντιµετώπισή της.
Οι µοναδικοί πολιτικοί φορείς, οι οποίοι αρνούνταν µετά βδελυγµίας να συζητήσουν την επέκταση του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης, ήταν η Κυβέρνηση. Όλοι οι άλλοι λέγαµε και
προσπαθούσαµε να σας πείσουµε ότι ο δρόµος για την αντιµετώπιση της ακραίας φτώχειας είναι η επέκταση του ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος, όπως λεγόταν τότε.
Εµείς τότε µιλούσαµε για την ανάπτυξη ενός µηχανισµού, που
να µπορεί να χειρίζεται µε ενιαίο τρόπο όλα τα προνοιακά, να
µπορεί να χειρίζεται, επίσης, και τους µηχανισµούς υποστήριξης
επανένταξης στην εργασία κ.λπ., δηλαδή αυτό, που πάτε στρεβλά και κούτσα-κούτσα να κάνετε τώρα µε αυτόν τον ατελέστατο
νόµο.
Εσείς επιµένατε τότε ουσιαστικά στη διαιώνιση της επιδοµατικής πολιτικής µε τα παλαιοκοµµατικά κριτήρια, που έλεγα στην
αρχή, τα οποία, όµως, τώρα ανακαλύπτετε επιτέλους και κανείς
δεν ξέρει πόσα είναι, κανένας δεν ξέρει πόσα δίνει, κανένας δεν
ξέρει ποιος τα παίρνει.
Αυτός είναι ο µηχανισµός, ο οποίος απαντά, µόνο που µας
πήρε δυο χρόνια να συµφωνήσουµε, τουλάχιστον, επί της αρχής
ότι αυτός πρέπει να είναι και χρειάστηκε η πίεση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δυστυχώς, για να γίνει. Γιατί, µην κρυβόµαστε, η υιοθέτηση του συγκεκριµένου µέτρου, και του νοµοσχεδίου και του
µέτρου, είναι µνηµονιακές επιταγές -αλλιώς δεν θα τα κάνατεενώ θα έπρεπε να τα είχαµε κάνει και θα έπρεπε να είχαµε συνεχίσει από εκεί που είχαν σταµατήσει ήδη από την άνοιξη του
2015. Αυτό θα το ψηφίσουµε.
Κάνω µια παρένθεση. Το νοµοσχέδιο δεν θα το ψηφίσουµε.
Και δεν θα το ψηφίσουµε, γιατί θα σταµατήσουµε να ψηφίζουµε
αγαθές προαιρέσεις, οι οποίες δεν συζητιούνται, δεν είναι επεξεργασµένες, δεν καταθέτονται στη Βουλή εγκαίρως και στην
ουσία δεν κάνουν τη δουλειά, την οποία ισχυρίζονται ότι κάνουν,
επειδή είναι ανεπαρκείς, «ατζαµίδικες» ή πολλές φορές και πονηρές.
Εποµένως για να ψηφίσουµε οτιδήποτε από εδώ και πέρα, θα
χρειάζεται να γίνεται κανονική συζήτηση, ενδελεχής και ο νόµος
να είναι ανεπτυγµένος και να µην βρίθει από ασάφειες, όπως ο
συγκεκριµένος.
Για το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης. Θα το ψηφίσουµε,
παρ’ όλα αυτά, γιατί είµαστε διαχρονικά υπέρ. Όµως, τα ερωτήµατα παραµένουν: Θα είναι η ΗΔΙΚΑ έτοιµη την 1-1-2017 για να
εφαρµόσει το σύστηµα, που αναπτύσσει; Θα αφήσουµε την
ΗΔΙΚΑ να το λειτουργήσει, όπως το περιέγραψε χθες ο κ. Τάγαρης; Υπάρχουν λεφτά για το 2018; Μήπως αυτό το περίφηµο
πλεόνασµα, που βγήκε από την υπερφορολόγηση του ελληνικού
λαού, θα ήταν πιο σωστά από αναδιανεµητική άποψη να πάει για
την υποστήριξη του κοινωνικού επιδόµατος αλληλεγγύης και όχι
να γίνεται κοµφετί χριστουγεννιάτικο για µικροκοµµατικούς λόγους; Άλλη µια ερώτηση. Απαντήστε την µόνοι σας, κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης.
Κύριε Πετρόπουλε, ο πρώτος νοµοθέτης, που παραδίδεται
στην ελληνική γραµµατεία –α, δεν είναι ο κ. Πετρόπουλος εδώστα όρια του µύθου, λεγόταν Ζάλευκος, στους Επιζεφύριους Λοκρούς της Κάτω Ιταλίας. Ένα από τα πράγµατα, που λέει ο
µύθος, είναι ότι ουσιαστικά προέβλεπε η νοµοθεσία του Ζάλευκου ότι όποιος πήγαινε στην αγορά να προτείνει την αλλαγή υφιστάµενου νόµου ή νέου νόµου, πήγαινε µε µια θηλιά κρεµασµένη
στο λαιµό και η απόρριψη του νόµου επέσυρε τη θανατική καταδίκη. Δεν νοµίζω ότι η θανατική καταδίκη είναι καλή, αλλά µια
ποινή γι’ αυτό το ατελείωτο κοµπολόι αναθεωρήσεων νόµων,
τροπολογιών από εβδοµάδα σε εβδοµάδα και την αλλαγή των
νόµων, που οι ίδιοι ψηφίζετε µε την ταχύτητα και στην έκταση
την οποία γίνεται, θα ήταν καλό να µπει κάποια στιγµή. Θα µας
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γλίτωνε, τουλάχιστον, από τις προχειρότητες και από την αδυναµία να νοµοθετήσουµε σωστά και σοβαρά.
Το τελευταίο κοµµάτι του νοµοσχεδίου ουσιαστικά είναι η αναθεώρηση του νόµου, που ψηφίστηκε τον Μάιο. Για µένα η ενοποίηση του ΕΦΚΑ είναι από τις µεγαλύτερες µεταρρυθµίσεις
στην Ελλάδα και η οποία σε έξι µήνες µόνο, όχι απλώς αναθεωρείται, ουσιαστικά πηγαίνει στις καλένδες, γιατί γίνεται παραδεκτό αυτό που ήταν προφανές, ότι το βάθος της ελληνικής
διοίκησης και της κυβερνώσας παράταξης δεν είναι τέτοιο, που
να επιτρέπει την αναθεώρηση, την ενοποίηση του οργανισµού
µέσα σε έξι µήνες.
Ήταν από την αρχή ένας στόχος υπερβολικός και υπερφίαλος.
Επωλήθη ενδεχοµένως προς την τρόικα ως µια µεγάλη µεταρρύθµιση η οποία θα γίνει, η οποία δεν γίνεται, γιατί αυτό που γίνεται είναι να µετονοµάζουµε τις υπηρεσίες του ΙΚΑ σε
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και δηµιουργούµε το γνωστό «δεντράκι»,
στο οποίο έχουµε διοικητικό συµβούλιο στην κορυφή και διοικητικά συµβούλια παρακάτω, και όπως είπα και προχθές, καµµία
καρέκλα δεν θα αλλάξει γραφείο, κανένας εργαζόµενος δεν θα
συνεργαστεί µε κανέναν και καµµία ενοποίηση δεν θα γίνει σε
κανένα επίπεδο.
Εκκρεµούν, όπως είπαµε, και ο ενιαίος κανονισµός παροχών,
ο οποίος θα βγει. Και ο νέος οργανισµός του ΕΦΚΑ εκκρεµεί και
πολύ φοβάµαι ότι θα εκκρεµούν για πάρα πολύ καιρό, γιατί
άκουσα τον κ. Πετρόπουλο πάλι χθες στις επιτροπές να διαβεβαιώνει ότι όλα αυτά θα γίνουν, µόνο που χρονοδιάγραµµα προγραµµατισµού δεν άκουσα και πολύ φοβάµαι µέχρι την επόµενη
φορά που η τρόικα θα απαιτήσει την ενοποίηση των ταµείων, θα
συνεχίσουµε µε τον ίδιο τρόπο, όπως ήµασταν πάντα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο προτελευταίος αγορητής ο κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος από
τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Θα κλείσουµε µε την κ. Μεγαλοοικονόµου από την Ένωση Κεντρώων και µετά τον λόγο θα πάρει
η κυρία Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Παπαχριστόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν καµµιά δεκαριά χρόνια, ο Τζώρτζ Σόρος–όχι βέβαια γιατί
αγάπησε το κοινωνικό κράτος αλλά για λόγους αυτοσυντήρησης–
έγραψε ένα βιβλίο, το οποίο είχε δηµοσιεύσει η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», που δεν υπάρχει πια, µε τίτλο «Η κρίση του παγκόσµιου καπιταλισµού». Έλεγε ότι έχουµε συµπιέσει τόσο πολύ τις κοινωνίες,
που κάποια στιγµή θα γίνει έκρηξη και θα σπάσει και το δικό µας
το κλαδί, αυτό που στηρίζει εµάς, δηλαδή, τους ακραίους καπιταλιστές.
Είκοσι, τριάντα χρόνια νωρίτερα, ο οικονοµικός σύµβουλος
του Προέδρου Κένεντι, ο πατέρας Γκάλµπρεϊθ, συµβούλευε τότε
τα γεράκια του Πενταγώνου να χαρίσουν τα χρέη και στη Νότιο
Αµερική και στις χώρες της Αφρικής –και τον πέρασαν για τρελό.
Προσπαθούσε να τους πείσει ότι θα σας γίνει µπούµερανγκ αυτή
η ιστορία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι γεννιούνται ζωντανοί-νεκροί.
Πρέπει κάτι να κάνετε και γι’ αυτούς.
Πενήντα χρόνια νωρίτερα, ο Κόνραντ Λόρεντς έγραφε τα οκτώ
θανάσιµα αµαρτήµατα του πλανήτη, όπου προέβλεπε ότι αυτή η
πορεία του καπιταλισµού αργά ή γρήγορα θα έχει συνέπειες και
µία από αυτές θα είναι οι ογκώδεις µετακινήσεις πληθυσµών. Πενήντα χρόνια νωρίτερα είχε γραφτεί αυτό το βιβλίο και εµείς το
ζούµε στο πετσί µας σήµερα.
Κοινωνικό κράτος: µια λέξη που σιγά σιγά εξαφανίζεται πια
από όλες τις χώρες. Δοµήθηκε κάπου µετά τον Γαλλικό Διαφωτισµό και είχε θεµέλια –θα έλεγε κανείς– για αρκετά χρόνια, τουλάχιστον στις ευρωπαϊκές χώρες.
Σήµερα φοβάµαι ότι έχουµε φτάσει στο άλλο άκρο, στο σύνταγµα της αγοράς, που ζούµε σήµερα, όπου οι χρηµατοπιστωτικές δοµές από τη µια και οι απίστευτες υπερεθνικές επιχειρήσεις
από την άλλη έχουν περιφρονήσει τον Διαφωτισµό και αυτά που
δίδαξε η αρχαία ελληνική δηµοκρατία και τα θεωρούν αστεία
πράγµατα. Σχεδόν τους είναι αδιάφορο, βέβαια, εάν συντρίβονται, όχι εκατοµµύρια, αλλά δισεκατοµµύρια άνθρωποι στον
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κόσµο, από την έλλειψη του κοινωνικού κράτους.
Έχει σχέση αυτό µε αυτό το νοµοσχέδιο; Εγώ κατ’ αρχάς, πριν
φτάσω στα σηµερινά, θα ήθελα να συµβουλεύσει κάποιος τον κ.
Τόµσεν, που αρθρογραφεί, να κοιτάξει την τελευταία έκθεση της
EUROSTAT –δεν είναι ελληνική, είναι ευρωπαϊκή– σύµφωνα µε
την οποία η χώρα µας είναι τελευταία σε επίπεδο φτώχειας. Δηλαδή, στην προσέγγιση του ζόφου, που λέγεται φτώχεια, η Ελλάδα είναι σχεδόν τελευταία στις είκοσι οκτώ χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα λέει η EUROSTAT, τώρα, πρόσφατα. Τα διαβάζει αυτά τα πράγµατα, από ό,τι ακούω.
Εγώ, µάλιστα, δεν µασάω τα λόγια µου. Το χαϊδεµένο παιδί του
κ. Σόιµπλε είναι ο κ. Τόµσεν. Για όσους δεν το ξέρουν, κάθε φορά
που πηγαίναµε εµείς και συναντούσαµε τον κ. Σόιµπλε, έβγαινε
ή έµπαινε από την άλλη πόρτα ο κ. Τόµσεν. Αυτά, για να ξέρουµε
τα µας γίνεται.
Σήµερα βρισκόµαστε µπροστά σε µια σκληρή πραγµατικότητα, την επικαιρότητα δηλαδή, για την οποία ούτε λίγο ούτε
πολύ αδιαφορούν κάποιοι για το τι, δηλαδή, περνάνε οι Έλληνες
ή τι έχουν περάσει τα τελευταία, όχι µόνο έξι, επτά χρόνια –
ακραία περίπτωση– αλλά και τα προηγούµενα.
Ακούω και µέσα σε αυτή την Αίθουσα διάφορα. Κανείς δεν
θριαµβολόγησε γι’ αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός πριν από
τρεις, τέσσερις µέρες, ότι αυτό το πλεόνασµα το διαθέτω σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Θα µπορούσε να διατεθεί καλύτερα;
Ναι. Εγώ µε την πρόταση που κάνει το ΚΚΕ για επαναφορά της
δέκατης τρίτης σύνταξης συµφωνώ. Κατ’ αρχάς, δεν είναι δέκατη τρίτη σύνταξη. Εγώ θέλω να είµαι ακριβής. Είναι µια µικρή
βοήθεια προσωρινή για έναν χρόνο. Εγώ θα συµφωνήσω µε το
ΚΚΕ και θα ήθελα να καταφέρει να καθιερωθεί αυτό και να επανέλθει. Το χρωστάµε σε αυτούς τους ανθρώπους.
Όπως επίσης, αυτό που κάνει η Υπουργός σήµερα για περίπου
επτακόσιες χιλιάδες πολίτες.
Είναι κάτι φοβερό; Τους λύνει το πρόβληµα οριστικά; Όχι.
Είναι, όµως, ένα βήµα θετικό. Καθίσαµε και το είδαµε και φτιάξαµε τις δοµές κι έναν σκελετό. Και είναι, λίγο, σχήµα οξύµωρο
να ακούω από ανθρώπους, που κυβέρνησαν τη χώρα σαράντα
χρόνια, µε εναλλαγή στην εξουσία, να έρχονται και να δίνουν
συµβουλές. Εντάξει, είναι δικαίωµα να κάνεις κριτική. Πρέπει,
όµως, να κάνεις και την αυτοκριτική σου. Οι άνθρωποι, που έφτασαν τη χώρα εδώ που την έφτασαν, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που
αφαίρεσαν το 25% του εισοδήµατος των Ελλήνων πολιτών, οι
ίδιοι άνθρωποι που έριξαν τη χώρα στη φτώχεια, σε αυτή την
ακραία περίπτωση και πραγµατικότητα, δίνουν συµβουλές. Είναι
δεκτές. Για να έχουν, όµως, αξιοπιστία οι συµβουλές, πιστεύω
ότι πρέπει να κάνεις την αυτοκριτική σου, όπως πρέπει κι εµείς
να κάνουµε την αυτοκριτική µας. Κανείς δεν είπε ότι περνάµε
καλά. Όχι. Κανείς δεν είπε ότι δεν κάναµε λάθη. Κάναµε. Ένα
πράγµα, όµως, δεν θα κάνουµε και δεν θα επιτρέπεται να κάνουµε. Και πιστεύω και άπειροι είµαστε. Τα έχω πει πολλές
φορές. Και δεν ξέρω εάν είµαι ο µόνος που τα λέω. Εγώ πιστεύω
ότι τα λένε και άλλοι. Να διορθωνόµαστε, όµως, και να µη λειτουργούµε άλλο µέσα σε αυτή την Αίθουσα µε λογική συµψηφισµού.
Χύθηκε πολύ δηλητήριο, πολλή χολή, πολλή µικροψυχία τις τελευταίες µέρες γι’ αυτό που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός πριν
τέσσερις µέρες. Ξέρουµε ότι οι άνθρωποι που έχυσαν αυτή τη
χολή κ.λπ., θα έρθουν να το ψηφίσουν, γιατί ξέρουν ότι ένας φουκαράς που παίρνει 400 ευρώ, 500 ευρώ, έχει ανάγκη να πάρει
άλλα 500 ευρώ τώρα τα Χριστούγεννα. Γιατί τόσο δηλητήριο;
Κάνε την κριτική σου. Γιατί αυτή, όµως, η µικροψυχία; Και ακούω
και ξανακούω. Είπε κανείς ότι αυτό το πράγµα έλυσε προβλήµατα; Για όνοµα του θεού. Ήταν αναγκαίο να γίνει. Έπρεπε να
γίνει κι έγινε.
Εγώ δεν έχω να πω πολλά. Η δοµή αυτού του νοµοσχεδίου, σε
όλα τα επίπεδα, πιστεύω ότι είναι πρωτόγνωρη. Διαφωνώ µε κάποιον αγορητή που λέει ότι είναι σύνθετο. Καθόλου σύνθετο δεν
είναι. Πολύ απλό είναι. Ναι, είναι δύσκολο, αλλά νοµίζω ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο σε όλα τα επίπεδα και δίνει µια ευκαιρία για
πρώτη φορά, µετά από πολλές δεκαετίες.
Λυπάµαι που το λέω, αλλά δεν υπήρχε πρόνοια στη χώρα. Δηλαδή, τι άλλο έπρεπε να δούµε εκτός από τα συσσίτια στις εκ-
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κλησίες, στους δήµους, τους άστεγους, τους κάδους απορριµµάτων. Τώρα, µην κρυβόµαστε. Ξέρουµε ότι ο µισός πληθυσµός
της Ελλάδας αυτή τη στιγµή κοντεύει να φτάσει –δεν θα πω σε
ακραία φτώχεια- αλλά στο όριο της φτώχειας. Η µεσαία τάξη έχει
διαλυθεί. Δυστυχώς τα προγράµµατα, που µας πρότειναν, εκεί
µας έφτασαν. Φταίµε κι εµείς. Καµµία αντίρρηση. Είχαµε ένα πολιτικό προσωπικό, που ήταν κατώτερο των περιστάσεων. Πήγαµε
στον υπερδανεισµό. Κάναµε απίστευτα πράγµατα για µεγάλο
χρονικό διάστηµα. Αυτά πληρώνονται. Κι εµείς φταίµε. Και όταν
λέω «εµείς», εννοώ όλοι εµείς: και οι συνδικαλιστές και αυτοί που
κυβέρνησαν έχουν έναν βαθµό ευθύνης. Και δεν είναι κακό να το
λέµε. Να τελειώνει αυτή η ιστορία, γιατί έχουµε µεγάλη ανάγκη
σήµερα, όσο ποτέ άλλοτε, για µια άλλη πορεία.
Τι εννοώ; Δεν έχουµε τη δυνατότητα γι’ αυτά τα πλεονάσµατα,
που µας ζητάει αυτή τη στιγµή ο κ. Σόιµπλε ή ο κ. Τόµσεν. Δεν
γίνονται. Δεν ψηφίζονται ποτέ. Οδηγούν οριστικά στην απόλυτη
φτωχοποίηση της χώρας. Είναι απαγορευτικά 3,5% πλεονάσµατα
µέχρι το 2018. Κραυγή αγωνίας όλοι µαζί σε αυτή την Αίθουσα
και να σταµατήσουµε τους συµψηφισµούς λαθών. Κάναµε όλοι
λάθη. Αφήστε τώρα το ποιος έκανε τα µεγαλύτερα. Θα µας κρίνει
ο Έλληνας πολίτης. Πρέπει να πάµε σαν µια «µπουνιά». Η διαπραγµάτευση συνεχίζεται τώρα που µιλάµε. Είναι δροµολογηµένη. Δεν έχει τελειώσει. Θυµίζουµε καµµιά φορά –βάζουµε και
τον εαυτό µου µέσα- κάποιους που διασκεδάζουν σε µια σχεδία
που σε λίγο θα πέσει στον Νιαγάρα. Τι είναι αυτό το πράγµα;
Έχει µεγάλη δύναµη η διαπραγµατευτική µας θέση εάν όλα τα
κόµµατα αυτής της Βουλής πούµε ότι αυτό το πλεόνασµα, κύριοι, που µας ζητάτε, δεν γίνεται, δεν περνάει. Δεν υπάρχουν καινούργια µέτρα για µια κοινωνία που είναι φτωχοποιηµένη σε
ποσοστό 50%. Έκκληση αγωνίας είναι. Είµαι ο τελευταίος τροχός της άµαξας σε αυτό το κοινοβούλιο, αλλά έτσι πιστεύω ότι
µπορεί να πάει µπροστά η χώρα.
Εγώ θα χαιρετίσω θετικά µάλιστα πολλά πράγµατα, το άρθρο
24 ας πούµε για την ηλεκτρονική υπογραφή, που ψηφίστηκε σχεδόν από όλα τα κόµµατα και το άρθρο 8 ενός άλλου νοµοσχεδίου
για τη µία στάση, που ψηφίστηκε από όλα τα κόµµατα. Θα µπορούσα να επικαλεστώ κι άλλα. Και θεωρώ θετικό ότι σήµερα το
νοµοσχέδιο της Υπουργού, όσο κι αν γκρινιάξανε και κάνανε, και
αυτό θα ψηφιστεί σε µεγάλο βαθµό από τους περισσότερους.
Τα χαιρετίζω αυτά τα πράγµατα και νοµίζω ότι κάπου πιο σοβαρά θα πρέπει να ενωθούµε και να τελειώσει οριστικά και αµετάκλητα αυτή η κατάσταση. Άλλο σκληρή κριτική, άλλο αντιπολίτευση και άλλο η χώρα πάνω από τα κόµµατα.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, θα πω τρεις κουβέντες. Επτακόσιες χιλιάδες άνθρωποι ευνοούνται. Κάποιοι, περίπου εξακόσιοι,
εργαζόµενοι µέσω ΑΣΕΠ θα βρούνε δουλειά. Γίνονται παρατηρητήρια σε δεκατρείς περιφέρειες. Και χάρηκα χθες τον αντιπρόσωπο των περιφερειών που το χαιρέτισε θετικά. Δηµιουργούνται
διακόσια πενήντα τέσσερα σηµεία σε όλη την Ελλάδα σε επίπεδο
δήµων και βλέπω συνεργασία µε έντεκα Υπουργεία, όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν είπε κανείς, ούτε Υπουργός, ότι το λύσαµε. Αυτό µπορούµε να κάνουµε αυτή τη στιγµή και αυτό
κάνουµε. Είναι ένα πολύ θετικό βήµα για ένα κοµµάτι που τους το
χρωστάµε.
Θα το ξαναπώ. Ειδικά εµάς, που κυβερνάµε, δεν µας έστειλαν
εδώ ούτε οι βιοµήχανοι ούτε οι εφοπλιστές. Δεν έχω τίποτα µε
τις δύο τάξεις, τις σέβοµαι και τις εκτιµάω. Μας έστειλαν οι άνθρωποι αυτοί που υποφέρουν κι έχουµε ιερή υποχρέωση γι’ αυτούς τους ανθρώπους -που τόσο έχουν ταλαιπωρηθεί τα
τελευταία έξι-επτά χρόνια- αυτό το µικρό ξεκίνηµα να πάρει
σάρκα και οστά και να κάτσουµε όλοι να δουλέψουµε µαζί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και στο
τέλος εγώ, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ένα λεπτό. Θα µιλήσει η Υπουργός. Θα ξεκινάµε εναλλάξ ένας κοινοβουλευτικός,
δύο-τρεις οµιλητές και αφού µιλήσουν πέντε-έξι Βουλευτές, θα
παρεµβληθεί και ο κύριος Υφυπουργός. Να µην πέσετε, δηλαδή,
οι δύο Υπουργοί µαζί.
Ορίστε, κυρία Μεγαλοοικονόµου, έχετε τον λόγο.
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά, δεν µπορώ πια να
υπολογίσω πόσα νοµοσχέδια έχουν ψηφιστεί φέτος ως επείγοντα ή κατεπείγοντα. Ξέρω, όµως, µε σιγουριά ότι αυτή η διαδικασία έχει γίνει πια συνήθης. Τουλάχιστον σήµερα συζητάµε,
έστω και υπό την πίεση του χρόνου, ένα µεγάλο ζήτηµα, την αντιµετώπιση της φτώχειας στην πατρίδα µας.
Το πρώτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου ασχολείται µε τον εθνικό
µηχανισµό για την καταπολέµηση, την αποτελεσµατική κοινωνική
ένταξη και την κοινωνική συνοχή. Όµως, ας µην έχουµε αυταπάτες. Ο συγκεκριµένος µηχανισµός αποτελεί εδώ και χρόνια υποχρέωσή µας προς τις ευρωπαϊκές επιταγές.
Αυτό που αναλύθηκε και στις επιτροπές εκ µέρους µου και
θέλω να επισηµάνω προς το Σώµα είναι η απόλυτη ανάγκη αφ’
ενός να προστατεύσουµε τους συνανθρώπους µας που βρέθηκαν στο περιθώριο, αλλά κυρίως να τους επαναφέρουµε στην
πρότερη κατάσταση όσο τον δυνατόν γρηγορότερα.
Έτσι, λοιπόν, αυτό που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι για
όσους σήµερα υποφέρουν και χαρακτηρίζονται ως νεόπτωχοι, δηλαδή άνθρωποι που χτυπήθηκαν απότοµα και σκληρά από την οικονοµική κρίση, θα πρέπει να µεριµνήσουµε ώστε η πολιτεία µε
την οποιαδήποτε µορφή της –είτε Υπουργείο είτε δήµος είτε περιφέρεια είτε ιδιώτης υπό την εποπτεία της πολιτείας- να αναζητήσει τον συµπολίτη µας, ο οποίος είναι περιθωριοποιηµένος,
εξαθλιωµένος και πολλές φορές έχοντας υπερβεί τα όρια της κατάθλιψης, αυτόν τον άνθρωπο που µέχρι σήµερα, µέχρι πρότινος,
ήταν οµαλά κοινωνικά ενταγµένος και τώρα κατεστραµµένος από
την κρίση.
Θα πρέπει εµείς να τον βρούµε και να τον βοηθήσουµε, όχι να
περιµένουµε από αυτόν να µας ζητήσει βοήθεια. Άλλοτε λόγω
απελπισίας, άλλοτε στο όνοµα της αξιοπρέπειας και άλλοτε λόγω
άγνοιας, όσοι συµπολίτες µας ζουν στο περιθώριο, δεν µπορούν
να βρουν τον δρόµο για τις δοµές εκείνες που θα τους βοηθήσουν αρχικά να σταθούν στα πόδια τους και µετέπειτα να επανενταχθούν οµαλά πάλι στην κοινωνία.
Άρα αυτό που προτείνουµε ως γενική κατεύθυνση και πολιτική
είναι ότι στον περιθωριοποιηµένο και στον άστεγο δεν µπορείς
να προσφέρεις µια σελίδα στο internet, για να κάνει αίτηση και
να λάβει επίδοµα, ούτε στον φτωχό και στον υπερχρεωµένο, ο
οποίος όχι internet αλλά πολλές φορές ούτε ρεύµα έχει.
Πρότεινα ήδη στην επιτροπή τη δηµιουργία ενός τετραψήφιου
αριθµού, όπου θα δίνονται σαφείς και ορισµένες πληροφορίες
σε όσους στερούνται τα βασικά.
Το ζητούµενο είναι, όµως, όλοι, όσοι εργάζονται στις παγκόσµιες κοινωνικές υπηρεσίες, να ψάξουν, να ρωτήσουν, να µάθουν
και να επιµείνουν να βρουν µέχρι και τον τελευταίο συµπολίτη
µας που έχει ανάγκη.
Μεγάλο θέµα για τους κοινωνικά αποκλεισµένους, το οποίο
πλέον και η ευρωπαϊκή πολιτική έχει δεχτεί, είναι η επανένταξη
µέσω της εργασίας και της απασχόλησης. Πράγµατι, η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο, που έχει καταρρεύσει λόγω της οικονοµικής κρίσης, είναι πολύ σηµαντική, προκειµένου να τον
βοηθηθεί να ξεπεράσει τα πρώτα προβλήµατα, να αισθανθεί πως
δεν είναι µόνος και να αισθανθεί ότι το κράτος είναι εδώ για να
τον βοηθήσει.
Θα πρέπει –και ορθά εµπλέκεται στο νοµοσχέδιο και ο ΟΑΕΔοι άνθρωποι του περιθωρίου να επιστρέψουν το ταχύτερο στην
εργασία ή την οποιαδήποτε απασχόληση, ακόµη και εθελοντικά
στην αρχή ή µε πολύ µικρό τίµηµα ή µε προγράµµατα του ΟΑΕΔ
ή µε προγράµµατα των δήµων για την κοινωνική εργασία. Οι άνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία, να παραµείνουν ενεργοί και να επιστρέψουν στη φυσιολογική ζωή, µόλις
τους το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Δυστυχώς από τη µελέτη του νοµοσχεδίου δεν είδα έναν σαφή
πολιτικό προσανατολισµό ως προς αυτό το σηµείο. Πράγµατι,
εµπλέκεται ο ΟΑΕΔ, πράγµατι, είναι στις προθέσεις της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ.
Όµως, επί της ουσίας αναµένουµε να δούµε πόσες και ποιας
έκτασης δράσεις και προγράµµατα του ΟΑΕΔ θα τρέξουν για τις
κοινωνικές οµάδες, ώστε να αντιληφθούµε κατά πόσο θα γίνει
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ένα σοβαρό έργο και όχι απλώς για άλλη µια φορά µπαλώµατα
στα προβλήµατα της ανεργίας.
Τρίτο ζήτηµα του νοµοσχεδίου, το οποίο µε απασχολεί, είναι
η παντελής έλλειψη τεχνογνωσίας των δήµων και των υπαλλήλων
τους και η έλλειψη πραγµατικής ενίσχυσης των δηµοτικών δοµών
από τις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων για θέµατα που
σχετίζονται µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Ζητάτε από την τοπική αυτοδιοίκηση να συµµετάσχει σε ένα
πρόγραµµα, ενώ γνωρίζουµε ότι υπάρχουν δήµοι που είναι παντελώς αστελέχωτοι, όχι µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό αλλά
γενικώς από προσωπικό.
Συνεχίζοντας θα ήθελα να ενηµερώσω την Ολοµέλεια για κάποιους προβληµατισµούς που έχω στις επιµέρους ρυθµίσεις.
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει αόριστες έννοιες, όπως «κοινωνικό φαινόµενο», «ακραία φτώχεια» και στο άρθρο 14, δίπλα στις
αοριστολογίες, καταγράφεται και η φράση «υπερχρεωµένα νοικοκυριά». Η διατύπωση του άρθρου είναι τόσο ευρεία και τόσο
περιοριστική συνάµα, που ο αρµόδιος υπάλληλος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου απορώ πώς θα καταλάβει ποια ακριβώς φαινόµενα θα παρακολουθεί. Προφανώς η ακραία φτώχεια
δεν συµπορεύεται πάντοτε µε την έννοια των υπερχρεωµένων
νοικοκυριών. Προφανώς και µια µονογονεϊκή οικογένεια ίσως να
έχει περισσότερες απαιτήσεις από ένα υπερχρεωµένο νοικοκυριό και αντίστοιχα ένας µακροχρόνια άνεργος να είναι στα ίδια
όρια φτώχειας µε κάποιον υπερήλικα µε µειωµένη σύνταξη.
Εποµένως στις διατυπώσεις πρέπει να είµαστε προσεκτικοί όχι
µόνο για να µη δηµιουργούνται παρερµηνείες αλλά, κυρίως, για
την ορθή εφαρµογή του νοµοθετήµατος.
Σχετικά µε το άρθρο 22 και το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, πράγµατι το βοήθηµα αυτό επεκτείνεται µε το νοµοσχέδιο
σε όλους δήµους και οµολογουµένως θα είναι µια µικρή ανάσα
για όλους τους ανθρώπους που έχουν σχεδόν µηδενικά εισοδήµατα. Αυτό, βεβαίως, δεν σηµαίνει πως το κοινωνικό εισόδηµα
αλληλεγγύης λύνει όλα τα προβλήµατα. Αντιθέτως, θεωρώ πως
είναι το ελάχιστο που οφείλουµε να κάνουµε για την αληθινή επανένταξη όλων των ανθρώπων που ζουν στα όρια της φτώχειας.
Επίσης, είναι σαφές ότι πρέπει να προβλεφθεί πιο ευέλικτος
τρόπος διανοµής του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης, ο
οποίος θα περιλαµβάνει και όλους, όσοι εν τοις πράγµασι το δικαιούνται, αλλά τύποις δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση.
Ένας άνθρωπος ή µία οικογένεια που έχει φτάσει στα όρια της
εξαθλίωσης και φιλοξενείται από συγγενείς, φίλους ή γνωστούς
είναι ακραίο να τους ζητάµε να προσκοµίσουν εκκαθαρισµένη
φορολογική δήλωση.
Βασικό στοιχείο έλλειψης του νοµοσχεδίου είναι ένα ρεαλιστικό και βεβαιωµένο χρονοδιάγραµµα ενεργειών. Όλο το
πνεύµα του νοµοσχεδίου για τον καλύτερο έλεγχο των πόρων
και την αντιµετώπιση της φτώχειας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Με δεδοµένο, όµως, ότι είναι απαραίτητη η τεχνική εκπαίδευση και ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, πώς θα µπορέσει
να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά ο νόµος;
Πράγµατι, βασικός προβληµατισµός µου είναι το γεγονός ότι
έχουµε συνηθίσει να ψηφίζονται νόµοι και µετά από λίγο να καταργούνται στην πράξη, διότι η δηµόσια διοίκηση αποδεικνύεται
ανίκανη να αντεπεξέλθει και να τους εφαρµόσει όπως θα πρέπει.
Άρα, κυρία Υπουργέ, εδώ πρέπει να ορίσετε σαφές χρονοδιάγραµµα. Πέραν του Παρατηρητηρίου της Φτώχειας να έχουµε
παράλληλα σε λειτουργία και ένα παρατηρητήριο καταγραφής
των αποτελεσµάτων του Παρατηρητηρίου της Φτώχειας. Εκεί θα
καταγράφονται διαρκώς όχι µόνο πόσοι φτωχοί επωφελήθηκαν
αλλά και περαιτέρω πόσοι µετά το σχέδιο της αλληλεγγύης εργάστηκαν και επωφελήθηκαν από προγράµµατα του ΟΑΕΔ και,
σε τελικό στάδιο, πόσοι φτωχοί έπαψαν να είναι φτωχοί και επανήλθαν σε ανεκτά κοινωνικά επίπεδα. Αυτό θα ήταν µια επιτυχία.
Περαιτέρω, κύριοι συνάδελφοι, οφείλω να ενηµερώσω και για
τις θέσεις της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, η
οποία θεωρεί ότι είναι επιβεβληµένη η εκπόνηση διακριτών στρατηγικών για την αναπηρία, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
τις προτεραιότητες των οποίων θα πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν
του ο εθνικός µηχανισµός, στη βάση των πολύ συγκροτηµένων
προτάσεών τους, που µας έδωσαν στο στάδιο της συζήτησης
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του νοµοσχεδίου στις επιτροπές.
Πράγµατι, τα άτοµα µε αναπηρία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και, µάλιστα, λόγω των αυξηµένων αναγκών που έχουν, η πολιτεία οφείλει να έχει έναν πιο εξειδικευµένο προγραµµατισµό
για την κοινωνικοποίηση, την οικονοµική ενίσχυση και την εργασιακή επανένταξή τους.
Στο τελευταίο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου θέλω να µείνω στο
άρθρο 28 για την κατάργηση του γνωστού «επικυρώσιµου». Είναι
προφανώς θέµα που άπτεται των δεσµεύσεών µας, αλλά πρέπει
να δούµε τι θα γίνει µε το 1,8 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο, που
χάνονται από την κατάργησή του, και πώς αυτά θα αναπληρωθούν, διότι τελικώς πρόκειται για ένα διόλου ευκαταφρόνητο
ποσό, το οποίο θα αφαιρεθεί από τα ετήσια έσοδα του προϋπολογισµού.
Σε επόµενο επίπεδο χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής οι εφαρµοστικές διατάξεις του νόµου Κατρούγκαλου, οι οποίες περιλαµβάνονται στο παρόν νοµοσχέδιου. Έχουν περάσει ήδη αρκετοί
µήνες από την ψήφιση του ασφαλιστικού. Το νοµοσχέδιο, όµως,
µε τα εφαρµοστικά του άρθρα έρχεται µόλις δεκαπέντε µέρες
πριν από την εφαρµογή του. Ευλόγως διερωτώµαι αν θα καταφέρει ο δηµόσιος µηχανισµός να αντεπεξέλθει στον τεράστιο
όγκο δουλειάς που τον περιµένει.
Ο ΕΦΚΑ θα συγκεντρώσει για πρώτη φορά όλους τους ασφαλισµένους και όλα τα επιµέρους ασφαλιστικά ταµεία. Αυτό σηµαίνει πως θα διαχειριστεί εξαρχής ένα τεράστιο αριθµό
ασφαλισµένων, οι οποίοι θα έχουν απορίες, θα απαιτούν απαντήσεις και θα πιέζουν τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ για διευκρινίσεις.
Πάντως, εξ όσων διαβάζω από τον Τύπο και από την ενηµέρωση που έχω από τους ειδικούς, εκείνοι που θα κληθούν να
εφαρµόσουν τη νοµοθεσία αναµένουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Είµαι δε σίγουρη ότι αποκλείεται σε δεκαεπτά ηµέρες ο
ασφαλιστικός φορέας να είναι έτοιµος να λειτουργήσει πλήρως
και χωρίς προβλήµατα, όχι µόνο οργανωτικά και λειτουργικά
αλλά και ουσιαστικά, αναφορικά µε θέµατα εφαρµογής της νοµοθεσίας.
Πέραν όλων αυτών που ανέλυσα για τους κοινωνικά αδύναµους, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουµε και να ξεχνάµε πως
στην πραγµατικότητα η ελληνική οικονοµία -και ό,τι απέµεινε από
αυτή- κινείται και υπάρχει χάριν των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
και των ελεύθερων επαγγελµατιών.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, προβλέπει σαφώς ότι από 1-1-2017 και
µε βάση το νέο ασφαλιστικό, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες,
οι αυτοαπασχολούµενοι αλλά και οι αγρότες, θα υποχρεούνται
να καταβάλλουν κάθε µήνα πλέον τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Να θυµίσω σε αυτό το σηµείο ότι πολλοί πληρώνουν κάθε
δίµηνο, ενώ άλλες κατηγορίες πληρώνουν µία φορά τον χρόνο.
Εποµένως η αλλαγή είναι πραγµατικά µεγάλη.
Και δεν αναφέροµαι κυρίως στη δυσκολία ενός επαγγελµατία
να κάνει τους απαραίτητους οικονοµικούς χειρισµούς, ώστε να
µπορεί κάθε µήνα πια να έχει το ποσό που χρειάζεται για τις εισφορές του. Το βασικό πρόβληµα έγκειται στο ότι σε περίπτωση
καθυστερήσεως ή µερικής καταβολής, θα αρχίσουν κάθε µήνα
να τρέχουν προσαυξήσεις και τόκοι. Μάλιστα, αυτή η φαινοµενικά µικρή αλλαγή, σε σχέση µε τις τεράστιες που βιώνουµε καθηµερινά, είναι ήδη δεδοµένο ότι θα προκαλέσει µεγάλες
συνέπειες.
Και για του λόγου το αληθές, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναµένει αύξηση εσόδων από το γεγονός ότι οι επαγγελµατίες θα αδυνατούν να πληρώσουν στην ώρα τους κάθε µήνα,
γιατί θα υπάρχει µηνιαία επιβολή προσαυξήσεων και τόκων στις
µη εµπρόθεσµα καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Όµως,
δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι τα τελευταία πέντε µε έξι χρόνια οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν επωµισθεί ένα µεγάλο κοµµάτι
της οικονοµικής κατάρρευσης στους τζίρους τους και τελικά
απειλείται κάθε χρόνο η ίδια η εργασιακή τους επιβίωση.
Μάλιστα, ένα από τα σταθερά αιτήµατα πολλών επαγγελµατικών οργανώσεων είναι να υπάρξει πάγωµα των οφειλόµενων εισφορών µέχρι σήµερα, ώστε να µπορέσουν οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες να αρχίσουν να καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές τους.
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Επειδή, όµως, µέχρι σήµερα δεν έχει αναληφθεί καµµιά νοµοθετική πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς -και δεν
θέλω να γίνω προάγγελος κακών- θεωρώ δεδοµένο ότι πολύ µεγάλος αριθµός των ελευθέρων επαγγελµατιών δεν θα µπορεί να
πληρώσει στην ώρα του κάθε µήνα και τελικώς θα δούµε να εκτοξεύονται οι προσαυξήσεις και να καταρρέουν τα αναµενόµενα
έσοδα του ΕΦΚΑ.
Τέλος, αναφορικά µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 796, η
οποία αφορά την εξαγγελία του κυρίου Πρωθυπουργού για τη
δήθεν δέκατη τρίτη σύνταξη, θεωρούµε, κατ’ αρχάς, ότι καλό
είναι να αποκαθίστανται οι αδικίες και ειδικά οι αδικίες που έχουν
υποστεί οι πιο αδύναµοι συνάνθρωποί µας, όπως είναι ο χαµηλοσυνταξιούχοι. Όµως, είναι σαφές ότι συνολικά το παρόν νοµοσχέδιο δεν µπορεί να λύσει ουσιαστικά ζητήµατα, όπως τη
χρόνο µε τον χρόνο αύξηση των φτωχών και περιθωριοποιηµένων Ελλήνων και την καθηµερινή τους πάλη για επιβίωση. Γι’
αυτό, ουσιαστικά, το νοµοσχέδιο αρκείται στη διαχείρισης της
µίζερης κατάστασης.
Στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά θλιβερά τα
νούµερα που αποτυπώνονται, όπως η σκληρή πραγµατικότητα
του 3,8% των συνανθρώπων µας να ζουν σε συνθήκες φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισµού. Και αντίστοιχα τροµακτικά είναι τα
νούµερα για την παιδική φτώχεια στην Ελλάδα. Η εικόνα αυτή
µας θλίβει όλους. Όµως, δεν αρκούν πια η συµπόνια, η θλίψη και
τα δάκρυα για όσα συµβαίνουν γύρω µας. Οφείλουµε όλοι να περάσουµε από τη θεωρία και τα λόγια στην ουσιαστική πράξη και
να κάνουµε πράξη την αλλαγή την οποία όλοι βλέπουµε ότι απαιτείται.
Η χώρα µας και ο λαός µας απαιτούν κάθετες τοµές στο σύστηµα και µια διαφορετική και τίµια προσέγγιση των προβληµάτων. Μόνο τότε θα µπορούµε να µιλήσουµε για πραγµατική
αντιµετώπιση της φτώχειας, της εξαθλίωσης και των τεράστιων
δυσκολιών που βιώνει κάθε µέρα η Ελληνίδα και ο Έλληνας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώσαµε µε
τους εισηγητές και τους αγορητές.
Καλείται στο Βήµα η κυρία Υπουργός.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Δύο είναι τα θέµατα που συζητάµε σήµερα. Συζητάµε πολιτικές κοινωνικών παροχών, οι οποίες υπάρχουν µέσα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Είναι το άρθρο 22 µε το κοινωνικό εισόδηµα
αλληλεγγύης, η τροπολογία για τις συντάξεις και συγκεκριµένες
τροπολογίες. Και από την άλλη συζητάµε ένα εργαλείο, τον µηχανισµό, ο οποίος δεν ασκεί πολιτικές, απλά ταξινοµεί τα δεδοµένα των πολιτικών µε διαφανή και καθαρό τρόπο, προσβάσιµο
στον κάθε πολίτη και µε διαφάνεια.
Θα ήθελα να µιλήσω λίγο για την ιστορία των πολιτικών και για
την πολλή φασαρία που γίνεται για την ενίσχυση των χαµηλοσυνταξιούχων. Ακούστε. Με ρώτησε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας: «τελικά µειώσατε τη φτώχεια; Τι κάνατε εσείς µε τις
διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές από µας»;
Ξέρετε πολύ καλά ότι τα στοιχεία που έχουµε για τη φτώχεια
από τη EUROSTAT είναι του 2014, όταν ακριβώς παραδώσατε
την κυβέρνηση. Δυστυχώς τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Ήµασταν τελευταίοι –και είµαστε ακόµα, διότι αυτό δεν άλλαξε- στα
οικογενειακά επιδόµατα στην Ευρώπη. Μιλάµε για ένα 0,4%. Είµαστε τελευταίοι µέσα στην Ευρώπη των είκοσι οκτώ. Δίνουµε
2,1% του ΑΕΠ για τις κοινωνικές πολιτικές, για όλη την κοινωνική
προστασία.
Αυτό παραλάβαµε. Ήµασταν σχεδόν από τους τελευταίους
στην Ευρώπη. Τι έκανε η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια από το
2014 µέχρι σήµερα; Έβαλε στόχους για την εξαφάνιση της
ακραίας φτώχειας, της ανεργίας, κ.λπ.. Τι έχει συµβεί σήµερα;
Σήµερα έχουµε την αξιολόγηση των πολιτικών της Ευρώπης τον
Ιούνιο του 2016 σε όλον τον ευρωπαϊκό χώρο. Τι λέει η EUROSTAT, λοιπόν; Λέει ότι όλοι οι δείκτες απέτυχαν σε όλη την Ευρώπη. Τίποτα, απ’ όλα όσα είχε βάλει σαν στόχους, δεν υλοποιήθηκε.
Υπάρχει τώρα εδώ ένα µεγάλο πρόβληµα, όταν γίνεται όλη
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αυτή η αντιπαράθεση για τα 450 εκατοµµύρια ευρώ κοινωνικό
µέρισµα που βγήκε η προηγούµενη κυβέρνηση και πώς τα έδωσε
και µε τα 600 εκατοµµύρια ευρώ…
Κύριε Βρούτση, αν δεν µε ακούτε, δεν θα µπορέσετε να µου
απαντήσετε.
Γελάει µε κατανόηση ο κ. Κατσώτης. Του επεφυλάχθη και εκείνου προνοµιακή….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τα σχόλια αφήστε τα
για το Προεδρείο, κυρία Υπουργέ, σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Λέω, λοιπόν, ότι τα 450 εκατοµµύρια ευρώ είναι τελείως διαφορετική
υπόθεση, γιατί δεν αφορούσαν τους συνταξιούχους αλλά τρεις
κατηγορίες πολιτών. Αφορούσε, πρώτον, όσα άτοµα είχαν εισόδηµα µέχρι 6.000 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή αυτούς πράγµατι που
βρίσκονται στην ακραία φτώχεια, δεύτερον, όλους τους ένστολους –µιλάµε για εκατόν εξήντα χιλιάδες πρόσωπα µε 500 ευρώ
τον µήνα- και, τρίτον, τους µακροχρόνια άνεργους, των οποίων
δεν έχω βρει εδώ το νούµερο.
Άρα τα 100 εκατοµµύρια ευρώ από τα 450 εκατοµµύρια ευρώ
δόθηκαν στους ένστολους. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, σας είπα
πώς µοιράστηκαν. Αυτά είναι.
Έγινε και ένα άλλο µεγάλο λάθος. Εδώ είναι και η µεγάλη διαφορά µε µας. Εµείς τα 630 εκατοµµύρια ευρώ τα έχουµε από την
υπεραπόδοση του ΦΠΑ, της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής,
της διαφθοράς, κ.λπ.. Αυτά τα χρήµατα µαζεύτηκαν το 2016 και
αποδίδονται το 2016.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Τι έκανε η τότε κυβέρνηση; Πήρε από το πρωτογενές πλεόνασµα που είχε υποσχεθεί αρχές Μαρτίου –βλέποντας ότι έρχονται
εκλογές αργά ή γρήγορα το 2014- 450 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτά
αφαιρέθηκαν από το πρωτογενές πλεόνασµα µε αποτέλεσµα να
µην µπορεί το πρωτογενές πλεόνασµα, που είχαν υποσχεθεί, να
κλείσει. Έτσι βρήκαµε εµείς το έλλειµµα. Τόσο απλά είναι τα
πράγµατα. Δεν χρειάζονται δραµατικοί τόνοι σ’ αυτή την Αίθουσα. Όµως, λέµε ότι αυτό είναι.
Επίσης, θα ήθελα να πω κάτι ακόµα. Δίνουµε εµείς δέκατη
τρίτη σύνταξη; Θα µπορούσες τυπικά να πεις ότι για το 1/3 των
συνταξιούχων, που θα πάρουν αυτό το επίδοµα τώρα, δηλαδή
πεντακόσιες χιλιάδες, είναι υπολογισµένο περίπου αυτό που θα
έπαιρναν ως δέκατη τρίτη σύνταξη. Δεν είναι δέκατη τρίτη σύνταξη. Προφανώς δεν είναι θεσµοθετηµένο, για να είναι δέκατη
τρίτη σύνταξη.
Όµως, δεν θα κάνουµε και για όλα ότι δεν είναι τίποτε. Υπάρχει
µεγάλη διαφορά. Εµείς αυτό λέµε, γι’ αυτό που κάναµε και γιατί,
όταν υπάρχει υπεραπόδοση, αµέσως τα λεφτά πρέπει να δίδονται µέχρι το τέλος του χρόνου, ειδάλλως χρεώνονται στον επόµενο χρόνο και στην πραγµατικότητα µετρούν και αφαιρούνται
από το πρωτογενές πλεόνασµα. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά; Είναι µεγάλη διαφορά. Είµαστε το άσπρο µε το µαύρο σε
αυτό το επίπεδο. Τι να κάνουµε;
Άρα είπαµε ότι είναι ένα µικρό πρώτο βήµα για τους χαµηλοσυνταξιούχους, γιατί πράγµατι υπάρχει και υπόσχεση προς αυτούς και πρέπει να ξέρουν ότι πάντα θα είναι µέσα στο µυαλό
µας και στη φροντίδα µας. Δεν θα αφήσουµε αυτό το θέµα.
Τι είναι ο Εθνικός Μηχανισµός για την Κοινωνική Ένταξη και
Συνοχή; Πράγµατι, εδώ πρέπει να απαντήσω αν είναι µνηµονιακός, όπως λέει η Χρυσή Αυγή ή το ΚΚΕ. Αν κατάλαβα καλά, είπε
κάποιος άλλος ότι είναι µνηµονιακός; Νοµίζω πως όχι.
Προσέξτε. Είναι υποχρεωτικό εργαλείο για όλα τα κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ευρωπαϊκό εργαλείο. Το λέω
προς το ΚΚΕ. Προφανώς είναι υποχρεωτικό, όταν παίρνεις
ΕΣΠΑ. Αν πάρεις ΕΣΠΑ, πρέπει να έχεις µηχανισµό. Μπήκε από
το 2012, γιατί η Ελλάδα δεν είχε φτιάξει τέτοιον µηχανισµό µέχρι
εκείνη τη στιγµή, αλλά δεν είναι µνηµονιακή υποχρέωση. Είναι
για να εκταµιεύεις τα χρήµατα του ΕΣΠΑ. Τι εννοούµε ΕΣΠΑ;
Με το ΕΣΠΑ εννοούµε τις δοµές φτώχειας, κύριε Κατσώτη.
ΕΣΠΑ είναι οι δοµές φτώχειας. Οι στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης είναι ΕΣΠΑ. Όλα αυτά, από τα οποία αυτή τη στιγµή ωφελείται ο λαός µας, είναι χρήµατα του ΕΣΠΑ. Αυτά τα χρήµατα
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µέχρι το τέλος του χρόνου, αν δεν είχαµε φτιάξει και ψηφίσει τον
µηχανισµό, δεν µπορούν να εκταµιεύονται για τη χώρα. Αυτή
είναι η υποχρέωση της χώρας. Για να εξηγούµαστε, δεν είναι
µνηµονιακή. Ο καθένας µπορεί να λέει αυτό που θέλει, την πολιτική του, αλλά δεν είναι µνηµονιακή υποχρέωση.
Τι παραλάβαµε εµείς; Το είπαν οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. Παραλάβαµε µια
Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής. Γιατί λέγεται έτσι; Τι είναι αυτό; Είναι οι πολιτικές που κάνει το κράτος µε
βάση και κάποιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι
πολιτικές για τη φτώχεια, για την ανεργία, για την παιδική φτώχεια κ.λπ., εξειδικευµένες στην Ελλάδα. Τι θέλεις εσύ ακριβώς
να κάνεις; Είναι οι πολιτικές, πράγµατι, για την κοινωνική προστασία.
Παραλάβαµε, λοιπόν, αυτό το σχέδιο το 2014 που έληγε, γιατί
έπρεπε να είναι από τις αρχές του 2012. Το ξέρετε όλοι. Έπρεπε
να το αναθεωρήσουµε και µε βάση τις απόψεις µας, αλλά και µε
βάση την εξειδίκευση που έγινε στις περιφέρειες. Το αναθεωρήσαµε το 2015. Εγκρίθηκε τον Σεπτέµβριο του 2015. Από τον Σεπτέµβριο του 2015 µέχρι τον Ιούνιο του 2016 φτιάξαµε τον
µηχανισµό, αλλά τον φτιάχναµε και µε παράλληλες δράσεις που
ψηφίζονταν µέσα στη Βουλή. Τα κέντρα κοινότητας τα ψηφίσατε
νωρίς πέρυσι. Κοµµάτι του µηχανισµού ήταν. Γιατί; Διότι ανεξάρτητα από τα περί ανικάνων που λέτε και που προφανώς δεν τα
πιστεύετε -προφανώς δεν τα πιστεύετε- είµαστε οι µόνοι που κάνουµε τις µεταρρυθµίσεις για το καλό του λαού και όχι µεταρρυθµίσεις από αυτές που εννοούσατε εσείς, δηλαδή µόνο τα
κοψίµατα και τα µνηµόνια. Αυτά δεν είναι µεταρρυθµίσεις.
Πράγµατι, λοιπόν, κάνουµε µεγάλες µεταρρυθµίσεις για το
καλό του λαού ή εκεί που νοµίζουµε και ξέρετε πολύ καλά ότι είµαστε ικανοί να τις εφαρµόζουµε. Μην ξαναµπείτε σε αυτό που
είπατε, όταν ψηφίζαµε τον νόµο για την ανθρωπιστική κρίση. Μας
λοιδορούσε ο κ. Γεωργιάδης. Εκεί καθόµουν και µου έλεγε «ούτε
σε έναν χρόνο δεν θα έχεις καταφέρει να τον εφαρµόσεις».
Τον εφαρµόσαµε σε τρεις µήνες µε κάρτα αλληλεγγύης, η
µόνη κάρτα η οποία έδωσε αξιοπρέπεια στους Έλληνες, σε αυτά
τα στρώµατα, για να µην πηγαίνουν µε σακούλες, το οποίο είναι
πρωτοτυπία ευρωπαϊκή. Σήµερα όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτό δεν
έχει γίνει σε κανένα κράτος. Το κάναµε σε τρεις µήνες.
Αυτά τα λέω γιατί εγώ σε τρεις µήνες, που θα υλοποιούµε όλη
την ιστορία του µηχανισµού από πάνω µέχρι κάτω, θα έρθω εδώ
να ζητήσω ξανά να ζητήσετε συγγνώµη, όπως σας ζητάω τώρα
να ζητήσετε συγγνώµη γι’ αυτά που λέγατε για την ανθρωπιστική
κρίση τότε, για το νοµοσχέδιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ποιος θα ζητήσει συγγνώµη σε ποιον,
κυρία Υπουργέ, µε αυτά που λέτε; Θα τα πούµε σε λίγο. Θα διαβάσω τα αποσπάσµατα που έλεγε στην πλατεία Συντάγµατος ο
κ. Τσίπρας. Κύριε Πετρόπουλε, θα τα διαβάσω και για εσάς που
γελάτε!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πάµε τώρα
παρακάτω για να δούµε τι είναι ο µηχανισµός, για να µη χάνουµε
και την µπάλα!
Μιλάµε για έναν µηχανισµό που όχι µόνο δεν τον κάνατε, αλλά
και, µεταξύ µας, πιστεύω ότι δεν τον θέλετε, κατά βάση. Αυτό
γιατί ο µηχανισµός αποκαλύπτει τα πάντα. Τίποτα δεν µπορεί να
κρυφτεί όταν θα έχει γίνει ο µηχανισµός, ούτε τα λεφτά πού πηγαίνουν ούτε σε ποιους πηγαίνουν ούτε πόσα επιδόµατα παίρνει
κανείς. Τίποτα δεν µπορεί να κρυφτεί.
Δεν αποδίδει επιδόµατα ο µηχανισµός, κύριε Κατσώτη, δεν
δίνει, αλλά λέει πού δίδονται. Καταγράφει πού δίδονται.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αυτά τα κόβετε εσείς.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τα λέω
αυτά για να ξεκαθαρίσουµε και αυτό για να µην υπάρχει όλη
αυτή η σύγχυση.
Μπορούσε ο µηχανισµός να λειτουργήσει µε δήµους αποψιλωµένους; Μπορούσε; Υπήρχε πιθανότητα να λειτουργήσει, όταν
δεν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε πάρα πολλούς δήµους;
Είδαµε και την ΚΕΔΕ στη διαβούλευση.
Προβλέψαµε, λοιπόν, τα κέντρα κοινότητας. Εδώ έχω και εγώ
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ένα παράπονο. Πράγµατι, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη το ψήφισε. Δεν το ψήφισε, όµως, η Δεξιά.
Τα κέντρα κοινότητας θα εξοπλιστούν µε επτακόσιους πενήντα
νέους ανθρώπους που θα προσληφθούν µε ΑΣΕΠ. Ο µηχανισµός
χρειάζεται ανθρώπους για να δουλέψει. Αν δεν έχει ανθρώπους,
δεν θα δουλέψει. Αυτό το ξέραµε από την πρώτη στιγµή. Φτιάξαµε τα κέντρα κοινότητας. Επτακόσιοι πενήντα άνθρωποι καινούργιοι. Δεν είναι «ηµέτεροι», ξέρετε!
Όσο και να το λέµε, το Ποτάµι δεν πρόκειται να το καταλάβει.
Δεν θα καταλάβει ποτέ: Πρώτον, τι κάνει ο µηχανισµός. Δεύτερον, γιατί είναι απλό για τον κάθε πολίτη. Και, τρίτον, γιατί δεν
είναι «ηµέτεροι». Γιατί αυτό είναι το λαϊκίστικο. Ο λαϊκισµός ο
άγριος είναι να λέµε στον ελληνικό λαό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει
κράτος συριζαίων. Δεν πά’ να λες όλα τα δεδοµένα, πρέπει να
επαναλαµβάνεται αυτό συνέχεια. Αυτός είναι ο άγριος λαϊκισµός.
Πείτε µου, πόσοι θα είναι οι συριζαίοι εδώ, µε βάση τις διαδικασίες τις οποίες έχουµε καταγράψει µέσα σε αυτόν τον µηχανισµό; Πείτε µου.
Πάµε πάλι, λοιπόν. Δεν χαράσσει πολιτικές ο µηχανισµός. Ο
µηχανισµός είναι εργαλείο. Τι κάνει; Ενοποιεί, πρώτον, όλες τις
βάσεις δεδοµένων του κράτους. Ενοποιεί και έχει ενιαίους όλους
τους φορείς που δίδουν επιδόµατα. Ενοποιεί µε τον ΑΦΜ όλα τα
επιδόµατα που δίνονται σε κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι καλό ή
κακό; Είναι καλό για να ξέρει το κράτος τι του συµβαίνει. Μέχρι
σήµερα δεν ξέραµε. Όταν µας ρώτησαν οι θεσµοί πόσοι είναι οι
ανάπηροι, δεν υπήρχε κάποιος να το πει. Όταν µας ρώτησαν
πόσοι παίρνουν επιδόµατα, δεν υπήρχε κάποιος να το πει. Μόνο
µας έλεγαν ότι παίρνουν πάρα πολλά οι ανάπηροι.
Αν δεν είχαµε κάνει την ενιαία βάση, την ΗΔΙΚΑ -που είναι το
κοµµάτι του µηχανισµού- θα συνέχιζαν να λένε οι θεσµοί ότι οι
ανάπηροι παίρνουν πολλά επιδόµατα. Μόνο επειδή είχαµε κάνει
αυτό καταφέραµε να πείσουµε ότι δεν υπάρχουν αυτά που έλεγαν.
Καταλάβατε; Ο µηχανισµός προστατεύει τα ευάλωτα στρώµατα, δεν κινδυνεύουν από τον µηχανισµό. Οι πολιτικοί κινδυνεύουν. Αυτοί κινδυνεύουν, γιατί πια κανείς, ούτε συριζαίος, δεν
µπορεί να υπόσχεται σε έναν άνθρωπο, είτε ανάπηρο είτε φτωχό
ή οτιδήποτε, ότι θα του βρει επίδοµα.
Τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πηγαίνουν στα κέντρα κοινότητας. Είναι δεν είναι «one stop shop», και τούτο και το άλλο. Τι
είναι; Τι είναι το «one stop shop»;
Εδώ κάνουµε, λοιπόν, έναν πάγκο –να το πούµε έτσι για να το
καταβάλει όλος ο κόσµος- σε κάθε δήµο, ο οποίος από πίσω έχει
τους τρεις, τέσσερις υπαλλήλους, που θα προσληφθούν µε διαδικασίες ΑΣΕΠ και µπροστά του έχει µια πλατφόρµα.
Όταν πηγαίνει ένας άνθρωπος και του λέει «είµαι αυτός» µε
τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΦΜ του, αυτόµατα όλα τα στοιχεία απ’ όλο το
κράτος έρχονται µπροστά. Και λέει «εσύ µπορείς να παίρνεις
αυτό κι αυτό αλλά είσαι ακόµα δικαιούχος να παίρνεις εκείνα κι
εκείνα». Τον διασυνδέει αµέσως. Του λέει: «Κάνε αίτηση. Κι από
το σπίτι σου µπορείς, αλλά έλα κι εδώ άµα δεν µπορείς µόνος
σου και δεν ξέρεις, να σου την κάνουµε εµείς, να πάρεις όλα
αυτά που δικαιούσαι». «Πού να πάω τον πατέρα µου που είναι
άρρωστος;». «Πού να πάω το παιδί µου;». «Τι να κάνω αν είµαι
άστεγος;» κ.ο.κ.. Αυτό τους λέει ο µηχανισµός.
Αυτό, οι εκσυγχρονιστές του Ποταµιού δεν θέλουν να το καταλάβουν µε τίποτα. Υπάρχει λόγος που δεν θέλουν να το καταλάβουν. Και εκσυγχρονιστές, αλλά και αγνωστικιστές και
λαϊκιστές. Υπάρχει πρόβληµα, βασικό πρόβληµα.
Δεύτερον, έφτανε αυτό; Όχι δεν έφτανε αυτό. Το κράτος καθηµερινά παρακολουθεί αυτή την κίνηση. Γιατί, ωραία, εµείς
φτιάχνουµε το σύστηµα και το δίνουµε στους δήµους. Το δίνουµε και στις περιφέρειες. Αν το κράτος µέσα στο Υπουργείο,
δηλαδή, δεν παρακολουθεί όλη αυτή την κίνηση καθηµερινά,
πώς ξέρει ότι στα Γρεβενά επί έναν µήνα δεν πήγε άνθρωπος; Τι
συµβαίνει εκεί; Δεν έπρεπε να παρέµβει τότε το κράτος και να
πληροφορήσει τους πολίτες; Καµπάνιες; Πρέπει να πας στο κέντρο κοινότητας, να µάθεις τι σου συµβαίνει. Πώς θα ξέραµε αν
υπάρχουν προβλήµατα διαφθοράς; Όχι στους πολίτες, ακόµα
και στις υπηρεσίες. Πώς θα το ξέραµε αν δεν το παρακολουθούσαµε;
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Δυο λεπτά και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρα έπρεπε να συνδεθεί η πλατφόρµα του µηχανισµού, που
είναι στα διακόσια πενήντα τέσσερα κέντρα κοινότητας. Ναι, τα
πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχαµε χρήµατα για να πάρουµε επτακόσιους πενήντα ανθρώπους. Δεν είχαµε. Τα πληρώνουν όµως µέχρι το 2020 και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά θα
επεκταθούν και θα γίνουν µόνιµο προσωπικό των δήµων, στις κοινωνικές υπηρεσίες. Εδώ είµαστε και εδώ θα είµαστε και θα επανέλθουµε να δούµε αν ήταν καλό ή δεν ήταν καλό πράγµα αυτό
για τον πολίτη, για τον σεβασµό του, για την αξιοπρέπειά του.
Θα δούµε αν είναι καλό αυτό.
Τέλος, εποµένως, κάθε µέρα, λοιπόν, συνδέσαµε online την
Κυβέρνηση µε όλα τα Υπουργεία που είναι τα αρµόδια, µε την
περιφερειακή αυτοδιοίκηση και µε τους δήµους. Αυτό κάναµε.
Αυτό δεν γινόταν αλλιώς. Αλλιώς θα λέγαµε λόγια, όπως έλεγαν
όλα τα χρόνια λόγια. Και τίποτα δεν παρακολουθούσε, τίποτα.
Τίποτα δεν ήξερε, τίποτα. Δεν δίνει αξιοπρέπεια στον πολίτη.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι αυτό είναι το εργαλείο. Ποιες είναι οι πολιτικές; Πολιτική είναι το ΚΕΑ, το Κοινωνικό
Εισόδηµα Αλληλεγγύης. Το ΚΕΑ είναι πολιτική. Έχουµε µεγάλες
αγωνίες για το ΚΕΑ. Γι’ αυτό το σχεδιάσαµε υποχρεωτικά από
την πρώτη στιγµή σε τρεις άξονες. Γιατί λέτε δεν το κάναµε το
ΚΕΑ από το 2015;
Βρε, συνάδελφοι, δεν πιστεύω ότι είστε υποκριτές. Πραγµατικά. Αλλά γιατί το λέτε αυτό; Αφού ξέρετε ότι το ΚΕΑ για να γίνει
ήθελε 760 εκατοµµύρια, αυτά που έχουµε βάλει στον προϋπολογισµό. Είχατε βάλει το 2015, στον προϋπολογισµό που ψηφίσατε
το 2014, τα 800 εκατοµµύρια και τα χάσαµε; Δεν τα είδαµε;
Σαν να µην έφτανε αυτό, είχατε βάλει την Well Bank να σας
αξιολογήσει το πρόγραµµα των δεκατριών δήµων. Το αξιολόγησε
και είπε ότι είναι ελλιποβαρές –το λέω ευγενικά- και να ξανασχεδιαστεί. Το ξανασχεδιάσαµε. Το κάναµε σε τριάντα δήµους. Έξι
µήνες το σχεδιάσαµε και από πέρυσι µέχρι τώρα εφαρµόζεται σε
τριάντα δήµους.
Και τώρα έχουµε και θετικές κριτικές και θετική αξιολόγηση
και το επεκτείνουµε και σε όλη τη χώρα. Πώς;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Μέχρι και πάρτι κάνατε!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Κατσώτη, δεν κόβουµε ούτε ένα επίδοµα! Σας παρακαλώ πάρα
πολύ! Τα 760 εκατοµµύρια τα ψηφίσατε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Τα 900 εκατοµµύρια από τα προνοιακά;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σας παρακαλώ πολύ! Τα 760 εκατοµµύρια τα ψηφίσατε στον
προϋπολογισµό. Δεν κόψαµε ούτε ένα επίδοµα.
Όµως, πρέπει να γνωρίζετε ότι η Αριστερά πάντα ήθελε να
γνωρίζει ο πολίτης και όλος ο κόσµος και να υπάρχει διαφάνεια.
Εµείς αυτό παλεύουµε! Αυτός είναι ο µηχανισµός, αυτές είναι οι
πολιτικές. Και δεν θα ξεχάσετε ποτέ ότι το ΚΕΑ έχει τρεις άξονες,
τρεις πυλώνες αλληλένδετους. Όποιος µπει στο ΚΕΑ, δεν θα
πάρει απλά αυτό το µικρό επίδοµα. Και γι’ αυτό δεν το λέµε «ελάχιστο εγγυηµένο».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Και µε αυτό κλείνετε, σας παρακαλώ, κυρία Υπουργέ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε.
Δεν είναι καθόλου ελάχιστο εγγυηµένο µε τους όρους που ορίζεται το ελάχιστο εγγυηµένο. Δεν πάµε να δώσουµε άλλες ονοµασίες.
Όµως, όποιος παίρνει αυτό το µικρό επίδοµα, ταυτόχρονα καθίσταται δικαιούχος στο σύστηµα υγείας και έχει δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, στο ΤΕΒΑ έχει δωρεάν φρούτα,
τρόφιµα κ.λπ.. Ταυτόχρονα, τα παιδιά του θα µπουν στους παιδικούς σταθµούς µε voucher. Παράλληλα, έχει ένα πλήθος υπηρεσιών, τις οποίες θα διευρύνουµε συνεχώς, όπως σχολικά
γεύµατα κ.λπ., γιατί, βεβαίως, ξέρουµε ότι αυτό το επίδοµα είναι
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πολύ µικρό. Χωρίς τις υπηρεσίες δεν γίνεται. Γι’ αυτό και το σύστηµα είναι συνδεδεµένο µε όλες τις υπηρεσίες.
Τρίτον, το 10% αυτών που µπαίνουν, των δικαιούχων του ΚΕΑ,
των ανέργων, θα βρουν δουλειά. Και θα το δείτε και αυτό! Διότι
βέβαια, ο σκοπός µας δεν είναι να τους παγιδέψουµε µέσα στο
ΚΕΑ, µέσα σε ένα δίκτυ φτώχειας, αλλά να τους βάλουµε ξανά
στην κοινωνία και την εργασία. Γι’ αυτό λέγεται Εθνικός Μηχανισµός Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής. Μιλάµε για ένταξη στη
δουλειά, ένταξη στην κοινωνία. Αυτός είναι ο µεγάλος µας στόχος και θα τον πετύχουµε!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς, κυρία Υπουργέ.
Προχωρούµε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ανδρέα Λοβέρδο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσουν
τώρα οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μετά θα ακολουθήσουν τέσσερις οµιλητές, δηλαδή οι κύριοι Ηγουµενίδης, Βρούτσης, Γρέγος και Κεγκέρογλου και µετά θα µιλήσει ο κ.
Πετρόπουλος, ο κ. Τζαβάρας και προχωρούµε κανονικά.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καληµέρα σας!
Στα άρθρα 1 έως 20 του σχεδίου νόµου διαρθρώνεται ο Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, ένας µηχανισµός που πρέπει να
θυµίσουµε στην Αίθουσα αυτή –κάτι που έκανε και η κ. Χριστοφιλοπούλου στις συνεδριάσεις των επιτροπών- ότι ήταν απαραίτητος ακριβώς για τους λόγους που είπε η κυρία Υπουργός.
Εφόσον διεκπεραιώνονται το ΕΣΠΑ και κοινοτικοί πόροι, θα πρέπει αυτός ο µηχανισµός να είναι υπαρκτός και να διεκπεραιώνει
τα καθήκοντά του για την αντιµετώπιση της φτώχειας.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι είχαµε υποβάλει ένα τέτοιο σχέδιο ως προηγούµενη κυβέρνηση τον Δεκέµβριο του 2014 και 23
Ιανουαρίου, προ των εκλογών, είχαµε την πρώτη έγκριση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και αυτά δεν έχουν πια καµµία σηµασία. Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε και έχετε δείξει ως Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ το χρώµα και τις πολιτικές σας.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, η λογική αυτού του µηχανισµού
ήταν µια λογική πάρα πολύ χρήσιµη και απαραίτητη. Είχαµε κινητοποιηθεί και είχε προχωρήσει η έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Ιανουαρίου. Έρχεται, λοιπόν, τώρα για να
θεσµοθετηθεί.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε δύο λόγια είναι µια –ο όρος
δεν µου αρέσει- «καθετοποίηση» των διάσπαρτων µηχανισµών
στην κεντρική διοίκηση, στην περιφερειακή διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση Α’ βαθµού.
Θεωρώ ότι µετά την έναρξη της λειτουργίας του, µε αυτή την
καθετοποιηµένη µορφή, θα συγκεντρωθεί εκείνη η εµπειρία που
θα δώσει τις δυνατότητες κάποιων αλλαγών και εξορθολογισµού, αν η πράξη έτσι θέλει.
Ωστόσο, έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις γιατί µε απασχόλησε
ιδιαίτερα. Και εγώ και οι συνεργάτες µου ασχοληθήκαµε µε την
εικόνα, τη θεσµική, τη δοµική που δίνει αυτός ο µηχανισµός και
σας τις εκθέτω:
Κατ’ αρχάς µέσα από την ενιαία διάρθρωση αυτού του µηχανισµού διαπιστώνει κανείς ότι στο πεδίο της κεντρικής διοίκησης
έχουµε δύο νέες γενικές διευθύνσεις. Εδώ προβλέπονται θέσεις,
τριάντα εννέα τον αριθµό, που θα καλυφθούν µε αποσπάσεις και
µετατάξεις, δεκαπέντε θέσεις εµπειρογνωµόνων -προφανώς
αφορούν καινούργιους ανθρώπους µέσω του ΕΣΠΑ- και το σύνολο του προσωπικού για την κεντρική δοµή, που είναι πενήντα
τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων οι δεκαπέντε, ως εµπειρογνώµονες, θα προσληφθούν απ’ έξω.
Τα παρατηρητήρια στις δεκατρείς περιφέρειες είναι παρατηρητήρια που δεν καταλάβαµε από πόσους υπαλλήλους θα αποτελούνται και εάν αυτοί θα είναι υπάλληλοι περιφερειών ή θα
προσληφθούν.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Των περι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φερειών.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Των περιφερειών; Άρα «χ» εδώ. Οι περιφέρειες µε τις δοµές που έχουν. Και στα κέντρα νεότητας και
στους δήµους, επτακόσιες πενήντα και διακόσιες πενήντα τέσσερεις µε ΑΣΕΠ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όλοι µέσα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όλοι µέσα.
Εγώ καταθέτω την εξής ερώτηση, που είναι νοµίζω λογική: Κύριοι συνάδελφοι, δεν ψηφίσαµε πριν από λίγες µέρες ρυθµίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών περί κινητικότητας; Γιατί να χρειαστούµε επτακόσια πενήντα, συν διακόσια εβδοµήντα πέντε,
οκτακόσια τέσσερα, συν δεκαπέντε εµπειρογνώµονες, οκτακόσια
δεκαεννέα άτοµα; Έχουµε ένα πληθωρικό δηµόσιο και αφαιµάζεται ο ιδιωτικός τοµέας για να καλυφθούν οι δαπάνες του δηµοσίου αυτού. Γιατί να χρειαστούµε νέο προσωπικό;
Η πρώτη σκέψη µιας εύρυθµα λειτουργούσης πολιτείας είναι:
αφού υποφέρουµε και αναγκαζόµαστε να αυξήσουµε τους φόρους, είναι πάρα πολύ λογικό η βασική πηγή της δαπάνης µας
που είναι, πρώτον, οι συντάξεις και, δεύτερον, η µισθοδοσία του
δηµοσίου, να µην επιβαρυνθεί περαιτέρω. Γιατί να πρέπει να επιβαρυνθεί; Εδώ η καταγραφή από το Γενικό Λογιστήριο, µόνο για
τη δαπάνη που αφορά τον µηχανισµό αυτόν στο κεντρικό επίπεδο, καταγράφει µια δαπάνη 864.000 ευρώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θεωρητικά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, αφαιρουµένων αυτών που
έχουµε, γιατί θα είναι αποσπάσεις και µετατάξεις, είναι η δαπάνη
για τους υπόλοιπους δεκαπέντε, που θα πάνε ως εµπειρογνώµονες, µέσω ΑΣΕΠ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, αυτοί
είναι µε ΕΣΠΑ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ωραία. Με ΕΣΠΑ θα πληρώνονται
αυτοί; Ωραία, αφαιρώ το επιχείρηµα αυτό. Για να συνεννοηθούµε
είµαστε εδώ στο επίπεδο αυτό.
Αλλά για τους υπολοίπους, για τα κέντρα νεότητας και στους
δήµους, γιατί; Γιατί η επιπρόσθετη δαπάνη; Γιατί; Και αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το αθροίζουµε στις δαπάνες που προκαλούνται από το Υπουργείο αυτό για δηµιουργία δοµών µε αυτά
που έφερε η κ. Αντωνοπούλου. Τα θυµάστε; Προ ολίγων εβδοµάδων γινόντουσαν αυτά εδώ. Από την πλευρά της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και εµού προσωπικά είχε κατατεθεί το
επιχείρηµα ότι είναι παλιά η µέθοδος, της δεκαετίας του ’80:
«όπου έχω ένα πρόβληµα, ιδρύω κράτος».
Τώρα, το θέµα είναι το κράτος που έχεις πώς σου αποδίδει ή
πώς δεν αποδίδει και τι πρέπει να γίνει γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές. Και αντί να µπούµε σε αυτή την µέθοδο του 21ου
αιώνα, µετά από ταλαιπωρίες δεκαετιών που η Ελλάδα τις πλήρωσε αυτές τις ταλαιπωρίες, η λογική «όπου έχω πρόβληµα
ιδρύω κρατικές δοµές» είναι µια καταδικαστέα πρακτική, πρακτική ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στο 100%, που αποτελεί ένα δραµατικό πισωγύρισµα σε σχέση µε την εµπειρία που έχει σωρεύσει η
ελληνική περίπτωση, που έχει σωρευτεί στην Ελληνική Δηµοκρατία σε σχέση µε το διοικητικό της σύστηµα.
Δεύτερος κύκλος θεµάτων. Εµείς, µέχρι εδώ ψηφίζουµε.
Πάµε τώρα στο ασφαλιστικό κοµµάτι. Ένα µεγάλο κοµµάτι του
σχεδίου νόµου, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αφορά στο ασφαλιστικό.
Δεν θυµάστε, εσείς της Πλειοψηφίας, τον κ. Κατρούγκαλο να
σας λέει ότι θα βρει 500 εκατοµµύρια ευρώ από την αλλαγή της
αρχιτεκτονικής δοµής του ασφαλιστικού;
Κυρία Υφυπουργέ, ο τότε προϊστάµενός σας ο κ. Κατρούγκαλος, έλεγε στη Βουλή των Ελλήνων ότι 500 εκατοµµύρια ευρώ
θα εξοικονοµηθούν από την αλλαγή της δοµής του ασφαλιστικού. Έγινε ο ΕΦΚΑ. Και αντί να έχει ψηφιστεί µια σχετική εξουσιοδοτική διάταξη και η διοίκηση µε κανονιστικές πράξεις να µας
έχει πει πώς θα λειτουργήσει από την 1η Ιανουαρίου 2017, τώρα
δηλαδή, έρχεται εδώ ένας οιωνοί οργανισµός –τσάτρα πάτρα,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές- ο οποίος δεν σου δείχνει ότι παράγει εξοικονοµήσεις. Μηδέν ευρώ εξοικονόµηση. Ψέµατα έλεγε ο
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κ. Κατρούγκαλος. Επιχειρήµατα του αέρα έλεγε. Επιχειρήµατα,
τα οποία η πράξη απέδειξε ότι ήταν απολύτως ψευδή.
Εδώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παράγεται µια εξοικονόµηση 725.000 ευρώ από την κατάργηση κάποιων επιδοµάτων και
από την κατάργηση κάποιων διοικητικών µονάδων, αλλά αυτή η
µικρή εξοικονόµηση ισοφαρίζεται όταν, κατά την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, προβλέπεται δαπάνη 620.000 ευρώ για τη
στελέχωση του γραφείου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Και αν προσθέσουµε και την ανάγκη αµοιβών δικηγόρων, outsourcing δηλαδή, η δαπάνη αυτή θα αυξηθεί. Και στο άρθρο 53
του σχεδίου νόµου προβλέπεται ότι αυτή η λύση, που σας φέρνει
εδώ πέρα η Κυβέρνηση να ψηφίσετε, είναι προσωρινή. Διότι κατά
τη συσσωρευόµενη εµπειρία, θα εκδοθεί καινούργιος οργανισµός. Εδώ γελάµε! Εδώ γελάµε για µια Κυβέρνηση απολύτως
απροετοίµαστη, µε απολύτως βιαστικές διευθετήσεις, που τελικά
τις πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και πάντως, το επιχείρηµα ότι η
αλλαγή της δοµής, της αρχιτεκτονικής, όπως έλεγε µε έναν χαριτωµένο τρόπο ο τότε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ο κ. Κατρούγκαλος, θα εξοικονοµήσει 500 εκατοµµύρια, ήταν ψεύδος. Ψεύδος και πάλι ψεύδος! Οι διατάξεις περί
ΕΦΚΑ εδώ επιβεβαιώνουν της µοµφής µας το αληθές.
Στα άρθρα 61, 62, 63 αφαιρούνται πόροι από τον ΕΟΠΥΥ, κύριοι συνάδελφοι. Το ΙΚΑ χρωστάει στον ΕΟΠΥΥ. Όταν ερχόταν
εδώ το ασφαλιστικό, έλεγα ότι αυτό που δεν µπόρεσα να κάνω
διότι οι Πρωθυπουργοί, µε τους οποίους ήµουν δεν το δέχτηκαν,
ήταν να µπορεί ο ΕΟΠΥΥ να παίρνει από τις εισφορές αµέσως
τα χρήµατα των ασφαλισµένων και των εργοδοτών. Αµέσως,
χωρίς να µεσολαβεί το Υπουργείο Εργασίας. Και επειδή αυτό θα
σήµαινε πάρα πολλά προβλήµατα σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες
του συνταξιοδοτικού µας µηχανισµού στο να δίνει τις συντάξεις,
οι Πρωθυπουργοί δυσκολεύονταν να το δεχτούν. Και δεν το δέχονταν. Και οι Υπουργοί Εργασίας δεν το ήθελαν. Ως Υπουργός
Υγείας το πρότεινα αυτό και ως Βουλευτής της Αντιπολίτευσης.
Αν αυτό γινόταν, ο ΕΟΠΥΥ θα µπορούσε να διαπραγµατευτεί τις
υπηρεσίες υγείας πάρα πολύ γρήγορα.
Αντί να γίνει αυτό, µας λέει εδώ το σχέδιο νόµου ότι για όσα
χρωστάει το ΙΚΑ συνιστώνται επιτροπές και για τη δαπάνη της
εξέτασης για το πόσα χρωστάει στον ΕΟΠΥΥ θα παρακρατάει
και ένα 5% από τις εισφορές. Αυτό είναι ληστεία σε βάρος του
ΕΟΠΥΥ και σε καµµία περίπτωση δεν τη στηρίζουµε. Αντί να ευνοείς τον ΕΟΠΥΥ, του παίρνεις πόρους για να εξετάσεις πόσα
του χρωστάς, επειδή του χρωστάς. Κακώς. Για το ΙΚΑ 5% και ένα
2% σε ό,τι αφορά αντίστοιχες λειτουργίες του ΕΦΚΑ. Οργανωµένη ληστεία το λέω αυτό.
Για το επίδοµα αλληλεγγύης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα
είπε η κ. Χριστοφιλοπούλου. Εκφράζει τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη. Κλείνω µε ένα θέµα που δεν αφορά τους παρισταµένους
Υπουργούς, αλλά αφορά τη λειτουργία της Κυβέρνησης γενικότερα και εµένα προσωπικά.
Όταν συζητούσαµε τον προϋπολογισµό, επειδή ήταν εδώ ο κ.
Τσακαλώτος, ο κ. Χουλιαράκης και η Υφυπουργός η κ. Παπανάτσιου, έθεσα ένα θέµα που αφορά ζήτηµα διαφθοράς. Και περίµενα, επειδή οι εποπτεύοντες Υπουργοί ήταν εδώ, να έχω µια
απάντηση.
Μάλιστα, επειδή εµείς δεν είµαστε φιλοκατήγοροι και δεν
έχουµε καµµία σχέση µε τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, έλεγα ότι η
κατηγορία µας δεν αφορά τους Υπουργούς, αλλά ως Υπουργοί
Οικονοµικών µε τόσα θέµατα στην ηµερήσια διάταξή τους δεν
µπορεί να έχουν στα πόδια τους θέµατα διαφθοράς τα οποία να
τα κοιτάνε ή να µην τα ξέρουν ενδεχοµένως.
Το θέµα αφορούσε τα λεγόµενα «φρουτάκια». Το θέµα αφορούσε µια µορφή τυχερού παιχνιδιού που είχε προβλεφθεί από
τη σύµβαση περί ιδιωτικοποίησης του ΟΠΑΠ και την οποία είχα
ψηφίσει. Και εµείς ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη είχαµε διαµαρτυρηθεί και δι’ εµού για την εκ µέρους σας αύξηση της φορολογίας του ΟΠΑΠ, αφού η συνιδιωτικοποίηση είχε γίνει και ο ΟΠΑΠ
λειτουργούσε υπό το νέο ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Δηλαδή,
δεν µπορείς να αλλάζεις τους όρους µιας ιδιωτικοποίησης εκ των
υστέρων. Τι µήνυµα στέλνεις στους επενδυτές και πόσο κακό κάνεις στο συγκεκριµένο επενδυτή που έχει κανονίσει τους λογαριασµούς του; Έχω υπερασπιστεί την ιδιωτικοποίηση και έχω
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υπερασπιστεί και τον ΟΠΑΠ σε βάρος της Κυβέρνησης αυτής
που άλλαξε µονοµερώς τους όρους της ιδιωτικοποίησης εκ των
υστέρων.
Όµως, µια υποχρέωση του ΟΠΑΠ και της Κυβέρνησης και της
Επιτροπής Παιγνίων, οιονεί ανεξάρτητης αρχής, ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, ήταν να εκδώσει τον κανονισµό βάσει του
οποίου θα γινόταν το παιχνίδι αυτό µε τα «φρουτάκια». Εκδόθηκε
ένας κανονισµός επί κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου επί τον Ευγένιο Γιαννακόπουλο, Επιτροπή Παιγνίων τότε, αυστηροποιήθηκε από τη νέα διοίκηση της Επιτροπής Παιγνίων το καλοκαίρι
του 2015, τον κ. Στεργιώτη, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αν σας
λέει και κάτι –δεν ξέρω εάν σας ακολούθησε µετά τη διάσπαση,
αλλά ήταν δική σας επιλογή- αυστηροποίησε τους όρους αυτού
του παιχνιδιού καλώς πράττων και στη συνέχεια αλλάξατε τον
άνθρωπο αυτόν.
Τώρα τον Οκτώβριο στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας ο
κ. Τσακαλώτος παρουσίασε τον νέο Πρόεδρο της Επιτροπής
Παιγνίων. Ο νέος Πρόεδρος είπε ότι αυτή η µορφή τυχερού παιχνιδιού προκαλεί εθισµό, χρησιµοποιώντας µια επιστηµονική
γνώµη περί αυτού –εγώ κρατάω αποστάσεις από όλα αυτά, αλλά
ο ίδιος έτσι έπραξε-, ανέλαβε σήµερα, ας πούµε τα καθήκοντά
του και την άλλη µέρα εξέδωσε έναν πολυσέλιδο κανονισµό που
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την 1η Ιανουαρίου, που καταργεί όλους
τους περιορισµούς. Όλους!
Καταργεί τα διακόσια µέτρα απόστασης από το ένα σηµείο
παιχνιδιού στο άλλο. Καταργεί το όριο των 80 ευρώ συµµετοχής
ηµερησίως στο παιχνίδι από τον κάθε παίκτη. Καταργεί την υποχρέωση στην κάρτα του παίκτη να αναγράφεται το ΑΦΜ, δηλαδή
να φαίνεται το φορολογικό του προφίλ. Αν χρωστάει στο δηµόσιο, πώς παίζει; Καταργείτε οτιδήποτε σχετιζόταν µε περιορισµούς και ακόµη πόσες ώρες την ηµέρα, την εβδοµάδα, τον
µήνα θα παίζει κάποιος. Τα καταργεί αυτά ο νέος Πρόεδρος, που
έβλεπε ότι θα εθίζονταν οι Έλληνες µε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει
θέµα διαφθοράς εδώ.
Χθες από την Επιτροπή Παιγνίων εστάλη η αγόρευσή µου στον
εισαγγελέα. Φαντάζοµαι να έστειλε και τον κανονισµό αυτόν και
τους προηγούµενους κανονισµούς για το παιχνίδι αυτό.
Εγώ προσωπικά θα ενηµερώσω την Εισαγγελία µε κάθε στοιχείο που αφορά βήµα προς βήµα το σκάνδαλο αυτό και θα θυµίσω ότι εν όψει αυτού του κανονισµού που δηµοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1η Νοεµβρίου, ο ΟΠΑΠ απέσυρε την αγωγή του περί διεθνούς διαιτησίας µε την οποία ζητούσε κάποιο δισεκατοµµύριο
από την αντισυµβαλλόµενη ελληνική Κυβέρνηση.
Εδώ έχουµε ένα θέµα διαφθοράς. Εσείς ήσασταν κατά όλων
αυτών των παιγνίων, του ειδικού τυχερού παιχνιδιού. Αλλάξατε
γνώµη, αυστηροποιήσατε όµως, τις διαδικασίες, αλλάξατε ξανά
γνώµη, καταργήσατε τους περιορισµούς και είστε ελεγχόµενοι
σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ενήργησε απαντώντας µου µε κάποιον τρόπο ο αρµόδιος
Υπουργός, ο αρµόδιος Αναπληρωτής, η αρµόδια Υφυπουργός.
Ενήργησε η Επιτροπή Παιγνίων. Καλώς. Οφείλει, όµως, να συµπληρώσει τις ενέργειές της, να στείλει όλο το σχετικό υλικό. Και
είµαστε στη διάθεση της δικαστικής λειτουργίας, για να παράσχουµε εγγυήσεις.
Εδώ τα πράγµατα πρέπει να είναι καθαρά. Εσείς τιµητές, εσείς
οργανωτές µιας προσπάθειας, δόλιας προσπάθειας, σπίλωσης
κάθε πολιτικού αντιπάλου, δεν έχετε κανένα περιθώριο να γλιστράτε σε θέµατα διαφθοράς, ούτε ακόµη κι αν το ολίσθηµα
αυτό είναι ολίγων πόντων. Στην προκείµενη περίπτωση είναι χιλιοµέτρων και πρέπει να το δείτε κι ως Κοινοβουλευτική Οµάδα.
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
συνολικά αυτό το θέµα θα το κρατήσει στην πρώτη θέση της ηµερήσιας διάταξης, µέχρι η Κυβέρνηση να ενεργοποιηθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε
κύριε Λοβέρδο.
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Προχωρούµε, όπως έχουµε προαναγγείλει µε τον κ. Ηγουµενίδη, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλαµε να βάλουµε ένα φρένο
ανάσχεσης της κοινωνικής καταστροφής που προκάλεσαν οι πολιτικές επιλογές των προκατόχων µας. Θέλαµε να πλέξουµε ένα
δίχτυ αξιοπρέπειας, να οικοδοµήσουµε ένα πλέγµα κοινωνικής
προστασίας των πολλών, των ευάλωτων, των απροστάτευτων.
Αυτό το πράγµα κάναµε, λοιπόν, από τη στιγµή που µε τους αγώνες τους οι εργαζόµενοι µάς έφεραν σε θέσεις κυβερνητικής ευθύνης. Και δεν το κάναµε ούτε αποσπασµατικά, ούτε µε όρους
διαπλοκής, ούτε µε όρους πελατειακού κράτους. Από την πρώτη
στιγµή που βρεθήκαµε στη θέση της Κυβέρνησης, ξεδιπλώσαµε
ένα σχέδιό µας, έναν σχεδιασµό.
Να θυµίσω πως τον νόµο για την ανθρωπιστική κρίση -αναφέρθηκε η Υπουργός προηγουµένως στην λοιδορία από στελέχη της
Νέας Δηµοκρατίας- η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν τον θεωρούσαν αναγκαίο. Συνεχίσαµε µε τον νόµο για το παράλληλο
πρόγραµµα στο πλαίσιο του ίδιου σχεδιασµού. Να θυµίσω πέρυσι τέτοιο καιρό, παραµονές των Χριστουγέννων, ποιοι συγχρόνιζαν τον πολιτικό τους βηµατισµό µε τις πολιτικές επιλογές των
δανειστών µας. Συνεχίσαµε µέσα στο 2016 πιλοτικά, µε την
εφαρµογή του κοινωνικού προγράµµατος για το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης και σε αυτήν την κατεύθυνση προσπαθούµε
να το εφαρµόσουµε από το 2017 σε όλους τους δήµους της
χώρας. Είναι χαρακτηριστικές οι τοποθετήσεις των κοµµάτων
της Αντιπολίτευσης.
Στον ίδιο αυτό σχεδιασµό εντάσσεται και το σηµερινό νοµοσχέδιο, το οποίο θεσµοθετεί έναν ενιαίο µηχανισµό, που µαζί µε
τα πληροφοριακά συστήµατα θα συγκροτεί και θα επιβλέπει συνολικά και ενιαία τον δείκτη κοινωνικής προστασίας.
Εδώ, κυρία Υπουργέ, επιτρέψτε µου µια παρένθεση. Δεν είναι
θέµα της σηµερινής µας συζήτησης. Αναφέροµαι στη χθεσινή ειδησιογραφία, µε αφορµή το κοινωνικό πλυντήριο, για δραστηριότητες και δράσεις του Δήµου Αθηναίων. Μας ενηµερώνει η
ειδησιογραφία για δέκα χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύµα, στον
χώρο του Δήµου Αθηναίων. Πόσα είναι τα νοικοκυριά; Ένα δεύτερο ερώτηµα είναι γιατί αυτοί δεν καλύπτονται από την προστασία. Και ένα τρίτο είναι τι θα κάνουµε, να το αντιµετωπίσουµε.
Πόσα είναι τα νοικοκυριά στην επικράτεια; Κλείνω την παρένθεση, διότι είπα ότι δεν είναι θέµα σηµερινό. Θα επανέλθουµε
και ίσως θα πρέπει να δώσει µια απάντηση το Υπουργείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα σταθώ σε όλα τα στοιχεία που ανέφεραν αρκετοί από τους προηγούµενους οµιλητές
των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης. Θα ήθελα να δώσω µόνο ένα
στοιχείο. Τις χρονιές 2012, 2013, 2014 δόθηκαν σε κοινωνική πολιτική 450 εκατοµµύρια, 150 εκατοµµύρια κατ’ έτος. Τις χρονιές
2015, 2016, 2017, µε αυτά που ψηφίσαµε και στον προϋπολογισµό, θα δοθούν 1,750 δισεκατοµµύρια, δηλαδή έχουµε τετραπλασιασµό του ποσού.
Και το λέµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς καµµία δόση
έπαρσης. Γιατί για την Αριστερά είναι τουλάχιστον ντροπή να
υπερηφανεύεται κάποιος ότι στηρίζει όπως µπορεί τους ευάλωτους. Το ίδιο ντροπή είναι, κατά τη γνώµη µας, από την άλλη
πλευρά να ονοµάζει τέτοιου είδους κινήσεις, στάχτη στα µάτια ή
κοροϊδία. Και αναφέροµαι εδώ σε όλο το φάσµα της αντιπολιτευτικής τακτικής, από την πολιτικά µικρόψυχη αντιµετώπιση των
µέτρων που προτείνουµε ή και εφαρµόζουµε, που έχουν κοινωνικό αποτύπωµα, µέχρι την εκδήλωση αγωνίας µπας και υποχωρήσουν οι δανειστές στις πιέσεις τους και µπορέσουµε να
εφαρµόσουµε την κοινωνική µας πολιτική.
Αναφέροµαι στη συνειδητή επιλογή εφαρµογής των απόψεων
των δανειστών µας.
Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του Αντιπροέδρου της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργιάδη: «Θα κάνουµε όσα ζητήσει η
τρόικα και άλλα τόσα», δήλωσε σαν συνέχεια του αµίµητου: «Και
αν δεν είχαµε µνηµόνια, θα έπρεπε να τα εφεύρουµε», µέχρι τις
θεατρικές παραστάσεις της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας
στην πόρτα του Υπουργείου Υγείας. Ξέρετε, πρόκειται για παραστάσεις που δεν µας εκπλήσσουν.
Ξέρουµε πολύ καλά, όπως ξέρετε όλοι οι συνάδελφοι σ’ αυτή
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την Αίθουσα, ότι η αιχµή του δόρατος της κοινωνικής πολιτικής
της Αριστεράς είναι η πολιτική µας στην υγεία. Αυτή η συνειδητή
επιλογή µας για στήριξη του δηµόσιου συστήµατος υγείας δεν
γίνεται για λόγους ιδεοληψίας. Το δηµόσιο σύστηµα υγείας είναι
το σύστηµα που έχουν ανάγκη οι φτωχοί και οι αδύναµοι. Το δηµόσιο σύστηµα υγείας, πέρα από την υψηλή ποιότητα παρεχόµενης περίθαλψης που προσφέρει, είναι σε τελική ανάλυση και
οικονοµικότερο. Το δηµόσιο σύστηµα υγείας θέλουµε να είναι σε
θέση να µπορεί να εφαρµόσει το παράλληλο πρόγραµµα και όλα
αυτά τα οποία θεσµοθετούµε. Γι’ αυτόν τον λόγο όσον αφορά το
δηµόσιο σύστηµα υγείας, εµείς θα παραµένουµε πεισµατικά µεροληπτικοί υπέρ του. Γι’ αυτόν τον λόγο γίνεται και όλη αυτή η
επίθεση από την Αντιπολίτευση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Θα ήθελα, λοιπόν, µε αφορµή τη σηµερινή συζήτηση, να απευθυνθώ προς τους γραφειοκράτες της ΠΟΕΔΗΝ. Συνεχίστε, κύριοι, τις θεατρικές σας παραστάσεις. Συνεχίστε τις εµφανίσεις
τις υποταγµένες στις επιταγές της τηλεοπτικής κάµερας των παιδονόµων της εξουσίας. Χτίστε και άλλους τοίχους στην πόρτα
του Υπουργείου Υγείας. Αυτό που ουσιαστικά, αργά αλλά σταθερά, υψώνετε ένα τείχος ανάµεσα σε σας και την πλειοψηφία
των εργαζόµενων στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, οι οποίοι στην
πολιτική κατεύθυνση που χαράζουµε µατώνουν -το ξέρουµε ότι
µατώνουν- αλλά τελικά καταφέρνουν µαζί µας να κρατήσουµε
όρθιο το δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε θεσµοθετήσει, έχουµε
νοµοθετήσει µέτρα στήριξης των πολιτών που βρίσκονται σε
ακραία φτώχεια. Έχουµε θεσµοθετήσει µέτρα για την υγειονοµική κάλυψη των ανασφάλιστων. Έχουµε νοµοθετήσει για τη δικαιότερη κατανοµή των επιβαρύνσεων. Πρόκειται για δείγµατα
µεροληψίας µας υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικά οµάδων.
Ωστόσο, έχουµε πλήρη επίγνωση ότι η κοινωνία έχει ανάγκη
από πολύ περισσότερα. Τα όνειρά µας για την κοινωνία και για
την πατρίδα τραβάνε πολύ πιο µακριά. Αν είπα ότι για την Αριστερά είναι ντροπή να κοµπάζει κάποιος ότι βοηθάει τους αδύνατους, η πιο µεγάλη ντροπή για µας είναι η ύπαρξη ευάλωτων
κοινωνικών οµάδων.
Σε σχέση µε τα όνειρά µας, σε σχέση µε τις απαιτήσεις της
κοινωνίας απαντάµε: Ναι, µπορούµε σήµερα να συµπυκνώσουµε
σε πολιτικό σχέδιο τις ανάγκες των πολλών, την επανεκκίνηση
της οικονοµίας, την επανεκκίνηση της απασχόλησης. Ναι, µπορούµε να βγούµε από την κρίση µε την κοινωνία όρθια. Είµαστε
η πολιτική δύναµη των οικονοµικά ασθενέστερων κοινωνικών
οµάδων, είµαστε η δύναµη της κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας και σίγουρα µε τις ζωντανές κοινωνικές δυνάµεις σε
κοινή αγωνιστική πορεία, θα τα καταφέρουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ηγουµενίδη, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Βρούτσης, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λένε ότι η ιστορία εκδικείται. Το
παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο συζητάµε αυτή τη στιγµή, είναι το
ζωντανό παράδειγµα της επιβεβαίωσης της ιστορίας υπό την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα, µε το παρόν νοµοσχέδιο, βρίσκεται
µπροστά σ’ ένα παρελθόν το οποίο τον στοιχειώνει, καθώς βρίσκεται αντιµέτωπος µε τα ψέµατά του, µε λόγια ντροπής που
είπε στο παρελθόν, αλλά µπροστά και σε µία αµείλικτη πραγµατικότητα, στην υπεύθυνη, θεσµική, πατριωτική στάση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και άλλων κοµµάτων. Δεν θέλω,
όµως, να µιλήσω για τα υπόλοιπα κόµµατα.
Αυτή είναι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η σηµερινή συζήτηση για το νοµοσχέδιο. Και το λέω αυτό, γιατί εξαρχής έχουµε τοποθετηθεί.
Κι αυτό είναι καλό να το πάρετε ως µάθηµα κοινοβουλευτικής
ηθικής και υπευθυνότητας. Το λέω αυτό προς τους Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ και προς την Κυβέρνηση: Εµείς θα το ψηφίσουµε το
νοµοσχέδιο, µε την κριτική µας, όµως, σε επιµέρους ζητήµατα,
και θα αιτιολογήσω γιατί.
Θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο στο κοµµάτι της κοινωνικής πο-
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λιτικής, το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο, διότι ενσωµατώνει
µέσα πολιτικές οι οποίες ξεκίνησαν επί ηµερών της προηγούµενης κυβέρνησης και οι οποίες συνεχίζονται.
Δεν θα ψηφίσουµε το κοµµάτι του ασφαλιστικού, διότι εδώ επιβεβαιώνετε ζωντανά πλέον αυτά που λέγαµε, κύριε Πετρόπουλε,
ότι όλα είναι στα γόνατα και το ασφαλιστικό στον αέρα. Δεν είναι
µόνο οι µειώσεις που κάνατε, τα 3,1 δισεκατοµµύρια ευρώ, οι
αχρείαστες και οι άδικες, τις οποίες λέω. Είναι και το οργανόγραµµα και η διοικητική αναδιάρθρωση του Υπουργείου, την
οποία φέρνετε σήµερα αποσπασµατικά ως ένα κοµµάτι, δείγµα
προχειρότητας και µιας πολιτικής η οποία δεν ξέρετε αν θα
υπάρχει την επόµενη µέρα.
Ας πάµε, όµως, τώρα στο κοµµάτι της κοινωνικής πολιτικής,
για να επιβεβαιώσω αυτό που λέω, ότι η ιστορία σήµερα στοιχειώνει τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Αυτό διαπραγµατεύεται το σηµερινό νοµοσχέδιο και την προέκτασή του µέσα από έναν µηχανισµό για τον οποίο είπα ότι συµφωνούµε. Θέλω να θυµίσω, όµως, τι έλεγε όταν είχα φέρει εγώ
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα στη Βουλή, ως Υπουργός, το
οποίο και φέρει την υπογραφή µου µαζί µε τον κ. Κεγκέρογλου.
Αξίζει να αναφερθεί αυτό ως παράδειγµα για την ιστορία, να βλέπουν το βίντεο οι επόµενες γενιές πολιτικών, για να µην κάνουν
τα ίδια λάθη και να µην γίνουν ποτέ ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο συµπεριφοράς και κοινοβουλευτικής πρακτικής.
Λέγατε ότι «το κοµµάτι του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, ως πολιτική, το µόνο που εγγυάται είναι η φτώχεια. Είναι ψίχουλα κρατικής φιλανθρωπίας. Είναι ένα επίδοµα εξαθλίωσης,
κοινωνικής και οικονοµικής κοροϊδίας». Αυτά έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ψηφίσατε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, τη µεγαλύτερη θεσµική, κοινωνική µεταρρύθµιση
στον νεότερο ελληνικό κράτος. Και το καθυστερήσατε δύο χρόνια εξαπατώντας και κοροϊδεύοντας τους αδύναµους, τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Άκουσα λίγο πριν να υπερασπίζεστε πάλι, µε το ίδιο πολιτικό
παραµύθι και αφήγηµα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είστε υπέρ των αδύνατων
και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Αυτό το αφήγηµα έχει πλέον
ξεπεραστεί, ξέρετε. Δεν σας πιστεύει κανένας. Χρησιµοποιείτε
τους αδύναµους, χρησιµοποιείτε τους εργαζόµενους, µόνο για
να υφαρπάζετε τη ψήφο τους. Στην ουσία, για το καλό και τη βελτίωσή τους, δεν κάνετε τίποτα. Αυτό το κάνει η Νέα Δηµοκρατία
και αυτό συµπυκνώνεται µες στην πολιτική µας.
Είπε η κ. Φωτίου λίγο πριν ότι από τα στοιχεία προβάλλεται ότι
η φτώχεια του 2014 ήταν η µεγαλύτερη και από εκεί και πέρα άρχισε η φτώχεια να φεύγει. Σε ποιόν τα λέτε αυτά, κυρία Υπουργέ;
Σε εµένα, στη Νέα Δηµοκρατία;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σε εσάς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πάρτε, λοιπόν, το αποδεικτικό στοιχείο
της Τράπεζας της Ελλάδος, κυρία Φωτίου. Στη σελίδα 166 η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι το 2014 µειώθηκε η φτώχεια 7,1%. Το
2015 –ένα χρόνο µείνατε µόνο στην εξουσία- φτωχοποιήσατε τον
κόσµο κατά 8%. Ορίστε, το καταθέτω στα Πρακτικά, για να το
δουν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα ήθελα
τον λόγο µετά, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρει πότε µετριούνται κάθε
φορά τα στοιχεία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Καλά, κυρία Φωτίου. Πάµε παρακάτω.
Το κοινωνικό µέρισµα το ψηφίζουµε. Το είχαµε πει και στην
επιτροπή. Εµείς δεν είµαστε ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσετε, όµως, την
κριτική µας. Το κοινωνικό µέρισµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ο τρόπος και η διαδικασία µε την οποία δίνεται είναι λάθος. Θα
τα πούµε ξανά σήµερα εδώ. Είναι λάθος!
Για να πάµε, όµως, σιγά σιγά στην κριτική, θυµίζω ένα κείµενο.
Ακούστε ένα κείµενο για το επάρατο και τρισάθλιο κοινωνικό µέρισµα του Σαµαρά των 500 εκατοµµυρίων ευρώ. Τα θυµάστε τα
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500 εκατοµµύρια ευρώ που έδωσε η προηγούµενη κυβέρνηση
από το πρωτογενές πλεόνασµα; Ακούστε κάτι, λοιπόν, για το κοινωνικό µέρισµα των 500 εκατοµµύριων ευρώ:
«Θεωρούµε πράξη ντροπής, πράξη καταισχύνης, πράξη ταπείνωσης του κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Από τη µια αρπάζουν
το ψωµί από το τραπέζι εκατοµµυρίων ανθρώπων και από την
άλλη τους το πετούν µε κάποια ψίχουλα για να εξαγοράσουν,
όπως φαντάζονται, τη στήριξή τους στην πολιτική που έκλεψε το
ψωµί και σκοπό έχει να κλέψει από το τραπέζι και τις καρέκλες
και το σπίτι». Πράγµατα αδιανόητα! Στην συνέχεια, «το πλεόνασµά τους είναι σεσηµασµένο για τους Έλληνες. Σε αυτό κρύβονται όλες οι αµαρτίες, όλες οι πληγές, όλη η σήψη, όλη η απάτη
της σηµερινής πολιτικής».
Δεν φταίει η Κυβέρνηση, εδώ που βλέπω. Δεν φταίτε εσείς, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λόγια του κ. Τσίπρα. Λίγη
ντροπή. Αυτά έλεγε ο κ. Τσίπρας, το καταθέτω, για να το διαβάσετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ για να µην επαναληφθούν στο µέλλον
τέτοια φαινόµενα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής
Αυτά έλεγε ο κ. Τσίπρας για τα 500 εκατοµµύρια που δώσαµε
στους αδύναµους και βάλαµε τις κοινωνικές οµάδες. Και να ποια
είναι η πολιτική διαφορά. Η Νέα Δηµοκρατία το ψηφίζει. Τι λέµε,
όµως; Λέµε ότι είναι ντροπή να λέτε ότι είναι δέκατη τρίτη σύνταξη.
Σας διέσυρε το ΚΚΕ σήµερα. Το ΚΚΕ σας διέσυρε, σας κατέβασε την τροπολογία κόντρα σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός
στο διάγγελµα ότι είναι δέκατη τρίτη σύνταξη. Σας διέσυρε το
ΚΚΕ! Σας έφερε τροπολογία να ψηφίσετε τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Γιατί δεν το κάνετε;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν θέλει
σύµµαχο το ΚΚΕ εσάς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, εµείς θα ψηφίσουµε την ενίσχυση µε τα 517 εκατοµµύρια, όµως δεν είναι δέκατη τρίτη σύνταξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Το δεύτερο είναι ότι άκουσα την Υπουργό να λέει ότι είναι υπεραπόδοση φόρων λαθρεµπορίου και φοροδιαφυγής. Τα πιστεύετε αυτά; Έχετε συνειδητοποιήσει τι λέτε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πλεόνασµα, όπως διαµορφώθηκε το 2016 και το 2015, είναι αποτέλεσµα της φορολογικής
εξόντωσης του κάθε νοικοκυριού, κάθε επιχείρησης. Φορολογήσατε ανέργους, κόψατε συντάξεις. Από εκεί δηµιουργήθηκε αυτό
το οποίο δίνετε σήµερα. Τουλάχιστον σε αυτό να είσαστε ειλικρινείς.
Και σε αυτό που εµείς ασκούµε κριτική σήµερα, εντονότατη
κριτική, είναι ο τρόπος που το δίνετε, όχι η διαφάνεια, γιατί τον
µηχανισµό τον έχει φτιάξει το Υπουργείο. Διαµέσου της ΗΔΙΚΑ
θα γίνει µε τον πιο σωστό τρόπο. Έτοιµο τον πήρατε, κύριε Πετρόπουλε, τον «ΗΛΙΟ» τον οποίο δεν εµφανίζετε και ευτυχώς που
υπάρχει αυτό και δίνεται µε αυτόν τον τρόπο. Ο τρόπος, όµως,
που το δίνετε είναι οριζόντιος. Αντί να ακουµπήσετε και ευάλωτες κοινωνικές οµάδες των ανέργων, το δίνετε οριζόντια έτσι,
στα πεταχτά και στα γρήγορα και δηµιουργούνται αδικίες. Κάποιος σήµερα θα παίρνει µε τη γυναίκα του 870 ευρώ σύνταξη,
αλλά είναι δυο άτοµα, κάποιος θα παίρνει από επτακόσια ευρώ
σύνταξη δύο άτοµα και θα πάρουν το επίδοµα. Είναι δίκαιο αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το άκουσα, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θέλετε ένα ή δύο
λεπτά ακόµη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Λέω, λοιπόν, ότι ο τρόπος που το δίνετε είναι άδικος, γιατί είναι
οριζόντιος, δεν βάζετε εισοδηµατικά κριτήρια.
Εµείς, στο κοινωνικό µέρισµα που δώσαµε, βάλαµε εισοδηµατικά κριτήρια, για να µην το πάρει κάποιος ο οποίος έχει εισοδήµατα και από άλλες πηγές και το στερήσουµε από κάποιον που
δεν έχει τίποτα, κάποιον άνεργο, παραδείγµατος χάριν. Να, λοι-
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πόν, ποιος ενδιαφέρεται πραγµατικά για τους αδύναµους και
τους ευάλωτους και βάζει µέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης.
Άκουσα τον Υπουργό, κύριο Πετρόπουλο, στην επιτροπή να
λέει το εξής: «Δεν έχουµε τον µηχανισµό».
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σας διαβεβαιώ ότι ο µηχανισµός είναι έτοιµος στο Υπουργείο Εργασίας. Εάν αύριο η Κυβέρνηση αποφασίσει να βάλει εισοδηµατικά κριτήρια, µπορεί σε τρεις µέρες να
λειτουργήσει και να µοιράσει το µέρισµα µε εισοδηµατικά κριτήρια, για να πιάσουµε και αδύναµες κατηγορίες.
Θα µιλήσω τώρα σχετικά µε τα υπόλοιπα και ολοκληρώνω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση αυτή διεξάγεται και σε
ένα άλλο περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει µια
πολιτική οικονοµική και κοινωνική αβεβαιότητα. Εγώ πολύ απλά
θέλω να αναδείξω ένα ζήτηµα το οποίο αφορά το πρωτογενές
πλεόνασµα, το 3,5 %, ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτηµα, ένα ζήτηµα
το οποίο µπαίνει στην καθηµερινή ατζέντα, ένα ζήτηµα πίσω από
το οποίο κρύβεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σήµερα, παρουσιάσαµε και δώσαµε στη δηµοσιότητα -διαµέσου ανακοίνωσης της Νέας Δηµοκρατίας- ότι το πρωτογενές
πλεόνασµα του 3,5% έχει συµφωνηθεί για δέκα χρόνια από το
ΣΥΡΙΖΑ. Για δέκα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπογράψει πρωτογενές
πλεόνασµα 3,5% µέχρι το 2028 και από κει και πέρα, µέχρι το
2040, αποκλιµάκωση. Είναι το κείµενο -θα το καταθέσω αµέσωςτο οποίο επιβεβαιώνει ότι στην πρώτη έκθεση αξιολόγησης, µε
υπογραφή Τσίπρα, υπογραφή Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Υπογραφή Τσακαλώτου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Υπογράψατε 3,5% πρωτογενές πλεόνασµα για δέκα χρόνια!
Από ποιον κρύβεστε και πού κάνετε τώρα λεονταρισµούς;
Είστε έτοιµοι να αποδράσετε; Θα τολµήσετε να πάτε σε εκλογές;
Εµείς σας λέµε να πάτε. Κάθε µέρα που µένετε στην Κυβέρνηση, κάνετε κακό. Πηγαίνετε σε εκλογές ή θέλετε να κάνετε
πάλι ψευτοπαλικαρισµούς και να τα υπογράψετε όλα;
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ Γρέγος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι γνωστές διαχρονικά οι σχέσεις αγάπης και στοργής µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας και ΚΚΕ και, επίσης, ο ελληνικός λαός
γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι οι αντιπαραθέσεις µεταξύ ΣΥΡΙΖΑ
και Νέας Δηµοκρατίας είναι συνήθως, αν όχι πάντα, εικονικές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εικονικές, αλλά όχι άσφαιρες.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Εικονικές, γιατί και οι πολιτικές σας είναι
ακριβώς ταυτόσηµες.
Επειδή πολλά ακούστηκαν τις τελευταίες ηµέρες για µια
ακόµα φορά να επιστρέψω από το Βήµα της Βουλής και σαν νόµιµα και δηµοκρατικά εκλεγµένος Βουλευτής, όπως και όλοι οι
Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, όλες τις ύβρεις και τις προσβολές
εναντίον µας σε όσους έχουν το θράσος να τις εκστοµίζουν.
Όλοι αυτοί θα πάρουν το σχετικό µήνυµα, όποτε γίνουν εκλογές
και στις αίθουσες των δικαστηρίων.
Ξεκινήσατε µε νοµοσχέδιο για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και σήµερα, δύο χρόνια µετά, φέρνετε άλλο νοµοσχέδιο, προκειµένου να την αντιµετωπίσετε δήθεν. Η κάρτα
αλληλεγγύης, είπε η κυρία Υπουργός, είναι µια πρωτοτυπία. Αυτό
δεν είναι πρωτοτυπία, κύριε Υπουργέ, είναι ντροπή. Είναι ντροπή
οι Έλληνες να έχουν ανάγκη από τέτοιες κάρτες σε µια Ευρωπαϊκή Ένωση του 2016.
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, Ρυθµίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρµοστικές Διατάξεις του ν.4387/2016(Α’ 85)», βαρύγδουπος τίτλος
σε ένα νοµοσχέδιο, και πάλι µε την διαδικασία του επείγοντος,
που προσπαθεί δήθεν να δώσει λύσεις ανάγκης στο τεράστιο
πρόβληµα του ελληνικού λαού. Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι αδικείτε µε αυτήν την διαδικασία αυτό το νοµοσχέδιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ακούσαµε τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάζει τις πολιτικές των µνηµονίων, εµµέσως, τις οποίες αυτό το νοµοσχέδιο
δήθεν θα λύσει. Και είναι οξύµωρο και εξοργιστικό να επικαλείστε ευαισθησίες για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και εφαρµογή
κοινωνικής πολιτικής, την ώρα που εφαρµόζετε πιστά και απαρέγκλιτα κάθε εντολή των τοκογλύφων.
Ακούσαµε για δείκτες φτώχειας, µόνο που αυτοί οι δείκτες
φτώχειας στην Ελλάδα του 2016 δεν είναι καθόλου µετρήσιµοι
και είναι απόρροια των δικών σας πολιτικών.
Τι οδήγησε στην ανάγκη θεσµοθέτησης τέτοιων νοµοσχεδίων;
Οι µειώσεις των µισθών, των συντάξεων, η αύξηση της ανεργίας,
η διαφθορά, το πελατειακό κράτος, η ασυδοσία, οι ψεύτικες υποσχέσεις. Παραδεχτήκατε σήµερα, µε κάθε επισηµότητα σε αυτό
το νοµοσχέδιο, ότι ευθύνεστε για αυτήν την πρωτοφανή κρίση
και φυσικά είστε ανίκανοι να την αντιµετωπίσετε.
Συνηθίσαµε να βλέπουµε ανθρώπους να ψάχνουν στα σκουπίδια. Συνηθίσαµε να βλέπουµε κλειστά µαγαζιά και επιχειρήσεις.
Συνηθίσαµε στα συσσίτια µε εικόνες ντροπής που κάνουν τον
γύρο του κόσµου. Συνηθίσαµε πολλά κυλικεία στα σχολεία να
προσφέρουν διάφορα είδη σε µαθητές που δεν έχουν να φάνε.
Συνηθίσαµε στην εικόνα ανθρώπων έξω από σούπερ µάρκετ που
ζητούν όχι ελεηµοσύνη, αλλά γάλα για τα παιδιά τους. Συνηθίσαµε σε µισθούς των 200 ευρώ. Όλα αυτά άγνωστα σε εσάς,
αλλά µια καθηµερινότητα για µεγάλη µερίδα του ελληνικού λαού.
Τα ψίχουλα, που δήθεν µοιράζετε στους συνταξιούχους, αποτελούν προσβολή που και οι ίδιοι καταλαβαίνουν και είναι χρήµατα που τους τα κλέψατε µε τις περικοπές και τις µειώσεις των
συντάξεων. Όταν ένας εργαζόµενος καταβάλλει κάθε µήνα τις
εισφορές που του αναλογούν, απαιτεί -και είναι δίκαιο και αυτό
να κάνετε- την εποµένη µέρα µε τα πληροφοριακά συστήµατα
που ευαγγελίζεστε σε αυτό το νοµοσχέδιο να πάρει την σύνταξή
του που δικαιούται και αυτό να γίνεται όχι µετά από τρία χρόνια,
αλλά αµέσως την επόµενη µέρα. Και πώς θα ζήσει αυτά τα τρία
χρόνια;
Με τα ψέµατα του Τσίπρα και του Μητσοτάκη δεν λύνονται
προβλήµατα επιβίωσης και δεν πείθουν κανέναν πιά. Δουλειές
υπάρχουν, χρήµατα υπάρχουν, αλλά µόνο για αλλοδαπούς. Ο
Έλληνας πρέπει να εξαθλιωθεί, να πεινάσει, να φύγει σε άλλες
χώρες.
Είστε µάλιστα τόσο «δηµοκράτες» που χαρακτηρίσατε τα συσσίτια της Χρυσής Αυγής συσσίτια µίσους –βλακωδώς-, στερώντας ακόµα και αυτήν τη βοήθεια προς τους συµπατριώτες µας,
τυφλωµένοι από την εµπάθεια και το µίσος σας.
Η ανεργία αυξάνει, η ελαστική εργασία είναι πλέον η µοναδική
σχέση εργασίας. Καταργήθηκαν οι ατοµικές και συλλογικές συµβάσεις και τίποτα δεν φαίνεται να σταµατά αυτόν τον κατήφορο.
Ο Εθνικός Μηχανισµός, σε συνεργασία µε τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα διαπιστώνει τις κοινωνικές ανάγκες των
πολιτών, θα συντονίζει τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης
και συνοχής, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την εφαρµογή
τους. Παχιά λόγια και ουσία µηδέν!
Συµµετείχατε και συνεχίζετε να συµµετέχετε ενεργά στην προσπάθεια φτωχοποίησης των Ελλήνων και καλείστε τώρα να συστήσετε τον διοικητικό µηχανισµό που θα είναι αρµόδιος για την
καταπολέµηση της φτώχειας. Η σύσταση αυτού του µηχανισµού
και οι αρµόδιες διευθύνσεις είναι αναγκαίες για την απορρόφηση
των οικονοµικών πόρων που προέρχονται από κοινωνικές χρηµατοδοτήσεις. Να δούµε, όµως, πόσα απ’ αυτά τα κονδύλια θα
καταλήξουν στην πραγµατική οικονοµία και στην πραγµατική
στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Και η καταγραφή, βεβαίως,
είναι απαραίτητη.
Μέχρι στιγµής έχετε δείξει ότι δεν µπορείτε να προσφέρετε τίποτα στον σκληρά δοκιµαζόµενο ελληνικό λαό. Γι’ αυτό και
αυτός σας γυρνά την πλάτη κι εσείς κάνετε πως δεν το καταλαβαίνετε.
Να πληροφορήσουµε για ακόµα µια φορά τον ελληνικό λαό
ότι καµιά διαφορά δεν υπάρχει στα κόµµατα του αντεθνικού, µνηµονιακού τόξου και δήθεν δηµοκρατικού και η όποια ενδεχόµενη
αλλαγή διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δηµοκρατία θα
έχει τα ίδια και ενδεχοµένως, χειρότερα αποτελέσµατα. Το success story της Νέας Δηµοκρατίας έγινε true story του ΣΥΡΙΖΑ.
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Ψεύτικες υποσχέσεις και παροχές από τον ΣΥΡΙΖΑ, ψεύτικες και
από την Νέα Δηµοκρατία. Τα προγράµµατα που δήθεν εξαγγέλλετε κάθε φορά ακυρώνονται την εποµένη των εκλογών όπως και
το δηµοψήφισµα που τόσο δηµοκρατικά ακυρώσατε. Και είναι
πραγµατικά τραγικό και προκλητικό να µιλάτε για κοινωνική αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και δηµοκρατία.
Οι φορείς και οι δοµές που προσπαθείτε να φτιάξετε είναι ανεπαρκείς και αναποτελεσµατικές. Τις περισσότερες φορές, δε,
εξυπηρετούν κοµµατικά συµφέροντα.
Στις λαϊκές γειτονιές που µαστίζονται κυρίως απ’ αυτήν την
πρωτοφανή κρίση δεν τολµάτε να κυκλοφορήσετε. Στο Πέραµα,
στο Κερατσίνι, στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης και σε
κάθε γειτονιά είστε πλέον ανεπιθύµητοι. Σε αυτές τις γειτονιές
έχει γιγαντωθεί το εθνικιστικό κίνηµα της Χρυσής Αυγής, που
είναι το µόνο που µπορεί να δώσει λύση στην ανθρωπιστική
κρίση µε το πρόγραµµα και τις προτάσεις του.
Όσο δηµοκρατικά κι αν οργανώνετε αντισυγκεντρώσεις µε
τάγµατα εφόδου αριστερών παρακρατικών τύπων, όσο δηµοκρατικά κι αν µας στερείτε τον λόγο, όσο δηµοκρατικά κι αν µας πολεµάτε, µας λασπολογείτε και µας διώκετε, εµείς και µόνο εµείς
θα βρισκόµαστε δίπλα στον Έλληνα που έχει ανάγκη, στον Έλληνα που µας δίνει δύναµη να συνεχίσουµε, χωρίς να κάνουµε
βήµα πίσω σε έναν αγώνα, στον οποίο θα δικαιωθούµε σίγουρα
και τον ευχαριστούµε γι’ αυτό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κεγκέρογλου
έχετε τον λόγο για επτά λεπτά. Στη συνέχεια, και πριν µιλήσει ο
κ. Πετρόπουλος, θα µιλήσει ο κ. Παππάς για µια τροπολογία. Θα
την υποστηρίξει για πολύ λίγο και θα προχωρήσουµε µε τον κ.
Πετρόπουλο και τον κ. Τζαβάρα.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήσαµε χθες την παράθεση από
τον Πρωθυπουργό εξαγγελλιών για τα νησιά και συνολικά, βεβαίως, για τα θέµατα που απασχολούν τον τόπο.
Είµαι υποχρεωµένος να ξεκινήσω από εκεί και βεβαίως, να πω
ότι την ώρα που µας έκανε αποκαλύψεις ο Πρωθυπουργός για
τα νεανικά του χρόνια και τις κακές παρέες που έκανε στα νησιά,
την ίδια ώρα, στην παρουσίαση του βιβλίου της Νάντιας Βαλαβάνη, µιλούσαν για µια µεγάλη προδοσία. Άραγε, έχει σχέση η
µετεξέλιξη του κ. Τσίπρα, που ζήλεψε από µικρός τον κ. Καµµένο
και σήµερα δεν ξεχωρίζουν -σαν δίδυµοι είναι- στην πολιτική
τους;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δύο από τις εξαγγελίες του
Πρωθυπουργού θα αναφέρω, για να δείξω ότι πραγµατικά ήταν
µια παράσταση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.
Η πρώτη εξαγγελλία του ήταν ότι στελεχώνονται οι υπηρεσίες
των νησιωτικών δήµων, ούτως ώστε να αντιµετωπίσουν τα αυξηµένα προβλήµατα. Ουδέν αναληθέστερο.
Πρέπει να σας πω ότι και µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε, µε
βάση το οποίο ιδρύονται διακόσια πενήντα τέσσερα Κέντρα Κοινότητας και τα οποία έχουν ψηφιστεί και από προηγούµενο νόµο,
που θα συµβάλουν στην υλοποίηση των κοινωνικών δράσεων και
προγραµµάτων και θα είναι δίπλα στις κοινωνικές υπηρεσίες των
δήµων, εξαιρούνται εβδοµήντα ένας δήµοι πανελλαδικά, και από
αυτούς οι σαράντα έξι είναι νησιωτικοί.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά τους σαράντα έξι νησιωτικούς δήµους κάτω από δέκα χιλιάδες κατοίκους στους οποίους δεν
ιδρύονται Κέντρα Κοινότητας και για τους οποίους δεν είπε κουβέντα ο Πρωθυπουργός. Ούτε για τη Νίσυρο είπε βέβαια κουβέντα, από την οποία µας έκανε τις εξαγγελίες, όπου και εκεί δεν
ιδρύονται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η δεύτερη εξαγγελία αφορούσε την επιπλέον χρηµατοδότηση
των κτηνοτρόφων και των γεωργών στα νησιά µε την εξισωτική
αποζηµίωση. Ναι! Αφού κατήργησε την υποχρέωση ο δικαιούχος
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παραγωγός ή κτηνοτρόφος ή ο έχων, όπως εξελίχθηκε, απλά περιουσία που παίρνει επιδότηση να είναι κάτοικος του νησιού, βέβαια, αυξάνονται οι δικαιούχοι και παίρνουν πλέον επιδότηση και
οι νησιώτες κάτοικοι των Αθηνών. Περί αυτού πρόκειται.
Η υποτιθέµενη αύξηση των ενισχύσεων για τους αγρότες και
τους κτηνοτρόφους είναι η ένταξη στους δικαιούχους της εξισωτικής και των νησιωτών κατοίκων των Αθηνών.
Καταθέτω τις δύο αποφάσεις, αυτή που ίσχυσε στο παρελθόν
και αυτή που βγήκε τώρα, που λέει µόνο η περιουσία να είναι στα
νησιά, όχι ο ίδιος να είναι κάτοικος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση ανέδειξε ένα µεγάλο
θέµα που αφορά την κοινωνική προστασία, την προστασία των
πλέον αδύναµων και, βεβαίως, όχι µόνο αυτό, αλλά και την
ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα βιώσιµο κοινωνικό κράτος, που θα
συνέχιζε την πολιτική και τη στήριξη στα χαµηλά εισοδήµατα και
τους µη έχοντες, µια παράδοση που ξεκίνησε από το 1981 και
µετά µε τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ.
Η ανάγκη, όµως, για τη µεταρρύθµιση του κράτους πρόνοιας
καταδείχθηκε από την έντονη κρίση και κυρίως από τη δηµιουργία ενός µεγάλου τµήµατος της κοινωνίας, ανθρώπων που πλέον
δεν έχουν πρόσβαση στα βασικά αγαθά.
Η ακραία φτώχεια έκανε για πρώτη φορά την εµφάνισή της βεβαίως υπήρχε και πριν, αλλά σε χαµηλά ποσοστά- σε ένα σηµαντικό ποσοστό που κυµαίνεται στο 5%, 6% και 7% και πάνω µε
την εκδήλωση της κρίσης.
Οι συνέπειες, ακόµα και αν τώρα αντιµετωπιστούν τα αίτια,
ακόµα και αν τώρα ξεκινήσει η οικονοµική ανάκαµψη, θα είναι για
πολλά χρόνια. Γι’ αυτό πραγµατικά χρειάζονται πολιτικές που θα
αντιµετωπίσουν την κρίση.
Εµείς πρέπει να πούµε -επειδή γίνεται πολλή συζήτηση- ότι
πραγµατικά τα προηγούµενα χρόνια ιδρύθηκαν σε κάθε γειτονιά
σχολεία, παιδικοί σταθµοί, κέντρα ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων, ΚΑΠΗ και Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Πολλές φορές
µας κατηγορούσε η πτέρυγα αυτή ότι µε δανεικά δηµιουργούσαµε τα σχολεία, τους παιδικούς σταθµούς, τα ΚΕΠ, ακόµα και
τα ΚΑΠΗ, σε κάθε γειτονιά.
Το αναπτυξιακό και κοινωνικό πρότυπο που η Κυβέρνηση σήµερα έρχεται να µας δείξει είναι σε κάθε τετράγωνο και από ένα
καζίνο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Αυτή είναι η µεγάλη µας διαφορά, κύριοι και κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ, και πραγµατικά πρέπει να δούµε µε έκπληξη όλο αυτό το
οποίο συµβαίνει.
Εκπονήσαµε την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη
και Συνοχή. Έχει αναφερθεί σε αυτήν η εισηγήτριά µας, έχει αναφερθεί και η Υπουργός. Η Εθνική Στρατηγική τον Δεκέµβριο 2014
συµφωνήθηκε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προχώρησε περαιτέρω η εξειδίκευσή της, προκειµένου µέσα στο πλαίσιο αυτής
της στρατηγικής, που είναι µέχρι το 2020, να υλοποιηθεί το πρόγραµµα που αφορά το εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα ή κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, όπως το µετονόµασε η Κυβέρνηση.
Κύριος στόχος αυτής της πολιτικής είναι η µείωση της φτώχειας και της παιδικής φτώχειας και, βεβαίως, η στήριξη των
πλέον αδύναµων, για πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες, στις
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στα αγαθά που πραγµατικά
έχουν ανάγκη και οι πλέον αδύναµοι, οικογένειες ολόκληρες.
Θα ήθελα, επίσης, να πω ότι το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους απόρους, η επισιτιστική βοήθεια, εγκρίθηκε τον Δεκέµβρη 2014 και υλοποιείται από τις κοινωνικές συµπράξεις. Μάλιστα, αυτό το οποίο εξήγγειλε σήµερα ο Πρωθυπουργός στους
δήµους της δυτικής Θεσσαλονίκης είναι στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας για τους απόρους, του προγράµµατος που η
κοινωνική σύµπραξη υλοποιεί στη συγκεκριµένη περιοχή.
Είναι θετικές για εµάς και γι’ αυτό θα είδατε ότι έχουµε αντιµετωπίσει και µε τη θετική µας ψήφο πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, άσχετα από λάθη ή διαφωνίες σε επιµέρους θέµατα, που
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έχουν να κάνουν µε τη στήριξη των πλέον αδυνάµων.
Πρέπει να θυµίσω ότι και τη δηµιουργία των Κέντρων Κοινότητας είχαµε στηρίξει, αλλά στηρίζουµε και την επαναφορά και
τη συνέχιση, την έναρξη ουσιαστικά για όλη την Ελλάδα, του
προγράµµατος κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, προκειµένου
να µπορέσουν να στηριχθούν οι πλέον αδύναµοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι έχουµε καταθέσει µία πρόταση
νόµου εδώ και καιρό, στην οποία λάβαµε υπ’ όψιν µας την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράµµατος, τις παρατηρήσεις που έγιναν, την έκθεση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής που
έχει αυτή η πρόταση, ενώ το σχέδιο νόµου δεν έχει. Βγάλαµε διαφορετικά συµπεράσµατα, γι’ αυτό η πρόταση νόµου που καταθέσαµε έχει άλλα κριτήρια και διαφορετικά ποσά ενίσχυσης απ’
ό,τι το πιλοτικό πρόγραµµα που είχαµε υλοποιήσει. Διότι, πλέον,
πρέπει να δούµε και πώς λειτούργησε στην πράξη.
Αυτό λείπει από τον σχεδιασµό και πιστεύω στην πορεία, τουλάχιστον, να το διορθώσει η Κυβέρνηση. Παραδείγµατος χάριν,
λείπει το κριτήριο τού εάν η οικογένεια η οποία αιτείται να ενταχθεί στο πρόγραµµα της στήριξης µένει σε ενοικιαζόµενο σπίτι ή
όχι. Δεν έχει αυτό το κριτήριο.
Συνεχίζοντας, θα ήθελα να πω για το πρόγραµµα «Στέγαση και
Επανένταξη», που αφορούσε τους αστέγους κι εδώ θα ήθελα να
το συνδέσω µε το κοινωνικό µέρισµα. Το κοινωνικό µέρισµα δεν
ήταν µόνο αυτό που µοιράστηκε ως οικονοµική ενίσχυση, τα 450
εκατοµµύρια, που αναφέρθηκε προηγουµένως και διαφώνησαν
ο κ. Βρούτσης µε την κ. Φωτίου, ήταν και δράσεις συγκεκριµένες,
χρηµατοδοτήθηκαν προγράµµατα.
Το πρόγραµµα «Στέγαση και Επανένταξη» αστέγων, το οποίο
λειτουργεί µέχρι τώρα µε µεγάλη επιτυχία –το έχει αναγνωρίσει
η κ. Φωτίου- έχει χρηµατοδοτηθεί από αυτά τα 525 εκατοµµύρια
που ήταν συνολικά. Και ζητώ σήµερα 10 εκατοµµύρια να ξεκοπούν από τα 617 εκατοµµύρια και να συνεχιστεί αυτό το πρόγραµµα, το οποίο έχει χρηµατοδότηση µέχρι τέλος του 2016.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Κλείνω, αναφερόµενος σε δύο τροπολογίες που έχουµε καταθέσει, σε δύο προτάσεις, πέρα από αυτήν που µόλις αναφέρθηκα. Να πω για την τροπολογία που αφορά την προστασία από
κατάσχεση, συµψηφισµό ή οποιαδήποτε διεκδίκηση των επιδοµάτων οποιασδήποτε µορφής, προνοιακών, οικογενειακών, επιδοµάτων αναπηρίας, οικονοµικών βοηθηµάτων που έρχονται
µετά από φυσικές καταστροφές, του κοινωνικού επιδόµατος αλληλεγγύης. Ζητούµε από τον Υπουργό να κάνει δεκτή αυτή την
τροπολογία µας, προκειµένου να µην έχουµε τα φαινόµενα των
κατασχέσεων για λεφτά που έχουν ανάγκη αυτοί οι αδύναµοι άνθρωποι, τα οποία είναι δώρον άδωρον αν τους τα δίνεις και τους
αφήνεις απροστάτευτους να τους τα πάρουν, είτε οι τράπεζες
είτε οι ΔΟΥ. Γιατί οι ΔΟΥ είναι πλέον πρωταθλητές στις κατασχέσεις, ακόµα και από 500 ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κλείνω, λέγοντας ότι το δεύτερο
κοµµάτι του νοµοσχεδίου, που αφορά, λίγες µέρες πριν την
έναρξη λειτουργίας, τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης,
αποδεικνύει την ορθότητα της κριτικής που είχαµε ασκήσει από
την αρχή και για την επιλογή να γίνει ένας υπερφορέας για την
ασφάλιση, αλλά κυρίως για την αδράνεια την οποία επέδειξε ο
κ. Κατρούγκαλος στην εφαρµογή αυτού του νόµου και στην προετοιµασία για την εφαρµογή από 1η Ιανουαρίου.
Το µόνο που βλέπουµε µε σιγουριά να προχωρεί είναι το φιλί
του Ιούδα, δηλαδή η λεγόµενη προσωπική διαφορά, που αποτελεί τον πρόδροµο για τη περαιτέρω µείωση και των σηµερινών
συντάξεων, µέσω των διαπραγµατεύσεων τις οποίες διεξάγει η
Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνε-
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δρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα έξι µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Γυµνάσιο Ζωγράφου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να ενηµερώσουµε τους µαθητές ότι παρακολουθούν µια συνεδρίαση της Βουλής όπου συζητείται ένα σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μετά τη συζήτηση θα γίνει ψηφοφορία, ώστε να γίνει
νόµος του κράτους.
Τον λόγο έχει ο κ. Νίκος Παππάς, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, για να υποστηρίξει για
λίγο µια τροπολογία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής είναι νεοσύστατο Υπουργείο και προέκυψε
από τη συνένωση των Γενικών Γραµµατειών Επικοινωνίας και
Ενηµέρωσης, Ψηφιακής Πολιτικής και Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Το οργανόγραµµά του είναι υπό επεξεργασία και
θα έρθει στη Βουλή τις επόµενες ηµέρες, αλλά επείγει η συνένωση των τριών Γραµµατειών κυρίως σε ό,τι αφορά τις οικονοµικές και διοικητικές τους υπηρεσίες.
Επειδή το Υπουργείο, ως νεοσύστατο, δεν διαθέτει προς το
παρόν, Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση
Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας είναι η υφιστάµενη διοικητική δοµή η οποία µπορεί να παρέχει αυτές τις απαραίτητες
υπηρεσίες µέχρι τη συγκρότηση του οργανογράµµατος του
Υπουργείου.
Έτσι, µε τη διάταξη που προτείνεται στη Βουλή, αυτές οι αρµοδιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και των υπαγόµενων σε αυτό Γενικών
Γραµµατειών ανατίθενται στην υφιστάµενη ήδη Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητών Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης. Όπως γνωρίζετε, η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής
Πολιτικής είναι µία γραµµατεία, η οποία συνεστήθη και ήταν υπό
τον Πρωθυπουργό, αυτήν τη στιγµή είναι υπό το νεοσύστατο
Υπουργείο, δεν έχει διοικητικές και οικονοµικές υπηρεσίες. Η Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων µετακοµίζει
από το Υπουργείο Υποδοµών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος, Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση έχει ένα αντικείµενο,
το οποίο περίµενα να έχει την οµοθυµία όλων των πτερύγων και
γιατί αντιµετωπίζει µε έναν καλά οργανωµένο τρόπο τα θέµατα
της φτώχειας, µε την προνοιακή πολιτική, και γιατί δηµιουργεί
τις πιο στέρεες βάσεις, όπως εξελίσσεται το εγχείρηµα για τη
δηµιουργία του ΕΦΚΑ, ώστε να έχουµε τις καλύτερες επιδόσεις,
που είναι πραγµατικά επιδόσεις περηφάνιας για τη χώρα, δηµιουργώντας σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα έναν πολύ µεγάλο
δηµόσιο οργανισµό στην κοινωνική ασφάλιση. Είναι ένα επίτευγµα, που περίµενα να το υποστηρίξετε στην κατεύθυνση της
δηµιουργίας των δυνατοτήτων, για να έχουµε τα καλύτερα αποτελέσµατα στη λειτουργία του ΕΦΚΑ.
Παρά ταύτα, δείχνετε ξανά σαν να µην αντιλαµβάνεστε τις
προσπάθειες που καταβάλλει ο ελληνικός λαός, τις προσπάθειες
που καταβάλλει η χώρα για να αντιµετωπίσουµε άµεσα, σοβαρά
και οξυµένα προβλήµατα. Αυτή είναι η στάση κυρίως που επιδεικνύει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Και θέλω να σας ενηµερώσω, µε αυτήν την ευκαιρία, ότι η δια-
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πραγµάτευση συνεχίζεται, εξακολουθεί και σήµερα και αύριο να
διεξάγεται από την Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στους δανειστές και θα περίµενα τουλάχιστον να υποστηρίξετε αυτήν την
προσπάθεια, µε την αλλαγή της θέσης που έχει εκφράσει η Νέα
Δηµοκρατία, σχετικά µε τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, να αλλάξετε στάση σχετικά µε τα θέµατα, τα οποία αφορούν ένα ζωτικό ζήτηµα του ελληνικού λαού και της ίδιας της οικονοµίας.
Διότι η οικονοµία χρειάζεται τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις
και εσείς διακηρύσσετε την άρνησή σας σε αυτό το αίτηµα, που
είναι αίτηµα και των συνδικαλιστικών παρατάξεων, που εκφράζονται µέσω της Νέας Δηµοκρατίας.
Αυτή η διπρόσωπη και αδικαιολόγητα θολή πολιτική που εκφράζει τη Νέα Δηµοκρατία, να είναι µε όλα και µε τίποτα, κάποτε
πρέπει να ξεκαθαριστεί και τουλάχιστον στα κρίσιµα και επίκαιρα
θέµατα να πάρει υπεύθυνη θέση. Θα δηλώσετε υποστήριξη στην
προσπάθεια της Κυβέρνησης για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας; Κάντε το εδώ.
Παρά την εκτενή ενηµέρωσή σας χθες από τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στα µέσα ενηµέρωσης, ακόµα δεν σας
άκουσα να διατυπώσετε επιτέλους άποψη και θέση. Θα υποστηρίξετε αυτό το αίτηµα των εργαζόµενων στον Τύπο για ενίσχυση
του ΕΔΟΕΑΠ από τους εργοδότες, µε τους οποίους καλά πηγαίνατε χέρι-χέρι το προηγούµενο διάστηµα µε τη διαδικασία των
αδειοδοτήσεων; Έγινε αυτό.
Το προηγούµενο διάστηµα, το επιχείρηµα ήταν ότι δεν θα πάρουν άδειες εκείνοι που τις είχαν και γι’ αυτό δεν καταβάλλουν
και δεν θα συµµετάσχουν στο µέρος που τους αναλογεί για τις
καταβολές εισφορών για την λειτουργία του ΕΔΟΕΑΠ. Τώρα
ποιο είναι το επιχείρηµα που θα προβάλλουν και τι λέτε εσείς,
ως ένα κόµµα, το οποίο φιλοδοξείτε, όπως λέτε, να δίνετε λύση
στα προβλήµατα του ελληνικού λαού; Άµεσο είναι το αίτηµα και
τώρα πρέπει να δώσετε την απάντηση τι λέτε για αυτό, όπως επίσης τι λέτε για τις συλλογικές συµβάσεις. Γιατί µπορεί να τα είπε
ο κ. Γεωργιάδης, αλλά να πείτε ότι ήταν απόψεις του κ. Γεωργιάδη και όχι της Νέας Δηµοκρατίας. Όσο σιωπαίνετε, σηµαίνει
ότι υιοθετείτε αυτή την επίθεση σε βάρος των συµφερόντων των
εργαζοµένων και σε βάρος των συµφερόντων της οικονοµίας και
της κοινωνίας.
Αν δεν το έχετε αντιληφθεί, γιατί ήταν ξένο πράγµα προς τη
δική σας ιδεολογία, οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας κάνουν
µια δίκαιη τοµή στις δυνάµεις της εργασίας και των επιχειρήσεων, στη σφαίρα της οικονοµικής παραγωγής. Είναι εγκληµατική αυτή η άρνησή σας να συµβάλλετε θετικά σε ό,τι στο
κάτω-κάτω το Σύνταγµα επιτάσσει, σε ό,τι η κανονικότητα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει.
Πόσο έτοιµοι είστε; Θέλετε να φύγουµε να έρθετε να κυβερνήσετε, όταν δεν µπορείτε να δώσετε απλές απαντήσεις σε αµείλικτα ερωτήµατα και άµεσες ανάγκες που έχει η χώρα. Δεν λέτε
τίποτα. Και είναι πραγµατικά, κάτι που εµένα τουλάχιστον µε δυσαρεστεί. Δεν µε χαροποιεί να µη λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση τίποτα. Έχετε ήδη φύγει από την πραγµατικότητα. Είστε
πάντοτε σε µια κατάσταση φυγής από την πραγµατικότητα και
αποφυγής κάθε ευθύνης.
Τα λέω αυτά γιατί µου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση όταν ακούω
εδώ τους εκπροσώπους της Νέας Δηµοκρατίας οι οποίοι παρέλαβαν ένα σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης µε ταµειακό πλεόνασµα
1,5 δισεκατοµµύριο τον χρόνο να παραδίδουν µε τα ταµειακό έλλειµµα, όχι αναλογιστικό, πάνω από 1,3 δισεκατοµµύριο, να µας
παραδίδουν, µε µειωµένες τις συντάξεις, σε δραµατικό βαθµό ελλείµµατα. Δεν είναι αυτά τα ελλείµµατα παράγωγα υψηλών συντάξεων, αλλά αποδεκατισµένων συντάξεων. Και τώρα, µας λέτε
ότι εµείς κάνουµε τα πράγµατα στραβά και χαλάµε τα δικά σας.
Ποια;
Οι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ το 2009 ήταν 1,8 εκατοµµύριο, 1,3
εκατοµµύριο κατήντησαν το 2015, µε αποδοχές ελαττωµένες
δραµατικά. Εποµένως, οι εισφορές επί αυτών των ελαττωµένων
αποδοχών ήταν ελάχιστες, για να εισρέουν µέσα στο σύστηµα
της κοινωνικής ασφάλισης και να καλύπτουν τις συνταξιοδοτικές
ανάγκες.
Έχουµε ένα πρόβληµα να αντιµετωπίσουµε. Δεν µπορείς να
το δεις διαφορετικά από το να οργανώσεις τουλάχιστον το σύ-
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στηµα της κοινωνικής ασφάλισης σε µια δίκαιη βάση, δίνοντας
ιδεολογικά αυτό που εµείς θεωρούµε προστατευτέο: Κοινότητα
συµφερόντων για όλους, χωρίς διακρίσεις. Σ’ αυτό συµπεριλαµβάνουµε και τους αγρότες κι όλους τους ανθρώπους, που εργάζονται και απασχολούνται στην Ελλάδα. Γι’ αυτό δεν κάναµε και
διακρίσεις στην καταβολή αυτού του επιδόµατος, που πράγµατι
για 500.000 συνταξιούχους από το 1,6 εκατοµµύριο αντιστοιχεί
µε τη σύνταξη που ελάµβαναν.
Αυτό το βοήθηµα, επίδοµα –πείτε το, όπως θέλετε- δεν το θέλατε. Άτακτα υποχωρήσατε και λέτε «ναι, θα το ψηφίσουµε». Η
πρώτη σας αντίδραση ήταν αρνητική.
Καλό είναι, βέβαια, που αλλάξατε άποψη, δεν µας δυσαρεστεί
αυτό, αλλά αλλάξτε άποψη και στα άλλα, εάν θέλετε πραγµατικά
να είστε ειλικρινείς, ώστε να στηρίξουµε αυτήν την προσπάθεια
που η Κυβέρνηση κάνει, για να βγάλουµε τα κάστανα από τη
φωτιά. Γιατί υπενθυµίζω ότι είµαστε σε διαπραγµάτευση και θα
ήταν καλό όλες οι πτέρυγες της Βουλής να υποστηρίζουµε αυτό
που εµείς επιδιώκουµε, ελεύθερες διαπραγµατεύσεις, κατηγορηµατική αντίρρηση ή άρνηση, απόλυτη αντίθεση στην οποιαδήποτε αξίωση για µείωση των συντάξεων.
Εµείς το διακηρύσσουµε αυτό. Από εσάς δεν άκουσα να λέτε
«όχι, δεν θα δεχθούµε µείωση των συντάξεων». Δεν άκουσα να
το λέτε. Λέτε ότι εµείς θα τη δεχτούµε, εµείς που λέµε όχι. Εσείς,
όχι µόνο δεν λέτε όχι, αλλά αντιθέτως µιλάτε µε έναν, επίσης,
ανεύθυνο τρόπο για µείωση των φορολογικών βαρών -κάτι που
κι εµείς θέλουµε- χωρίς όµως να λέτε από πού θα βγει το ισοδύναµο αποτέλεσµα γι’ αυτή τη µείωση της φορολογίας, την οποία
και εµείς θέλουµε φυσικά. Εµείς την πετυχαίνουµε µέσα από τη
διαδικασία ανάπτυξης στην οποία βρισκόµαστε. Εσείς πώς θα το
πετύχετε αυτό; Δεν µας το έχετε εξηγήσει.
Η συζήτηση γι’ αυτό το νοµοσχέδιο είναι µια τοµή στη ιδεολογική καταγωγή τη δική σας και τη δική µας, γιατί πραγµατικά το
ζητούµενο είναι ποιο είναι το πρόταγµα το οποίο επιλέγετε για
την ελληνική κοινωνία και ποιο είναι αυτό, το οποίο εµείς θέτουµε
µπροστά µας.
Αντί να µεµψιµοιρείτε –και το λέω µε επιείκεια, γιατί θα µπορούσα να πω ότι χλευάζετε διαρκώς- για την προσπάθεια λειτουργίας ενός φορέα κοινωνικής ασφάλισης για όλους χωρίς
εξαιρέσεις, επαίρεστε ότι εσείς εξαιρούσατε τους αγρότες από
την εθνική σύνταξη. Εµείς, όµως, θα τους δίνουµε εθνική σύνταξη. Παρουσιάζετε τον εαυτό σας προς τους αγρότες ως καλύτερη επιλογή, -που όχι µόνο δεν τους δίνατε τίποτα, αλλά εξαφανιζόταν και η βασική σύνταξη το 2026 ολοσχερώς- έναντι ηµών,
που δίνουµε εθνική σύνταξη στους αγρότες και διατηρούµε,
παρά τα όσα έχετε λυσσάξει να λέτε τόσο καιρό, στις µικρές περιοχές, στα µικρά χωριά στην κατηγορία ασφάλισης του ΟΓΑ τα
µικροµάγαζα, την κάθε µικρή δραστηριότητα. Το λέτε συνεχώς,
για να το ακούσουν οι δανειστές και να αξιώσουν την εξαίρεση
αυτών των κατηγοριών. Το ζήτησαν, πράγµατι, αλλά δεν το δεχτήκαµε. Τέλειωσε και αυτό.
Στηρίξτε, επιτέλους, κάτι λογικό και στηρίξτε, χωρίς υπεκφυγές, αυτό το οποίο απλά και λογικά πετυχαίνουµε: Να µην υπάρξουν καθόλου απολύσεις, καµµία µείωση προσωπικού στους
εργαζόµενους στην κοινωνική ασφάλιση, αλλά να ενισχύσουµε
τις δοµές στους δήµους µε την πρόβλεψη που υπάρχει στον
νόµο από τις διατάξεις της Θεανούς Φωτίου, ώστε να ενισχυθούν
οι δήµοι.
Άκουσα λίγο πριν πως ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος µίλησε για ενίσχυση των δήµων, δεν ήταν αληθές. Υπάρχει η διάταξη. Στηρίξτε την και θα δούµε την κατανοµή και στην πράξη,
που είµαι βέβαιος ότι θα είναι λειτουργική.
Επιτέλους, µην περνάτε την απαισιοδοξία στον ελληνικό λαό,
στους ασφαλισµένους κυρίως, επαναλαµβάνοντας ότι κανείς δεν
θα υπάρχει, για να πάρει σύνταξη, διότι το σύστηµα θα έχει καταρρεύσει. Ε, δεν θα συµβεί αυτό! Και το µεγάλο παράδειγµα
συµπεριφοράς αυτής της Κυβέρνησης και πρακτικών αποτελεσµάτων θα είναι η έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από την αρχή του Γενάρη.
Όπως όµως έχω πει, δεν σηµαίνει ότι όλοι θα µεταφερθούν
στα ίδια κτήρια µέσα σε µια µέρα. Όλοι, όµως, θα είναι πάνω
στην ίδια νοµική βάση και θα λειτουργούν µε ίδιο τρόπο υπολο-
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γισµού των εισφορών, µε ίδιο τρόπο κατανοµής-απονοµής συντάξεων και παροχών, φυσικά µε τις δίκαιες διαφοροποιήσεις
όπου χρειάζεται.
Γι’ αυτό τον λόγο, θα καταθέσω νοµοτεχνική βελτίωση ως
προς εκείνους τους ασφαλισµένους στα βαρέα και ανθυγιεινά,
οι οποίοι, αντί να επιλέξουν να φύγουν νωρίτερα από τον εργασιακό βίο, όπως έχουν το δικαίωµα, θα παραµείνουν στην εργασιακή σχέση που έχουν, στην παροχή εργασιών, καθώς και για
όσους απασχολούνται στα υπερβαρέα, που θα έχουν προσαύξηση της σύνταξης, που τους αντιστοιχεί µια εκατοστιαία µονάδα
για κάθε παραπάνω εισφορά που καταβάλουν από το ανώτατο
όριο, που προβλέπεται στα βαρέα και ανθυγιεινά και στα υπερβαρέα.
Τη σχετική νοµοθετική βελτίωση θα την καταθέσω αµέσως
µετά.
Δεν υπάρχει αυτό που θεώρησε η κ. Χριστοφιλοπούλου, ότι
οι έχοντες άτοµα µε ανικανότητα ή αναπηρία υπό την κηδεµονία
ή την προστασία τους λαµβάνουν και αυτοί -ή θα πρέπει να λαµβάνουν και αυτοί- προσαυξηµένη σύνταξη. Τη διάκριση την κάναµε στη διατήρηση του δικαιώµατος να αποχωρούν νωρίτερα
και είναι µια υπουργική απόφαση του Γιώργου Κατρούγκαλου
και δική µου από πέρυσι, που ισχύει και διατηρήσαµε αυτό το δικαίωµα σε αυτούς τους ανθρώπους να µην περάσουν τα αυξηµένα όρια ηλικίας. Όµως, δεν προβλέπεται σε καµµία περίπτωση,
σε καµµία διάταξη νόµου από το παρελθόν αυξηµένη εισφορά,
ώστε να πάρουν και αυξηµένη σύνταξη. Διατηρήσαµε το δικαίωµα νωρίτερης αποχώρησης από την απασχόληση, από την
εργασιακή ζωή.
Είπατε, κύριε Βρούτση, καθώς και ο εισηγητής κ. Σαλµάς –αν
δεν κάνω λάθος, και οι δυο σας- ότι πάµε να φάµε τα λεφτά του
ΕΟΠΥΥ, βάζοντας προµήθεια. Το είπε και ο κ. Λοβέρδος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα ολοκληρώσω µε αυτό, γιατί θέλω να είµαι πάντα ακριβής
στο χρόνο µου.
Προµήθεια 5% χορηγούσε ο ΕΟΠΥΥ στο ΙΚΑ επί των ηµερών
σας, µε δική σας απόφαση.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ποια είναι;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Παλιά απόφαση.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ποια είναι η απόφαση;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα τα
δώσω στα Πρακτικά. Είναι πολλά εκατοµµύρια ευρώ κάθε µήνα
που αποσβένονταν από υποχρεώσεις του ΙΚΑ προς τον ΕΟΠΥΥ.
Απόφαση του διοικητή του ΙΚΑ ήταν, εντεταλµένου από εσάς.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Ακούστε να δείτε…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έτσι είναι
και µην εκτίθεστε µε αντιρρήσεις.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Να καταθέσετε το έγγραφο. Δεν υπήρχε
τέτοιο νοµοθετικό πλαίσιο. Αν το έκανε ο διοικητής, το έκανε
µόνος του.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Απάντησα.
Δικό σας ήταν. Τι ήταν;
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Δεν µπορείτε να λέτε ανακρίβειες. Φτιάξαµε τον ΕΟΠΥΥ. Δεν ξέρουµε ότι δεν υπάρχει; Δεν υπήρχε νοµοθετηµένο 5%. Δεν γνωρίζετε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν είναι
ανακρίβειες.
Κύριε Σαλµά, θα παραµένω ευγενής, όσο είµαι εδώ. Μη γίνεστε αγενής. Είπα ακριβώς αυτά που επαναλαµβάνω και τώρα. Η
διοίκηση του ΙΚΑ…
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Τι επαναλαµβάνετε; Ότι νοµοθετείτε κάτι
που δεν υπήρχε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Σαλµά, µπορεί µετά ο κ. Τζαβάρας, που ακολουθεί, να πει ό,τι θέλει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Επαναλαµβάνω, ο εντεταλµένος από εσάς διοικητής χρέωνε τον ΕΟΠΥΥ…
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Δηλώνετε άγνοια. Εκτίθεστε. Δεν υπήρχε
νοµοθετηµένο 5%. Σας είπα και στην επιτροπή προχθές «φέρτε
το».
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σοβαρευτείτε τότε. Σοβαρευτείτε, για να ακούτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Σαλµά, σας
παρακαλώ.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Τι να ακούσω; Ανακρίβειες; Που κάνετε και
κρίση, που δεν ξέρετε;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ακούστε να
δείτε, επειδή επικαλείστε την µακρά θητεία σας στο Κοινοβούλιο,
µπορώ να επικαλούµαι άλλα πράγµατα εγώ. Να µη µιλάτε έτσι.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Τι να µη µιλάµε; Ότι νοµοθετείτε κάτι που
δεν υπήρχε, σας λέω! Καταθέστε το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Σαλµά, σας
παρακαλώ!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να σέβεστε
τον εαυτό σας και την Αίθουσα ετούτη.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Τι να σέβοµαι; Τις ανακρίβειες ενός Υπουργού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Σαλµά, σας
παρακαλώ αφήστε τον κύριο Υπουργό να ολοκληρώσει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Επαναλαµβάνω, λοιπόν…
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Καταθέστε το.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ο εντεταλµένος από εσάς διοικητής και προφανώς…
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Και τι σηµαίνει αυτό; Πρέπει να το κάνετε
νόµο;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν κατάλαβα!
Εγώ, λοιπόν, παίρνω την πρωτοβουλία και αυτό το 5%, το περιορίζω σε 2% και φωνάζετε και από πάνω.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Είναι 2% επί του συνόλου των ασφαλιστικών ταµείων.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Λέγοντας
ότι εµείς µε αυτό τον τρόπο…
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Μας λέει ανακρίβειες και κάνει και κριτική.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Καλά, ο κόσµος ακούει και καταλαβαίνει. Όσο φωνάζετε, τόσο χειρότερο
για εσάς.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Μην κάνετε κριτική, εκτίθεστε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα κάνω
και κριτική, δεν κατάλαβα!
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Με ανακρίβειες; Είναι 2% επί του συνόλου
των ασφαλιστικών ταµείων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Σαλµά, σας
παρακαλώ, δεν θα συνεχίσουµε έτσι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα σας
δώσω ακριβώς τον λογαριασµό. Είναι πάρα πολλά εκατοµµύρια,
τα οποία αφαιρούσατε. Μην επικαλείστε, λοιπόν, τον περιορισµό
στο µικρότερο 2% ότι οφείλεται σε δική µας πρόθεση να συµψηφίσουµε υποχρεώσεις προς τον ΕΟΠΥΥ και βάζουµε µια πολύ
συγκεκριµένη διάταξη, η οποία εκκαθαρίζει τις εκατέρωθεν απαιτήσεις όλων των λογαριασµών. Ες αύριον τα νεότερα.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ’ - 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

3335

3336

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ’ - 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

3337

3338

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ’ - 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

3339

3340

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ’ - 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

3341

3342

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά που ακούσαµε και από την κυρία Υπουργό και από τον
κύριο Υφυπουργό διαπνέονται από µια θεµελιώδη ανησυχία,
γιατί η Νέα Δηµοκρατία δεν µας καταλαβαίνει.
Και πράγµατι, είναι απολύτως κατανοητή αυτή η στάση, γιατί
η Νέα Δηµοκρατία δεν κάνει τίποτα άλλο από το να εκπροσωπεί
σε αυτήν την Αίθουσα την πραγµατική, την ζώσα και τη ζέουσα
κοινωνική πραγµατικότητα, αυτή, που σας έχει βάλει στο περιθώριο και αυτή, η οποία σήµερα δεν δέχεται να ακούσει από σας
καµµία άλλη υπόσχεση, δεν δέχεται να εισπράξει από εσάς τίποτα από όσα ψεύτικα, τίποτα από όσα µαγικά της είχατε υποσχεθεί και, δυστυχώς, στην πορεία όλα αποδείχθηκαν φρούδα.
Κυρία Υπουργέ, ειλικρινά σας παρακολούθησα και θα σας διαβεβαιώσω ότι µε πείσατε για ένα πράγµα: Ότι είστε ειλικρινής.
Είστε ειλικρινής στην πίστη, που έχετε, για το ότι αυτά που λέτε
έχουν κάποια σχέση µε την πραγµατικότητα. Και εδώ αυτό, που
ταιριάζει ως απάντηση στα όσα άκουσα από εσάς, είναι µια
ρήση, που έρχεται από τα κείµενα της εκκλησίας, «πάντα δυνατά
τω πιστεύοντι».
Δεν σας κακίζω, λοιπόν, αλλά εκείνο, που δεν µπορώ να συγχωρήσω σε όλους τους συναδέλφους από την Πλειοψηφία, που
έρχονται στο Βήµα αυτό για να µιλήσουν –υποτίθεται- για κάποιο
νοµοσχέδιο, είναι ότι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να δράττονται της ευκαιρίας, για να εκφωνήσουν ένα λόγο παράλληλο,
που γέµει ιδεολογικών αοριστολογιών και δεν συναντά πουθενά
τα ζητήµατα, που τίθενται από τα συζητούµενα νοµοσχέδια.
Ειλικρινά, δεν µπορώ να κατανοήσω πώς µπορείτε και να µας
πείσετε και µαζί σας, τουλάχιστον, να είµαστε σε τέτοια σχέση,
ώστε να αναπτυχθεί σε αυτήν την Αίθουσα ο διάλογος, που η δηµοκρατία επιβάλλει, και ο λαός περιµένει από εµάς, εκτός εάν η
σχέση η αγαπητική, η ερωτική µε την εξουσία, που έχετε αναπτύξει, σας έχει φέρει σε µια τέτοια κατάσταση, ώστε πλέον να
έχετε γίνει εντελώς «ακατάλληλοι για προφυλάξεις», όπως λέει
ο µεγάλος Αλεξανδρινός ποιητής.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Σε µας το λέτε; Εµάς αφορά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όµως, το ενδιαφέρον, πάνω απ’
όλα, είναι ότι εσείς µιλάτε για τη φτώχεια, µε εντελώς διαφορετικό πνεύµα από ό,τι η ρύθµιση, που φέρνετε σήµερα, αντιµετωπίζει το ζήτηµα. Και θα σας το εξηγήσω αµέσως και πολύ απλά,
γιατί αυτά, που είπα προηγουµένως ούτε τυχαία ήταν ούτε ήθελα
να µεµφθώ και να σας κατηγορήσω αδίκως.
Έρχεστε εδώ και µας µιλάτε λατρευτικά για τη φτώχεια. Την
αγαπάτε τη φτώχεια, πράγµατι. Υπάρχει µια σχέση ιστορική, που
σας συνδέει µε µια µορφή φτώχειας, εκείνη που υπήρχε στην Ευρώπη και στην Αγγλία τον δέκατο ένατο αιώνα, δηλαδή εκεί που
η εξαθλίωση του προλεταριάτου γινόταν η δύναµη, που µέσα
από τις επαναστατικές ιδεολογίες εκείνης της εποχής έδιναν στα
κουµουνιστικά κόµµατα το δικαίωµα να πιστεύουν ότι µπορούν
να αλλάξουν τον κόσµο. Άλλαξαν τα πράγµατα. Δεν είναι ίδιο
µετά από εκατόν πενήντα χρόνια, και αυτό, που λέµε σήµερα
«φτώχεια» στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κίνδυνος.
Δεν είναι αντικείµενο λατρείας, δεν είναι αντικείµενο αγάπης, δεν
είναι αντικείµενο υποστήριξης, αλλά είναι κίνδυνος για την κοινωνική συνοχή. Και αυτό, που σήµερα φέρνετε, κύριοι Υπουργοί,
να νοµοθετήσετε, εάν το είχατε µελετήσει ακόµα πιο καλά, γιατί
φαίνεται σας δόθηκε έτοιµο, θα βλέπατε ότι είναι ρύθµιση, που
έχει σχέση µε τη διάταξη του άρθρου 30 του αναθεωρηµένου
Κοινωνικού Ευρωπαϊκού Χάρτη, τον οποίον εντελώς συµπτωµατικά, εσείς οι ίδιοι µε τον ν.4359 έχετε υιοθετήσει.
Και πράγµατι, επειδή ο κύριος Υφυπουργός είπε ότι δεν µας
ακούει να µιλάµε, θα ήθελα να ξέρω αν αυτά που λέω είναι σε
θέση να τα καταλαβαίνει. Πιστεύω πως ναι, γιατί αυτή η διάταξη,
λοιπόν, του άρθρου 30…
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μη µε διακόπτετε, κυρία
Υπουργέ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είστε και
προσβλητικός…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι, καθόλου. Είµαι επιχειρηµατολογικός. Απλώς, δεν έχω λόγο λατρευτικό για κοινωνικές
αδυναµίες. Αυτό κάνω και είµαι απόλυτα ορθολογικός και σας το
λέω µε πολύ σεβασµό, γιατί αν διαβάζατε το άρθρο 30, θα βλέπατε ότι, για πρώτη φορά, ο αναθεωρηµένος Κοινωνικός Ευρωπαϊκός Χάρτης και η Ελλάδα σήµερα αναγνωρίζει ως ανθρώπινο
δικαίωµα την προστασία του πολίτη κατά της φτώχειας και κατά
του κοινωνικού αποκλεισµού.
Αλλά εσείς κάνετε λάθος και θα σας το εξηγήσω.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να δώσουµε πιο πολλά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εάν, κύριε Υφυπουργέ, ήταν
αυτές οι προθέσεις σας, θα τις είχατε καταστήσει πλέον συνειδητή υποχρέωση σε όλους εκείνους, που υπηρετούν το όραµα
της εξουσίας αυτής της Κυβέρνησης.
Σήµερα, πιστεύω ότι θα πρέπει να ντρέπεστε για ένα πράγµα,
ότι στη Θεσσαλονίκη µια οµάδα αστέγων πήγαν να ζεσταθούν
στα υπόγεια του Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου και εκεί αντί για ζεστασιά, αντί για θαλπωρή των διοικήσεων που έχετε διορίσει –
και φυσικά έχετε διορίσει τα πρόσωπα αυτά µε κοµµατικά
κριτήρια– ευρήκαν την αστυνοµία να τους οδηγεί στον Εισαγγελέα.
Αυτή, λοιπόν, η διάταξη δεν καταρρακώνει απλώς την υποχρέωση που έχετε απέναντι στο άρθρο 30 του Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, γιατί θα πρέπει τουλάχιστον να
γνωρίζετε, επίσης, ότι αυτός ο συγκεκριµένος Κοινωνικός Χάρτης λέει ότι έχει δικαίωµα ο φτωχός, ο άστεγος, ο ανάπηρος,
αυτός που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας από την πολιτεία
να του εξασφαλίζει πρόσβαση –προσέξτε– πρώτον, στην απασχόληση, δεύτερον, στη µόρφωση, τρίτον, στον πολιτισµό, τέταρτον, στη στέγαση, πέµπτο, στην κοινωνική ζωή.
Ποιο από όλα αυτά, που αποτελούν µερικές αναφορές και πτυχές αυτού του δικαιώµατος, που έχει ο φτωχός πολίτης, υπερασπίζεται αυτή η νοµοθετική ρύθµιση που φέρνετε σήµερα; Μόνο
ένα. Ξέρετε ποιο είναι αυτό; Αυτό που φέρατε µε την τροπολογία
της υστάτης στιγµής: Το φιλοδώρηµα της ευσπλαχνίας, της ελεηµοσύνης στους συνταξιούχους.
Εδώ, όµως, θα σας ερωτήσω τα εξής: Πρώτον, φτωχοί σε αυτή
τη χώρα είναι οι συνταξιούχοι; Αυτοί ζουν κάτω από τα όρια της
φτώχειας ή σε συνθήκες ακραίας φτώχειας; Αυτοί οι άστεγοι,
που τους στείλαµε στον εισαγγελέα, δεν έχουν το ίδιο δικαίωµα
µε αυτούς που παίρνουν σήµερα το φιλοδώρηµα; Και το κάνετε
µόνο και µόνο για να προσελκύσετε την εµπιστοσύνη τους ή ουσιαστικά να τους εκµαυλίσετε, αν όλα δεν πάνε καλά και οδηγηθούµε στις εκλογές;
Επίσης, το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω και το οποίο
για µένα είναι πολύ σηµαντικό: Ποια είναι τα µέτρα τα οποία
έχετε πάρει, για να µπορέσει να δοθεί στις 21 ή στις 22 Δεκεµβρίου αυτό το συγκεκριµένο δώρο;
Γνωρίζετε πολύ καλά –γιατί αυτή η Κατρουγκάλιος νοµοθεσία
είναι τόσο συµπαγής και τόσο συνεκτική, ώστε σήµερα να χρειαστεί µε τα περισσότερα άρθρα αυτού του νοµοσχεδίου να τη
διορθώσετε και να τη φέρετε σε κάποια όρια, ώστε να είναι εφαρµόσιµη– ότι υπάρχει η διάταξη του άρθρου 51, η οποία λέει ότι
τίθεται σε λειτουργία ο ΕΦΚΑ την 1-1-2017 και µε το άρθρο 100
των µεταβατικών διατάξεων του ιδίου νόµου λέτε ότι µέχρι τότε
υπάρχει µια προσωρινή διοίκηση και ένας προσωρινός διοικητής,
που είναι ο διοικητής του ΙΚΑ και αυτός έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Μεταξύ αυτών των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων, οι
οποίες δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να προετοιµάζουν τη λειτουργία αυτού του συστήµατος από 1-1-2017, δεν περιλαµβάνεται ούτε η έγκριση ούτε η πληρωµή αυτού του είδους των
επιδοµάτων.
Για πείτε µου, λοιπόν, επειδή τυχαίνει να γνωριζόµαστε και
γνωρίζω ότι έχετε και επαγγελµατική δικηγορική ιδιότητα: Ποιος
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επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα εγκρίνει την πληρωµή
αυτού του ποσού στις 21 και 22 Δεκεµβρίου;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν θέλετε
να τα δώσουµε;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δηλαδή,
λέτε ότι δεν θα τα δώσουµε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έχετε πάρει τέτοιες αποφάσεις, λοιπόν, σχετικά µε αυτό που είπα προηγουµένως για την
αγάπη σας για την εξουσία, που σας έχουν φέρει σε τέτοια κατάσταση, ώστε να είστε εντελώς ακατάλληλοι για προφυλάξεις.
Γι’ αυτό σας λέω, λοιπόν, ότι υπάρχει και κάποια στοιχειώδης
υποχρέωση, που έχουν οι Υπουργοί, να σέβονται την Αίθουσα
αυτή και κυρίως να ακούν, χωρίς να διακόπτουν.
Γιατί εδώ είστε φιλοξενούµενη Κυβέρνηση. Εδώ ο χώρος –το
λέω για πολλοστή φορά- είναι Βουλευτήριο, είναι Κοινοβούλιο
και είναι αφιερωµένος στην άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας.
Αυτήν την άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας εµείς τη διασφαλίζουµε, οι αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού, τους οποίους, όπως
προηγουµένως είπατε εσείς, δεν αντιλαµβάνεστε.
Ακούστε και κάτι άλλο τώρα, που είναι εξίσου σοβαρό: Σε ποια
πολιτισµένη χώρα και κυρίως σε ποια χώρα, όπου κυβερνάει τον
τόπο µια Αριστερά, που θέλει να είναι εντελώς ξένη µε ό,τι προηγήθηκε µε τα κόµµατα του παρελθόντος δηλαδή, θα είχαµε το
φαινόµενο, που εχθές ήδη πληροφορηθήκαµε: Η ΔΕΗ, δηλαδή,
η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, η οποία διαχειρίζεται κρατικά χρήµατα, δηλαδή χρήµατα των φορολογουµένων πολιτών,
για τους οποίους πολύ κόπτεστε εσείς, δεν δηλώνει παράσταση
πολιτικής αγωγής εναντίον κατηγορουµένων, οι οποίοι κατηγορούνται για το ότι παρανόµως εισέπραξαν χρήµατα από αυτά,
τα οποία αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού. Και αν αυτό
δεν λέγεται απιστία υπηρεσιακή, τελεσθείσα διά παραλείψεως,
θα ήθελα να ξέρω, κατά τη δική σας αντίληψη, κύριε Υφυπουργέ,
πώς λέγεται.
Μη µου πείτε, λοιπόν, ότι αυτό δεν έχει καµµία αξία. Διότι,
ακριβώς από την απουσία της ΔΕΗ ως πολιτικής αγωγής, θα κριθεί εάν το δικαστήριο έχει όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα
και τα στοιχεία, που χρειάζονται, για να οδηγηθεί σε δίκαιη κρίση.
Άρα, εδώ µε την απουσία, µε την παράλειψή της η ΔΕΗ να συµµετέχει σε αυτή τη δίκη, δεν παραβιάζει µόνο τα καθήκοντα που
έχει, αλλά κυρίως οδηγεί προφανώς -και αποπειράται να το
κάνει- τη δικαιοσύνη σε µία εσφαλµένη κρίση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τι χτυπάτε το έδρανο. Θα µας δικάσετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όλα αυτά, λοιπόν, επειδή µε
ακούτε και γελάτε, και το γέλιο σας θα ήθελα, εγώ προσωπικά,
γιατί σας σέβοµαι και σας εκτιµάω, να είναι ο σπόρος, τη στιγµή
που µπαίνει µέσα στο χωράφι. Δυστυχώς, όµως δεν έχει άλλη
δύναµη από τη δύναµη της γελοιότητας.
Γι’ αυτό λοιπόν, το να έχετε εσείς τη δύναµη και το κύρος να
ακούτε έναν Βουλευτή και να γελάτε, σηµαίνει ότι κάποιοι άλλοι,
οι οποίοι σας εµπιστεύθηκαν αυτή τη θέση, δεν είχαν την πολύ
µεγάλη πρόνοια, που έπρεπε να έχουν, για να σεβαστούν τον ελληνικό λαό, που έδωσε σε εµένα το δικαίωµα να εκπροσωπώ
εδώ…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πείτε και
για τους δικούς σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ.
Κύριε Τζαβάρα, έχουµε ξεπεράσει τον χρόνο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ούτε µια κουβέντα δεν άκουσα για
το νοµοσχέδιο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Βεβαίως και µιλάµε για το νοµοσχέδιο.
Γιατί όλα αυτά, που είπα, έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο, υπό
την εξής απλή έννοια. Ότι το νοµοσχέδιο δεν είναι τίποτε άλλο…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Εσείς είπατε µια κουβέντα για το νοµοσχέδιο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το είπα, δεν το καταλάβατε. Θα
σας το πω.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Δεν είναι του χαρακτήρα µου να διακόπτω, αλλά προσβάλλοµαι µε αυτά που λέτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αυτό
είναι ένας εύσχηµος τρόπος υπό το κάλυµµα της αγάπης για τη
φτώχια και τη φτωχολογιά, για να φέρετε εδώ τις διορθώσεις του
ν.4387 της µεταρρύθµισης Κατρούγκαλου, η οποία αποδείχθηκε
ότι το µόνο που κάνει µε τα σαράντα τόσα άρθρα που περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο και για τα οποία κανένας από εσάς δεν αναφέρθηκε, απλώς αλλάζει ταµπέλες. Δεν κάνει τίποτε άλλο, δεν
δηµιουργεί κανένα καινούριο οργανόγραµµα.
Το χειρότερο, που αξίζει να σας πω, είναι ότι µε βάση το άρθρο
53, για να λειτουργήσει αυτό το σύστηµα, θα πρέπει να περιµένουµε και τα οργανογράµµατα και τους κανονισµούς, που κύριος
είδε, πότε θα µπορέσετε εσείς να τα φτιάξετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Τζαβάρα,
ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Περιµένουµε λοιπόν, µια από τις επόµενες διατάξεις, που θα
φέρετε και θα µας πείτε ότι το σύστηµα αυτό που ισχύει σήµερα
θα εξακολουθεί να ισχύει δυο, τρία χρόνια ακόµη.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Θέλω να πω, κυρίως στους κυρίους Υπουργούς, ότι ο διάλογος προβλέπεται µε µια διαδικασία κοινοβουλευτική, µε τις δευτερολογίες, τις τριτολογίες κ.λπ.. Δεν µπορούν να απαντούν σε
κάθε Βουλευτή, γιατί µετά θα έχει και αυτός την απαίτηση νοµίµως να ανταπαντήσει.
Προχωράµε µε τον ανεξάρτητο Βουλευτή κ. Θεοχάρη Θεοχάρη.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ποιο πράγµα;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, έχω θιγεί προσωπικά, διότι µε εγκαλεί ως µη Βουλευτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι. Αυτό είναι
προσωπικό.
Μισό λεπτό, κύριε Θεοχάρη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, εµένα
εγκαλεί, που δεν είµαι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εδώ εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ!
Αν πρόκειται περί προσωπικού, που µου διέφυγε, κυρία Φωτίου, να αναφερθείτε για ένα λεπτό, όχι όµως ανταπάντηση σε
όσα ανέφερε µε την πολιτική του κριτική ο κ. Τζαβάρας.
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εγώ, κύριε
Πρόεδρε, διαµαρτύροµαι αυτή τη στιγµή, διότι µε εγκαλεί ως µη
Βουλευτή, ενώ είµαι Βουλευτής, εκλεγµένη από αυτόν τον ελληνικό λαό. Τόση ώρα µε εγκαλεί ως κυβερνητικό, ο οποίος δεν έχει
εκλεγεί και ο οποίος λοιδορεί τους Βουλευτές. Ένα κρατούµενο
αυτό.
Είµαι Βουλευτής και τόση ώρα λοιδορούµαι, όταν, ενώ είναι
εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µία κουβέντα δεν
έχει πει για το νοµοσχέδιο, στο οποίο είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Αυτό είναι ντροπή. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου βρίσκοµαι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μισό λεπτό,
κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Και ο κ. Πετρόπουλος έχει τον λόγο για ένα λεπτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Νοµίζω ότι
σε όλες µου τις παρεµβάσεις κρατώ µε ευπρέπεια τον λόγο. Να
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λέγεται τώρα ότι εγώ χαρακτηρίζοµαι από γελοιότητα και να µου
το λέει ο κ. Τζαβάρας αυτό, µάλλον αποτελεί µια κατάχρηση της
θέσης να επικαλείται τη λαϊκή βούληση, επειδή είναι Βουλευτής,
για να αναφέρεται µε απρέπεια σε µένα.
Δεν νοµίζω ότι είναι τιµή για τον λαό και το αξίωµά σας να µου
λέτε ότι είµαι γελοίος και κάνω γελοιότητες. Ναι, έχω το προνόµιο,
γιατί είµαι πάρα πολύ καλά µέσα µου, ναι χαµογελάω όταν ακούω
να λέτε για όλους τους φίλους σας που τους δώσατε δουλειές, να
παίρνουν ωφέλειες από τη ΔΕΗ και συνέβησαν όσα συνέβησαν µε
τις γνωστές εταιρείες, να µας λέτε εδώ στην Κυβέρνηση τι κάναµε
και δεν ξέρω τι έγινε.
Μήπως µιλάτε για κανέναν πτωχοπρόδροµο και δεν πήγε ως
πολιτική αγωγή η ΔΕΗ; Γιατί οι πολιτικοί σας φίλοι, που τα άρπαξαν και φύγανε, είναι γνωστοί. Μην κατηγορείτε εµάς. Κρίµα
είναι να τα λέτε αυτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ονόµατα να µας πείτε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να µας πει
το όνοµα, για να καταλάβω κι εγώ για τι µιλάει.
Και τέλος…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ακούστε
µε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κυριαζίδη,
σας παρακαλώ!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έχετε βρει
το κόλπο. Επειδή πράγµατι, δεν είµαι Βουλευτής, έχετε την εντύπωση ότι εσείς κάθε φορά, όταν θα λέω κάτι, θα µου στερείτε
τον λόγο, επειδή δεν είµαι Βουλευτής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ δεν είπα για σας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το κάνατε
µε τους εκπροσώπους σας, όταν όριζα, ως είχα το δικαίωµα, ως
αρµόδιος Υπουργός, σε διοίκηση ασφαλιστικού φορέα, κάποιον
και απειλούσε η Νέα Δηµοκρατία ότι θα αποχωρήσει από την Αίθουσα, γιατί δεν κρατάµε τον δικό της. Και χαµογέλασα και επιτιµήθηκα τότε πάλι.
Το έχετε βρει κοµπολόι αυτό, να µαλώνετε όποιον έχει άποψη.
Ξεχάστε το αυτό το καθεστώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, κύριε Τζαβάρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν ξέρω, είναι µια πολύ καλή
µέθοδος, όταν δεν µπορούµε να απαντήσουµε σε αυτά που µας
λένε, να αλλάζουµε θέµα συζήτησης.
Εγώ, λοιπόν, δεν είπα ούτε για την κ. Φωτίου ότι δεν είναι Βουλευτής. Εγώ είπα ότι εδώ είναι µε την ιδιότητα της Υπουργού και
αυτή η ιδιότητα είναι εκείνη που υπερέχει και καθορίζει και τον
λόγο της και τη συµπεριφορά της. Άρα, εδώ έχει υποχωρήσει η
ιδιότητα του Βουλευτή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Α, µπα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι έτσι, όµως. Δεν
θα µπορέσουµε να συνεχίσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Το «α, µπα» µην το λέτε σε
µένα. Πείτε το σε κανέναν άλλον, που για τα ζητήµατα αυτά µπορεί να έχετε τις ίδιες γνώσεις. Για µένα µην το λέτε!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τι εννοείτε
«τις ίδιες γνώσεις»;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί το «α,
µπα» δεν είναι έκφραση για το Κοινοβούλιο. Μπορεί να είναι για
τις συναναστροφές σας. Το «α, µπα» κυρία µου, δεν είναι έκφραση.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν θα επιλέγετε εσείς πότε είµαι Υπουργός και πότε Βουλευτής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όσον αφορά το θέµα που είπε
ο κύριος Υφυπουργός, εγώ κριτική έκανα στην Κυβέρνηση και
ούτε µε ενδιαφέρει εάν είναι ή δεν είναι Βουλευτής. Αυτό που µε
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ενδιαφέρει, είναι ότι εγώ µιλάω σαν Βουλευτής εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει, κύριε Τζαβάρα. Ευχαριστώ.
Να προχωρήσουµε στον κ. Θεοχάρη.
Συγγνώµη που σας αδίκησα. Έχετε τον λόγο, επίσης, για επτά
λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, σας
ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς, κι ας αδικήθην.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι επιδιώκει το Υπουργείο Εργασίας, µε το σηµερινό σχέδιο νόµου, που φέρνει προς ψήφιση;
Πρώτον, συστήνει εθνικό µηχανισµό για την αντιµετώπιση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στη χώρα µας. Μεγαλεπήβολο! Δεύτερον, εισάγει αλλαγές στο Εισόδηµα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και τρίτον προωθεί αλλαγές και διευκρινίσεις στον
νόµο Κατρούγκαλου, έναν πολύ πρόσφατο σχετικά νόµο.
Οι Κυβερνήσεις διαχρονικά απέτυχαν να αντιµετωπίσουν το
πρόβληµα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Το ίδιο
κάνετε και εσείς, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, καθώς οι
πολιτικές σας δεν έχουν ούτε στόχο ούτε στρατηγική. Χαρακτηριστικό είναι το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα, που το 2015 το
θάψατε, για να µας το φέρετε τώρα.
Το 2015, που ήταν η χρονιά σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Συµπολίτευσης, το ποσοστό της ακραίας φτώχειας στην Ελλάδα κυµάνθηκε στο 15% και ένας στους δέκα άνεργους ελάµβανε µόνο το επίδοµα ανεργίας.
Το ελληνικό σύστηµα κοινωνικής προστασίας αποδείχθηκε
ακατάλληλο για τον χειρισµό καταστάσεων επείγουσας ανάγκης,
όχι επειδή ήταν φτωχό. Το 2010 ήµασταν στον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε 29,1% του ΑΕΠ έναντι 29,4%.
Αποδείχθηκε ακατάλληλο λόγω αναποτελεσµατικότητας. Ενώ
οι κοινωνικές παροχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση µείωναν τη φτώχεια κατά 9,5%, στη χώρα µας δυστυχώς µόνο 3,9% ήταν το αντίστοιχο αποτέλεσµα, δηλαδή δυόµισι φορές χειρότερο.
Στο ελληνικό κοινωνικό κράτος βασιλεύουν γραφειοκρατικοί
µηχανισµοί που ευνοούν τις πελατειακές σχέσεις, ενώ όποιος φοροδιαφεύγει δηλώνει χαµηλότερα εισοδήµατα και επιδοτείται και
από πάνω µέσω των προνοιακών επιδοµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιό σας δίνει απλώς
µια ασπιρίνη στη µάχη για την καταπολέµηση του καρκινώµατος
που έχει απλωθεί στο σύστηµα κοινωνικής αλληλεγγύης.
Τι κάνετε; Επεκτείνετε από 1-1-2017 το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης σε όλους τους δήµους της χώρας, περιορίζοντας
όµως παράλληλα τις κατηγορίες των δικαιούχων. Τι άλλο κάνετε;
Προσλήψεις, προσλήψεις, προσλήψεις! Τριάντα εννέα στη γενική διεύθυνση πρόνοιας, µε κόστος 864 εκατοµµύρια, αναρίθµητοι σύµβουλοι, επτακόσιες πενήντα θέσεις που έρχονται στα
κέντρα κοινότητας των δήµων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο µας περιγράφετε ένα φαραωνικό πληροφοριακό σύστηµα, τη στιγµή που ο
ίδιος ο Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ στην επιτροπή περιέγραψε ένα
άλλο, ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστηµα. Συνεννοηθείτε επιτέλους µεταξύ σας!
Επίσης, φτιάχνετε νέα πληροφοριακά συστήµατα όσο κλείνετε
ή κουτσουρεύετε τα ήδη υπάρχοντα, τον «ΗΛΙΟ» και την «ΕΡΓΑΝΗ». Εσείς κοντέψατε να κλείσετε το αεροδρόµιο της Μακεδονίας και χρειάστηκε να κάνουµε ερώτηση για να διορθώσει ο
κ. Σπίρτζης αυτά τα λάθη που έκανε.
Εσείς διώχνετε καθηµερινά εκατοντάδες επιχειρήσεις στη
Ρουµανία, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο. Ήµουν πριν στον Εµπορικό Σύλλογο Αθηνών και µου έλεγαν πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις φεύγουν.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Έλεος!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Για την καταπολέµηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, αυτό που απαιτείται
είναι η οικοδόµηση του κοινωνικού κράτους και της οικονοµίας
από την αρχή. Πώς µπορεί να γίνει αυτό; Με την προσέλκυση
επενδύσεων και νέων κεφαλαίων για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.
Σύµφωνα µε την «ΕΡΓΑΝΗ», µόνο για τον Νοέµβριο του 2016
χάθηκαν τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά θέσεις εργασίας, που είναι αρνητικό ρεκόρ πενταετίας.
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Για να µειώσουµε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό
απαιτείται πολιτική σταθερότητα, γρήγορη και αµερόληπτη απονοµή δικαιοσύνης, σταθερό νοµικό και κανονιστικό περιβάλλον,
µειωµένη γραφειοκρατία, έλλειψη διαφθοράς, µειωµένοι φόροι
και κόστη, καθώς και έλλειψη οικονοµικών εκπλήξεων.
Επίσης, απαιτείται αξιολόγηση και στόχευση των πολιτικών
κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής για τις ευάλωτες
οµάδες του πληθυσµού, ώστε να υπάρχει δίκαιη διαχείριση των
διαθέσιµων κοινωνικών πόρων, των χρηµάτων του ελληνικού
λαού, που τους δίνει µε αίµα και δάκρυα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρω πως µιλάω σε ξένη
γλώσσα για εσάς. Στο ασφαλιστικό Κατρούγκαλου µας πουλήσατε ως τη µεγάλη µεταρρύθµιση τον ΕΦΚΑ, το ένα Ταµείο,
καθώς και τον ενιαίο υπολογισµό σύνταξης.
Σήµερα καταργείτε ή αναβάλλετε επ’ αόριστον τον ΕΦΚΑ, που
τον υποβαθµίζετε σε µια ταµπέλα κάτω από την οποία στην ουσία
βάζετε τις υπάρχουσες διευθύνσεις του Υπουργείου, του ΕΤΑΑ,
του ΟΑΕΕ, του ΑΔΑ, του ΙΚΑ και των λοιπών ταµείων.
Όταν λοιπόν σας κατηγορούσαµε για προχειρότητα, εσείς φωνάζατε πως είναι άδικες οι κατηγορίες. Τώρα διαβάζουµε πως
και οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελµατιών θα υπολογιστούν
µε τα εισοδήµατα του 2015, γιατί τα εισοδήµατα του 2016 δεν
βγαίνουν και έτσι η κ. Αχτσιόγλου θα µας φέρει νέα τροπολογία,
για να διορθώσει τα ασυµµάζευτα.
Δεν έχετε καταλάβει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, το πραγµατικό πρόβληµα του ασφαλιστικού. Ο κόσµος δεν θέλει το διανεµητικό ασφαλιστικό σύστηµα που ισχύει
σήµερα, δηλαδή ο εργαζόµενος να πληρώνει τον συνταξιούχο.
Αντίθετα, θέλει τα λεφτά του να πιάνουν τόπο, να έχει ένα λογικό
ποσοστό απόδοσης, ωσάν να τα είχε βάλει στην τράπεζα. Θέλει
ένα σύστηµα µε αποθεµατικά. Θέλει να πιστέψει πως κάποια
µέρα θα πάρει σύνταξη. Τώρα και δεν το πιστεύει και γι’ αυτό
επιλέγει τα µαύρα.
Δείτε την πρόσφατη παρουσίαση της πρότασης ΝεκτάριουΤήνιου, αν στερέψατε από ιδέες. Κάντε κάτι! Ο κ. Πετρόπουλος
ήταν σε αυτή την παρουσίαση. Ας την πάρει!
Μόνο µε βιώσιµη λύση στο ασφαλιστικό ζήτηµα, µόνο µε επενδύσεις που θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη θα
µπορέσουµε να καταπολεµήσουµε αποτελεσµατικά τη φτώχεια
και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Τσακαλώτος µάς είπε ότι
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο είναι φειδωλό µε την αλήθεια.
Γιατί; Διότι είπε πως η Κυβέρνηση συµφώνησε µε το 3,5%, ενώ
σύµφωνα µε τον κ. Τσακαλώτο δεν έχει συµφωνήσει σε τίποτα.
Αλήθεια; Το τρίτο µνηµόνιό σας δεν λέει το 3,5%; Δεν πανηγυρίζετε έναν χρόνο τώρα ότι πετύχατε, επιτέλους, το 3,5%, ενώ οι
προηγούµενες κυβερνήσεις είχαν 4,5%; Εδώ είναι τα πειστήρια.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά τη σελίδα 14 της έκθεσης της
πρώτης αξιολόγησης που φέρει την υπογραφή σας, το επίσηµο
έγγραφο.
Διαβάζω και µεταφράζω: «Σε σχέση µε το πρωτογενές πλεόνασµα, η Ελλάδα θα πετύχει 0,5% του ΑΕΠ»…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Αυτό αφορά το 2018!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Περιµένετε, κύριε συνάδελφε, να ακούσετε: «…το 2016, 1,75% το 2017 και 3,5% το 2018.
Μετά η Ελλάδα θα διατηρήσει το 3,5% πρωτογενές πλεόνασµα
για µια περίοδο δέκα ετών και ύστερα σταδιακά θα το µειώσει
µέχρι το 2040 στο 1,5%».
Πάρτε τη, λοιπόν, κάνετε µάθηµα και διαβάστε!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεοχάρης Θεοχάρης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά έχουν τη δική σας υπογραφή. Αφήστε, λοιπόν, τα ψέµατα! Δεν τα πιστεύει πια κανένας. Δεν σας αρέσει τώρα, λοιπόν,
η δική σας υπογραφή και λέτε πως δεν βγαίνει το πρόγραµµα. Ο
Σόιµπλε, λοιπόν, τις σας λέει; Σας έχει δώσει το σχοινί που κρεµαστήκατε εσείς οι ίδιοι.
Πέρυσι δεν συµφωνήσατε, κύριε Τσακαλώτο; Τι άλλαξε τώρα;
Και δυστυχώς, λοιπόν, ο φειδωλός µε την αλήθεια κ. Τσακαλώτος δεν έχει επιχείρηµα και γι’ αυτό θα υποκύψει και θα δεχθεί
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και νέα µέτρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δίνετε ψίχουλα ντροπής στους
συνταξιούχους και τολµάτε να τα ονοµάσετε δέκατη τρίτη σύνταξη. Οι συντάξεις ενός µηνός είναι 2,4 δισεκατοµµύρια και εσείς
τολµάτε να πείτε τα 600 εκατοµµύρια δέκατη τρίτη σύνταξη. Δεν
δίνετε σύνταξη σε όσους την περιµένουν χρόνια. Δεν στηρίζετε
διακόσιες χιλιάδες παιδιά που ζουν σε οικογένειες χωρίς ούτε
έναν εργαζόµενο, ζουν σε οικογένειες χωρίς εισόδηµα. Δεν δίνετε πάνω από έναν χρόνο ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις. Δεν
δίνετε 7 δισεκατοµµύρια ληξιπρόθεσµα. Δεν δίνετε σηµασία στα
προβλήµατα του ελληνικού λαού. Δεν του δίνετε, εν τέλει, ελπίδα!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Τσίπρας διάλεξε και αυτός
ένα νησί για να πει ψέµατα στον ελληνικό λαό. Είπε χθες από τη
Νίσυρο: «Θα τηρήσουµε το πρόγραµµα µέχρι κεραίας». Πρώτα
έγινε αυτή η δήλωση και µετά είπε: «Δεν θα ρωτήσουµε, όµως,
κανέναν τι θα κάνουµε µε τα πλεονάσµατα».
Σωστά, είδαµε µε αυτό το νοµοσχέδιο τι τα κάνετε τα πλεονάσµατα: Προσλήψεις! Είδαµε µε τα δάνεια της Τράπεζας Αττικής
τι τα κάνετε τα πλεονάσµατα. Δάνεια σε φίλους κατασκευαστές!
Είδαµε µε την εντολή που δώσατε στη ΔΕΗ να µην παραστεί
στην κακουργηµατική δίκη των συνδικαλιστών που κατηγορούνται πως την έκλεψαν, πως έκλεψαν τον ελληνικό λαό, τι τα κάνετε
τα πλεονάσµατα: Ταξίδια για εργατοπατέρες! Να είστε σίγουροι,
όµως, ότι όπως τα είδαµε εµείς τα είδε και ο ελληνικός λαός και
θα σας ανταµείψει όπως σας αξίζει!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεοχάρη Θεοχάρη, Ανεξάρτητο Βουλευτή.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Παπαηλιού, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για επτά λεπτά οµοίως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, από τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης και ιδίως
της Νέας Δηµοκρατίας ελέχθησαν πολλά και εδόθησαν και κάποιοι χαρακτηρισµοί προσβλητικοί και για τους συναδέλφους και
για τον φορέα στον οποίο ανήκουµε.
Ειπώθηκε και κάτι άλλο, αν δεν κάνω λάθος, από τον εισηγητή
της Νέας Δηµοκρατίας, ότι χρειάζεται να επιδείξουµε πολιτική
γενναιότητα.
ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Λάθος κάνεις. Δεν το είπα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Του το αντιστρέφω. Πολιτική γενναιότητα πρέπει να έχει η Νέα Δηµοκρατία, προκειµένου να αναγνωρίσει τις τεράστιες ευθύνες της για τη γένεση της κρίσης,
για την επιδείνωσή της και για την κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει η χώρα.
Πάντως, κοινός παρονοµαστής της στάσης της Αντιπολίτευσης και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι η απόφασή
τους να υπερψηφίσουν το νοµοσχέδιο, αλλά ταυτόχρονα να επιτεθούν κατά του νοµοσχεδίου εφ’ όλης της ύλης. Εν προκειµένω,
υπάρχει αντίφαση, που εξηγείται από την αµηχανία τους, διότι
δεν τολµούν να καταψηφίσουν ένα νοµοσχέδιο κοινωνικού χαρακτήρα.
Το νοµοσχέδιο έρχεται να αντιµετωπίσει τη φτωχοποίηση ευρύτατων κοινωνικών στρωµάτων, φτωχοποίηση που οφείλεται
στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας και στην οποία οδήγησαν οι Κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Είναι και αυτός ένας λόγος που δεν τολµούν να το καταψηφίσουν, διότι αντιλαµβάνονται ότι ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι η
αιτία της φτωχοποίησής τους είναι οι κυβερνήσεις τους. Πρόκειται για ένα είδος άρρητης οµολογίας των ευθυνών τους εκ µέρους τους.
Το νοµοσχέδιο αποτελεί έκφραση του κοινωνικού προσήµου
της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν αποτελεί µεµονωµένο στοιχείο
της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Αποτελεί κρίκο µιας
αλυσίδας στοχευµένων κοινωνικών παρεµβάσεων, που ψηφίστηκαν επί της παρούσας διακυβέρνησης.
Η ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου δεν συνιστά µόνο συµβατική υποχρέωση της χώρας. Για την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
αποτελεί ιδεολογική, ηθική και πολιτική υποχρέωση να αντιµετωπίσει φαινόµενα ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού,
τα οποία οφείλονται, επαναλαµβάνω, στις νεοφιλελεύθερες πο-
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λιτικές λιτότητας. Δίνεται προτεραιότητα στην αντιµετώπιση της
ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, εκκινώντας
από τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Ο εθνικός µηχανισµός συντονισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής που θεσµοθετείται µε το παρόν νοµοσχέδιο, είναι ένα έργο
που δεν έχει πραγµατοποιηθεί εδώ και χρόνια. Προβλέπεται από
την εθνική στρατηγική για την κοινωνική ένταξη. Θα υλοποιηθεί
στο αντίστοιχο σχέδιο δράσης και συγχρόνως θα λειτουργήσει σε
τρία επίπεδα, κυβερνητικό, περιφερειακό και δηµοτικό, που επικοινωνούν µεταξύ τους, αφού ο εθνικός αυτός µηχανισµός στηρίζεται και συνδέεται µε το ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστηµα.
Για την παρακολούθηση, τον συντονισµό, την αξιολόγηση της
πολιτικής κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, θα υπάρξει σύστηµα κοινών δεικτών, καθώς και καθορισµός µεθοδολογίας αξιολόγησης.
Κατά τρόπο αποτελεσµατικό θα εποπτεύονται και θα ελέγχονται οι πράξεις όλων των φορέων που εµπλέκονται στην πολιτική
κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, θα
αξιοποιούνται η εµπειρία και η τεχνογνωσία τόσο του δηµόσιου
τοµέα, όσο και των ιδιωτικών φορέων στο πλαίσιο της κοινωνικής
πολιτικής.
Οι πολίτες θα µπορούν µε αξιοπρέπεια να θέτουν τα αιτήµατά
τους και να έχουν άµεση ανταπόκριση, χωρίς να αναζητούν ενδιάµεσους µη κρατικούς φορείς, προκειµένου να παρέχονται
στους πολίτες η πληροφόρηση, οι υπηρεσίες και τα ωφελήµατα
που δικαιούνται.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης εντάσσεται και η ρύθµιση που βασίζεται στην πρόσφατη εξαγγελία του
Πρωθυπουργού για χορήγηση εφάπαξ οικονοµικής ενίσχυσης
οριζόντια και αντισυµµετρικά στους συνταξιούχους οι οποίοι
λαµβάνουν µηνιαία σύνταξη που υπολείπεται των 850 ευρώ. Θα
χορηγηθεί συνολικά ένα ποσό 670 εκατοµµυρίων ευρώ, που συνιστά έκτακτη δαπάνη για το οικονοµικό έτος 2016. Δεν πρόκειται
συνεπώς για πλεόνασµα, όπως ανακριβώς ισχυρίζονται οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, αλλά για υπεραπόδοση εσόδων. Η
προσπάθεια της Αντιπολίτευσης να απαξιώσει τη συγκεκριµένη
οικονοµική ενίσχυση δεν αποδίδει.
Τώρα, όσον αφορά το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης, αποτελεί επίδοµα που χορηγείται στους πλέον άπορους συµπολίτες
µας σε ολόκληρη την Ελλάδα και αφορά επτακόσιους χιλιάδες
περίπου πολίτες, ενώ µέχρι τώρα χορηγούνταν πιλοτικά σε ορισµένο αριθµό δήµων. Με τη χορήγηση του κοινωνικού επιδόµατος αλληλεγγύης εξασφαλίζεται ένα στοιχειωδώς αξιοπρεπές
εισόδηµα διαβίωσης και προωθείται η επιβίωση και η στοιχειώδης κοινωνικοοικονοµική ενσωµάτωση των ωφελούµενων.
Τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης των προηγούµενων πιλοτικών εφαρµογών, καθώς και τα συµπεράσµατα από το πρόγραµµα για την καταπολέµηση της ανθρωπιστικής κρίσης που
εφαρµόστηκε κατά τη διετία που πέρασε ενσωµατώθηκαν στο
αναµορφωµένο πρόγραµµα κοινωνικού επιδόµατος αλληλεγγύης.
Πάντως, το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης δεν αποτελεί τη
µόνη οικονοµική ενίσχυση για την καταπολέµηση της ακραίας
φτώχειας. Συνοδεύεται και από παροχές σε είδος και σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, καθώς και από µέτρα προώθησης
της απασχόλησης.
Μία τελευταία παρατήρηση για τα κέντρα κοινότητας που
ιδρύονται σε διακόσιους πενήντα τέσσερις δήµους όλων των περιφερειών της χώρας, πλην της Πελοποννήσου, δυστυχώς. Αυτά
αποτελούν τα κύτταρα σε επίπεδο πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης του εθνικού µηχανισµού συντονισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και
κοινωνικής συνοχής.
Η επιλογή της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης γίνεται λόγω της
αυτονόητης εγγύτητας αυτής µε τον πολίτη και συνακόλουθα
της ακριβέστερης πληροφόρησης που έχει ο δήµος για την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των ωφελούµενων. Έτσι, επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότερη πληροφόρηση, η στήριξη και
η προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο είναι εξαι-
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ρετικά σηµαντικό, διότι ψηφίζεται υπό συγκεκριµένες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες κι εποµένως θα έλεγα ότι είναι εντελώς απαραίτητο. Εντάσσεται δε συγχρόνως στο αξιακό φορτίο
του ΣΥΡΙΖΑ ως κόµµατος της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαηλιού.
Προχωρούµε µε την κ. Μαρία Θελερίτη, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ,
για επτά λεπτά. Και µετά τον λόγο θα λάβει ο κ. Γιόγιακας.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που έρχεται να καλύψει ανάγκες, ελλείµµατα και κενά στο ήδη υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο
άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Κι επίσης, είναι ένα νοµοσχέδιο
που προκύπτει από τη µεγάλη ανάγκη για την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου κοινωνικής πολιτικής.
Κι εδώ πραγµατικά είναι αλήθεια πως επίσης έρχεται πραγµατικά να υιοθετήσει και να νοµοθετήσει διατάξεις του αναθεωρηµένου ευρωπαϊκού χάρτη –το άρθρο 30- και του χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης–άρθρο 34. Οµιλώ για
τον συνάδελφο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όπου επί πέντε
χρόνια η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν θέλησε να θεσµοθετήσει
τις διατάξεις αυτές για την κοινωνική προστασία.
Και µάλιστα, ερχόµαστε εµείς σε αυτή την περίοδο, σε µια περίοδο που η Ευρώπη αλλάζει προς το χειρότερο και το συντηρητικότερο µέσα από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, µε αυτό το
νοµοσχέδιο που υιοθετεί και προστατεύει το θεσµικό πλαίσιο για
την κοινωνική προστασία. Και όχι µόνο προστατεύει, αλλά βάζει
και θεµέλια για έναν συντονισµό που θα βοηθήσει να µην υπάρχει
αλληλοκάλυψη πολιτικών και αρµοδιοτήτων, όπου µέχρι σήµερα
χαρακτήριζαν όλο το κοµµάτι της κοινωνικής πρόνοιας.
Επίσης, έρχεται να εφαρµόσει και να στηρίξει αυτό που προβλέπεται µέσα από την εθνική στρατηγική της κοινωνικής πολιτικής τους τρεις βασικούς πυλώνες, που είναι η καταπολέµηση της
φτώχειας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα αξιοπρεπές βιοτικό
επίπεδο για τους συνανθρώπους µας, την πρόσβαση σε υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατή η παροχή συµβουλών υγειονοµικής
περίθαλψης, φροντίδας, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους υπηρεσίες, και φυσικά την αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισµούς,
µέσω των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Και ναι, εµείς σήµερα ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο ως προς
τους δύο πρώτους πυλώνες και υιοθετούµε την επέκταση του
προγράµµατος για το κοινωνικό εισόδηµα όχι µόνο για δεκατρείς
δήµους που προβλεπόταν και µε µία µελέτη στα ύψη που προέβλεπε η προηγούµενη κυβέρνηση. Σήµερα το εφαρµόζουµε για
όλους τους δήµους της χώρας, έτσι ώστε σε αυτή την περίοδο
της λιτότητας και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, να µπορούµε
να αντιµετωπίσουµε φαινόµενα ακραίας φτώχειας.
Επίσης, δηµιουργούµε τον Εθνικό Μηχανισµό Συντονισµού,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, δηλαδή τον εθνικό µηχανισµό,
όπως αποκαλείται και αναγράφεται στα άρθρα 1 έως 21, έτσι
ώστε επιτέλους να έχουµε αποτελεσµατικές και αποδοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και δράσεις. Ειδικότερα, η δηµιουργία του
εθνικού µηχανισµού θα µας δώσει και θα µας διασφαλίσει ένα
ποιοτικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας και επιτέλους, θα έρθει
να βάλει τέλος σε αυτό που υφίσταται στο σηµερινό σύστηµα
κοινωνικής πρόνοιας.
Τι ίσχυε, αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
µέχρι σήµερα; Κατακερµατισµένες σε µικρό και σε µεγάλο βαθµό
όλες οι υπηρεσίες, άµεση εξάρτηση από την κεντρική διοίκηση και
µάλιστα, µε ανορθολογικό τρόπο, περιορισµός σε ποσότητα και
ποιότητα στο επίπεδο παροχών, επικάλυψη, κακοδιαχείριση σε περιορισµένους κοινωνικούς πόρους που είχαµε, απουσία κοινωνικής διαβούλευσης και διαφάνειας και καθόλου συντονισµός και
αξιολόγηση, η οποία θα µπορούσε µέσα από έναν µακροχρόνιο
προγραµµατισµό που εµείς επιχειρούµε, να δώσει µια άλλη ανάπτυξη στην κοινωνική προστασία. Φυσικά, όλο αυτό το άναρχο
επέτρεπε να δηµιουργηθούν και περιπτώσεις διαφθοράς.
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Εµείς, λοιπόν, υιοθετούµε τον Εθνικό Μηχανισµό σε τρία επίπεδα, ακριβώς όπως πρέπει, στο κεντρικό επίπεδο µε έναν επιτελικό χαρακτήρα, στο περιφερειακό και τοπικό, ενισχύοντας
αυτές τις αποκεντρωµένες δοµές, δίνοντας έναν πολύ πιο ενεργό
ρόλο στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Άλλωστε, δεν
θα µπορούσαµε να κάνουµε διαφορετικά, γιατί αυτός είναι ο βαθµός που είναι εγγύτερα στον πολίτη και άρα, µπορεί να κάνει
αυτή τη διάγνωση αναγκών πολύ καλύτερα.
Επίσης, όλοι γνωρίζουµε ότι η άσκηση κοινωνικής πολιτικής
στο τοπικό επίπεδο ασκούταν και από τους τρεις βαθµούς διοίκησης -και από το κράτος και από την περιφέρεια και από τους
δήµους- και αυτό γινόταν µε έναν τρόπο αλληλοκάλυψης σε
δοµές και σε προγράµµατα. Αυτό κάποτε πρέπει να λήξει.
Αυτό, λοιπόν, έρχεται και υιοθετεί ο εθνικός συντονισµός. Συντονίζει αυτές τις τρεις πολιτικές που προέρχονται από τις τρεις
βαθµίδες διοίκησης. Επίσης, αυτό το οποίο κάνει και σε συνδυασµό µε τη µεταρρύθµιση που επιχειρείται στην τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή µε τον προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων δηλαδή
ποιες αρµοδιότητες ανήκουν σε ποια από τις τρεις βαθµίδες διοίκησης, νοµίζω ότι θα επιλύσουµε σε έναν σηµαντικό βαθµό την
έλλειψη συντονισµού που υπάρχει στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής στο τοπικό επίπεδο.
Τέλος, όσον αφορά την οργάνωση αυτού του συστήµατος στα
τρία επίπεδα, όπως προανέφερα, στο επιτελικό κράτος προβλέπεται ο κεντρικός πυρήνας του εθνικού µηχανισµού µε τη διεύθυνση πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και µε δύο διευθύνσεις, αυτή της κοινωνικής ένταξης και συνοχής και της καταπολέµησης της φτώχειας. Δηµιουργούνται δώδεκα σηµεία επαφής µε
συναρµόδια και πολιτικές κοινωνικής ένταξης Υπουργεία και έτσι
εξασφαλίζεται οριζόντια ο συντονισµός.
Σε περιφερειακό επίπεδο δηµιουργούµε τη διεύθυνση κοινωνικής µέριµνας της περιφέρειας µαζί µε τα δεκατρία περιφερειακά παρατηρητήρια κοινωνικής ένταξης, που θα συντονίζουν και
θα εξειδικεύουν και την εθνική στρατηγική κοινωνικής ένταξης
και την περιφερειακή στρατηγική και θα αποτυπώνουν και σε χωρικό επίπεδο τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό, σε συνεργασία µε τη διεύθυνση κοινωνικής προστασίας του δήµου, η
οποία θα συλλέγει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες στο τοπικό επίπεδο, γιατί αυτή γνωρίζει πολύ καλύτερα και µπορεί να
κάνει καλύτερη διάγνωση αναγκών, έτσι ώστε να έχουµε έναν
συντονισµό σε όλα τα επίπεδα.
Τέλος, στους δήµους δίνουµε και τα κέντρα κοινότητας, τα
οποία είναι σηµεία αναφοράς και επαφής, όπου θα πηγαίνει ο
πολίτης και θα εξυπηρετείται για όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες,
είτε αφορούν επίδοµα, είτε αφορούν προγράµµατα, είτε αφορούν άλλου τύπου υπηρεσίες.
Όλα αυτά δηµιουργούνται σε όλες τις πρωτεύουσες των
δήµων, εκτός από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου δεν επετεύχθη η συµφωνία µε το Υπουργείο. Δυστυχώς, µάλιστα, για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου το ποσό είναι λιγότερο –οι πόροι, δηλαδή, είναι 367.200 ευρώ έναντι των 738.000 ευρώ που δίνει το
Υπουργείο- και µε λιγότερους εργαζοµένους, δηλαδή έξι έναντι
δεκατριών. Δεν είναι µόνο αυτό, αλλά δηµιουργούνται και κινητές
µονάδες και όχι κανονικά κοινοτικά κέντρα στις έδρες των δήµων.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι δηµιουργούνται και σοβαρά όργανα
διαβούλευσης ακριβώς για τον σχεδιασµό και τον συντονισµό
αυτών των κοινωνικών πολιτικών όπου συµµετέχουν και οι ευπαθείς οµάδες, αλλά γίνεται και ένας συντονισµός όσον αφορά
τους στόχους που έχει η εθνική στρατηγική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σ’ αυτά υπάρχουν τα τρία επίπεδα, δηλαδή η εθνική επιτροπή η
οποία έχει σκοπό να προωθήσει σε κεντρικό επίπεδο τον διάλογο,
η περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης και η δηµοτική επιτροπή
διαβούλευσης. Αυτές οι επιτροπές έχουν καθαρά γνωµοδοτικό χαρακτήρα. Μ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουµε και τη συµµετοχή
των ευπαθών οµάδων. Τέλος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το τέλος, όµως, να
είναι και τέλος αυτή τη φορά, κυρία συνάδελφε.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Θα ολοκληρώσω
µ’ αυτό.
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Τέλος, δίνει εργαλεία για αυτήν την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, όπως το ενιαίο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα,
όπου εκεί υπάρχουν καταγεγραµµένες όλες οι πολιτικές από
όποιο επίπεδο και αν ασκούνται. Επίσης, όσον αφορά την αξιολόγηση, υπάρχουν δείκτες παρακολούθησης της κοινωνικής ένταξης, για να µπορούµε πραγµατικά να δούµε ότι οι πόροι έχουν
πιάσει τόπο καθώς θα έχουµε πολύ αναλυτικά πόσοι από τον
πληθυσµό των κοινωνικά αποκλεισµένων µπορεί να έχουν ενταχθεί. Υπάρχει επίσης και το περιφερειακό σύστηµα πρόνοιας για
τον πολίτη που εντάσσεται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Με αυτό το νοµοσχέδιο επιτυγχάνεται ένα πολύ σοβαρό βήµα
για το σύστηµα κοινωνικής προστασίας της χώρας µας, γιατί γίνεται σε αποκεντρωµένο πολυεπίπεδο σύστηµα, µε έναν µακροχρόνιο εθνικό σχεδιασµό, µε εργαλεία, µε δικτύωση των
ευπαθών κοινωνικών οµάδων και µε δικτύωση των υπηρεσιών για
τον καλύτερο συντονισµό µεταξύ Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κυρία Θελερίτη.
Προχωρούµε µε τον κ. Βασίλειο Γιόγιακα, Βουλευτή της Νέας
Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε
πολύς λόγος στις συνεδριάσεις της επιτροπής για το πρώτο σκέλος του νοµοσχεδίου για τον εθνικό µηχανισµό που θα παρακολουθεί και θα συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης και
κοινωνικής συνοχής.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι αυτός ο µηχανισµός ήταν προαπαιτούµενο της εθνικής στρατηγικής κοινωνικής ένταξης που είχε
ετοιµάσει η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας το 2014. Εξάλλου,
η ίδια κυβέρνηση είχε ετοιµάσει την εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, το οποίο θυµίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως τότε
Αντιπολίτευση είχε χαρακτηρίσει ψίχουλα κρατικής φιλανθρωπίας. Σήµερα το επαναφέρει, µετονοµάζοντάς το σε κοινωνικό
εισόδηµα αλληλεγγύης.
Ένας Εθνικός Μηχανισµός, λοιπόν, είναι αναγκαίος για να µπορούν οι κάθε είδους προνοιακές παροχές να κατευθύνονται σ’
αυτούς που πρέπει, όταν πρέπει και να γνωρίζουν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς σε κυβέρνηση, περιφέρειες και δήµους ποιος
παίρνει και τι παίρνει.
Εµείς διατυπώσαµε τις επιφυλάξεις µας για το αν αυτός ο µηχανισµός µπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, γιατί
προσθέτει κεντρικές υπηρεσίες στο αρµόδιο Υπουργείο εκεί
όπου υπάρχουν ήδη υπηρεσίες µε αντίστοιχες αρµοδιότητες,
γιατί προβλέπει δύο διαφορετικές δοµές στην περιφέρεια µε περίπου κοινές αρµοδιότητες και γιατί συστήνει µια Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, ενώ υπάρχει ήδη το Κυβερνητικό
Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής.
Για να διασκεδάσει αυτές τις αµφιβολίες, η κυρία Υπουργός
επικέντρωσε στον ρόλο των Κέντρων Κοινότητας που θέλει να
λειτουργήσουν ως σηµεία πρώτης υποδοχής, ενώ οι δικαιούχοι
επιδοµάτων µπορούν να εξυπηρετούνται –και το κάνουν ήδηαπό τις υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας των δήµων. Αφήστε που
η χρηµατοδότηση για τη λειτουργία αυτών των κέντρων γίνεται
από το τρέχον ΕΣΠΑ, χωρίς δηλαδή να έχει διασφαλιστεί η χρηµατοδότησή τους στο απώτερο µέλλον.
Θα ήθελα να κάνω και µια τελευταία παρατήρηση για τον
εθνικό µηχανισµό. Το ενιαίο γεωπληροφοριακό ύστηµα είναι
όντως ένα πολύ φιλόδοξο έργο. Για να πετύχει πρέπει να διασυνδεθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο µε όλα τα πληροφορικά συστήµατα, ώστε να µπορεί να γίνεται εύκολα και γρήγορα η
διασταύρωση διαφορετικών στοιχείων. Το πιο δύσκολο είναι η
ένταξη των µητρώων που έχουν οι δήµοι και οι περιφέρειες για
τις δράσεις και τους ωφελούµενους κοινωνικών πολιτικών.
Το άλλο τµήµα του νοµοσχεδίου, το µη προνοιακό, που αναφέρεται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
εφαρµοστικές διατάξεις του ν.4387, του νόµου Κατρούγκαλου,
µας λέει ουσιαστικά ένα πράγµα, ότι οι αλλαγές στο ασφαλιστικό
καρκινοβατούν.
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Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση δεν είναι µεταρρύθµιση. Αντί η
Κυβέρνηση να έχει έτοιµο τον νέο οργανισµό του ΕΦΚΑ, αλλάζει
την ταµπέλα στις περιφερειακές υπηρεσίες των διαφόρων ασφαλιστικών ταµείων. Θα λέει ότι έχουµε Ενιαίο Φορέα από την 1η
Ιανουαρίου του 2017, όταν παραπέµπει το οργανόγραµµα του
ΕΦΚΑ στο άγνωστο µέλλον.
Πώς θα συσταθεί ο νέος ΕΦΚΑ; Όχι µε προεδρικό διάταγµα που σηµαίνει ότι περνά προηγουµένως από την κρίση του Συµβουλίου της Επικρατείας-, αλλά µε υπουργική απόφαση.
Υπάρχουν, επίσης, διάφορες τροποποιήσεις που επιβεβαιώνουν τα πολλά προβλήµατα του νόµου Κατρούγκαλου, πόσο
µάλλον όταν εκκρεµούν υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι
από τις οποίες εξαρτάται πότε και πόση σύνταξη θα πάρουν χιλιάδες ασφαλισµένοι.
Να ξέρετε είναι οι ίδιες υπηρεσίες σε ασφαλιστικά ταµεία και
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που λένε ότι ο νόµος αυτός
δεν είναι ούτε λειτουργικός ούτε βιώσιµος και για τους τωρινούς
και για τους µελλοντικούς συνταξιούχους.
Αυτό άλλωστε λέει και η Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας, µε αφορµή την τροπολογία, κυρία Υπουργέ,
για την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση στους χαµηλοσυνταξιούχους, ότι δηλαδή οι ουσιαστικές λύσεις επιτυγχάνονται µε όρεξη
και διάθεση να λυθεί το ασφαλιστικό και όχι µε παροχές που αντιµετωπίζουν τους συνταξιούχους ως παιδιά που τους τάζουν ένα
χριστουγεννιάτικο δώρο.
Αντιλαµβανόµαστε ότι για πάρα πολύ κόσµο ισχύει το «από το
ολότελα καλή κι η Παναγιώταινα»! Γι’ αυτό και θα την ψηφίσουµε.
Αλλά δεν είναι ούτε η δέκατη τρίτη σύνταξη, όπως επιµένουν να
το πλασάρουν ορισµένοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης.
Ιδού, λοιπόν, και η τροπολογία που κατέθεσε, όπως είπε και ο
πρώην Υπουργός, ο κ. Βρούτσης, για τη δέκατη τρίτη σύνταξη
το ΚΚΕ, η οποία έχει δουλευθεί, ώστε να δοθεί προτεραιότητα
σε εκείνους που δεν έχουν καµία άλλη πηγή εισοδήµατος. Και
κυρίως προέρχεται από την αφαίµαξη φορολογούµενων και συνταξιούχων, την ώρα που τα χρωστούµενα του δηµοσίου σε εν
αναµονή συντάξεις, πριν δυόµισι µήνες άγγιζαν το 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµένουµε από την Κυβέρνηση να τρέξει την εφαρµογή των όσων θα ψηφιστούν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γιόγιακα Βασίλη, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Προχωρούµε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής
Αυγής κ. Ιωάννη Σαχινίδη, που έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µπορούσε σήµερα το νοµοσχέδιο να έχει τον τίτλο µιας ελληνικής ταινίας, παραφρασµένης µάλιστα από «χτυποκάρδια στα
θρανία», στο «χτυποκάρδια στα έδρανα».
Είδαµε ότι υπήρξαν αναφορές από πλευράς Νέας Δηµοκρατίας εις ό,τι αφορά την κατάθεση τροπολογίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Μας έχουν συνηθίσει, άλλωστε. Εδώ υπάρχει µια
παλιά αγάπη! Είναι αυτοί οι οποίοι αναγνώρισαν το Κοµµουνιστικό Κόµµα. Είναι αυτοί που έκαναν µνηµόσυνο στον Άρη Βελουχιώτη. Και τέλος είναι αυτοί που συγκυβερνήσαν.
Όµως αυτό που δεν έχει αναφερθεί ποτέ σε αυτήν την Αίθουσα, είναι το τι είχε προκύψει από αυτήν τη συγκυβέρνηση
τότε. Το µόνο καλό που είχε καταφέρει τότε η Νέα Δηµοκρατία
ήταν ότι είχε εκθέσει το Κοµµουνιστικό Κόµµα, γιατί τα Υπουργεία που είχαν αναλάβει πολύ απλά δεν είχαν κάνει τίποτα. Άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος που η πρώην Γραµµατέας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος είχε δηλώσει επανειληµµένα ότι δεν
τους ενδιαφέρει η ευθύνη εξουσίας. Αυτά για τα παλιά.
Έχουν γίνει αρκετές αναφορές σε αυτήν την Αίθουσα. Δεν
έχουν γίνει αναφορές, όµως, στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.
Κύριε Πρόεδρε, πριν αναφερθώ στο σχέδιο νόµου, επιτρέψτε
µου να αναφερθώ στις δηλώσεις του πρώην Υπουργού σας κ.
Παρασκευόπουλου ο οποίος αναφέρθηκε σε εκδηµοκρατισµό.
Αυτό που χρειάζεται σ’ αυτήν την Αίθουσα είναι πράγµατι εκδηµοκρατισµός, αλλά όλων των υπολοίπων πλην της Χρυσής
Αυγής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η απάντηση του Γενικού µας Γραµµατέα και Αρχηγού κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου -την οποία θα σας διαβάσω αυτούσια και θα
την καταθέσω και στα Πρακτικά- στις δηλώσεις του κ. Παρασκευόπουλου ήταν οι εξής: «Οι άσχηµα αµειβόµενοι µισθοφόροι
της Νέας Δηµοκρατίας σε φυλλάδες και διαδίκτυο, αλλά και επίσηµα στελέχη της, που µε αφορµή τη δήλωση του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλου βλέπουν σύµπλευση της
εθνικιστικής Χρυσής Αυγής µε τον εθνοµηδενιστικό ΣΥΡΙΖΑ είναι
απλά βλάκες και απευθύνονται σε βλάκες. Επί του θέµατος όσοι
έχουν απορία, ας διαβάσουν το βιβλίο του αείµνηστου Ευάγγελου Λεµπέση «Η τεράστια κοινωνική σηµασία των βλακών στον
σύγχρονο βίο»».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαχινίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μόνο όµως ως τυχαία δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η
δήλωση του πρώην Υπουργού κ. Παρασκευόπουλου, σχετικά µε
τον εκδηµοκρατισµό του Κινήµατός µας φυσικά, όπως επίσης
πάλι τυχαία δεν ήταν κι η σιωπή του κυβερνητικού και κοµµατικού
ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Παρασκευόπουλου.
Και όπως ήταν αναµενόµενο, µετά και τις µη δηλώσεις των Αριστερών, να πεταχτούν από την αντίπερα όχθη οι λαοσώστες της
ψωφο-Δεξιάς και να υπενθυµίσουν στον ελληνικό λαό τα κακά
που έχουν προξενήσει σ’ αυτόν τον τόπο οι Χρυσαυγίτες.
Και ξεκινά ένα λογύδριο -που τέτοια γεννούν µόνο εγκέφαλοι
που βρίσκονται σε παροξυσµό- σχετικά µε το κίνηµά µας και τις
σχέσεις του µε τη σηµερινή Κυβέρνηση από το 2014.
Μάλιστα, µίλησε ο κ. Κικίλιας µε στόµφο και ανέφερε την σύµπλευση της Χρυσής Αυγής µε τον ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που προκάλεσε τη µη εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας, µε
αποτέλεσµα την πτώση της κυβέρνησης Σαµαρά, κάτι για το
οποίο είµαστε υπερήφανοι.
Να µας συµπαθάτε όµως, κύριε Κικίλια, που η γνώµη µας συνέπεσε µε τη γνώµη του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή ψηφίζαµε «ναι» για την εκλογή του Προέδρου
της Δηµοκρατίας, θα είχαµε σύµπλευση µαζί σας, µε τον ΣΥΡΙΖΑ
να σκούζει σήµερα αντί για εσάς.
Μετά θυµήθηκαν τις δηλώσεις Βούτση, όταν για την ψήφιση
του νοµοσχεδίου για την απλή αναλογική προσµετρούσε στα
«ναι» και τις ψήφους της Χρυσής Αυγής.
Με γελοιότητες και µε φθηνά πολιτικά τερτίπια προσπαθεί το
άλλοτε πανίσχυρο πολιτικό σύστηµα να καταφέρει χτυπήµατα
κάτω από τη ζώνη στο κίνηµά µας. Προσπαθούν να περάσουν
στον κόσµο την εντύπωση ότι εµείς έχουµε κοινή πορεία µε το
ΣΥΡΙΖΑ. Χρησιµοποιούν απλές ενέργειες θεσµικού κυρίως χαρακτήρα, όπως η µετάβαση των Βουλευτών µας στα ακριτικά νησιά
ή την επιλογή του «ναι» ή του «όχι» στην ψήφιση των νοµοσχεδίων, για να δείξουν τάχα τον κακό δρόµο που έχει πάρει η
Χρυσή Αυγή.
Όταν βέβαια η Επιτροπή Αµύνης της Βουλής συνεδριάζει στο
κτήριο του Κοινοβουλίου γύρω από ένα τραπέζι, εκεί δεν υπάρχει
«εναγκαλισµός» –εντός εισαγωγικών- µε τους Χρυσαυγίτες.
Όµως αυτό συµβαίνει, όταν βγαίνει η επιτροπή εκτός Βουλής.
Από την άλλη, µας λένε ότι η γνώµη µας στα νοµοσχέδια δεν
πρέπει να έχει ούτε θετικό ούτε αρνητικό πρόσηµο, γιατί κινδυνεύουµε είτε στην µια είτε στην άλλη περίπτωση να έχουµε κοινή
ρότα ή µε τους κυβερνώντες ή µε τους αντιπολιτευόµενους, ενώ
θα µπορούσαµε κάλλιστα σε όλα τα νοµοσχέδια που ψηφίζονται
στη Βουλή να ψηφίζουµε «παρών», για να αποφεύγουµε τη µήνη
των πολιτικών µας αντιπάλων.
Αντιλαµβανόµαστε, κύριοι του συνταγµατικού τόξου µε την
σπασµένη χορδή, ότι θα σας βόλευε πάρα πολύ ενάντια στις εντολές αυτών που σας έχουν προστάξει, όπως κι εµάς να µπούµε
στη Βουλή, αναστατώνοντάς σας και φέρνοντας τα πάνω κάτω.
Κι αυτό πράττουµε. Και θα συνεχίσουµε να το πράττουµε µέχρι
να σας αποτελειώσουµε πολιτικά µια και καλή.
Σε ό,τι αφορά τα της γενόµενης νέας Χρυσαυγιάδας, τα οποία
φέρνετε στο προσκήνιο, επειδή υπάρχει προηγούµενο αποτέλεσµα από παλαιότερες Χρυσαυγιάδες σας, σας θυµίζουµε κάτι:
Για άλλη µια φορά θα φάτε τα µούτρα σας! Ήδη έχει αρχίσει η
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κατρακύλα σας και κάνετε σπασµωδικές κινήσεις σαν κι αυτές
που γίνονται, όταν ο πνιγµένος πιάνεται από τα µαλλιά του.
Επίσης, θα πρέπει να αναφερθώ και στην εισβολή, όπως την
παρουσίασαν όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, έξι Βουλευτών
της Χρυσής Αυγής στην ΕΣΗΕΑ. Εµείς θα σας πούµε τους λόγους που το κάναµε. Και δεν ήταν µια εισβολή, αλλά µια ειρηνική
ακτιβιστική ενέργεια, απολύτως ειρηνική και δυναµική.
Ταυτόχρονα υπήρχε µια συγκέντρωση διαµαρτυρίας, την
οποία πραγµατοποιήσαµε το µεσηµέρι, µέλη της Χρυσής Αυγής,
στο γραφείο της ΕΣΗΕΑ, όπου φιλοξενούνταν τούρκικη φιέστα
µε θέµα: «Οι εθνικές µειονότητες στην Ελλάδα και οι συστάσεις
των διεθνών οργανισµών».
Στο πάνελ αυτών των οµιλητών υπήρχε µέχρι και κυβερνητική
παρουσία, κυρία Υπουργέ, η κυρία Γιαννακάκη, η οποία είναι Γενική Γραµµατέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
όπως επίσης, ο γνωστός Δηµητράς του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι, και ο Πρόεδρος του DEB, Τζαβούζ. Μιλάµε για ανθρώπους
που έχουν πρωταγωνιστήσει σε ανθελληνικές ενέργειες και που
συγκεντρώθηκαν για να αναδείξουν τον περιορισµό των δικαιωµάτων της τούρκικης µειονότητας στην Ελλάδα. Για τα ανθρώπινα, όµως, δικαιώµατα στην Τουρκία, προφανώς όλοι αυτοί
πρέπει να είναι απόλυτα ικανοποιηµένοι.
Η πρόκληση αυτή µάλιστα ήρθε σε µια χρονική στιγµή όπου η
Τουρκία απειλεί την Ελλάδα µε πόλεµο, αµφισβητώντας την κυριαρχία µας στο Αιγαίο, την ελληνικότητα των νησιών µας, αλλά
και προσπαθώντας να δηµιουργήσει ένταση στη Θράκη έχοντας,
όπως είδε το πανελλήνιο, ως πρόθυµους συµµάχους τον Ερντογάν και την ΕΣΗΕΑ.
Λίγες δεκάδες µέλη της Χρυσής Αυγής ήταν αρκετά για να
αποκαλυφθούν στους Έλληνες αυτές οι αθλιότητες. Με ελληνικές σηµαίες και µε σύνθηµα «Θράκη, γη ελληνική» οι εθνικιστές
συγκεντρωθήκαµε έξω από την είσοδο των γραφείων της ΕΣΗΕΑ
στην οδό Ακαδηµίας ενώ αντιπροσωπεία συναγωνιστών, µεταξύ
των οποίων ήµουν και εγώ και άλλοι πέντε Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, εισήλθαµε στην αίθουσα της εκδήλωσης και καταγγείλαµε ανοιχτά στους διοργανωτές, ενώ τονίσαµε ότι στην
Ελλάδα δεν υπάρχει απολύτως καµία εθνική µειονότητα βάση
της Συνθήκης της Λωζάνης.
Ακολούθησε µια ξέφρενη φυσικά παραπληροφόρηση από τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης και την ΕΣΗΕΑ που µιλούσαν για βίαιη
έφοδο και άλλες φαιδρότητες, τις οποίες φυσικά διαψεύδει το
οπτικοακουστικό υλικό το οποίο και δηµοσιεύσαµε. Η διαµαρτυρία που κάναµε στην αίθουσα ήταν απολύτως ειρηνική και στόχευε στην καταγγελία της εκδήλωσης.
Εις ό,τι αφορά τα περί λογοκρισίας που τόλµησε να εκστοµίσει
η ΕΣΗΕΑ στο δελτίο Τύπου της, απαντάµε πως χρειάζεται απύθµενο θράσος να µιλά για λογοκρισία η ΕΣΗΕΑ, που δεν αντέδρασε ποτέ στην ολοκληρωτική φίµωση της τρίτης πολιτικής
δύναµης αυτής της χώρας από το σύνολο των ηµερησίων εφηµερίδων, καθώς επίσης και πως δεν τρέφουµε κανέναν σεβασµό
απέναντι στα µέλη της που τυγχάνουν και µάρτυρες κατηγορίας
στην πολιτική δίωξη κατά της Χρυσής Αυγής.
Όσο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις µειονότητες, θα µπορούσαν να επισκεφθούν την Τουρκία -και γιατί όχι να µείνουν εκεί
και οι ίδιοι- για να διαπιστώσουν ποιο καθεστώς στηρίζουν άµεσα
εξαιτίας του µίσους τους για τον ελληνισµό.
Για τους Έλληνες εθνικιστές, η πατρίδα είναι πάνω από όλα
και θα βρισκόµαστε πάντα στην πρώτη γραµµή του εθνικού
αγώνα. Κάτω, λοιπόν, τα χέρια σας από την πατρίδα. Και καταθέτω και στα Πρακτικά σχετικό άρθρο από την εφηµερίδα µας
«ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαχινίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν άρθρο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και πάµε τώρα στο σχέδιο νόµου. Πριν από λίγες ηµέρες είχαµε το διάγγελµα του Πρωθυπουργού προς τον ελληνικό λαό,
όπου είχε εξαγγείλει µέτρα για την ανακούφιση των συνταξιούχων των οποίων η σύνταξη είναι έως και 850 ευρώ. Τελικά, αυτή
η εξαγγελία του Πρωθυπουργού έρχεται ως τροπολογία µε γενικό αριθµό 796 και ειδικό 48 και έχει κατατεθεί σήµερα.
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Ο Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή θα στηρίξει την παρούσα
τροπολογία, διότι κρίνουµε ότι από τις άθλιες συνθήκες στις
οποίες διαβιεί η ελληνική οικογένεια, ένα έστω και προσωρινό
µέτρο ανακούφισης, θα χαρίσει λίγα χαµόγελα στους Έλληνες
πολίτες, δεδοµένου ότι στις µέρες µας µεγάλο ποσοστό των ελληνικών οικογενειών βασίζεται για την επιβίωσή του στις πενιχρές συντάξεις που λαµβάνουν οι ηλικιωµένοι.
Γνωρίζουµε, όµως, πολύ καλά πως αυτή η εφάπαξ καταβολή
του βοηθήµατος αποσκοπεί στην ψηφοθηρική εξαπάτηση της
τρίτης ηλικίας. Αφού έχετε επιβάλει, κυρίες και κύριοι, δυσβάσταχτα µέτρα και φόρους και αφού τους έχετε εξαθλιώσει, τους
πετάτε ένα ξεροκόµµατο πιστεύοντας ότι θα εκτιµήσουν την κίνησή σας αυτή. Κοροϊδεύετε τους απόµαχους οι οποίοι ζουν για
άλλη µια φορά τον εφιάλτη των παιδικών τους χρόνων µε τις στερήσεις τις οποίες έζησαν κατά την περίοδο της Κατοχής. Τότε,
γνώριζαν, όµως, ότι αυτό συνέβη επειδή υπερασπίστηκαν την πατρίδα τους σε έναν πόλεµο. Σήµερα το βιώνουν, ενώ παράλληλα
ξεπουλιέται η πατρίδα.
Και εδώ θα σας αναφέρω ένα παράδειγµα, επειδή πάντα µιλάµε και τοποθετούµαστε µε στοιχεία.
Ένας συνταξιούχος του ΟΑΕΕ, του πρώην ΤΕΒΕ, ο οποίος
λαµβάνει σύνταξη 462,46 ευρώ συν 230 ευρώ από το ΕΚΑΣ, πάει
στα 692,46 ευρώ. Με το βοήθηµα που θα του δοθεί, θα πάρει
1.092,46 ευρώ. Τι κάνετε, όµως, από 1-1-2017; Τιµωρείτε αυτούς
τους συνταξιούχους, κόβοντας το 50% του ΕΚΑΣ, που σηµαίνει
115 ευρώ. Άρα 115 ευρώ επί δώδεκα µήνες µάς κάνει 1.380
ευρώ. Εάν αφαιρέσουµε τα 400 ευρώ επίδοµα το οποίο τους δίνετε τώρα για τα Χριστούγεννα, βάζετε το χέρι σας στην τσέπη
τους –συγγνώµη- και τους παίρνετε 980 ευρώ επιπλέον. Αυτά
είναι τα χρήµατα που θα χάσουν οι συνταξιούχοι, αφού τους δώσετε ένα ξεροκόµµατο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είστε ψευτοανθρωπιστές. Προχθές ακούσαµε από τον Πρόεδρο της Βουλής –τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι 5 εκατοµµύρια
ευρώ τα οποία περίσσεψαν από τον προϋπολογισµό της Βουλής,
θα πάνε στο λαθροµεταναστευτικό. Νοµοθετείτε και αποφασίζετε µε αποκλειστικό και µοναδικό γνώµονα τους λαθροµετανάστες. Και αυτό φαίνεται από όλες τις πολιτικές σας, που έχετε
κάνει πράξη όλο το συνταγµατικό τόξο.
Πριν από λίγο καιρό κόψατε, µάλιστα, ένα επίδοµα, το επίδοµα
της παραµεθορίου περιοχής, το οποίο λάµβαναν οι στρατιωτικοί
µας και ήταν της τάξης των 105 ευρώ έως τον βαθµό του λοχαγού και 140 από τον βαθµό του λοχαγού και πάνω. Και µάλιστα,
επειδή, όπως σας είπα, µιλάµε πάντα µε στοιχεία, το επίδοµα
αυτό είχε να κάνει µε τον ειδικό φορέα µε κωδικό 15310 και ήταν
από τις πιστώσεις του ΥΕΘΑ, ΚΑ0721 έως 22 από τις γενικές πιστώσεις του ΓΕΣ. Έχετε πάρει λεφτά απ’ όπου µπορείτε, για να
τα διαθέσετε αποκλειστικά και µόνο στους λαθροµετανάστες.
Αυτό, κύριοι, είναι έγκληµα απέναντι στον φτωχοποιηµένο ελληνικό λαό.
Είχαµε ανεργία τον προηγούµενο µήνα, τον Νοέµβριο, απώλεια τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά θέσεων. Όλες
αυτές οι θέσεις ήταν από τον ιδιωτικό τοµέα, ούτε µια θέση από
το δηµόσιο. Φτάνει πια µε τη διάσωσή σας και µε τα µέτρα της
ανάπτυξής σας!
Εµείς είµαστε η µόνη εγγύηση για την ευηµερία και ασφάλεια
των Ελλήνων πολιτών. Είµαστε η µόνη ελπίδα του έθνους. Εµείς,
οι Έλληνες εθνικιστές, γεννηθήκαµε έτοιµοι και δεσµευόµαστε
ότι στο τέλος εµείς θα νικήσουµε, γιατί για εµάς πάνω απ’ όλα
και όλους είναι η πατρίδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα οκτώ µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί τους από το Γενικό Λύκειο Άστρους Αρκαδίας.
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Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Να ενηµερώσω τους µαθητές και τις µαθήτριες ότι παρακολουθούν τη συνεδρίαση συζήτησης νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Τον λόγο παίρνουν διαδοχικά Βουλευτές από διάφορα κόµµατα. Ο χρόνος οµιλίας των Βουλευτών είναι επτά
λεπτά.
Θα µιλήσει τώρα ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Γεώργιος Λαµπρούλης για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου η Κυβέρνηση προχωρά στη
δηµιουργία ενός κρατικού µηχανισµού, προκειµένου να υλοποιήσει την κοινωνική προνοιακή πολιτική της, όπως διατείνεται. Για
ποια πολιτική, όµως, γίνεται λόγος; Τι θα υλοποιεί αυτός ο µηχανισµός;
Πρόκειται, λοιπόν, για την εφαρµογή, προώθηση µιας συγκεκριµένης πολιτικής, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η διαχείριση της φτώχειας στις πιο ακραίες µορφές της και µάλιστα, µε
το ελάχιστο δηµοσιονοµικό κόστος, όχι όµως η αντιµετώπισή
της.
Αφορά αυτούς που η Κυβέρνηση, όπως και οι προηγούµενες
εξάλλου κυβερνήσεις, µαζί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο οδηγούν στη φτώχεια και την εξαθλίωση,
γιατί αυτό απαιτεί ο καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης που υπηρετούν όλα τα κόµµατα. Αυτό απαιτεί η ανταγωνιστικότητα του
κεφαλαίου, δηλαδή η κερδοφορία του και η υπηρέτηση αυτού
του δρόµου προϋποθέτει την κατάργηση ακόµα και στοιχειωδών
αναγκών του λαού, το συνεχές µάτωµά του, την εξάπλωση της
απόλυτης και σχετικής φτώχειας.
Έτσι από τη µία έχουµε τη διαµόρφωση της εκτεταµένης φτώχειας στο πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονοµίας και όχι γενικά
και αόριστα ένα φαινόµενο, όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόµου και από την άλλη η Κυβέρνηση,
το κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οριοθετούν τις κρατικές παροχές µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος στο επίπεδο της εξαθλίωσης και όχι µε κριτήριο ότι οι κοινωνικές παροχές αποτελούν
λαϊκή ανάγκη και δικαίωµα.
Αυτή είναι η ουσία της αθλιότητας και της βαρβαρότητας της
κυβερνητικής και ευρωενωσιακής πολιτικής: Από τη µία να κόβει
δισεκατοµµύρια ευρώ από τους φτωχούς, να τσακίζει µισθούς,
συντάξεις, παροχές για υγεία, πρόνοια, φάρµακα, να λεηλατεί το
λαϊκό εισόδηµα και από την άλλη να υπόσχεται λίγα ψίχουλα
στους εξαθλιωµένους, για τα οποία καλεί τους φτωχούς να δώσουν στους εξαθλιωµένους, προσπαθώντας συγχρόνως να οριοθετήσουν τη διαχωριστική γραµµή της κοινωνίας, ανάµεσα σε
αυτούς που βρίσκονται ή κατευθύνονται στην εξαθλίωση από τη
µία και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα από την άλλη και όχι ανάµεσα στους παραγωγούς του πλούτου και σε αυτούς που τον
καρπώνονται, όπως τους επιχειρηµατικούς οµίλους, τα µονοπώλια. Μάλιστα, κριτήριο για το αν δικαιούνται µια παροχή θα είναι
αυτό που η Κυβέρνηση ονοµάζει πραγµατικές ανάγκες -και φαίνεται και µέσα από την εισηγητική έκθεση-, µια έννοια που χρησιµοποιεί για προπαγανδιστικούς λόγους.
Στόχος, σκοπός είναι η ενοχοποίηση ως υπερβολικών των έως
τώρα ανεπαρκών κρατικών παροχών, αφού για την Κυβέρνηση,
την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πραγµατικές ανάγκες ισοδυναµούν µε
την κατάσταση της εξαθλίωσης και µόνο τότε θα υπάρχει µια
ελάχιστη κρατική συνδροµή, λες και όλοι οι υπόλοιποι φτωχοί
είχαν και έχουν κρατικές παροχές επιπλέον των πραγµατικών
τους αναγκών. Όµως η Κυβέρνηση στοχεύει κυρίως στο να υποδείξει στον λαό να ρίξει ακόµα πιο κάτω την απαιτητικότητά του,
να απεµπολήσει δηλαδή ο λαός ακόµα και τη σκέψη ότι µπορεί
να διεκδικήσει την ανάκτηση των απωλειών του, πόσω µάλλον να
παλέψει για την ικανοποίηση των σύγχρονων και συνεχώς διευρυνόµενων αναγκών του.
Στην ουσία, τον θέλει να συµφιλιωθεί και να συµβιβαστεί µε τη
φτώχεια, χωρίς ηµεροµηνία λήξης. Εξάλλου αυτό ακριβώς σηµατοδοτείται και µέσω του µηχανισµού, για τον οποίο και η
Υπουργός είπε ότι θα κρατήσει για χρόνια. Πρακτικά, ειρήσθω
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εν παρόδω, σηµαίνει ότι είτε στην περίοδο της κρίσης είτε στην
περίοδο της ανάκαµψης θα βασιλεύουν και θα πολλαπλασιάζονται οι φτωχοί και εξαθλιωµένοι. Πρακτικά, αυτό δεν κάνει το περίφηµο Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, το ΚΕΑ; Εκπαιδεύει
λοιπόν µια τετραµελή οικογένεια να ζει µε 13,3 ευρώ την ηµέρα
και της επιβάλλει να συµβιβαστεί µε την ιδέα ότι µε αυτά τα
λεφτά θα πρέπει να τραφεί και να εξυπηρετήσει όλες τις ζωτικές
ανάγκες της.
Αλήθεια, κύριοι της Κυβέρνησης και οι υπόλοιποι της συµπολίτευσης ή της Αντιπολίτευσης των άλλων κοµµάτων, που στηρίζετε αυτόν τον δρόµο ανάπτυξης, όλα τα άλλα κόµµατα πλην του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, εσείς ζείτε µε αυτά τα χρήµατα; Όχι βέβαια. Αυτό θα πείτε. Και βέβαια, κατά την κ. Φωτίου
µπορεί και να καταστραφεί κάποιος αν παίρνει 200 ευρώ, σε
χρήµα. Γιατί ενδεχοµένως, θα είναι –λέει- καλύτερα σε είδος. Και
δεν είναι µόνο αυτό. Η υλοποίηση της προνοιακής πολιτικής,
µέσω του νέου Μηχανισµού προϋποθέτει την κατάργηση µιας
σειράς προνοιακών επιδοµάτων, που δίνονται ως σήµερα ώστε
το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης να γίνει ο βασικός µοχλός
στήριξης των φτωχών και πάµφτωχων. Αυτές δεν είναι και οι οδηγίες του ΟΟΣΑ, όπως και οι κατευθύνσεις του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας για κατάργηση
αριθµού επιδοµάτων και αντικατάστασή τους από το Κοινωνικό
Εισόδηµα Αλληλεγγύης; Αυτός δεν είναι ο λόγος για τον οποίο
στο τρίτο µνηµόνιο προβλέφθηκε η περικοπή 900 εκατοµµυρίων
ευρώ κατ’ έτος από τις δαπάνες στον προϋπολογισµό για την
πρόνοια, προκειµένου από αυτά τα λεφτά να στηριχθεί το ΚΕΑ;
Τώρα, αν είναι µνηµονιακή υποχρέωση ή όχι ο συγκεκριµένος
µηχανισµός, όπως είπατε κυρία Υπουργέ, το ζήτηµα είναι ότι
εφαρµόζει αντιλαϊκές, βάρβαρες πολιτικές µνηµονιακού χαρακτήρα. Προβλέπεται στα µνηµόνια. Όµως, ακόµα και πριν από
αυτήν την µνηµονιακή πρόβλεψη, τα ΚΕΠΑ, τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, δεν αποτέλεσαν και αποτελούν βιοµηχανία
σφαγιασµού και περικοπής των ποσοστών αναπηρίας, κατ’ επέκταση επιδοµάτων και αναπηρικών συντάξεων; Ο ισχυρισµός ότι
δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδοµα αποτελεί ένα από τα γνωστά «συριζαίικα» τερτίπια και κόλπα, αφού διαµορφώνονται τέτοια αυστηρά κριτήρια που µπορεί στα χαρτιά να υπάρχει το ένα
ή το άλλο επίδοµα, όµως να περιορίζεται δραστικά ο αριθµός
των δικαιούχων ή και αυτοί που θα διατηρούν το δικαίωµα να
παίρνουν πολύ λιγότερα σε σχέση µε πριν.
Μάλιστα, όπως είπε και η Υπουργός στην τοποθέτησή της,
αυτός ο µηχανισµός θα λειτουργήσει ως «δεξαµενή» των εξαθλιωµένων που στο όνοµα της εργασιακής επανένταξης θα προσφέρονται κατά 10% ως πάµφθηνο εργατικό δυναµικό, δηλαδή
τζάµπα εργαζόµενοι στους επιχειρηµατικούς οµίλους, αφού συγχρόνως θα επιδοτείται το κόστος τους και βέβαια θα χάνουν και
τις όποιες παροχές από το ΚΕΑ.
Αυτή την πολιτική, αυτά τα σχέδια και µέτρα της Κυβέρνησης,
του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίπτει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, µια πολιτική που διαµορφώνει από
τη µία την εκτεταµένη φτώχεια και από την άλλη οριοθετεί τις
κρατικές παροχές στο επίπεδο της εξαθλίωσης.
Σήµερα –και το λέµε ξεκάθαρα στον λαό- υπάρχουν οι υλικές
προϋποθέσεις και δυνατότητες να ζήσει ο λαός µας ικανοποιώντας τις σύγχρονες ανάγκες του. Για να συµβεί αυτό, πρέπει οι
υλικές αυτές προϋποθέσεις να λειτουργήσουν σε συνθήκες κοινωνικής ιδιοκτησίας και όχι ατοµικής, όπως συµβαίνει σήµερα.
Γι’ αυτό το Κοµµουνιστικό Κόµµα καλεί τον λαό να µη συµβιβαστεί µε τη φτώχεια και τη µιζέρια, αλλά να διεκδικήσει όλα όσα
τού πήραν, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αλλά και όλα όσα τού
ανήκουν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λαµπρούλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι όποιος παρακολουθεί µε αµερόληπτο και αντικειµενικό τρόπο την Υπουργό Θεανώ Φωτίου, θα µπορούσε να πει
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πολλά. Έχω µάθει, πέρα από τις πολιτικές δοµές και τις λειτουργίες, να στηρίζω ανθρώπους οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους γι’
αυτό που κάνουν και ένας απ’ αυτούς τους ανθρώπους είναι η
Θεανώ Φωτίου, η οποία εξέπεµψε και στην επιτροπή ένα µήνυµα,
να βάλουµε όλοι µαζί πλάτη σ’ αυτό που αποτελεί την αναγκαία
και ικανή συνθήκη για να συµβεί αυτό και µόνο αυτό. Για το µόνο
που δεν µας έχετε κατηγορήσει είναι ότι βάλαµε εµείς τη χώρα
στο µνηµόνιο. Τη βρήκαµε εκεί µετά από πέντε χρόνια.
Ο στόχος είναι να περάσουµε όλοι µαζί απέναντι, να µη µείνει
κανείς πίσω, γι’ αυτό και η αντίληψη αυτής της πολιτικής δεν είναι
η πολιτική της φιλοπτώχου εταιρείας, ούτε τα φιλανθρωπικά τέια,
ούτε, ευκαιρίας δοθείσης, κάποιο telephone που πρέπει να στηρίξει σε γιορτές κοντά, Πάσχα, Χριστούγεννα, τους άνεργους,
άστεγους, άπορους κλπ.. Δεν είναι αυτή η λογική µας.
Η λογική µας, έτσι όπως κωδικοποιήθηκε από τη Θεανώ Φωτίου, είναι µια διττή λειτουργία, µια διττή, καθηµερινή ανησυχία
και αγωνία, να βρεθούµε δίπλα στον άνθρωπο τον αδύναµο, τον
άνεργο, τον άστεγο, τον άπορο, τον φτωχό, να συγκροτηθεί µια
τεράστια αγκαλιά, ένα τεράστιο δίκτυο αλληλεγγύης και ανθρωπιάς πανελλαδικά µε συγκροτηµένη και συγκεκριµένη πολιτική,
µε δοµές, µε λειτουργίες, µε συνολική και συλλογική κινητοποίηση της κοινωνίας και όχι ελεηµοσύνης, όχι οίκτου. Αυτή είναι η
µία πλευρά.
Η άλλη πλευρά, για να απαντήσω σ’ αυτό που ακούστηκε πριν
από λίγο, είναι η προετοιµασία µέσω της ανάκαµψης, της επανάκαµψης αυτών που βρέθηκαν εκτός της παραγωγικής διαδικασίας
ξανά πίσω στη δουλειά, στην παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας. Το προβλέπει και νοµίζω ότι δίνει ένα µετρηµένο ποσοστό,
το 10% των ωφελούµενων ανέργων, δικαιούχων του ΚΕΑ που θα
µπουν στην αγορά εργασίας µε προγράµµατα του ΟΑΕΔ και πιλοτικά προγράµµατα του χαρτοφυλακίου απασχόλησης του
Υπουργείου µας. Δηλαδή, δεν λέµε πάρτε τα 200 έως 400 ευρώ
και µείνετε εκεί. Λέµε ότι αυτό είναι το ελάχιστο. Είναι πολύ; Όχι,
είναι λίγο. Για τη χώρα, για την πατρίδα είναι αυτό που µπορεί να
δώσει από την ικµάδα.
Και εκεί ερχόµαστε στη µικροψυχία, στην µικρονοϊκότητα, για
αυτό που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όσο τα τσιγάρα ενός βιοµήχανου!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Και είναι πραγµατικά να
απορεί κανείς πώς το κοµµένο ΕΚΑΣ των 158 εκατοµµυρίων
ευρώ του 2016 ήταν το τεράστιο ποσό και το ποσό των 617 εκατοµµυρίων ευρώ, µε αυτήν την τροπολογία, είναι ψίχουλα! Είναι
τα 617 εκατοµµύρια ευρώ ψίχουλα; Εγώ να συµφωνήσω ότι είναι
τα ελάχιστα, είναι ανάσα µικρή, µόνο για να περάσει τις γιορτές,
για να σταθεί όρθια µια κοινωνία ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων
χιλιάδων ανθρώπων, όπου ο παππούς και η γιαγιά θα πάρει τα
850 ευρώ και θα τα δώσει στην άνεργη κόρη, στον άνεργο γιο,
στα εγγόνια. Αυτά τα µηνύµατα είχαµε εµείς στα γραφεία µας.
Αυτό δεν είναι παραχώρηση. Είναι το ελάχιστο που ήµασταν
υποχρεωµένοι να κάνουµε για να µη θεωρηθούµε ανάλγητοι, για
να µη θεωρηθεί η πολιτική συνολικά ότι διαπνέεται από τη νοοτροπία ο καθένας για την πάρτη του, το «όλοι για έναν και ένας
για όλους» να έχει γίνει «όλοι για κανέναν και ο καθένας για την
πάρτη του». Είναι το ελάχιστο που θα µπορούσαµε να κάνουµε.
Είπαν κάποιοι από εµάς ότι είναι δέκατη τρίτη σύνταξη. Δεν
είναι; Δηλαδή, τι ήταν οι δέκατη τρίτη σύνταξη; Τόσος καιρός πέρασε από τότε που καταργήσατε και τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη. Δεν είναι το ακριβώς ισόποσο των Χριστουγέννων
και το µισό του Πάσχα; Το ξεχάσατε αυτό; Τόσο γρήγορα ξεχνάτε και το βάλατε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας το τι σηµαίνει δώρο Πάσχα και δώρο Χριστουγέννων; Ένας ολόκληρος
µισθός τα Χριστούγεννα και ο µισός το Πάσχα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Αυτό λέει η τροπολογία µας µέσα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Αυτό εδώ; Και καλά κάνει
η τροπολογία σας, αλλά βάζετε το ευκταίο, αυτό που πρέπει να
γίνει. Προς εκεί κατευθυνόµαστε. Στην παρούσα φάση, όµως,
είναι το εφικτό.
Και άρχισαν από τη µια να λένε για τα ψίχουλα των 617 εκατοµµυρίων ευρώ και από την άλλη για το τεράστιο ΕΚΑΣ. Τα 617
εκατοµµύρια ευρώ είναι το ΕΚΑΣ επί πέντε. Το ΕΚΑΣ επί πέντε,
κατ’ αυτούς, είναι ψίχουλα, ενώ µόνο του το ΕΚΑΣ είναι τεράστιο,
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για να κάνουν πολιτική τα πρωινάδικα εδώ και οκτώ, εννιά, δώδεκα µήνες, που για το ΕΚΑΣ ογδόντα εννιά χιλιάδες διακόσιοι
εβδοµήντα δικαιούχοι πήραν και τα αντισταθµιστικά εδώ και ενάµιση µήνα.
Έρχοµαι στα ψηφοθηρικά και εκλογικά.
Όταν ο Τσίπρας έµαθε -και η Κυβέρνηση έµαθε- ότι από τη δηµοπράτηση των κρατικών, δηµόσιων συχνοτήτων σε ιδιωτικά κανάλια εισέπραξε ή επρόκειτο να εισπράξει 248 εκατοµµύρια
ευρώ ήταν το πρώτο που σκέφτηκε το να τα διανείµει στις ευπαθείς οµάδες. Είχαµε και τότε εκλογές! Γιατί δεν το είπατε τότε,
που βγήκε δύο µέρες µετά ο Τσίπρας από τη βόρεια Ελλάδα και
είπε ότι αυτά που θα πάρουµε από τα κανάλια –ανεξάρτητα µε
το τι εξέλιξη θα είχε η υπόθεση, θα το δούµε ποιος είχε τελικά
δίκιο- θα τα διανείµουµε; Αυτό δεν µπορείτε να καταλάβετε εσείς
από εκείνη την πτέρυγα. Και δεν αναφέροµαι στο ΚΚΕ.
Αποκλειστικά και µόνο για την εκλογική πελατεία κόψατε 450
εκατοµµύρια ευρώ έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου. Δηλαδή, πήρατε από το υποτιθέµενο σχεδιαζόµενο πλεόνασµα κόβοντας έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου, για να τα δώσετε στην εκλογική
σας πελατεία.
Απέναντι σε αυτό έρχεται µια πολιτική που δίνει για την ανθρωπιστική κρίση 105 εκατοµµύρια ευρώ στον προϋπολογισµό του
2015, 250 εκατοµµύρια ευρώ στον προϋπολογισµό του 2016, 617
εκατοµµύρια ευρώ µε τη δέκατη τρίτη σύνταξη και 760 εκατοµµύρια ευρώ µε το ΚΕΑ. Σύνολο, 1,745 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι
ψίχουλα! Εγώ θα συµφωνήσω µε εσάς, αλλά είναι αυτό που µπορεί να κάνει η πατρίδα στην παρούσα φάση.
Άκουσα την κ. Θεανώ Φωτίου να λέει κάτι στο οποίο δεν δώσανε απάντηση. Είπε: «Δώσατε 450 εκατοµµύρια µε διαδικασίες
µη διαφανείς. Ακόµη δεν ξέρουµε ποιοι τα πήραν». «Άλλη διαδικασία είναι η διαδικασία των κέντρων κοινότητας που αν µια κοινότητα δεν ενηµερώσει και δεν πει ότι αυτόν τον µήνα δεν ήρθε
κανένας» –είπε η Θεανώ Φωτίου- «θα πρέπει να δούµε τι ακριβώς
συµβαίνει, για ποιον λόγο κανείς δικαιούχος επιδόµατος δεν
πήγε εκεί για να το διεκδικήσει». Εκατόν είκοσι πέντε επιδόµατα
από δώδεκα, δεκαπέντε φορείς.
Αυτό, µου θύµισε, κύριε Πετρόπουλε, τους εννιακόσιους
εξήντα τρεις τρόπους µε τους οποίους έβγαινε η σύνταξη του
ΙΚΑ. Εννιακόσιοι εξήντα τρεις τρόποι υπήρχαν! Και τώρα γίνεται
ένας, διαφανής, ίσος για όλους. Ίσα και όµοια. Γιατί; Γιατί δεν
έχουµε στο µυαλό µας τις επόµενες εκλογές. Δεν θέλουµε να
µαζέψουµε χρήµατα στο κοµµατικό µας ταµείο από τη «Μίζενς»
2% και 8%.
Εµάς, η µόνη µας φιλοδοξία είναι όταν κατεβαίνουµε στον
κόσµο να συναντήσουµε το χαµόγελό του και πιστέψτε µε, ένα
κρυφό χαµόγελο αρχίζει σιγά σιγά για το 2017 να αχνοφαίνεται.
Μην κλέβετε το χαµόγελο των Ελλήνων πολιτών!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Προχωρούµε µε τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σωκράτη Βαρδάκη, ο οποίος έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την αρχή της διακυβέρνησης της χώρας από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µια από τις
άµεσες προτεραιότητες ήταν η ρύθµιση του δικτύου κοινωνικής
προστασίας, εκεί που για πολλά χρόνια, επί κυβερνήσεων Νέας
Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, υπήρχε µόνο µια σταθερή µείωση του
κοινωνικού προϋπολογισµού και καµµία ενίσχυση του δικτύου
κοινωνικής προστασίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Το εν λόγω σχέδιο νόµου περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και απεικονίζει τη στρατηγική µας για την
υλοποίηση ενός σχεδίου κοινωνικής προστασίας µε στρατηγικούς άξονες τη στήριξη των πιο ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, την αναµόρφωση του κράτους πρόνοιας, την αύξηση των
παρεχόµενων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισµό των δοµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση αυτή έχει κοινω-
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νικό πρόσωπο και το αποδεικνύει κάθε µέρα που περνά, µε
σκοπό την παροχή βοήθειας σε ευάλωτα στρώµατα.
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου ενσωµατώνει µια σειρά από
κρίσιµες παρεµβάσεις, όπως την πλήρη επέκταση του ΚΕΑ σε
νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας. Πέραν των ρυθµίσεων της κοινωνικής αλληλεγγύης, στο νοµοσχέδιο αυτό υπάρχουν και εφαρµοστικές διατάξεις του ν.4387/2016.
Με τον ασφαλιστικό νόµο του Μαΐου θεσπίστηκε το ΕΣΚΑ, µε
βασικό άξονα την εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης και
κοινωνικής προστασίας µε όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανοµής και αλληλεγγύης των γενεών.
Η ένταξη όλων των φορέων κύριας ασφάλισης στον ΕΦΚΑ θα
βελτιώσει ουσιαστικά τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς ασφαλισµένους και συνταξιούχους και συγχρόνως η λειτουργία του θα
επιτρέψει τη συγκρότηση ενός αποδοτικού συστήµατος ελέγχου
της φοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας. Απλοποιούνται οι διαδικασίες, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια, να µειωθεί
το γραφειοκρατικό κόστος και να επιτραπεί η ευκολότερη και ταχύτερη απονοµή των συντάξεων. Με την ασφαλιστική µεταρρύθµιση απλοποιείται ριζικά το σύστηµα και βελτιώνεται η
αποτελεσµατικότητα.
Το Κεφάλαιο Γ’ έχει στόχο την εύρυθµη λειτουργία του ΕΦΚΑ
και τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων και συνταξιούχων. Στόχος είναι η οµαλή µετάβαση από το παλαιό στο
νέο καθεστώς, έχοντας υπ’ όψιν το συµφέρον των ασφαλισµένων
στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις και πληροφοριακά συστήµατα,
την οµαλή ένταξη του προσωπικού, ώστε να µη διαταραχθεί η
λειτουργία του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος.
Με τη διάταξη αυτή διευκρινίζεται ο τρόπος οργάνωσης των
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και περαιτέρω ζητήµατα της οργανωτικής
δοµής του. Οι υπηρεσίες των υφιστάµενων φορέων εντάσσονται
στη δοµή των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και συντίθενται σε ένα οργανωτικό πλαίσιο διαµορφώνοντας µια ενιαία δοµή συστήµατος
κοινωνικής ασφάλισης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονοµική και κοινωνική
κρίση των περασµένων ετών κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη
για οριοθέτηση και υλοποίηση ενός σχεδίου. Ξεκάθαρα, λοιπόν,
πλέον καταλαβαίνουµε ποια Κυβέρνηση προσανατολίζεται σε µια
ισχυρή κοινωνική πολιτική, µια Κυβέρνηση µε στρατηγικούς άξονες, µια Κυβέρνηση που στόχο έχει το κράτος πρόνοιας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Στογιαννίδης.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
σήµερα συζητάµε το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας,
µε τίτλο «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρµοστικές διατάξεις του ν.4387/2016 (Α’ 85)».
Κάποιος τρίτος που ακούει ότι σήµερα νοµοθετούµε ένα µηχανισµό για τα προνοιακά επιδόµατα, για την οργάνωση γενικότερα του προνοιακού κράτους, θα αναρωτιόταν: «Μα, µέχρι
σήµερα δεν υπήρξαν κυβερνήσεις που να σκεφτούν να οργανώσουν αυτό το κράτος; Είναι δυνατόν το 2016 η Ελλάδα να έρχεται
να νοµοθετεί πρώτη φορά ένα µηχανισµό που να ενοποιεί όλα τα
προνοιακά επιδόµατα, µε τον οποίο να µαθαίνουν οι Έλληνες πολίτες τα δικαιώµατά τους; Αν είναι δυνατόν! Αυτοί οι άνθρωποι
που κυβερνούσαν τόσο χαµηλού επιπέδου ήταν νοητικά»;
Εγώ θα του έλεγα: Όχι! Αντίθετα, είχαν πολύ µυαλό, αλλά, δυστυχώς, το χρησιµοποιούσαν για άλλους σκοπούς. Δεν είχαν
σκοπό να οργανώσουν το κράτος µε αξιοκρατία. Δεν είχαν σκοπό
την αξιοκρατία, το κράτος δικαίου. Ο σκοπός ήταν να οργανώσουν ένα πελατειακό κράτος. Αυτό το πέτυχαν. Τους δίνουµε
«συγχαρητήρια». Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Ήθελαν όλοι οι
πολίτες να περνούν από τον πάγκο του Βουλευτή, όπως θα έλεγε
κάποιος πολύ απλά.
Εµείς ακριβώς το αντίθετο θέλουµε. Να µην περνούν οι πολίτες από τα γραφεία των Βουλευτών. Οι πολίτες θα πηγαίνουν
στις δηµόσιες υπηρεσίες, εκεί που αξιοκρατικά θα παίρνει ο καθένας αυτό που δικαιούται. Αυτό, λοιπόν, ρυθµίζει αυτός ο
νόµος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτόν, λοιπόν, το νόµο πρέπει να τον στηρίξουµε όλοι. Ακόµη
και αυτοί που κυβέρνησαν τα προηγούµενα χρόνια, επιτέλους,
ας φερθούν πολιτικά και όχι µικροπολιτικά.
Θα ήθελα να κάνω µια µικρή αναφορά στην τροπολογία για το
εφάπαξ ποσό που δίνεται, το οποίο είναι περίσσευµα από τον οικονοµικό στόχο που είχε τεθεί. Δεν πανηγυρίζουµε γι’ αυτό, αλλά
είµαστε σίγουροι ότι στην κατάσταση που ζουν οι φτωχοί Έλληνες, οι χαµηλοσυνταξιούχοι, το έχουν µεγάλη ανάγκη.
Δίνουµε 617 εκατοµµύρια. Μπορεί να φαίνονται λίγα, αλλά γι’
αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη και τα ελάχιστα, είναι κάτι πολύ
σηµαντικό. Επίσης, αποδεικνύουµε και κάτι άλλο, ότι ο στόχος
µας είναι πάντα να στηρίζουµε τους αδύνατους οικονοµικά.
Ένα άλλο θέµα που υπάρχει σε αυτό το νοµοσχέδιο είναι η
ίδρυση διακοσίων πενήντα τεσσάρων κέντρων κοινότητας στους
δήµους. Τι θα κάνουν αυτά τα κέντρα κοινότητας; Θα στελεχωθούν µε αρµόδιους υπαλλήλους που θα βρίσκονται στους δήµους και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προσέρχονται σε
αυτούς τους εκπαιδευµένους υπαλλήλους, για να τους εξηγούν
αναλυτικά τα δικαιώµατά τους σχετικά µε τα προνοιακά επιδόµατα ή άλλες παροχές προνοιακού χαρακτήρα που έχει το κράτος, ενώ µέχρι σήµερα, για να τα πληροφορηθούν, έπρεπε να
βάζουν µέσο σε βουλευτικό γραφείο.
Ένα άλλο θέµα που ρυθµίζεται αφορά το Κοινωνικό Εισόδηµα
Αλληλεγγύης. Το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης ξέρουµε ότι
πιλοτικά εφαρµόστηκε από τις προηγούµενες κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας ως µνηµονιακή τους υποχρέωση σε δεκατρείς δήµους. Εµείς τώρα θα το εφαρµόσουµε σε
όλη την Ελλάδα. Στις επτακόσιες χιλιάδες εκτιµούµε ότι θα φτάσει ο αριθµός των πολιτών που το έχουν ανάγκη.
Αυτό αποδεικνύει και κάτι άλλο, ότι αυτή η χώρα έχει φτάσει
πολύ χαµηλά. Οι πολίτες έχουν πέσει πολύ χαµηλά. Στόχος µας
δεν είναι να αυξήσουµε αυτό τον αριθµό. Στόχος µας είναι να τον
µειώσουµε τον αριθµό, γιατί εµείς πιστεύουµε ότι ο άνθρωπος
πρέπει να έχει εργασία, δεν µπορεί να ζει µε προνοιακά επιδόµατα. Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει να τον εντάξουµε στην αγορά εργασίας.
Υπάρχει ένας φόβος που πολλοί τον εκφράζουν και ονοµάζεται
«παγίδα της φτώχειας». Δηλαδή, δίνοντας το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης ίσως κάποιοι σκεφτούν: «Γατί να µην δουλέψω µαύρα για 300 ευρώ; Έτσι και θα δουλεύω λιγότερο χρόνο,
θα παίρνω και το κοινωνικό εισόδηµα και θα παίρνω ένα µικρό
µισθό.».
Εκεί σίγουρα το κράτος θα πρέπει να παρέµβει και να ελέγχει
συνεχώς να µην υπάρχουν παραβιάσεις. Αυτό πιστεύουµε ότι
έχουµε και εµείς υποχρέωση να το διασφαλίσουµε ως κράτος.
Με το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης στηρίζουµε τους πολίτες
µας που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.
Επίσης, υπάρχουν και µεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται
στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Όπως γνωρίζετε, πριν
από λίγους µήνες ψηφίσαµε τον νόµο µε τον οποίο ενοποιούµε
όλα τα ταµεία σε ένα. Αυτό είναι ένα πολύ µεγάλο εγχείρηµα,
ένα κολοσσιαίο εγχείρηµα.
Σίγουρα κατά καιρούς θα συναντάµε ζητήµατα που θα χρειάζονται διορθώσεις. Εδώ, λοιπόν, υπάρχουν κάποιες διορθώσεις
οι οποίες είναι θετικές. Δεν µπορώ να µην αναφέρω µια διάταξη
που λέει ότι όταν ένας ελεύθερος επαγγελµατίας απασχολείται
µε µερική απασχόληση ως µισθωτός, θα αφαιρούνται τα ασφάλιστρα τα οποία καταβάλλει από τη συνολική υποχρέωση που
έχει µηνιαίως να καταβάλει. Αυτή είναι µια θετική διάταξη. Γιατί,
λοιπόν, να µην την δεχτούµε; Πιστεύω ότι αυτό βοηθά πολλούς
ελεύθερους επαγγελµατίες.
Κλείνοντας, θέλω να κάνω αναφορά στις ελαστικές µορφές
απασχόλησης. Έρχονται, λοιπόν, από την Νέα Δηµοκρατία και
το ΠΑΣΟΚ και µας λένε ότι αυξήθηκαν οι ελαστικές µορφές απασχόλησης. Ξεχνούν να µας πουν ποιοι τις έχουν νοµοθετήσει σε
αυτήν την χώρα τις ελαστικές µορφές απασχόλησης. Επίσης, ξεχνούν να µας πουν ότι από έξι µήνες, που ήταν το δικαίωµα του
εργοδότη µέχρι το 2010 να επιβάλλει µονοµερώς εκ περιτροπής
απασχόληση, το ανέβασαν το 2010 σε εννέα µήνες ετησίως. Φτάσαµε, λοιπόν, να έχουµε µονοµερή επιβολή της εκ περιτροπής
απασχόλησης, για παράδειγµα µια µέρα την εβδοµάδα, δηλαδή
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ένας εργαζόµενος να εργάζεται τέσσερις ηµέρες τον µήνα και
να λέµε ότι είναι εργαζόµενος, να τον µετράµε στα περίφηµα συστήµατα που καταγράφουν την εργασία.
Ας µας πει, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία που κόπτεται τόσο πολύ
για τις ελαστικές µορφές απασχόλησης, ποια πρόταση έχει; Ας
την φέρει στην Βουλή να την δούµε. Θέλει να τις καταργήσουµε;
Πώς να τις καταργήσουµε; Να τις εξαφανίσουµε; Ας την φέρει
στην Βουλή. Ας σταµατήσει να κοροϊδεύει τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πληροφορηθήκαµε
ότι η ΕΡΤ µετέδωσε ότι το ΚΚΕ, πέρα από την Χρυσή Αυγή, δεν
ψήφισε την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για την οικονοµική ενίσχυση των συνταξιούχων.
Θεωρούµε ότι είναι µια αθλιότητα, µια βρώµικη προβοκάτσια
ενάντια στο ΚΚΕ και έτσι το ΚΚΕ δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί.
Είναι σαφέστατη η θέση µας ότι ψηφίζουµε και αυτήν την τροπολογία και την τροπολογία που παραδίδει τα παραχωρητήρια
στους δικαιούχους του ΟΕΚ. Η ΕΡΤ θα πρέπει να ακούει καλύτερα και δεν θα πρέπει να πολεµάει το ΚΚΕ µε αυτόν τον βρώµικό
τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Προφανώς, θα έγινε κάποια παρεξήγηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Δεν αντιλήφθηκα καλά, αλλά ο κύριος
συνάδελφος είπε ότι η Χρυσή Αυγή καταψηφίζει; Αυτό αντιλήφθηκε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Η ΕΡΤ το είπε αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Διορθώστε, όµως, γιατί κάνετε κάποιο
σφάλµα εδώ. Η Χρυσή Αυγή υπερψηφίζει ό,τι είναι χρήσιµο για
τον ελληνικό λαό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Η ΕΡΤ το είπε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Να µην παρερµηνεύετε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει.
Νοµίζω ότι και αργότερα στο στάδιο των οµιλιών θα φανεί αυτό.
Προφανώς, από παρεξήγηση έγινε, δεν νοµίζω ότι υπήρχε σκοπιµότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαέξι φοιτητές και φοιτήτριες του Athens
Center.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Δανέλλης, για δώδεκα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσκόλληση σε µια ρητορική
που επιµένει να µιλά για την δήθεν προστασία του δηµοσίου συµφέροντος αποκλειστικά µέσω του κράτους, σε αντιδιαστολή
πάντα µε το κακό ιδιωτικό µάναντζµεντ, θα πρέπει να αναθεωρηθεί, για παράδειγµα, στην ενέργεια και στη ΔΕΗ.
Πιο συγκεκριµένα, στη δίκη που έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα 28 Νοεµβρίου για το µεγάλο φαγοπότι δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ που στήθηκε τα πολλά τελευταία χρόνια στη ΓΕΝΟΠ
- ΔΕΗ από τους γνωστούς εργατοπατέρες η διοίκηση της ΔΕΗ,
η οποία είναι προφανώς διορισµένη, πού βρίσκεται;
Η υπόθεση είναι γνωστή. Το σκάνδαλο των παράνοµων χρυσών επιχορηγήσεων που έλαβε η ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ κατά τα προηγούµενα χρόνια, αλλά και κατά τη µετά το σπάσιµο τη φούσκας
εποχή. Σε πολυτελή ταξίδια κατευθύνθηκαν 32 εκατοµµύρια
ευρώ, πανάκριβα δώρα και γεύµατα, µαϊµού τελετές, ακόµα και
δάνεια που δεν επεστράφησαν ποτέ. Κατήγοροι οι επιθεωρητές
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δηµόσιας διοίκησης αλλά και το Συµβούλιο Εφετών Αθηνών. Κατηγορούµενοι πενήντα εννέα συνδικαλιστές µε προεξέχοντα τον
γνωστό σε όλους, διαχρονικό αρχισυνδικαλιστή κ. Νίκο Φωτόπουλο, αλλά και άλλα επιτελικά στελέχη της ΓΕΝΟΠ.
Παρ’ όλα αυτά, η ΔΕΗ είναι απούσα, και έπρεπε να βγει να µας
το επισηµάνει ο κ. Ρακιντζής προχθές, ότι δηλαδή η ΔΕΗ δεν δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής σε υπόθεση απιστίας στην
υπηρεσία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και απάτη
σε βαθµό κακουργήµατος, από την οποία υπέστη σοβαρότατη
ζηµία, σύµφωνα µε το κατηγορητήριο.
Με άλλα λόγια, δεν είναι εκεί για να υποστηρίξει το συµφέρον
του Έλληνα φορολογούµενου, η ΔΕΗ που κατά τα λοιπά δεν σηκώνει µύγα στο σπαθί της και παρίσταται και στο τελευταίο πταισµατοδικείο της χώρας, προκειµένου και ορθώς, να υπερασπιστεί
τα συµφέροντά της. Συνδικαλιστικά οµερτά σε βάρος των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι, η κακή νοµοθέτηση αποτελεί µια πάγια τακτική. Έχουµε κουραστεί κι εµείς οι ίδιοι να το επισηµαίνουµε και
να το σχολιάζουµε διαρκώς. Νοµοσχέδια εµφανίζονται στην τελική τους µορφή µόνο µετά το τέλος της διαβούλευσης, πράγµα
που δεν σηµαίνει τίποτα παρά την ουσιαστική κατάργηση της
ίδιας της διαδικασίας της διαβούλευσης. Παράδειγµα είναι το
σηµερινό νοµοσχέδιο που τριπλασιάστηκε από τη διαβούλευση
µέχρι να φτάσει στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής. Είναι σύνηθες πλέον να αγνοούµε ακόµα και τους µέχρι προσφάτως ψηφισθέντες νόµους.
Στο συζητούµενο νοµοσχέδιο είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των άρθρων 7 και 8 που αφορούν τις µετατάξεις ή αποσπάσεις, µε τις οποίες θα στελεχωθούν οι νέες υπό σύσταση
διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας. Ο νοµοθέτης φαίνεται να
ξεχνά τα όσα ο ίδιος προέβλεπε, στον νόµο περί κινητικότητας
που πήρε ΦΕΚ µόλις πριν από µια εβδοµάδα.
Συζητούµε τα νοµοσχέδια µε συνοπτικές διαδικασίες που δεν
επιτρέπουν στην εθνική αντιπροσωπεία να συνεισφέρει ουσιαστικά και να φανεί χρήσιµη. Παράλληλα, συζητούµε νοµοσχέδια
που συνοδεύονται από πληθώρα σοβαρότατων τροπολογιών που
σε πολλές περιπτώσεις θα µπορούσαν και θα έπρεπε να αποτελούν ακόµη και αυτόνοµα νοµοσχέδια.
Σήµερα, µεταξύ άλλων, έχουµε µια τροπολογία που το ειδικό
της βάρος επισκιάζει σχεδόν ολόκληρο το νοµοσχέδιο. Μόνο το
κόστος της, 610 εκατοµµύρια ευρώ, αρκεί. Μια τροπολογία µε
την οποία βεβαίως αποκτούν σάρκα και οστά αυτά που ο κύριος
Πρωθυπουργός υποσχέθηκε προχθές στο διάγγελµά του. Είναι
προφανές, και κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει, ότι για τους
αποδέκτες θα είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτά αυτά τα έστω µικρά
ποσά και έστω συµβολικού χαρακτήρα.
Αποτελεί, όµως, αυτή η επιλογή, ενός εφάπαξ βοηθήµατος κάποια στιγµή µικρού έστω, την ορθολογική αποτελεσµατική επιλογή της στήριξης, της ανακούφισης των αδυνάµων; Σε µια
αντίστοιχη απόφαση-ενέργεια του κ. Σαµαρά µόλις δυόµισι χρόνια πριν, εσείς οι ίδιοι λέγατε άλλα, και είχαν, βεβαίως, λογική,
όπως αποδείχθηκε και εκ των πραγµάτων.
Και προφανώς, θέλει µια άλλου είδους συζήτηση και άλλους
σχεδιασµούς, προκειµένου να πιάνουν τόπο οι πάντα µικρές δυνατότητες που έχουµε µπροστά στις πολύ µεγαλύτερες ανάγκες
που υπάρχουν, ιδιαίτερα σε µια κοινωνία που τόσα έχει υποστεί
όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης µετά τη διαπίστωση της χρεοκοπίας.
Σχετικά µε το νοµοσχέδιο: Νοµοθετούµε για άλλη µια φορά,
βεβαίως, µε την πλάτη στον τοίχο, γιατί η σύσταση του Εθνικού
Μηχανισµού Συντονισµού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής είναι
ανελαστική, µιας και αποτελεί εθνική υποχρέωση για πληρωµές
από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο και πρέπει να ολοκληρωθεί
µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Όµως, η πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής του υπό θεσµοθέτηση µηχανισµού, που είναι διαιρεµένη σε τρία επίπεδα,
εθνικό, περιφερειακό, τοπικό, φοβάµαι πως δεν θα είναι αποτελεσµατική, αποδοτική, αλλά θα αναπαραγάγει τη γραφειοκρατία,
χωρίς να επιλύει προβλήµατα συναρµοδιότητας και δυσλειτουργιών που ήδη σήµερα µε άλλες δοµές παρατηρούνται.
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Επιχειρεί ο µηχανισµός να µαζέψει το υπάρχον σύστηµα;
Βοηθά να ξεπεράσουµε το υπάρχον άτολµο σύστηµα διοίκησης;
Διαµορφώνει ένα στοιχειώδες σχέδιο αρχιτεκτονικής συντονισµού και παρακολούθησης; Γιατί, έτσι όπως συστήνεται ο µηχανισµός, φοβούµαστε ότι χάνεται µία ευκαιρία να τεθούν οι βάσεις
µιας πλήρους αναδιάρθρωσης ενός πεδίου του κεντρικού, αλλά
και του αποκεντρωµένου κράτους, όπως και της αυτοδιοίκησης,
που έχει τις δυνατότητες να αυτονοµηθεί, ώστε να επιχειρηθούν
και να καταστούν εφικτές σηµαντικές αλλαγές.
Είναι προφανές πως ο µηχανισµός που προβλέπεται στο σχέδιο νόµου δεν αφορά πραγµατική αναδιοργάνωση υπηρεσιών
κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας στη βάση ενός επιτελικού
κράτους. Στην ουσία δηµιουργούµε µία ακόµη δοµή, η οποία
φέρνει νέες προσλήψεις. Στα άρθρα 7, 8 και 9 δηµιουργούνται
λίγο ή πολύ τριάντα εννιά θέσεις δηµοσίων υπαλλήλων, διοικητικές και µερικές ακόµα δυνητικές, µε το συνολικό κόστος των
νέων δοµών να κυµαίνεται κοντά στο ένα εκατοµµύριο ευρώ. Φυσικά, δεν προβλέπονται τα απαραίτητα προσόντα των νέων υπαλλήλων.
Επίσης, θεωρούµε ότι θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί σε
άλλον έναν τοµέα που εµφανίζεται τον τελευταίο καιρό να αποκτά
µια κλίµακα αξιοσηµείωτη. Οι νέες δοµές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όταν δεν είναι καλά προετοιµασµένες και αλληλεπικαλύπτονται µε άλλες προϋπάρχουσες ηλεκτρονικές δοµές, δεν
νοµίζουµε ότι θα βοηθήσουν στην υπέρβαση των υφισταµένων
προβληµάτων. Αντιθέτως, νοµίζουµε ότι δηµιουργούµε µία νέα
πρωτοτυπία, την ηλεκτρονική γραφειοκρατία.
Το ξαναλέγαµε και πριν µερικές µέρες, όταν συζητούσαµε το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Νέο θεσµικό πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και
άλλες διατάξεις», το λέµε και σήµερα, πως µία καλή ιδέα, ένα
καινούργιο συντονιστικό όργανο, βασισµένο σε ψηφιακές καινοτόµες τεχνολογίες, µπορεί να θαφτεί µέσα σε έναν δαίδαλο υπηρεσιών, κάτω από αλλολοκαλυπτόµενα portals που χάνονται
µέσα διαφορετικά επίπεδα, είτε της κεντρικής διακυβέρνησης
είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης, πόσω µάλλον, όταν παρατηρούµε ότι η ψηφιοποίηση αντί να µειώνει αυξάνει και θέσεις εργασίας.
Έτσι, η ουσιαστική ηλεκτρονική διακυβέρνηση παραπέµπεται
για άλλη µια φορά στις καλένδες ή όπως στην περίπτωση του
Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος, γίνεται δικαιολογία για
κατασπατάληση επιπλέον κονδυλίων, όταν οι ίδιες ανάγκες θα
µπορούσαν να καλυφθούν από το e-pronoia.gr.
Σε σχέση µε το δεύτερο κεφάλαιο, που επεκτείνει το Κοινωνικό
Επίδοµα Αλληλεγγύης, το πρώην ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα,
βεβαίως να σηµειώσουµε την προσφιλή συνήθεια να µετονοµάζετε, για να ξορκίσετε ίσως, όλα όσα δαιµονοποιούσατε στο παρελθόν.
Εµείς είχαµε µιλήσει για την αναγκαιότητα του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, αλλά και την επέκταση του από την
αρχή, χωρίς υποσηµειώσεις και αστερίσκους. Γιατί δεν είναι δυνατόν σε µία χώρα όπως η Ελλάδα κάποιοι να εισπράττουν τρεις
φορές περισσότερα κοινωνικά επιδόµατα από φτωχότερους
συµπολίτες, ενώ παράλληλα οικογένειες µε µακροχρόνια ανέργους να µην δικαιούνται τίποτα απολύτως.
Αυτές οι στρεβλώσεις, µε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα,
αποφεύγονται. Έτσι κατοχυρώνεται και η κοινωνική αλληλεγγύη,
αλλά και επιβάλλεται ή µπορούµε να πούµε ότι στηρίζεται η επιδιωκόµενη κοινωνική συνοχή.
Ωστόσο, παραµένει το ερώτηµα κατά πόσο έχετε πειστεί για
την αναγκαιότητα αυτού του εργαλείου, πόσο µπορεί να εφαρµοστεί σε ολόκληρη την επικράτεια, ίσως πρέπει να εφαρµοστεί
και βεβαίως, κατά πόσο έχουν εξασφαλιστεί και οι πόροι οι
οποίοι απαιτούνται για την πλήρη εφαρµογή του.
Σε σχέση µε το τρίτο κεφάλαιο και τις διορθώσεις στη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οι διατάξεις είναι
απολύτως συνυφασµένες µε την ελλιπή µεταρρύθµιση Κατρούγκαλου, για την οποία, βεβαίως, είχαµε πολλά πει από τον περασµένο Μάιο, οπότε και συζητούσαµε το σχετικό νοµοσχέδιο.
Μάλιστα, εµείς, το µόνο κόµµα της Αντιπολίτευσης, καταθέσαµε µια ολοκληρωµένη πρόταση, µε µια ολοκληρωµένη αντί-
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ληψη, χωρίς βεβαίως να επιδιώκουµε να χαϊδέψουµε τα αυτιά
όλων των πολιτών, σε σχέση µε ένα εξαιρετικά δύσκολο στην αντιµετώπισή του, ιδιαίτερα όπως έχει σήµερα γίνει, πρόβληµα,
όπως είναι το ασφαλιστικό.
Η δηµιουργία του ΕΦΚΑ είναι ένα φιλόδοξο και δύσκολο έργο,
που δεν ολοκληρώνεται µε τον παραδοσιακό τρόπο µετονοµασίας υπηρεσιών.
Για να το πω αλλιώς, τα άρθρα 40 έως 51 αποκαλύπτουν ανυπαρξία ενός ουσιαστικού ολοκληρωµένου σχεδιασµού. Επίσης,
βλέπουµε ότι υπάρχει εµµονή σε πολύπλοκες δοµές, που σίγουρα
δεν εξασφαλίζουν τη λειτουργική ενοποίηση των ασφαλιστικών
ταµείων και την αποδοτικότερη οργάνωση του συστήµατος.
Μια ενιαία δοµή απαιτεί συνολικό σχεδιασµό, προκειµένου να
οργανωθεί το σύνολο των διαθέσιµων πόρων µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Η µετονοµασία των υφισταµένων δοµών στη
λογική του να µην στενοχωρηθεί κανείς, να µην ξεβολευτεί κανείς ακυρώνει την ίδια την ιδέα της δηµιουργίας του ΕΦΚΑ.
Στα χρόνια της κρίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η λέξη
µεταρρύθµιση δαιµονοποιήθηκε και συνδέθηκε στο συλλογικό
ασυνείδητο µε τις άδικες και αναποτελεσµατικές, βεβαίως, οριζόντιες περικοπές µισθών και συντάξεων. Γι’ αυτήν την παρεξήγηση έχει ευθύνες το σύνολο του πολιτικού συστήµατος, διαφορετικές βεβαίως. Όµως, πολλές µνηµονιακές υποχρεώσεις είναι
πραγµατικά µεταρρυθµίσεις, που, βεβαίως, θα έπρεπε µόνοι µας
να είχαµε υιοθετήσει και υλοποιήσει, χωρίς να µας τις υποδεικνύει ή να µας τις επιβάλλει κανείς.
Ο Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Στήριξης,
όπως και το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, αποτελούν γνήσιες
µεταρρυθµίσεις, που η ουσιαστική τους υλοποίηση θα ανακουφίσει ένα µεγάλο κοµµάτι της πολλά έχουσας υποστεί ελληνικής
κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Και
εµείς ευχαριστούµε, κύριε Δανέλλη.
Τον λόγο έχει ο κ. Δρίτσας για επτά λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σχέδιο νόµου µε τον τίτλο
«Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθµίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και
Εφαρµοστικές Διατάξεις του ν.4387/2016 (Α’ 85)», που φιλοδοξεί
και είµαι βέβαιος ότι θα γίνει νόµος, είµαι βέβαιος, επίσης, ότι θα
είναι ένας νόµος εργαλείο, ένα εργαλείο για την αναβάθµιση µιας
κατακερµατισµένης προνοιακής πρακτικής, αναβάθµιση σε ενιαίο δηµόσιο σύστηµα προνοιακών παροχών και ενισχύσεων προς
πολίτες δικαιούχους, που το έχουν ανάγκη.
Οι δικαιούχοι πολίτες, που όλοι ξέρουµε ότι είναι οι ευάλωτες
κοινωνικές οµάδες –θα πω πιο κάτω πώς παράγονται αυτές και
σε τι πλαίσιο πρέπει να εντάσσονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, γιατί δεν φτάνει µόνο η ρύθµιση, έχει να κάνει και µε τη συνολική πολιτική. Αυτές οι ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, προφανώς και έχουν ανάγκη την υποστήριξη, τις ενισχυτικές προνοιακές επιδοµατικές παροχές, οι οποίες όσο είναι δυνατό πρέπει
να είναι αναβαθµισµένες, µεγαλύτερες, πληρέστερες και να καλύπτουν ευρύ φάσµα αναγκών. Προφανώς και αυτό είναι ένα
ανοικτό ζήτηµα, δεν το κλείνει ο µηχανισµός. Προφανώς δεν το
κλείνει. Αντίθετα το διευκολύνει.
Οι ίδιοι οι πολίτες, οι ευάλωτες κοινωνικές οµάδες ιδιαίτερα,
που δεν έχουν φωνή κατά κανόνα, που δεν έχουν εκπροσώπηση,
που δεν έχουν ισχύ κοινωνική, είναι αυτές που περισσότερο,
εκτός από την ίδια την ενίσχυση, έχουν ταυτόχρονα τεράστια
ανάγκη τη νοµική ασφάλεια, την ασφάλεια δικαίου, δηλαδή, και
όχι να είναι επιρρεπείς σε συγκυριακές παρεµβάσεις αυτών που
παραέχουν φωνή και κυρίως της πολιτικής εκπροσώπησης.
Έχουν ανάγκη τη διαφάνεια και την αντικειµενική τεκµηρίωση
του δικαιώµατος, έχουν ανάγκη τη συµπληρωµατικότητα των παροχών σε µια ενιαία κατεύθυνση, διαρκώς εξελισσόµενη και σε
διαρκώς ενδογενή αναζήτηση της πληρέστερης ακριβώς συµπληρωµατικότητας παροχών.
Γιατί δεν φτάνει ένα χρηµατικό επίδοµα. Χρειάζονται και οι παι-
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δικοί σταθµοί, χρειάζεται και η νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Χρειάζονται βεβαίως και πολλά άλλα, για τα οποία είναι δικαιούχοι µέσα απ’ όλες αυτές τις πολιτικές που προσπαθούµε να
εφαρµόσουµε, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται κάθε στιγµή η πληροφόρηση και η γνώση αυτών των δικαιωµάτων.
Σ’ αυτό, λοιπόν, όταν κανείς εστιάζει και το προσανατολίζει,
τότε µπορώ να καταλάβω τις κριτικές που ακούστηκαν. Ήδη ο κ.
Δανέλλης, που κατέβηκε από το Βήµα, εκεί αναφέρθηκε και εκεί
εστίασε, ότι αυτή η πρόταση της Κυβέρνησης δεν τα εξασφαλίζει
αυτά τα πράγµατα. Θα το δούµε. Εµένα η κ. Φωτίου και ο κ. Πετρόπουλος χθες και σήµερα µε έχουν πείσει, διότι έχουν θέσει
και στον νόµο και στην αιτιολογική έκθεση, αλλά και στην παρουσίαση πολύ καίρια σηµεία- προβλέψεις, για να επιτυγχάνεται
ακριβώς αυτός ο συνολικός στόχος. Φυσικά, η πράξη θα το δείξει
και ενδεχοµένως θα χρειαστούν και περαιτέρω βελτιώσεις. Σέβοµαι, όµως, και µπορώ να καταλάβω µια κριτική, που λέει ότι
αυτό δεν τα εξασφαλίζει αυτά τα πράγµατα. Είναι µια άποψη. Θα
κριθεί, όπως θα κριθεί και ο νόµος στην πράξη του.
Αυτό, όµως, στο οποίο πραγµατικά στοχεύει -και εκεί πρέπει
να συµφωνήσουµε όλοι- είναι κυρίως αυτό: στην αξιοπρέπεια των
δικαιούχων. Εκεί κρίνονται όλοι αυτοί οι µηχανισµοί, το να µην
είναι εξαρτώµενος ο πολίτης από άλλα κέντρα που θα του δώσουν µια παροχή. Αυτή είναι η πεµπτουσία αυτής της επιλογής
και της προσπάθειας που την έκανε µόνο του το Υπουργείο, την
έκαναν µόνες τους οι υπηρεσίες, την έκαναν µόνα τους τα
υπουργικά επιτελεία. Και αυτό είναι, επίσης, σηµαντικό να τονιστεί.
Ο Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης είναι σηµαντικό
βήµα. Όχι παρέχω και εγκαταλείπω, αλλά µέσα σ’ αυτό υπάρχει
η προσπάθεια κοινωνικής ένταξης και ταυτόχρονα κοινωνικής
συνοχής. Όλο αυτό το πλέγµα επιχειρείται να υπηρετηθεί µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο σ’ αυτές τις συνθήκες. Γι’ αυτό και λέω
ότι η αρµόδια Υπουργός και η Κυβέρνηση επί του προκειµένου
οργανώνουν ίσως για πρώτη φορά ή εν πάση περιπτώσει τόσο
συστηµατικά όντως για πρώτη φορά ένα ενιαίο δηµόσιο σύστηµα
προνοιακών παροχών και ενισχύσεων δίπλα στο ασφαλιστικό σύστηµα, δίπλα σε όλα τα άλλα συστήµατα που έχει το ελληνικό
κράτος, τα οποία έχουν πάρα πολλές ατέλειες και πολλές αδικίες, που χρειάζεται διαρκώς να είµαστε σε εγρήγορση για να
τις αντιµετωπίζουµε.
Όµως, υπήρξε και µια κριτική από αριστερά. Η από δεξιά κριτική νοµίζω ότι έχει µείνει σε µια µίζερη κατάσταση, ότι εµείς θα
τα κάναµε καλύτερα ή ξέρετε, έχετε αυτό ή το άλλο ή εκείνο. Νοµίζω ότι δεν έχει βάθος η δεξιά κριτική. Η κριτική από αριστερά
θέτει ένα ζήτηµα. Δεν το θέτει µε πληρότητα, διότι θα µπορούσε
να το αναβαθµίσει. Εγώ θα επιχειρήσω να το κάνω, διότι νοµίζω
ότι είναι πολύ σοβαρό ζήτηµα και έτσι νοµίζω ότι το αντιµετωπίζουν και η Υπουργός και το Υπουργείο και η Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου λίγο περιθώριο χρόνου, κυρία Πρόεδρε.
Πράγµατι, δεν είναι µνηµονιακή υποχρέωση. Είναι, όµως, µια
δέσµευση στο πλαίσιο των ευρωπαικών αποφάσεων –το είπαν
και η Υπουργός και ο κ. Πετρόπουλος και ο κ. Τζαβάρας- για τον
κοινωνικό αποκλεισµό και τη φτώχεια. Αυτό, όµως, είναι µια
απειλή που δεν πέφτει από τον ουρανό. Στη σύγχρονη κοινωνία
και στον σύγχρονο νεοφιλελευθερισµό ενδεχοµένως –και ίσως
όχι ενδεχοµένως, αλλά µε βεβαιότητα- κάποιοι κύκλοι οικονοµικοί και πολιτικοί θεωρούν δεδοµένο ότι για την οικονοµική ανάπτυξη θα έχουµε και ανέργους και φτώχεια και απειλή κοινωνικού
αποκλεισµού. Άρα, θέλουµε ένα «µαξιλαράκι», για να το εξορθολογήσουµε αυτό, να µην φθάσουν οι σύγχρονες και ισχυρές καπιταλιστικές κοινωνίες στην τόσο µεγάλη ευτέλεια.
Αυτή είναι η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση και έχει και µπόλικη
σκοπιµότητα. Δώσε ελεύθερες απολύσεις στις εταιρείες, δώσε
ανεργία, για να έχουν ευελιξία και να αναπτύσσεται η επιχειρηµατικότητα, αλλά κάνε κι ένα µαξιλαράκι. Ε, όχι, η δική µας προσέγγιση δεν είναι αυτή και εδώ είναι το ζήτηµα ποια είναι
ακριβώς η αριστερή προσέγγιση σε αυτά τα πράγµατα. Η δια-
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φορά είναι ότι για τον νεοφιλελευθερισµό που εκπροσωπείται και
σ’ αυτήν την Αίθουσα και στην Ελλάδα και διεθνώς, αυτού του
είδους οι µηχανισµοί έχουν χαρακτήρα δοµικό και προοπτικής.
Για µας είναι το αντίθετο. Είναι µεταβατικοί µηχανισµοί, δεν είναι
δοµικοί µέσα σε µια παραδοχή ότι έτσι πρέπει να έρθει η ανάπτυξη. Είναι µηχανισµοί ανάγκης, γιατί δεν µπορείς να κλείσεις
τα µάτια στη φτώχεια και δεν πρέπει. Διότι δεν πρέπει να κλείσεις
τα µάτια στην κοινωνική συνοχή και στον κοινωνικό αποκλεισµό,
για να δηµιουργήσεις µέσα απ’ αυτό όρους ανάπτυξης. Γιατί η
εργασία για µας και για την Κυβέρνησή µας και για την Αριστερά,
είναι αναπτυξιακός παράγοντας και όχι µόνο ένα ζήτηµα κοινωνικής δικαιοσύνης.
Είναι, λοιπόν, ακριβώς αυτή η διαφορετική προσέγγιση που
µπορεί να δώσει υπόσταση αριστερή, προοδευτική, κοινωνική,
στον µηχανισµό και σ’ αυτά τα µέτρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Κατά τα άλλα, είναι σαν να λέµε ότι έχουµε ένα καπιταλιστικό
κράτος. Είναι γνωστό για τη µανιχαϊστική προσέγγιση δεκαετίες
ολόκληρες. Ο 20ος αιώνας βασανίστηκε απ’ αυτό. Ότι έχουµε ένα
καπιταλιστικό κράτος, ως πακέτο το διώχνουµε και βάζουµε ένα
σοσιαλιστικό κράτος. Ε, δεν είναι έτσι. Η πάλη των τάξεων είναι
µια διαρκής πραγµατικότητα και στο επίπεδο της οικονοµίας και
στο επίπεδο της πολιτικής και στο επίπεδο της φιλοσοφίας και
σε όλα τα επίπεδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό έχει και
πολλά άλλα, αλλά έχει και αυτές τις βασικές τροπολογίες. Εγώ
θα αρχίσω –τελειώνοντας- από τους όρους έκδοσης των παραχωρητηρίων που εισηγήθηκε χθες η Υπουργός Εργασίας η κυρία
Αχτσιόγλου, που είναι εξαιρετικά σηµαντική παρέµβαση µετά
από δεκαετίες. Ήµουν νιος και γέρασα µε αυτά τα παραχωρητήρια των εργατικών κατοικιών και ανοίγει ένας πολύ σοβαρός δρόµος προς αυτήν την κατεύθυνση. Φυσικά, υπάρχει και το µέγα
θέµα για το εφάπαξ της οικονοµικής ενίσχυσης.
Είπα και στην οµιλία µου στον προϋπολογισµό ότι µπορεί να
υπάρχει µια άποψη ότι αυτό το ποσό που προήλθε από την υπεραπόδοση εσόδων θα µπορούσε να κεφαλαιοποιηθεί, να αποθεµατοποιηθεί. Θα µπορούσε να επενδυθεί κάπου αλλού. Δύσκολο,
διότι αυτά πρέπει να γίνουν µέσα στο 2016, αλλά δεν είναι συνεπές για τη λογική µας για τη δέκατη τρίτη σύνταξη που είναι αναγκαίο να κρατιέται διαρκώς ανοικτός ο στόχος.
Το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης δεν µπορέσαµε να το εφαρµόσουµε, αλλά δεν το ξεχάσαµε κιόλας και δεν θα το ξεχάσουµε.
Γιατί για να βγούµε από την κρίση, εκτός από τις επενδύσεις,
εκτός από διάφορα άλλα πράγµατα πολύ σοβαρά και σηµαντικά
δεν πρέπει να ξεχνάµε την ανάγκη να αναζητούµε διαρκώς τρόπους, έστω µικρούς, µεσαίους ή µεγαλύτερους ενίσχυσης και
τόνωσης της ενεργούς εσωτερικής ζήτησης, κλειδί για την υπέρβαση της κρίσης σε όλον τον κόσµο και σε όλες τις χώρες που
πέρασαν οικονοµική κρίση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώσατε, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι συνεπής, λοιπόν, επιλογή και δεν
είναι ούτε προεκλογική, γιατί δεν είναι στο σχέδιό µας οι εκλογές, αλλά δεν είναι και µια ευκαιριακού τύπου παροχή, έτσι για
να εξευµενίσουµε κάποιον. Είναι πράξη δικαιοσύνης, πράξη συνεπής προς µια λογική που µπορούµε και προσπαθούµε διαρκώς
να …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε Δρίτσα, έχετε συµπληρώσει διπλάσιο χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κύριε Δρίτσα, εκµεταλλεύεστε…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Τζαβάρα, κυρία Πρόεδρε, πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι µίλησαν πριν από εµένα είχαν την
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ανοχή. Ευχαριστώ για την ανοχή. Δεν έχει να κάνει µε την ιδιαίτερη σχέση, έτσι κι αλλιώς…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Αν και υπήρχε λόγος εξαίρεσης, δεν το προβάλαµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος εξαίρεσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν το προβάλαµε, γιατί σας
εκτιµάµε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αντίθετα, η κυρία Πρόεδρος είναι πολύ
αυστηρή µαζί µου συνήθως.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, εννέα µαθητές και µαθήτριες και µία εκπαιδευτικός
συνοδός από το Ζάννειο Πειραµατικό Γυµνάσιο Πειραιά.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Λαζαρίδη, θα µιλήσετε αµέσως µετά από έναν ακόµη
Βουλευτή, γιατί έχει προηγηθεί και άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Πρέπει να φύγω, κυρία Πρόεδρε. Ήλπιζα ότι θα µπορούσα να µιλούσα, γιατί, όταν ήµουν επάνω, µου
είχαν πει ότι είχε έρθει η σειρά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
συνάδελφε, ανοίξτε το µικρόφωνό σας, αν θέλετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Όταν ήµουν πάνω στη διαδικασία της
ψηφοφορίας για το Προεδρείο της Επιτροπής Παραγωγής και
Εµπορίου, µε ειδοποίησαν ότι είχε έρθει η σειρά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας
φώναξα αλλά δεν ήσασταν εδώ. Μίλησε, λοιπόν, ο κ. Δανέλλης
στη θέση σας. Τώρα, λοιπόν, επειδή πρέπει να µεσολαβούν
πάντα δύο Βουλευτές µεταξύ Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων,
µίλησε ο κ. Δρίτσας, θα µιλήσει ο κ. Σιµορέλης και αµέσως µετά
εσείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να φύγω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έ, δεν
είναι θέµα. Είναι επτά λεπτά.
Κύριε Σιµορέλη, θέλετε να δώσουµε τον λόγο στον κ. Λαζαρίδη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Αλίµονο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λαζαρίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήλπιζα ότι σήµερα, εν πάση περιπτώσει, αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο αφορά την ανακούφιση,
την βοήθεια των πασχόντων συνανθρώπων µας, των πασχόντων
συµπολιτών µας, κάπου θα ευαισθητοποιούσε την Αντιπολίτευση
και θα µπορούσαµε να ψάξουµε να βρούµε κάποια κοινά σηµεία,
εν πάση περιπτώσει, ή να δούµε κάποια γόνιµη αντιπολίτευση
από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ή και της υπόλοιπης Αντιπολίτευσης.
Αντί γι’ αυτό, βλέπω ότι ανέβηκαν οι τόνοι πάρα πολύ. Ακούσαµε εδώ για τη φτώχεια. Ακούσαµε εδώ κάποιον συνάδελφο να
ρωτάει την κυρία Υπουργό, να της θυµίσει τι έλεγε πριν κ.λπ..
Εγώ δεν θα κάνω τον συνήγορο της κυρίας Υπουργού. Δεν χρειάζεται ούτε ο κύριος Υφυπουργός.
Εγώ θα ήθελα να θυµίσω σε αυτούς τους συναδέλφους τι έκαναν αυτοί. Αφού είναι να αρχίσουµε να θυµόµαστε, να θυµηθούµε τι έκαναν αυτοί, γιατί η φτώχεια και αυτά, τα οποία
προσπαθούµε τώρα να διορθώσουµε, είναι αποτέλεσµα των
δικών τους πολιτικών. Δεν είναι αποτέλεσµα αυτής της Κυβέρνησης, είναι για να θυµηθούµε τι έκαναν.
Όταν παρέδωσαν την κυβέρνηση τον Δεκέµβριο του 2014, το
1/3 των Ελλήνων είχε φτωχοποιηθεί. Από το 7%, που παρέλαβαν
το ποσοστό της ανεργίας, το πήγαν στο 27%. Δεν το πήγε αυτή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

η Κυβέρνηση. Αντιθέτως, αυτή η Κυβέρνηση µέσα σε αυτόν τον
λίγο χρόνο έχει καταφέρει και έχει βελτιώσει τα ποσοστά της
ανεργίας κ.λπ., όχι σε τέτοια ποσοστά, που να µας κάνουν να πανηγυρίζουµε, αλλά εν πάση περιπτώσει, πάει να γυρίσει τους δείκτες, πάει κάτι να αλλάξει.
Κλείσατε διακόσιες πενήντα δυο χιλιάδες επιχειρήσεις και τη
µεσαία τάξη την τσακίσατε, που πολλές φορές βγαίνετε εδώ ή
από τα κανάλια κ.λπ. και µιλάτε για µεσαία τάξη. Μα, τη µεσαία
τάξη εσείς την τσακίσατε. Η µεσαία τάξη είναι αυτά τα κλειστά
µαγαζιά που βλέπουµε έξω. Τι είναι αυτά τα κλειστά µαγαζιά; Ξέρετε, αυτή η µεσαία τάξη είναι αυτή που παραδοσιακά έδινε δουλειά στον κόσµο είτε µε επενδύσεις η ίδια είτε µε προσλήψεις
προσωπικού, γυρνούσε τα γρανάζια της µηχανής. Αυτούς τσακίσατε και βγαίνατε και τους λέγατε και αντιπαραγωγικούς, «όχι,
αυτοί είναι έµποροι», «όχι, αυτοί είναι έτσι, είναι αντιπαραγωγικοί», για να δικαιολογήσετε την εγκληµατική σας πολιτική.
Επίσης, ήθελα να θυµίσω ότι δεν είχατε πάρει κανένα κοινωνικό µέτρο. Αντιθέτως, την κοινωνική πολιτική του κράτους την
είχε αναλάβει η Εκκλησία και σίτιζε κόσµο. Μάλιστα, θυµάµαι ότι
δεν είχαν επιδείξει οι προηγούµενες κυβερνήσεις καµµία ευαισθησία και όχι µόνο δεν επιδείκνυαν ευαισθησία, αλλά στην αρχή
όταν άρχισε να γίνεται λόγος για υποσιτισµό παιδιών ή για ανθρώπους, οι οποίοι ψάχνουν στους κάδους κ.λπ., έβγαιναν κάποιοι και κατηγορούσαν τον κόσµο που τα µνηµόνευε αυτά για
δηµαγωγία. Λέει «δηµαγωγείτε». Μόνο µία µητρόπολη στην πατρίδα µας τη Θεσσαλονίκη έφτασε να σιτίζει γύρω στους οκτώ
µε οκτώµισι χιλιάδες ανθρώπους.
Ανέφερε επίσης, ένας συνάδελφος από την Aντιπολίτευση και
µνηµόνευσε τον ΕΟΠΥΥ, κ.λπ.. Τα προβλήµατα του ΕΟΠΥΥ,
όπως και µε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία, είναι αποτέλεσµα των
πολιτικών τους. Όλα τα ασφαλιστικά ταµεία, υπέστησαν πλήρη
καθίζηση, πλήρη καταστροφή µε το PSI. Είχαν προηγηθεί και κάποια άλλα πράγµατα, αλλά µε το PSI ήταν η απόλυτη καταστροφή τους. Μόνο σε ένα νοσοκοµείο στην πατρίδα µου, επάνω
στη Θεσσαλονίκη, οι οφειλές από το 2012 –το 2012 δεν κυβερνούσε αυτή η Κυβέρνηση- είχαν φτάσει στα 240 εκατοµµύρια και
κινδύνευε να κλείσει. Μιλάµε για µεγάλο νοσοκοµείο, το οποίο
είχε θετικά αποτελέσµατα. Δεν ήταν από τα νοσοκοµεία που χρειαζόταν εξυγίανση. Μιλάω για το «Παπαγεωργίου». Οι οφειλές
του «Παπαγεωργίου» ήταν 70 εκατοµµύρια. Άρα, αν κάνουµε το
λογαριασµό, έχει 170 εκατοµµύρια θετικό αποτέλεσµα. Άρα, δεν
µπορεί να το κατηγορήσει κανείς για κακή διαχείριση. Αυτή ήταν
η ευαισθησία κι οι καλοί χειρισµοί που είχατε κάνει.
Τώρα, έρχεται η παρούσα Κυβέρνηση και προσπαθεί να ανακουφίσει κάποιους συµπολίτες µας και λέει ότι υπό µορφήν 13ου
µισθού θα τους δώσει ένα ποσό τώρα. Και βγήκαν κάποιοι και λέγανε: «Μα, δεν ρωτήσατε τους εταίρους. Δεν πήρατε άδεια από
τους εταίρους. Πώς το δίνετε;» Δηλαδή, ακόµα και σ’ αυτό,
υπήρχε αντίδραση. Αντί σ’ αυτό να δουν οι εταίροι µας έξω ότι
µπορούµε να συµφωνήσουµε στο να στηρίξουµε τις ευπαθείς
οµάδες, ακόµα και σ’ αυτό βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιοι πρόθυµοι, ότι κάποιοι πάνε να στηρίξουν και κάποιοι άλλοι πάνε να
τραβήξουν το χαλί. Για τα’ όνοµα του Θεού!
Βέβαια, πάνω σ’ αυτό βλέπουµε, όταν µιλάµε για ευαισθησία,
ότι η ευαισθησία είναι σχετική. Γιατί βλέπουµε για παράδειγµα
τον Αντιπρόεδρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να δίνει δίκιο
στον Σόιµπλε και να λέει ότι ο Σόιµπλε αυτά που ζητάει δεν είναι
παράλογα και µάλιστα, κανονικά θα έπρεπε περισσότερα απ’
αυτά που ζητάει να κάνουµε. Δηλαδή, καταλαβαίνει τώρα ο ελληνικός λαός όταν τα ακούει αυτά, αν δεν ήταν αυτή η Κυβέρνηση και ήταν άλλη κυβέρνηση, το τι θα είχε υποστεί. Βέβαια,
βγαίνει και λέει και κάτι άλλο, ότι και το δάνειο 200 εκατοµµυρίων
να χαριστεί κι αυτό. Δηλαδή, αυτός θα ήταν ο τρόπος της πολιτικής, την οποία θα έκαναν. Αλλά ο ελληνικός λαός ξέρει πλέον
ο καθένας τι πρεσβεύει.
Και εν πάση περίπτωση, εδώ θα ήθελα να πω το εξής: Σε ποια
ταινία επιστηµονικής φαντασίας έχει δει κανείς το θύµα να πείθεται από τον θύτη ότι αυτός είναι ικανός, για να το σώσει; Είναι
δυνατόν αυτός ο οποίος πυροβόλησε, να πηγαίνει και να ζητάει
µετά από το θύµα του να του εµπιστευτεί την ζωή του, γιατί
αυτός θα τον σώσει; Δεν είναι δυνατόν, γιατί η κοινωνία είναι
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θύµα δικό τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα για ένα νοµοσχέδιο στο οποίο εµπεριέχονται τρεις µεγάλες νοµοθετικές
µεταρρυθµίσεις-παρεµβάσεις: Η θεσµοθέτηση και λειτουργία
του Εθνικού Μηχανισµού Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και
Συντονισµού των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής. Η
εθνική εφαρµογή του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης σ’
όλη την χώρα από τον Ιανουάριο του 2017. Και η τρίτη, που
αφορά ρυθµίσεις για τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους, οι οποίοι περιλαµβάνονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Ο σχεδιασµός, η ενηµέρωση, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση κι ο συντονισµός της συνολικής κοινωνικής πολιτικής του
κράτους για τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού σ’ όλες τις
πτυχές και τις βαθµίδες της διοίκησης συνιστούν εθνική επιταγή.
Η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας κρίνεται επιβεβληµένη,
προκειµένου να συντονιστούν αποτελεσµατικά και να συλλειτουργήσουν όλοι οι συναρµόδιοι φορείς σε κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο, να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος µέσω
των οργάνων διαβούλευσης, καθώς και να εξαλειφθούν φαινόµενα επικαλύψεων και κακοδιαχείρισης περιορισµένων κοινωνικών πόρων σε ένα εξαιρετικά κρίσιµο τοµέα πολιτικής.
Τους ανωτέρω σκοπούς επιδιώκει ο Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, η σύσταση και
λειτουργία του οποίου καθορίζονται από το παρόν σχέδιο νόµου.
Η προστασία των φτωχών αποτελεί κοινωνικό χρέος. Θεµελιώδης δε προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι και παραµένει η ενίσχυση και θωράκιση της κοινωνικής προστασίας. Προχωράµε,
δηλαδή, όπως αποδεικνύεται από τη µέχρι τώρα νοµοθετική µας
πρωτοβουλία, ενισχύοντας το κοινωνικό κοµµάτι του κρατικού
προϋπολογισµού, στηρίζοντας τις πιο ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες και όσους έχουν πληγεί περισσότερο από τη µακροχρόνια
κρίση.
Με τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισµού το
κράτος θα αποκτήσει ένα ισχυρό εργαλείο για την εξασφάλιση
της ενηµέρωσης, της διαφάνειας, της αµεσότητας, της αντικειµενικότητας του σχεδιασµού και της χρηστής διαχείρισης και κατανοµής των πόρων στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας. Οι
πολίτες θα µπορούν µε αξιοπρέπεια να θέτουν τα αιτήµατά τους
και να έχουν άµεση ανταπόκριση, χωρίς να εξαναγκάζονται να
αναζητούν ενδιάµεσους µη κρατικούς φορείς, προκειµένου να
τους παρέχονται οι υπηρεσίες και τα ωφελήµατα που δικαιούνται. Την τελευταία εξαετία το ποσοστό του πληθυσµού της
χώρας, που βρίσκεται είτε σε κίνδυνο φτώχειας ή ακραίας φτώχειας είτε σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισµού, αυξήθηκε σηµαντικά.
Οι προτεινόµενες διατάξεις του κεφαλαίου Β’ επιδιώκουν να
θέσουν ένα γενικό αλλά ορισµένο πλαίσιο επί ζητηµάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προνοιακών υπηρεσιών και επέκτασης
του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης από την πιλοτική
εφαρµογή, που είχε ως τώρα σε όλους τους δήµους της χώρας,
προκειµένου να πάψουν όσο το δυνατόν οι κοινωνικοοικονοµικοί
αποκλεισµοί των συµπολιτών µας.
Εξασφαλίσαµε από το πλεόνασµα του προϋπολογισµού 760
εκατοµµύρια ευρώ, για να χρηµατοδοτήσουµε το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης. Kαι δεν είναι µόνο για επιδόµατα αλλά και
για υπηρεσίες, όπως δωρεάν φάρµακα, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κ.λπ..
Το ΚΕΑ δεν εκλαµβάνεται µόνο ως οικονοµική ενίσχυση για
την καταπολέµηση της ακραίας φτώχειας. Εντάσσεται σε µια γενικότερη κοινωνική πολιτική κατά του κοινωνικού αποκλεισµού,
διότι συνοδεύεται από παροχές σε είδος και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, καθώς και από µέτρα προώθησης της απασχόλησης. Συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κοινωνικών
παρεµβάσεων, που εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και συγχρόνως προωθεί την κοινωνική και οικονοµική ένταξη
των ωφελούµενων.
Μεταξύ άλλων, το ΚΕΑ προβλέπεται ότι θα καλύψει πάνω από
διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, ενώ παράλληλα επανακαθορίζονται περιπτώσεις
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ωφελούµενων και προβλέπεται ότι στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό
εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα ως είκοσι πέντε ετών, που είναι
φοιτητές, ενώ περιορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων που
χαρακτηρίζονται ως µη δυνάµενοι για εργασία, µε κατάργηση
της περίπτωσης για όσους υπηρετούν τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάµεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επισπεύδω την τοποθέτηση µου, γιατί τέλειωσε ο χρόνος µου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτό το νοµοσχέδιο δηµιουργείται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα για την αντιµετώπιση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, αλλά και ένα πλέγµα
παρεµβάσεων, που βοηθούν στην κοινωνική επανένταξη και στην
εύκολη και αξιοπρεπή πρόσβαση στο προνοιακό σύστηµα. Έρχεται σε συνέχεια της νοµοθετικής µας πρωτοβουλίας, που έχει
ως στόχευση να προωθούνται και να στηρίζονται πρωτοβουλίες,
που βασίζονται στη διαµόρφωση ενός σύγχρονου και κοινωνικά
δίκαιου αναπτυξιακού προτύπου.
Όπως ανέφερε ο εισηγητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παπαχριστόπουλος στην αρµόδια επιτροπή, όλη η διάρθρωση του
νοµοσχεδίου είναι µια χειροπιαστή απόδειξη ότι η συγκεκριµένη
Κυβέρνηση νοιάζεται για τους ανθρώπους που ήταν πραγµατικά
στο περιθώριο για αρκετά χρόνια.
Στηρίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κι εµείς
ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σιµορέλης για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μου αρέσει πάντα όταν συζητάµε για το νοµοσχέδιο να ασχολούµαι µόνο µε το νοµοσχέδιο. Αυτή τη φορά όµως θα παραβιάσω τον κανόνα και θα κάνω κι εγώ έναν σχολιασµό, γιατί τις
τελευταίες µέρες –και σήµερα ακόµη- βοµβαρδιζόµαστε εδώ και
µιλάµε για υψηλά πλεονάσµατα. Θα έλεγα κι εγώ τη φράση
«κοίτα ποιοι µιλάνε». Θα τους θυµίσω µόνο ένα νούµερο. Για το
2016, η προηγούµενη κυβέρνηση είχε συµφωνήσει για 4,5%, δηλαδή 8,5 δισεκατοµµύρια επιπλέον.
Συζητάµε σήµερα για τον µηχανισµό παρακολούθησης γενικά
των κοινωνικών γεγονότων που συµβαίνουν στη χώρα µας. Μακάρι να µην υπήρχε ανάγκη, κύριε Υπουργέ, γι’ αυτόν τον µηχανισµό. Μακάρι να µην υπήρχε φτώχεια. Όµως και φτώχεια
υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει όσο θα εφαρµόζονται αυτές
οι πολιτικές λιτότητας που εφαρµόζονται σήµερα στην Ευρώπη
και ειδικά οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Υπάρχει ανάγκη γι’ αυτόν τον µηχανισµό και για ένα άλλο
πράγµα. Επιτρέψτε µου να σας πω ένα παράδειγµα και µια εµπειρία από την επαρχία, από την πόλη των Τρικάλων, όπου µέχρι
τώρα τι γινόταν; Πέρα του ότι πολλοί δεν είχαν πληροφόρηση
ποιο επίδοµα έπρεπε να πάρουν, ήταν αρκετοί κι εκείνοι που
έτρεχαν στα πολιτικά γραφεία για να τους χορηγηθεί ένα επίδοµα. Κι έρχεται αυτός ο µηχανισµός σήµερα να λύσει αυτά τα
ζητήµατα και ειδικά ζητήµατα αξιοπρέπειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που βρίσκεται
στην ηµερήσια διάταξη της σηµερινής Ολοµέλειας είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό νοµοθέτηµα. Επιτέλους, η χώρα µας θα αποκτήσει έναν εθνικό µηχανισµό για την παρακολούθηση και
αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Στόχος µας
είναι η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων να γίνει
προτεραιότητα και η κοινωνική πρόνοια να παρέχεται ορθότερα
και ταχύτερα, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.
Ο Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής,
που απασχολεί τα πρώτα άρθρα του νοµοσχεδίου αποτελεί υποχρέωση που ανέλαβε η χώρα µας σύµφωνα µε τον αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη Θεµελιωδών
Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπεται από τη
µελέτη «Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη», η οποία
έχει εγκριθεί από την Κοµισιόν και συνοψίζει τις προτεραιότητες
της ελληνικής Κυβέρνησης για την καταπολέµηση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού, φαινόµενα που δυστυχώς τα
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χρόνια των µνηµονίων αυξήθηκαν δραµατικά.
Δεν προχωράµε σε αυτόν τον νόµο γιατί αποτελεί συµβατική
υποχρέωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά ανέκαθεν έβαζαν σε προτεραιότητα τη σηµασία της εξάλειψης των κοινωνικών διακρίσεων και της φτώχειας. Η στιγµή που έρχεται αυτός ο νόµος
είναι η πιο κατάλληλη. Το ελληνικό σύστηµα κοινωνικής φροντίδας είναι ελλιπές, κατακερµατισµένο και αναποτελεσµατικό ώστε
να αντιµετωπίζει την ανθρωπιστική κρίση που βιώνουµε. Χαρακτηρίζεται από επικαλύψεις αρµοδιοτήτων µε εκατοντάδες φορείς και έλλειψη κεντρικού συντονισµού. Η κατάσταση αυτή κατά
το παρελθόν επέτρεψε σ’ έναν βαθµό να εµφανιστούν φαινόµενα
πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς που καθιστούσαν το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας αναξιόπιστο και πολιτικό εργαλείο
των εκάστοτε κυβερνόντων.
Ο Εθνικός Μηχανισµός, που δοµείται σε τρία επίπεδα, το κυβερνητικό, το περιφερειακό και το δηµοτικό, θα έχει ως πυρήνα
τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία αποκτά την
ευθύνη διαχείρισης του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης.
Μάλιστα, οι δηµοτικές κοινωνικές υπηρεσίες που στελεχώνονται
µε επτακόσιες πενήντα νέες προσλήψεις µε διαδικασίες ΑΣΕΠ
θα αποτελούν τους αµεσότερους αισθητήρες του Εθνικού Μηχανισµού. Εκεί θα απευθύνονται οι πολίτες µε τα προβλήµατα
και τα αιτήµατά τους και θα κάνουν τις ερωτήσεις τους. Τα όργανα του Εθνικού Μηχανισµού θα ενηµερώνονται και θα επικοινωνούν µέσα από πληροφοριακό σύστηµα µε τρία µητρώα: το
µητρώο οφειλοµένων, το µητρώο ιδρυµάτων και το µητρώο προγραµµάτων.
Τα πάντα θα είναι ανοιχτά και διαφανή, χωρίς περιθώρια αποκλεισµού όσων πληρούν τα κριτήρια και εισόδου όσων δεν τα
πληρούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη σύσταση και τη λειτουργία
του Εθνικού Μηχανισµού το ελληνικό κράτος θα αποκτήσει ένα
ισχυρό εργαλείο για την κοινωνική προστασία των πολιτών και
είναι χρέος µας να το στηρίξουµε. Η οργανωτική αναβάθµιση της
κοινωνικής πρόνοιας που προβλέπει το παρόν νοµοσχέδιο σε
συνδυασµό µε το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, που την περασµένη εβδοµάδα στην ψήφιση του προϋπολογισµού εγκρίναµε 720 εκατοµµύρια ευρώ για πάνω από διακόσιες χιλιάδες
νοικοκυριά, που ζουν στο επίπεδο φτώχειας, αποτελούν σηµαντικά βήµατα για την αναχαίτιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Επιπλέον, να σηµειώσουµε ότι το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης δεν αποτελεί απλώς οικονοµική ενίσχυση για την καταπολέµηση της ακραίας φτώχειας, αλλά συνοδεύεται από
παροχές σε είδος και σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και
από µέτρα προώθησης της απασχόλησης. Μάλιστα το 10% των
ωφελούµενων από το ΚΕΑ θα βρίσκουν δουλειά µε το πρόγραµµα του ΟΑΕΔ και του χαρτοφυλακίου απασχόλησης σε µια
προσπάθεια να χτυπήσουµε τη µάστιγα της ανεργίας.
Τέλος, θα ήθελα να πω στους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, που πολλές φορές λοιδορούν τις προσπάθειές µας και τις
υποβαθµίζουν στον δηµόσιο διάλογο, ότι προσπαθούµε να συµµαζέψουµε ένα κράτος που µε τις αλόγιστες και σκανδαλώδεις
πολιτικές σας το φέρατε στο χείλος της καταστροφής. Προσπαθούµε να κατευνάσουµε την ανθρωπιστική κρίση που είναι προϊόν της νεοφιλελεύθερης λιτότητας που δικοί σας οµοϊδεάτες
επιβάλλουν στην Ευρώπη. Σε αυτή την προσπάθεια µην βάζετε
εµπόδια, γιατί ο ελληνικός λαός και βλέπει και κρίνει.
Το κοινωνικό εισόδηµα είναι το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε και να βοηθήσουµε τους συµπολίτες µας που υπέφεραν
και υποφέρουν στα χρόνια των µνηµονίων. Το ίδιο ισχύει και για
τη δέκατη τρίτη σύνταξη, που θα µοιραστεί φέτος από το πλεόνασµα. Το µέγιστο θα ήταν να πετύχουµε την απεµπλοκή από την
επιτροπεία και τα µνηµόνια και µια Ελλάδα µε ανάπτυξη, δηµοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται
η πολιτική µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και για την ακρίβεια του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Σεβαστάκης για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Σε αντίθεση µε τον κ. Δρίτσα,
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εγώ θα είµαι συντοµότερος, θα είµαι ανάστροφα ακριβής.
Η µικρή κοινοβουλευτική µου εµπειρία και η εµπλοκή µου µε
τα δηµόσια πράγµατα µε έχει οδηγήσει στο να καταλάβω ότι το
προνοιακό κοµµάτι ήταν διασκορπισµένο σε µικρές παροχές, κυρίως ευνοιοκρατικές ή παροχές που γίνονταν υπό την πίεση διάφορων οµάδων διάσπαρτων, ασύντακτων, ανορθολογικών. Το
δεύτερο στοιχείο ήταν η αδυναµία αξιόπιστου αρχείου που να
δηµιουργεί και να καταγράφει τα προφίλ των δικαιούχων.
Με αυτήν την έννοια ένα µεγάλο µέρος της όσο περνούσαν τα
χρόνια και περισσότερο αναγκαίας προνοιακής ύλης σκορπίζονταν. Δεν υπήρχε, δηλαδή, οργανωµένη διασπορά, αλλά σκόρπισµα.
Ένα δεύτερο στοιχείο που είχα εντοπίσει είναι ότι οι διάφοροι
µηχανισµοί, οι οποίοι διαχειρίζονταν το προνοιακό σκέλος της οικονοµίας, ήταν µηχανισµοί που δηµιουργούσαν και µια µικρή
εξουσία απέναντι στους επιδοτούµενους. Είχαν µια σχέση ισχύος
και στήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια µακρές καριέρες και φτιάχτηκαν και πολιτικά προφίλ γύρω από την έννοια της φιλανθρωπίας ή της στρεβλής εκδοχής της που είναι η ελεηµοσύνη.
Νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο αποπειράται να οργανώσει µε πιο
ορθολογικό τρόπο και κυρίως να εξυγιάνει την ίδια την έννοια
της παροχής. Είναι µια αµυντική επιλογή η παροχή. Κανονικά
πρέπει να κερδίζεις το ψωµί σου, αλλά υπό τους όρους µιας οικονοµικής κρίσης δοµικού χαρακτήρα όπως είναι η σηµερινή η
προνοιακή δράση έχει πολύ µεγάλη σηµασία.
Γιατί δεν πρέπει απλώς να κερδίσεις την οικονοµική ανάπτυξη,
αλλά πρέπει να το κάνεις µε όρους κοινωνικής σταθεροποίησης
και κοινωνικής ενότητας. Η µια πτυχή της πολιτικής της Κυβέρνησης είναι αυτή: Το προνοιακό κοµµάτι να αποτελεί οργανικό
κοµµάτι της οικονοµίας, όχι το παρεµπίπτον και το επίθεµα στην
οικονοµική κανονικότητα, αλλά όσο µπορεί το εντάσσει σαν οργανικό κοµµάτι της οικονοµίας. Με αυτή την έννοια, η ενοποίηση
είναι ένα πολύ σηµαντικό διάβηµα, µια πολύ σηµαντική απόπειρα.
Το δεύτερο στοιχείο είναι οι τρόποι εφαρµογής. Πολλοί έχουν
επιφυλαχθεί για τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί αυτό να ενσωµατωθεί στη διοικητική πραγµατικότητα, στην αυτοδιοικητική
πραγµατικότητα, στους διάφορους µηχανισµούς που ελέγχουν
και µεσολαβούν ανάµεσα στην κεντρική κυβέρνηση και στην
πραγµατικότητα, πώς µπορεί αυτό να εκλαϊκευτεί µε έναν υγιή
τρόπο.
Είναι ένα στοίχηµα, ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνει εµπράγµατη η προνοιακή πολιτική. Εντούτοις, νοµίζω ότι αυτό δεν µειώνει τη σηµασία του νοµοσχεδίου.
Ένα άλλο στοιχείο, που θα ήθελα να υπογραµµίσω, είναι ότι η
κρίση είναι ένας άτυπος µηχανισµός παραγωγής κέρδους. Δεν
είναι το ατύχηµα. Η κρίση είναι δοµικό, συστηµικό στοιχείο παραγωγής κέρδους. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, η έκπτωση των
ανθρώπων, το να πεταχτούν οι άνθρωποι έξω από την κανονικότητα, στο πουθενά, να έχουν απόλυτη ανάγκη στήριξης γιατί δεν
µπορούν να βγάλουν το ψωµί τους, δεν είναι ένα παρεµπίπτον
στοιχείο, αλλά ένα οργανικό, συστηµικό στοιχείο. Εποµένως, η
κάλυψή του δεν είναι απλώς ένα περίσσευµα συναισθηµατικό
µιας κοινωνίας, ούτε απλώς µια πολιτιστική επιλογή. Νοµίζω ότι
είναι µια επιλογή ενός γενικού ανθρωποκεντρικού εξορθολογισµού, δηλαδή, να ξαναβρεί η κοινωνία ορισµένα µέτρα µε τα
οποία ο ένας συµπράττει, συνυπάρχει µε τον άλλον. Σε αυτή τη
βάση θα τοποθετούσα την πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης, δηλαδή, να επιλέξει πολιτιστικά το περίσσευµα, ακριβώς γιατί οικονοµικά έχουµε ένα δοµικό έλλειµµα.
Με αυτές τις σκέψεις, θα έλεγα ότι πρέπει να ενισχυθεί όχι η
ψήφιση ή η έγκριση –που ευτυχώς είναι πολύ ευρεία, εάν κρίνω
από τις τοποθετήσεις των κοµµάτων- αλλά κυρίως η οργανωµένη
εφαρµογή, η αξιοπιστία της εφαρµογής. Πάρα πολύ συχνά
έχουµε ένα αντιφατικό αρχείο, δηλαδή, άνθρωποι αρχειοθετούνται ως δικαιούχοι, ενώ δεν είναι δικαιούχοι, ενώ υπάρχουν και
επικαλύψεις και αυτό παράγει µια µεγάλη σπατάλη, όχι πόρων,
αλλά κυρίως κατηγοριοποιεί και αιχµαλωτίζει τους ανθρώπους
σε µια αίσθηση ένδειας ή αδικία.
Στην περασµένη κοινοβουλευτική περίοδο, όταν µέµφονταν
πολλοί την Υπουργό για το ότι το επίδοµα ενοικίου, η ενίσχυση
της ΔΕΗ, δηλαδή οι διάφορες επιδοµατικές πολιτικές, δεν είχαν
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ενότητα, στην πραγµατικότητα απέκρυπταν το γεγονός ότι είναι
η ίδια έννοια προϊόν µιας µακρόχρονης συναλλαγής ή κυρίως
µιας χαµηλού επιπέδου διαχείρισης της πολιτικής ισχύος και του
οικονοµικού περισσεύµατος. Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτή η πολιτική
επιλογή της Κυβέρνησης και θα τύχει της στήριξης και κυρίως
θα τύχει της εφαρµογής.
Με αυτές τις σκέψεις, στηρίζοντας την ψήφιση του νοµοσχεδίου, βρίσκω και ορισµένα µέτρα που µας ξανασυνδέουν σαν πολιτική κοινότητα µε το αυτονόητο, δηλαδή την ανθρωπιά και την
απολεσθείσα οικονοµική λογική από τις πολιτικές που εφαρµόζονται ευρύτερα στην Ευρώπη τα τελευταία πολλά χρόνια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο, θέλετε να µιλήσετε τώρα; Αφού έχετε µιλήσει, όµως,
τι θέλετε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν επείγοµαι, αλλά
ζητώ τον λόγο κατά το άρθρο 97 παράγραφος 4 του Κανονισµού
για µια τοποθέτηση µισού λεπτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Καλά,
εντάξει, κάποια στιγµή θα σας δώσω τον λόγο. Μπερδεύτηκα,
νόµιζα ότι δεν έχετε µιλήσει.
Ορίστε, κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το σχέδιο νόµου που συζητάµε αποτελεί µια ένδειξη ότι ακόµη και σε περίοδο οικονοµικής
επιτήρησης, επιτροπείας, ακόµη και σε πολύ αντίξοες συνθήκες
για την εθνική οικονοµία, µια κυβέρνηση που σκοπεύει να ιεραρχήσει τις προτεραιότητές της µπορεί να το κάνει.
Κύριε Τζαβάρα, δεν είναι φιλοξενούµενη αυτή η Κυβέρνηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κάνετε λάθος. Δεν είπαµε αυτό
το πράγµα. Είπαµε «στην Αίθουσα αυτή».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτε, βέβαια και το πολιτικό
σύστηµα που κυβερνούσε, η εναλλαγή ΝΔ-ΠΑΣΟΚ αποτελούν
τους φιλοξενούντες για τις πολιτικές δυνάµεις που θέλουν να
συµβάλλουν στην ανασυγκρότηση αυτής της χώρας.
Αυτή η Κυβέρνηση προέκυψε στην πιο δύσκολη ιστορική περίοδο µιας υπερχρεωµένης χώρας µε τεράστιες δυνατότητες,
καθώς ο λαός, οι αποκάτω δεν µπορούσαν πια να ανεχθούν να
κυβερνώνται µε τον ίδιο τρόπο, µε ένα διαπλεκόµενο νεοφιλελεύθερο σύστηµα εξουσίας, που αντί να αντιµετωπίσει τα απίθανα ελλείµµατα, οδήγησε σε εµβάθυνση του χρέους, σε
εσωτερική υποτίµηση, σε έκρηξη της ανεργίας, σε χιλιάδες ανθρώπινα δράµατα, σε ανθρωπιστική κρίση.
Θα πω, όµως, ότι χαιρόµαστε ειλικρινά που οι βασικές αρχές
και οι διατάξεις του σχεδίου νόµου συναντούν ευρύτερη αποδοχή, παρά τις ενστάσεις για τα κριτήρια απόδοσης του πρωτογενούς πλεονάσµατος του 2016 στους συνταξιούχους των κάτω
από 850 ευρώ, καθώς και για τον ΕΦΚΑ ή και για επιµέρους διατάξεις.
Χαιρόµαστε για την ευρύτερη αποδοχή της δηµιουργίας του
Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης, Συνοχής, για τη συγκρότηση δεκατριών περιφερειακών παρατηρητηρίων και υπηρεσιών
κοινωνικής µέριµνας, για την ίδρυση διακοσίων πενήντα τεσσάρων Κέντρων Κοινότητας στους δήµους µε επτακόσιες πενήντα
νέες προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ, που θα λειτουργούν ως αισθητήρες του µηχανισµού και θα υπηρετούν πολίτες για όλα τα κοινωνικά ζητήµατά τους, καθώς θα ενηµερώνονται από τα τρία
ηλεκτρονικά µητρώα του Γεωπληροφοριακού Συστήµατος και θα
ενηµερώνουν για όλα τα προγράµµατα ως υπηρεσία µιας στάσης, που ζήτησε ο κ. Σαλµάς.
Χαιρόµαστε για τη συµφωνία επέκτασης του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα και για τις δυνατότητες,
που δίνει για συµµετοχή των δικαιούχων στη δωρεάν φαρµακευτική αγωγή τους, αλλά και σε άλλα προγράµµατα -σχολικά γεύµατα, αξιοποίηση ΤΕΒΑ, στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης,
πολιτικές για το παιδί- µε καθιέρωση ηλεκτρονικής πλατφόρµας
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για όλα τα επιδόµατα και µε ορίζοντα τη δηµιουργία Ενιαίου Εθνικού Συστήµατος Πρόνοιας, Αλληλεγγύης.
Αυτή η ευρύτερη αποδοχή µάς επιτρέπει να ελπίζουµε σε συνεννοήσεις και για άλλα ζητήµατα πάρα πολύ σοβαρά, για το Κυπριακό, για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για τα
ζητήµατα που αφορούν το προσφυγικό, για όσα προκαλούν τη
σύγκρουσή µας µε παράλογες απαιτήσεις είτε από τους δανειστές είτε από άλλους, οι οποίοι νοµίζουν ότι µπορούν αυτοί να
κουµαντάρουν την ευρωπαϊκή οικογένεια στα µεγάλα ζητήµατα
που είναι µπροστά στο δικό της µέλλον και στο µέλλον των λαών
που υπηρετεί.
Η ευρύτερη αυτή αποδοχή µας επιτρέπει να ελπίζουµε σε συνεννόηση για όσα αποτελούν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,
τα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα, για τα οποία µας µιλούν,
βέβαια, όταν έρχονται εδώ στην Αθήνα οι υπεύθυνοι για τις ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων,
όπως ο Τόµας Χάντελ, πρόεδρος της επιτροπής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και αντίστοιχοι επίτροποι –Σερβιόζ, Σβαρτς- της
Κοµισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.
Είναι αυτονόητο, όµως, ότι για να υπάρξει στην Ελλάδα πολιτική κοινωνικής συνοχής, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας, ουσιαστική µείωση της φτώχειας, όπως ζήτησε ο κ. Σαλµάς, πρέπει
να υπάρχει µία σειρά προϋποθέσεων:
Πρώτον, πρέπει να ανακάµψει η εθνική οικονοµία, να προχωρήσει η δεύτερη θετική αξιολόγηση της τρίτης σύµβασης, να
µπούµε στην ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, να προχωρήσουν οι προωθητικές µεταρρυθµίσεις,
που κάνουµε στη δηµόσια διοίκηση και στο κράτος, η είσπραξη
εσόδων από το πλαστικό χρήµα, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές,
το λαθρεµπόριο –νοµοθετούµε αυτήν την περίοδο-, η αποκάλυψη αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Δεύτερον, να προχωρήσουν όλες οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις, που θα επιτρέψουν ανάπτυξη 2,7% µέσα στο 2017, οι πολιτικές ενίσχυσης νεοφυούς υγιούς επιχειρηµατικότητας, της
ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της καινοτοµίας, τα νέα
προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, του νέου αναπτυξιακού νόµου,
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων, τα ταµεία
συµµετοχών επιχειρηµατικότητας, το νέο πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και πολλά άλλα.
Τρίτον, να µην δεχθούµε τη µείωση του αφορολόγητου και την
κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, τον διπλασιασµό των οµαδικών απολύσεων, να προωθήσουµε την αναγκαιότητα θεσµοθέτησης της ελευθερίας των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων και, κορυφαίο ζήτηµα, να µην δεχθούµε παράλογες απαιτήσεις για δεκαετία πρωτογενών πλεονασµάτων
3,5%, καθώς όλοι επισηµαίνουν ότι δεν βγαίνουν.
Οι αναφορές για τροπολογίες πελατειακού χαρακτήρα, οι
οποίες δεν ήρθαν ακόµη, νοµίζω ότι δεν µπορούν να συµβαδίζουν µε τις ευαισθησίες της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας.
Έχουµε δείξει δείγµατα γραφής και νοµίζω ότι όταν µας πείτε
τεκµηριωµένα το ποιες αποτελούν πελατειακές παρεµβάσεις, να
το κάνετε και να το συζητήσουµε εδώ στη Βουλή.
Κλείνοντας, επειδή, κύριε Τζαβάρα, αναρωτηθήκατε αν αλλάζει ο κόσµος, σας λέω ότι αλλάζει ο κόσµος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μακάρι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλάζει ο κόσµος αν…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Πρέπει να αλλάξετε και εσείς
µαζί του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλάζει ο κόσµος, αν αλλάξουµε τους συσχετισµούς ανάµεσα σε εκείνους που στηρίζουν
το κεφαλαιοκρατικό δικαίωµα του πλουτισµού και σε εκείνους
που θέλουν µια κοινωνία ανθρώπινης χειραφέτησης, χωρίς εκµετάλλευση και αλλοτρίωση, µια κοινωνία ελεύθερων και ίσων
παραγωγών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
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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, πενήντα µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από 2ο Γυµνάσιο Άργους.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Θεωνάς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Ευχαριστώ, συναδέλφισσα Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι πολύ σύντοµος.
Ο Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής –πρέπει να τα τονίζουµε αυτά τα στοιχεία, γιατί είναι και
χαρακτηριστικά- στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην αξιοποίηση και εφαρµογή της ψηφιακής τεχνολογίας και προωθεί την
ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Έχω την αίσθηση -εγώ τουλάχιστον- ότι η Υπουργός κ. Θεανώ
Φωτίου µάς έδωσε τόσα στοιχεία και περιγραφές, που νοµίζω ότι
µας έπεισε σχεδόν όλους για το πού αποσκοπεί αυτός ο Εθνικός
Μηχανισµός, τι αξιοποιεί σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και τα
µέσα που αξιοποιεί. Και νοµίζω ότι άµα θέλει κανείς να πειστεί,
τα επιχειρήµατα που χρησιµοποίησε η συναδέλφισσα Υπουργός
δίνουν τη δυνατότητα να πεισθούµε, αρκεί να έχουµε καλή πίστη.
Δεν θα κάνω περισσότερες παρατηρήσεις πάνω στο περιεχόµενο του νόµου, το οποίο δίνει πολλές δυνατότητες για να αναπτυχθούν πολιτικές που θα εξυπηρετήσουν και τα συµφέροντα
των πλατιών λαϊκών στρωµάτων και αυτών που γνωρίζουν τα περισσότερα προβλήµατα, αλλά θα ήθελα να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις που έχουν σχέση µε θέµατα τα οποία τέθηκαν στη
σηµερινή συζήτηση.
Θα ήθελα να πω ότι ένα βασικό θέµα που είχα θέσει και στη
συζήτηση στην επιτροπή δεν περιλαµβάνεται στις νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, που υπέβαλαν και η συνάδελφος Φωτίου και ο συνάδελφος Τάσος Πετρόπουλος και νοµίζω ότι είναι κρίµα που δεν
περιλαµβάνεται.
Η απόσυρση του άρθρου 23 του σχεδίου νόµου που συζητάµε
θα είναι µια λογική πράξη, αλλά και έκφραση του σεβασµού από
τη µεριά µας στους ανθρώπους, που εργάζονται σε συνθήκες
επαγγελµατικού κινδύνου, επαγγελµατικής νόσου και χαµηλού
προσδόκιµου ζωής.
Συγκεκριµένα εννοώ ότι η διάταξη του άρθρου 23…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε
Θεωνά, το κάναµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Το κάνατε; Το αφαιρέσατε; Δεν το είδα
εγώ να αφαιρείται.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Το έχουµε
δώσει σε νοµοτεχνική βελτίωση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Διάβασα τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Μακάρι! Ευχαριστώ πολύ, αν το κάνατε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Από χθες
το έχω πει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Αφορά κυρίως στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Νοµίζω ότι όλοι θα
συµφωνήσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Συµφωνούµε κι εµείς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Και θέλω να χειροκροτήσω την άµεση ανταπόκρισή σας, γιατί είναι σωστή και σηµαντική.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Βεβαίως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Δεύτερο θέµα που θέλω να σηµειώσω,
συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι το εξής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το ξέρει καλά το παιχνίδι!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Άµα είναι παιχνίδι, Χρήστο, εντάξει. Εγώ
νοµίζω ότι πάµε παρακάτω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το ξέρεις καλά. Από εχθές το είπε ο
Υπουργός και σήµερα το αναφέρεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ε, δεν
το άκουσε, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Πάµε παρακάτω. Εγώ θέλω να σηµειώσω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το εξής που µπήκε εδώ στη συζήτηση.
Καταγγέλθηκε ότι το ΙΚΑ χρωστάει και δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τον ΕΟΠΥΥ. Θέλω να σας πω ότι αυτό δεν
είναι ακριβές. Απ’ ό,τι εγώ τουλάχιστον ξέρω, από τον Φεβρουάριο του 2015 που βρέθηκα στη διοίκηση του ΙΚΑ, πάντα γίνονταν
συσκέψεις στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και συζητιόταν και το θέµα τού πώς τα ταµεία ανταποκρίνονταν
στην απόδοση προς τον ΕΟΠΥΥ των εισφορών που είχαν εισπράξει για τους κλάδους υγείας. Και θα µου επιτρέψετε να πω σε
λίγο και µια γνώµη γι’ αυτό.
Εν πάση περιπτώσει, το ΙΚΑ ήταν πάντα ο πρώτος οργανισµός
που ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις του. Δεν ξέρω αν υπάρχει
τίποτε άλλο απέναντι στο ΙΚΑ, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Το
ΙΚΑ θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης και νοµίζω ότι πρέπει να είµαστε όλοι απέναντι στο
ΙΚΑ προσεκτικοί αλλά και συνετοί στις παρατηρήσεις µας, για να
βοηθήσουµε να βελτιωθεί, όσο γίνεται καλύτερα, η δραστηριότητα, που πρέπει να έχει ο ενιαίος φορέας, ο οποίος θα κληθεί
να υπηρετήσει και να λύσει µεγάλα προβλήµατα που απασχολούν τους συνταξιούχους και θα συµβάλλει αποφασιστικά στην
καταπολέµηση της φτώχειας.
Με αυτή την ευκαιρία, θέλω να εκφράσω µια γνώµη που µε βασανίζει για χρόνια. Η κατάργηση των κλάδων υγείας των ταµείων
ήταν πολύ µεγάλο λάθος, όταν έγινε. Δεν πάω να κάνω τώρα
ιστορική αναδροµή και δεν αναφέρω ονόµατα. Πάντως, η κατάργηση των κλάδων υγείας ήταν λάθος τη στιγµή που το ΙΚΑ είχε
ολοκληρωµένο φορέα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας σε όλη
την Ελλάδα. Διότι σε εκατόν πενήντα πόλεις όπου στεγάζονταν
τα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ, υπήρχε ένα κοµµάτι διοικητικών
υπηρεσιών του υποκαταστήµατος που αφορούσε τους ασφαλισµένους, τα µητρώα κ.λπ. και το δεύτερο ήµισυ ήταν ιατρεία, µε
γιατρούς του ΙΚΑ.
Τώρα, βέβαια, το ΙΚΑ δεν έχει γιατρούς, γιατί από τότε που καταργήθηκαν οι κλάδοι υγείας δεν υπάρχουν γιατροί στα ασφαλιστικά ταµεία. Τότε, τα ιατρεία του ΙΚΑ εξυπηρετούσαν όχι µόνο
τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ, αλλά όλους τους πολίτες στη συγκεκριµένη περιοχή που ήταν το υποκατάστηµα, είτε ήθελαν να
τους γράψουν µία συνταγή, είτε ήθελαν να τους εξετάσει ένας
γιατρός να δουν αν είχαν έναν πυρετό ποια είναι η αιτία του ή να
τους παραπέµψουν σε νοσοκοµείο, αν χρειάζονταν ευρύτερη περίθαλψη. Όλα αυτά τα ιατρεία ήταν ο φορέας πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας σε λειτουργία. Τα καταργήσαµε και τώρα ψάχνουµε να φτιάξουµε ξανά φορέα πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας.
Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το βγάλουµε ως ένα συµπέρασµα
και να δούµε πώς θα συνεχίσουµε στην πορεία. Εγώ θεωρώ, πάντως, ότι το ΙΚΑ είναι ο µεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισµός
της χώρας και πρέπει να έχει τη συµπάθειά µας, γιατί λειτουργεί
και προσφέρει υπηρεσίες σε όλους τους εργαζοµένους, αλλά
και σε όλους τους ασφαλισµένους και τους ανασφάλιστους της
χώρας µας. Αυτό θα ήθελα περισσότερο να θέσω υπ’ όψιν σας.
Υπάρχουν αρκετά θέµατα στα οποία θα µπορούσαµε να συνεννοηθούµε. Με όλον τον σεβασµό στον κ. Τζαβάρα, θα ήθελα
να του πω ότι µας αδίκησε λιγάκι σαν φορέα.
Μιλήσατε για τη φτώχεια, κύριε Τζαβάρα και πολύ καλά κάνατε, γιατί όλους πρέπει να µας απασχολεί το ζήτηµα της φτώχειας και πρέπει να παλεύουµε για την υπέρβασή της, για το
ξεπέρασµά της. Όµως, µας είπατε περίπου ότι κάναµε ένα φιλοδώρηµα τώρα µε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Δεν είναι
έτσι όµως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εγώ είπα ότι τη φτώχεια πρέπει
να την καταπολεµάµε. Αυτά είναι απόψεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Δεν σας χρεώνω εσάς, αλλά χρεώνω τη
Νέα Δηµοκρατία ότι µε την «Πράξη 6» του υπουργικού συµβουλίου µετέτρεψε σε φιλοδωρήµατα το δώρο Χριστουγέννων, το
δώρο Πάσχα, το επίδοµα κανονικής άδειας, τον κατώτερο µισθό
και την κατώτερη σύνταξη.
Αυτά πρέπει να τα αποκαταστήσουµε. Θεωρώ ότι κι εµείς
έχουµε ευθύνη, γιατί µέχρι τώρα δεν έχουν αποκατασταθεί.
Έπρεπε να έχουν αποκατασταθεί και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο,
παρακαλώ, βάσει του άρθρου 97 του Κανονισµού που οργανώνει
την κατ’ αρχήν συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν λέει
αυτό το άρθρο 97. Μιλήστε τώρα για τρία λεπτά, για να τελειώνουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με πηγαίνετε στο άρθρο 97, παράγραφος 5. Εγώ ήθελα να µιλήσω µε το άρθρο 97, παράγραφος
4, αλλά δεν έχει σηµασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ούτε το
άρθρο 4 ούτε το άρθρο 5. Τίποτα δεν ισχύει. Θέλετε διαρκώς να
παρεµβαίνετε. Θα βρίσκουµε έναν τρόπο να δείχνουµε µία
ανοχή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είστε πολύ καλή, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Εδώ και πάρα πολλή ώρα έχει κατατεθεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία από τον κ. Βρούτση, αλλά και από τον κ. Θεοχάρη, ένα
χωρίο από το «Compliance Report» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στις 9 Ιουνίου 2016, κυρία και κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε το
οποίο η Κυβέρνηση έχει συµφωνήσει για δέκα χρόνια πρωτογενή
πλεονάσµατα 3,5%. Πριν από λίγο δε, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
µία δήλωση του κ. Ρέγκλινγκ ότι ο ESM «παγώνει» ό,τι έχει αποφασιστεί σχετικά µε το δηµόσιο χρέος έως ότου ξεκαθαριστεί,
κριθεί, αξιολογηθεί αν αυτό για το οποίο είµαστε σήµερα εδώ –
διότι υπάρχει τροπολογία στο σχέδιο νόµου, που ρυθµίζει τα ζητήµατα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για το εφάπαξ
επίδοµα- είναι ή δεν είναι συµβατό µε το πρόγραµµα. Αλλιώς, ό,τι
συµφωνήθηκε στο Eurogroup δεν ισχύει.
Δεν είστε εδώ, βέβαια, ως Υπουργοί Οικονοµικών, αλλά από
το δικό σας Υπουργείο. Όµως, είστε µέλη της Κυβέρνησης.
Μπορεί να µην είστε, κύριε Πετρόπουλε, µέλος του υπουργικού
συµβουλίου, αλλά είστε µέλος της Κυβέρνησης. Η κυρία Φωτίου
είναι µέρος του υπουργικού συµβουλίου. Είστε υποχρεωµένοι να
πάρετε τον λόγο και να µας πείτε και για τα δύο, διότι για µας και
για ό,τι συζητείται εκτός Αιθούσης υπάρχει η αίσθηση ότι κοροϊδεύετε τον κόσµο.
Μπορεί να κοροϊδεύετε τον δικό σας κόσµο -η κ. Χριστοφιλοπούλου, κυρία Πρόεδρε, έχει δηλώσει ότι εµείς θα ψηφίσουµε
την τροπολογία αυτή για το εφάπαξ επίδοµα-, αλλά κοροϊδεύετε
και εµάς! Βάζετε τη Βουλή να ψηφίσει και θα την καλέσετε αύριο
να ξεψηφίσει; Ρεζιλεύεστε εσείς, θα ρεζιλέψετε και εµάς; Μαθαίνω ότι και τα άλλα κόµµατα της αντιπολίτευσης είναι στην ίδια
γραµµή.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είσαστε εκπρόσωπος των δανειστών;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να τελειώσω, κυρία Υπουργέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ψυχραιµία! Θα απαντηθεί το αίτηµά σας. Περιµένετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πρέπει να διευκρινίσει η Κυβέρνηση
πριν τις ψηφοφορίες και επί της αρχής –και όχι εδώ πέρα να κάθονται οι Υπουργοί και να µη µιλάνε-, τι είναι αυτά τα δύο θέµατα:
Και το ζήτηµα, που αφορά την τροπολογία σας σχετικά µε το
εφάπαξ επίδοµα, αλλά και εάν έχετε ή δεν έχετε συµφωνήσει για
δέκα χρόνια πρωτογενή πλεονάσµατα, µετά το 2018, 3,5% του
ΑΕΠ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τα είπε ο κ.
Βρούτσης. Επανάληψη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θέλετε
να πείτε κάτι, κυρία Υπουργέ;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, θα µιλήσω όταν έρθει η ώρα. Θα απαντήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεχίζουµε. Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Καΐσας για επτά λεπτά. Μετά είναι
ο κ. Γεωργιάδης.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λιγότερο θα
µιλήσω, γιατί τα περισσότερα έχουν λεχθεί για το νοµοσχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο άργησε να έρθει. Άργησε πάνω από σαράντα χρόνια. Νοµίζω ότι η καθυστέρηση αυτή δεν είναι τυχαία: Δεν ήταν
γιατί οι προηγούµενες κυβερνήσεις δεν µπορούσαν να κάνουν
αυτόν τον µηχανισµό σε εθνικό επίπεδο, δεν είναι γιατί δεν είχαν
τις γνώσεις. Η καθυστέρηση ήταν αυτό που έδινε τη δυνατότητα
στο πολιτικό σύστηµα να εκµεταλλεύεται και τη φτώχεια και την
ανεργία και την εξαθλίωση και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι
βρίσκονταν σε δύσκολη θέση.
Έφτασε το 2012 να προχωρήσει αυτή η υποχρέωση και στις
31-12-2016 να είναι η τελευταία ηµεροµηνία για να γίνει νόµος,
να γίνει ο µηχανισµός αυτός. Και τώρα ακούµε φωνές να µας ρωτάνε γιατί το φέρνουµε µε τη διαδικασία του επείγοντος, τι κάναµε τόσο καιρό. Λίγη αυτοκριτική νοµίζω ότι δεν βλάπτει.
Το 2012, το 2013, το 2014 έκαναν κάποιες προετοιµασίες,
αλλά νοµοσχέδιο δεν ήρθε στη Βουλή, νόµος δεν έγινε. Έχουµε
14 του Δεκέµβρη. Γιατί το ψηφίζουµε µε τη διαδικασία του επείγοντος; Στις 31 Δεκεµβρίου είναι η τελευταία ηµεροµηνία.
Ποια είναι, όµως, η κατάσταση σήµερα στον χώρο αυτό; Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση και σύµφωνα µε τα στοιχεία, δεκαεπτά φορείς δίνουν επιδόµατα. Μερικοί από τους φορείς δεν
είναι γνωστοί κιόλας. Πόσα επιδόµατα; Εκατόν είκοσι πέντε αναφέρονται και δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας που µπορεί να τα
αναφέρει ένα-ένα, να τα έχει δηλαδή καταγεγραµµένα. Με άλλα
λόγια, δεν ξέρει κανένας ποιος παίρνει επίδοµα, πόσο παίρνει,
αν παίρνει ένα επίδοµα, αν παίρνει δύο επιδόµατα, αν το δικαιούται, αν δεν το δικαιούται κ.λπ..
Δεν είναι τυχαία αυτή η κατάσταση. Δεν δηµιουργήθηκε γιατί
έγιναν σεισµοί, λιµοί και καταποντισµοί. Είναι σκόπιµη. Γιατί;
Επειδή έτσι δηµιουργούνταν οι πελατειακές σχέσεις, αυτές οι πελατειακές σχέσεις που καταρράκωναν την αξιοπρέπεια των συνανθρώπων µας, αυτές οι πελατειακές σχέσεις που διαιωνίζονται
ακόµα και τώρα και φτάνουν και στα δικά µας τα βουλευτικά γραφεία και σήµερα ακόµα να µας λένε: «Μα, ένα βοήθηµα δεν µπορείς να βγάλεις; Οι προηγούµενοι το έβγαζαν. Εσύ γιατί δεν
µπορείς; Αν πάω σε άλλον, ξέρω ότι θα το βγάλω. Όµως, εγώ
εσένα ψήφισα». Αυτή είναι η κατάσταση. Τουλάχιστον εγώ την
έχω συναντήσει. Είναι η πρώτη φορά που εκλέγοµαι Βουλευτής
-δηλαδή το 2015-, αλλά έρχονται στο βουλευτικό µου γραφείο.
Και αυτά ακριβώς που σας λέω δεν είναι λόγια δικά µου, αλλά
ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται, βέβαια, σε άθλια οικονοµική κατάσταση και φτάνουν σε αυτό το σηµείο. Νοµίζω ότι µε αυτήν
την κατάσταση είναι εµφανής η καταρράκωση της αξιοπρέπειας
κάθε ανθρώπου.
Με το νοµοσχέδιο κάνουµε έναν κεντρικό µηχανισµό ο οποίος
προχωρά στις δεκατρείς περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια φροντίζει
για τους δήµους για τους οποίους είναι υπεύθυνη και σε διακόσιους πενήντα τέσσερις δήµους γίνονται τα Κέντρα Κοινότητας.
Όλοι ξέρουµε τις ανάγκες που έχουν οι δήµοι σε προσωπικό.
Όµως, ακούστηκαν φωνές σχετικά µε το γιατί διορίζονται και γιατί
προβλέπονται επτακόσιοι πενήντα εργαζόµενοι για αυτά τα Κέντρα Κοινότητας, παρά το γεγονός ότι ελέχθη από όλες τις πλευρές ότι η διαδικασία θα είναι µέσω ΑΣΕΠ και ότι αυτοί οι άνθρωποι
θα βοηθούν και τις άλλες κοινωνικές υπηρεσίες του δήµου.
Αν δεν υπήρχε και αυτή η στελέχωση, πιστεύω ότι αυτός ο µηχανισµός θα ήταν ελλιπής, γιατί τα Κέντρα Κοινότητας είναι οι
αισθητήρες του όλου συστήµατος. Νοµίζω ότι από εκεί θα παίρνονται όλες οι πληροφορίες. Εκεί θα είναι το αποκούµπι των ανθρώπων που περιέγραψα προηγουµένως, των ανθρώπων που θα
ξέρουν ότι θα πάνε στο Κέντρο Κοινότητας, θα πουν το όνοµά
τους και το ΑΦΜ τους και εκεί θα είναι καταγεγραµµένα όλα τα
στοιχεία, δηλαδή το µητρώο τους, σύµφωνα µε το οποίο θα τους
ενηµερώσει ο αρµόδιος υπάλληλος για το τι µπορούν και το τι
πρέπει να κάνουν και τι δικαιούνται. Γίνεται διασύνδεση όλων των
µηχανισµών που εµπλέκονται, όπως της ΗΔΙΚΑ, του TAXIS, της
Πρόνοιας κ.λπ., και νοµίζω ότι έτσι βρίσκονται εύκολα τα στοιχεία.
Αυτός ο µηχανισµός θα χορηγεί απλώς ένα επίδοµα; Όχι! Θα
δίνει και άλλες παροχές, σύµφωνα πάντα µε το µητρώο των ίδιων
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των δικαιούχων. Αναφέρθηκε ότι γι’ αυτούς θα υπάρχει δωρεάν
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και θα προβλέπονται προσβάσεις
στους βρεφονηπιακούς σταθµούς. Σαράντα πέντε χιλιάδες παιδιά δικαιούνται φέτος να πάνε σε βρεφονηπιακούς σταθµούς.
Στο 10% από αυτούς θα εξασφαλίζεται εργασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ας δούµε τώρα τι προοπτική ανοίγει αυτός ο νόµος. Ανοίγει
έναν σωστό δρόµο και, όπως σχεδόν όλοι είπαν, είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση, γιατί κατοχυρώνει αντικειµενικά κριτήρια
στους δικαιούχους και δίνει τη δυνατότητα της παραπέρα µελέτης και επιστηµονικής επεξεργασίας των στοιχείων αλλά και τη
δυνατότητα της παραπέρα βελτίωσης και επέκτασής του.
Γι’ αυτό νοµίζω ότι αυτός ο νόµος πρέπει να ψηφιστεί από
όλους τους Βουλευτές.
Σας ευχαριστώ πολύ και για τον χρόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν τα πράγµατα δεν ήταν τόσο
πολύ σοβαρά, οµολογώ ότι η Κυβέρνησή σας θα ήταν ένα ωραίο
αξιοθέατο σε αυτή τη ζοφερή περίοδο που διανύουµε.
Ακούσαµε χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να αποκαλεί ούτε
λίγο ούτε πολύ «µπούλη» τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης. Με συγχωρείτε -κύριε Λοβέρδο, µην παίρνετε τέτοια θέση!-, αλλά εγώ
δεν δέχοµαι να λέει κανείς «µπούλη» τον Πάνο Καµµένο!
Δεν είναι «µπούλης» ο Πάνος Καµµένος. Είναι ένας πολύ αξιοπρεπής κύριος. Την ίδια ώρα που ο κύριος Πρωθυπουργός µάς
λέει «µπούλη» τον Υπουργό Άµυνας και αυτός κάθεται από κάτω
και χειροκροτεί σαν να µη συµβαίνει τίποτα, -του άρεσε κιόλας ο
χαρακτηρισµός- ακόµη ακούµε τον κύριο Υφυπουργό της Παιδείας ο οποίος είπε: «Δεν πειράζει να µας πάρουν κανά δυο νησάκια οι Τούρκοι. Δεν χάλασε ο κόσµος. Θα τα ξαναπάρουµε.»
Έχετε καταλάβει ότι είστε Κυβέρνηση;
Κυρία Φωτίου, κάνετε γκριµάτσες. Η κ. Φωτίου είχε βγει προ
ενός µηνός περίπου στον ΣΚΑ και είπε ότι η δεύτερη αξιολόγηση
έκλεισε. Εσείς το είπατε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Με δικά µου
λόγια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μάλιστα, δικά σας λόγια.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Για τα προνοιακά δικαιώµατα το είπα. Ακούστε τα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δεν είναι µόνο τα δικά σας
θέµατα η αξιολόγηση, κυρία Φωτίου. Είστε Υπουργός κυβερνήσεως, κυρία Φωτίου.
Σήµερα µάθαµε από ευρωπαίο αξιωµατούχο, που παίζει σε
όλα τα οικονοµικά sites, ότι η αξιολόγηση, λέει, πάει µάλλον
µέχρι τον Μάρτιο. Συγγνώµη, τον Μάρτιο έχουν εκλογές στην
Ολλανδία, αν δεν το ξέρετε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Και; Πάνε
µαζί µε τις δικές µας;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύρια Πρόεδρε, θέλω να
µε προστατεύσετε από την κ. Φωτίου. Αν θέλει, µπορεί να πάρει
το λόγο να απαντήσει µετά. Εδώ δεν κάνουµε γεµιστά ούτε µοιράζουµε µαρµελάδες. Εδώ είναι Κοινοβούλιο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είστε
αστείος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πιο αστείο πράγµα από το
να είστε εσείς Υπουργός της Ελληνικής Δηµοκρατίας δεν έχει
υπάρξει.
Πάµε, όµως, λίγο τώρα στα σοβαρά. Ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε προχθές το κοινωνικό µέρισµα. Μάλι-
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στα. Ο ίδιος Πρωθυπουργός τρεις µέρες πριν µας είπε µε non
paper του Μαξίµου -και το λέγατε στα κανάλια, κύριε Παπαδόπουλε, την άλλη µέρα- ότι θριαµβεύσατε ως προς τη ρύθµιση για
το χρέος. Προ ολίγου ο κ. Ρέγκλινγκ του ESM ανακοίνωσε ότι
«παγώνει» η ρύθµιση για το χρέος έως ότου διευκρινιστεί τι ακριβώς πράγµα είναι το λεγόµενο κοινωνικό µέρισµα. Με συγχωρείτε, µήπως διακινδυνεύσατε τον θρίαµβο τον οποίο πετύχατε
τη Δευτέρα ή δεν ήταν θρίαµβος; Ή δεν ξέρετε ακριβώς τι κάνετε;
Πετάχτηκε η κ. Φωτίου, βέβαια, µε το σύνηθες παραµύθι:
«Είστε οι εκπρόσωποι των δανειστών». Αυτό το είπε και ο κ. Τσίπρας σήµερα στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, αυτό το παραµύθι τώρα
για το ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των δανειστών, το ζήσαµε. Το
ζήσαµε όλη την περίοδο του πρώτου εξαµήνου του 2015. Ξέρετε
πού µας οδήγησε αυτό το παραµύθι; Μας οδήγησε στο τρίτο,
σκληρότερο, χειρότερο από όλα τα µνηµόνια και µας έχει οδηγήσει σήµερα σε ένα σηµείο που κανείς δεν ξέρει πραγµατικά τι
θα γίνει τους επόµενους µήνες.
Χθες το περιοδικό «Economist» κυκλοφόρησε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την πρόβλεψή του για την οικονοµία το 2017
και για την Ελλάδα προβλέπει ως πιθανό σενάριο το Grexit και
µάλιστα λέει το «Grexit πριν το Brexit», µε καταιγισµό δηλαδή. Το
«Economist» δεν είναι ένα οποιοδήποτε έντυπο, είναι ένα οικονοµικό περιοδικό που το διαβάζουν όλοι στον πλανήτη γη. Άρα
τι µας λένε ξαφνικά τα σύννεφα που µαζεύονται γύρω µας; Μας
λένε ότι αρχίζουµε να ξαναζούµε –και εύχοµαι να πέφτω έξω- το
θέατρο του παραλόγου που ζήσαµε στις αρχές του 2015.
Όταν το Σάββατο το βράδυ ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως είπε στον κ. Τσίπρα: «Ελπίζω να µην θέτετε σε κίνδυνο τη διαπραγµάτευση», ο κ. Τσίπρας έσπευσε στην οµιλία του
να πει τι στον κ. Μητσοτάκη, ότι πάλι κινδυνολογεί ο κ. Μητσοτάκης. Δεν πέρασαν δύο µέρες και βγαίνει ο ESM και «παγώνει»
τη ρύθµιση για το χρέος και το γερµανικό Υπουργείο Οικονοµικών ζητάει από την τρόικα γραπτή εξήγηση για το αν τα µέτρα
είναι συµβατά µε το πρόγραµµα.
Εµείς, ως Νέα Δηµοκρατία, είπαµε ότι θα ψηφίσουµε τη ρύθµιση. Την ψηφίζουµε µε την εξής λογική: Ότι οι άνθρωποι αυτοί
έχουν ανάγκη να πάρουν αυτά τα χρήµατα, είναι αδύναµοι και
πρέπει να τους βοηθήσουµε. Ένα πράγµα, όµως, είναι να βοηθάς
τους αδύναµους ανθρώπους, άλλο πράγµα είναι να το κάνεις µε
τέτοιον τρόπο ώστε να µη θέσεις σε κίνδυνο συνολικά τη χώρα.
Γιατί αν το κάνεις…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Να µη στεναχωρήσετε τον Σόιµπλε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ακούστε, κύριε συνάδελφε, ο κ. Σόιµπλε σε πρόσφατο βιβλίο του είπε ότι χάρηκε
πάρα πολύ µε την εκλογή του κ. Αλέξη Τσίπρα. Χθες, αν δεν το
µάθατε –προχθές για την ακρίβεια-, ο Υπουργός σας των Οικονοµικών κ. Γιάνης –µε ένα νι- Βαρουφάκης µάς αποκάλυψε,
αυτός που χειροκροτούσατε και θαυµάζατε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ,
ότι ο κ. Σόιµπλε τού είπε ότι είχε αποφασίσει από τον Ιούνιο του
’14 να διώξει την Κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου, γιατί –όπως είπε
ο κ. Βαρουφάκης- θέλει να πάει την Ελλάδα στη δραχµή και µε
την Κυβέρνηση εκείνη η Ελλάδα έβγαινε από το µνηµόνιο και πήγαινε στις αγορές.
Κανονικά, θα έπρεπε να µας εξηγήσετε όλοι οι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ αν είναι γελοίος ο κ. Βαρουφάκης που τα λέει αυτά. Εάν
είναι γελοίος ο κ. Βαρουφάκης, πάει να πει ότι κατά το πρώτο
και κρισιµότερο εξάµηνο της διαπραγµάτευσης ΣΥΡΙΖΑ, είχε
βάλει ο κ. Τσίπρας έναν γελοίο για Υπουργό Οικονοµικών. Καταλαβαίνετε και το επίπεδο της κρίσης που πρέπει να έχουµε για
έναν Πρωθυπουργό, που στην κρισιµότερη στιγµή βάζει έναν γελοίο.
Εάν δεν είναι γελοίος ο κ. Βαρουφάκης και αυτά που λέει
έχουν µία σοβαρότητα, πρέπει να µας το πείτε, κύριοι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ και της Χρυσής Αυγής, γιατί ξαφνικά
τώρα θυµηθήκατε ότι δεν µπορούµε να σας συνταυτίζουµε µε τη
Χρυσή Αυγή.
Στην κρισιµότερη απόφαση του πολιτικού µας συστήµατος,
κύριε Παναγιώταρε, των τελευταίων ετών, η Χρυσή Αυγή συµµάχησε µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε ο κ. Βαρουφάκης προχθές, η
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Χρυσή Αυγή, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ δεν συµµάχησαν µόνο µεταξύ
τους, αλλά συµµάχησαν και µε τον Σόιµπλε, για να ρίξει την Κυβέρνηση και να µην µπορέσει να βγει η Ελλάδα στις αγορές.
Άρα κυρία Φωτίου, να είστε πολύ προσεκτική, όταν ξαναµιλάτε
στο Κοινοβούλιο για το ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των δανειστών.
Εσείς είστε εκπρόσωποι των δανειστών. Τώρα θα ήµασταν στις
αγορές. Έχουµε ακόµα τον Τόµσεν στο κεφάλι µας, τον Σόιµπλε
και την τρόικα, γιατί ο ελληνικός λαός παρασύρθηκε από τα ψέµατα σας για την δέκατη τρίτη σύνταξη, για τα 751 ευρώ, για την
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλα τα άλλα που λέγατε. Το περίφηµοµην το ξεχάσουµε- πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, το οποίο µάλιστα θα κάνατε µέσα στις πρώτες εκατό ηµέρες και το οποίο
ήταν και ανεξάρτητο από τη διαπραγµάτευση µε την τρόικα,
όπως µας έλεγε η κ. Νοτοπούλου, πως λέγεται η κυρία που διορίσατε στη Θεσσαλονίκη στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
Αφού λοιπόν, είπατε ένα κάρο ψέµατα, πήρατε την εξουσία και
τι αποκαλύπτει ο κ. Βαρουφάκης; Ότι ήσασταν τα παιχνιδάκια
του Σόιµπλε. Παίζατε το παιχνίδι του Σόιµπλε και έχετε τα µούτρα
να µας λέτε αν είµαστε εµείς τα όργανα των δανειστών και µε
ποιους είµαστε; Εµείς είµαστε µε την Ελλάδα. Θέλουµε η Ελλάδα
να βγει από το µνηµόνιο, να βγει στις αγορές και να µην έχει
ανάγκη κανέναν. Όσο, όµως, κάνετε ανερµάτιστη πολιτική και
κάνετε κινήσεις που µπλοκάρουν τη διαπραγµάτευση, τόσο µεγαλύτερη ανάγκη θα έχουµε από τους δανειστές και τόσο µεγαλύτερη εξάρτηση θα έχουµε από τον Τόµσεν και τον Σόιµπλε.
Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνει η κ. Φωτίου και χασκογελάει κιόλας, όταν τα έχει κάνει θάλασσα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να προσέχετε λιγάκι! Έτσι;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εσάς, δεν σας προσέχω
καθόλου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να προσέχετε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εσάς δεν σας προσέχω
ποτέ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Φθάνει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θέλω να φύγετε!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν θα µε
διώξεις εσύ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μπορείτε να φύγετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτό θέλω. Να σηκωθείτε
να φύγετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γεωργιάδη, σας παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να σηκωθείτε να φύγετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γεωργιάδη, σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν θα µε
διώξεις εσύ! Εδώ είµαι επειδή το αποφάσισε ο ελληνικός λαός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γεωργιάδη.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Δεν αποφασίζετε εσείς! Ακούτε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αν δεν κλείσετε την αξιολόγηση και πάτε την Ελλάδα στα βράχια, κυρία µου, θα είστε
υπόλογοι στην ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γεωργιάδη!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνοντας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Είστε
ασυγκράτητος, κύριε Γεωργιάδη! Τελειώσατε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνοντας να πω ο κ. Σταθάκης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γεωργιάδη, δεν γίνεται να συνεχίσετε σε αυτό το ύφος.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο κ. Σταθάκης στη Γενική
Συνέλευση των Βιοµηχάνων της βορείου Ελλάδος στις 15 Οκτωβρίου, σε διεθνές επίπεδο, δεσµεύτηκε ως Υπουργός Ανάπτυξης
της Κυβερνήσεως Τσίπρα τότε ότι η αξιολόγηση θα είχε κλείσει
µέχρι 1η Νοεµβρίου. Του είπα τότε εγώ: «Κλείστε την ως 15 Νοεµβρίου και εγώ θα σας πω µπράβο». Κλείνει ο Δεκέµβριος, πάµε
για Ιανουάριο, ξεκινούν οι εκλογές στις άλλες χώρες, παγώνει ο
ESM τα µέτρα, δεν ξέρετε τι σας γίνεται και χασκογελάτε κιόλας.
Τόσο επικίνδυνοι είστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει.
Ολοκληρώθηκε η οµιλία του κ. Γεωργιάδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ρίζος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μπράβο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα σου δώσουµε λογαριασµό;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σας παρακαλώ! Άντε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βορίδη, σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κάνε τη δουλειά σου. Που κοιτάς κι
από εδώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σας παρακαλώ. Άντε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βορίδη, δεν κατάλαβα. Τι έχουµε πάθει σήµερα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τις παρατηρήσεις
σας στην κυρία Υπουργό, η οποία είναι αναιδεστάτη και προκλητικοτάτη.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σοβαρά,
κύριε Βορίδη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
ακούω τι λέει η κυρία Υπουργός.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σοβαρά,
λέω, κύριε Βορίδη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, όπως στα είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας µιλάει πάντως στον πληθυντικό. Εσείς της µιλάτε στον ενικό. Δεν
είναι σωστό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σε ανθρώπους, κυρία Πρόεδρε, που
ελέγχουν τη συµπεριφορά µου, αυτοί που δεν έχουν κανένα δικαίωµα, βεβαίως και θα τους µιλάω στον ενικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι.
Αυτά δεν επιτρέπονται. Ηρεµήστε. Νοµίζω ότι αυτά δεν αντιστοιχούν ούτε στο κλίµα ούτε στη κρισιµότητα των στιγµών.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτά να τα πείτε στην κυρία
Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): O κ.
Ρίζος έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σήµερα εδώ για
να συζητήσουµε –υποτίθεται, εάν µας αφήσουν κάποιοι συνάδελφοι- για ένα µεγάλο βήµα που θα γίνει από τις αρχές του νέου
έτους για τη θεσµοθέτηση του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης, την καθολική εφαρµογή του πια σε εθνική εµβέλεια. Νοµίζω ότι τα στοιχεία έχουν ακουστεί ήδη και είναι αρκετά. Μιλάµε
για τα 760 εκατοµµύρια του τακτικού προϋπολογισµού του 2017
που θα διατεθούν και για τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες οικογένειες ωφελουµένων, που θα λάβουν την οικονοµική ενίσχυση που
προβλέπεται. Συνολικός αριθµός; Μιλάµε για πάνω από εφτακόσιους χιλιάδες συµπολίτες µας.
Αυτό το νοµοσχέδιο δεν έρχεται ξεκάρφωτο, µόνο του. Είναι
µία συνέχεια νοµοθετηµάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών που
έχουµε φέρει από την αρχή της διακυβέρνησής µας και ακριβώς
στοχεύει στην ενίσχυση των πιο ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
Ήταν ο νόµος για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
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που ψηφίσαµε το πρώτο διάστηµα της διακυβέρνησης, ακριβώς
για να στηρίξουµε τους ανθρώπους που χειµάζονται, που ταλαιπωρούνται, που δοκιµάζονται σκληρά από την ύφεση των τελευταίων χρόνων. Πάνω σ’ αυτό ήταν και η κάλυψη της
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όλων των ανασφάλιστων συµπολιτών µας, αυτών που εσείς µε τις πολιτικές σας είχατε πετάξει
έξω από τις πρόνοιες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, όπως
ήταν τα πεντάευρα χαράτσια, όπως ήταν πάρα πολλά πράγµατα.
Μας λέτε τώρα ότι αυτά που δώσαµε το τελευταίο διάστηµα,
ιδιαίτερα το έκτακτο βοήθηµα στους χαµηλοσυνταξιούχους, και
αυτά που δώσαµε στα πλαίσια του Κοινωνικού Επιδόµατος Αλληλεγγύης, είναι ψίχουλα. Αυτό δεν ξέρω πώς µπορώ να το χαρακτηρίσω, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Υποκρισία; Παραλογισµό; Αµετροέπεια; Δεν θέλω να το κάνω, θα το αποφύγω, γιατί
θα το δείξει ο χρόνος.
Ας έλθουµε τώρα στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Εδώ γίνεται κάτι
καινούργιο, κάτι που θα αποδειχθεί ευεργετικό προς όλους τους
συµπολίτες µας και σε βάθος χρόνου. Δεν θα µιλήσω για τα υπόλοιπα. Αναφέρθηκαν όλοι οι συνάδελφοι σ’ αυτά.
Εγώ θέλω να σταθώ σ’ ένα πράγµα, στην ίδρυση του Εθνικού
Μηχανισµού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. Αυτό το θέµα
νοµίζω ότι είναι µια µικρή επανάσταση. Συγγνώµη για την έκφραση, µπορεί να παρεξηγηθώ από κάποιους ότι υπερβάλλω,
αλλά νοµίζω ότι αυτό είναι. Γιατί; Διότι, παρ’ όλο που βρισκόµαστε στη δεύτερη δεκαετία του εικοστού πρώτου αιώνα, µέχρι
τώρα κανένας δεν ήξερε σ’ αυτή τη χώρα ποια είναι τα προνοιακά επιδόµατα, ποιοι και µε τι προϋποθέσεις τα λαµβάνουν, για
πόσο καιρό και µε ποια διαφάνεια και αναλογικότητα δίνονται.
Τι θέλουµε, δηλαδή, συνάδελφοι; Έναν Έλληνα πολίτη που να
είναι έρµαιο της γραφειοκρατίας, του αλαλούµ µεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, γιατί έτσι το κάναµε εµείς, ή καλύτερα εσείς;
Είµαστε υπερήφανοι για τα δεκαεπτά ταµεία που µοίραζαν «παροχές» και ο πολίτης ήταν υποχρεωµένος να τρέχει µεταξύ
δήµου, υπηρεσιών της παλιάς νοµαρχίας, νυν περιφέρειας, του
ΟΓΑ ή του ΙΚΑ;
Εδώ πρέπει να δώσουµε τα εύσηµα στο Υπουργείο και στην
Υπουργό, αλλά πρέπει να πούµε και κάτι για τους ανθρώπους
του ΗΔΙΚΑ, αυτής της υπηρεσίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µιας δηµόσιας υπηρεσίας που µέχρι τώρα συνειδητά κρατιόταν στον λήθαργο, στην απραξία. Γιατί; Διότι τα περισσότερα
έργα δίνονταν για υλοποίηση σε ιδιώτες ανάδοχους και, φυσικά,
αυτά πολλαπλασιάζονταν κάθε φορά και αντίστοιχα πολλαπλασιαζόταν το κόστος.
Οι άνθρωποι αυτοί του ΗΔΙΚΑ κατάφεραν µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα να δηµιουργήσουν και να αναβαθµίζουν καθηµερινά ένα νέο πληροφοριακό σύστηµα, που αποτελεί το
σηµαντικότερο εργαλείο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση
της κοινωνικής πολιτικής για τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού.
Θα συµπεριλαµβάνει τρία µητρώα ωφελούµενων, ιδρυµάτων
ή φορέων και προγραµµάτων µέσα από τα διακόσια πενήντα τέσσερα κέντρα κοινότητας. Αυτά, ας µην ξεχνάµε, είναι τα σηµεία
διασύνδεσης της συνεργασίας µεταξύ της πολιτείας, της περιφέρειας και των δήµων. Δηλαδή, πιάνει όλους τους τοµείς και
από ένα καθεστώς αποσπασµατικών λύσεων, µε ηλεκτρονικά συστήµατα ετήσιων πληρωµών που δεν επικοινώνησαν καθόλου µεταξύ τους ή µε τρίτους φορείς και έτσι δεν ήξερε κανένας τίποτα
και χανόταν στην πορεία, περνάµε σε µία οριστική προσέγγιση
για λειτουργικότητα σε ανοιχτή πλατφόρµα που θα λειτουργεί
και διατρέχει όλο το δηµόσιο.
Γιατί το λέµε αυτό; Ο κάθε πολίτης θα µπορεί ανά πάσα ώρα
και στιγµή, εάν πληροί κάποια κριτήρια, να µπαίνει µέσα και να
καταγράφεται και ταυτόχρονα να ικανοποιείται, εάν είναι µέσα
στο πλαίσιο το αίτηµά του, χωρίς την παρέµβαση κανενός, είτε
πολιτικού είτε υπηρεσιακού παράγοντα. Αυτό γίνεται, για να υπηρετείται έτσι η εξασφάλιση και της ενηµέρωσης και της διαφάνειας, η αµεσότητα, η χρηστή διαχείριση και η σωστή κατανοµή
των πόρων.
Βέβαια, αναφέρθηκε τελευταία, ακόµη ένα θέµα ότι σήµερα
µε το νοµοσχέδιο αυτό περνάµε και σε µια οριστική λύση θεµάτων που αφορούν τον πρώην Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των εντεκάµισι χιλιάδων εργατικών κατοικιών σε όλη την Ελλάδα.
Αυτή η υπόθεση έρχεται από πολύ µακριά, από το 1978. Τώρα,
ξεκαθαρίζονται οι παλιότερες υποχρεώσεις, δίνονται οριστικά
παραχωρητήρια σε όλη την Ελλάδα. Το βασικό είναι ένα: οι τιµές
βάσης ανά τετραγωνικό µέτρο δεν θα είναι εκείνες οι υπέρογκες
τιµές που δόθηκαν µέχρι σήµερα, αλλά θα είναι οι ελάχιστες.
Ένα παράδειγµα µπορούµε να πάρουµε από τις ρυθµίσεις για το
Ολυµπιακό Χωριό.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες έχοντας υπ’ όψιν όλα αυτά τα
στοιχεία, όλες τις οµιλίες και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια,
σας καλώ να υπερψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Ρίζο.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν είναι εδώ ο κ. Γεωργιάδης, έφυγε. Να του απαντήσουµε
ότι το τρίτο µνηµόνιο το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ, µαζί µε το
ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία. Όταν ψηφίζατε το τρίτο µνηµόνιο, γνωρίζατε πάρα πολύ καλά τι περιλαµβάνει το εν λόγω µνηµόνιο.
Όσο για τις κατηγορίες ότι η Χρυσή Αυγή κατέστρεψε την οικονοµία, καταψηφίζοντας µαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ, τους Ανεξάρτητους Έλληνες και άλλους για Πρόεδρο Δηµοκρατίας τον κ.
Δήµα, έχουµε να απαντήσουµε ότι µε όσα κάνατε εις βάρος της
Χρυσής Αυγής, µε τα παραδικαστικά κυκλώµατα, µε την πολιτική
αλητεία, µε τις παράνοµες διώξεις, τις φυλακίσεις και όλα τα
αίσχη εις βάρος του κόµµατός µας, της τρίτης πολιτικής δύναµης, που τα κάνατε µόνο και µόνο για να σκυλεύσετε τις ψήφους
της Χρυσής Αυγής –γιατί νοµίσατε ότι θα µας διαλύσετε- τελικά
τι καταφέρατε; Να µας ενδυναµώσετε περισσότερο, να είµαστε
σταθερά τρίτη πολιτική δύναµη µε αυξητικές τάσεις και οι διώκτες µας, ο ένας µετά τον άλλον, να παροπλίζονται, να φεύγουν,
να τους ψάχνει η δικαιοσύνη και οτιδήποτε άλλο.
Υπόλογοι στην ιστορία, κύριε Γεωργιάδη, είστε εσείς για αυτά
τα οποία κάνατε εις βάρος ενός ολόκληρου πολιτικού κόµµατος,
του Αρχηγού του, των Βουλευτών του και της τρίτης πολιτικής
δύναµης. Στην τελική, επειδή συνεχώς ακούµε, και εσάς και τα
στελέχη σας, να στηλιτεύετε το τρίτο µνηµόνιο, να σας υπενθυµίσουµε ότι είχατε ψηφίσει και το δεύτερο µνηµόνιο. Το τρίτο
µνηµόνιο ήταν µία φυσική συνέχεια.
Όσο για τις υποθετικές εικασίες ότι µπορεί να βγαίνατε στις
αγορές, το άλλο το ξέρετε; Εάν η γιαγιά µου είχε καρούλια, θα
ήταν σιδηρόδροµος. Υποθετικές θεωρίες και σενάρια αλλού, όχι
τώρα. Είσαστε το ίδιο υπεύθυνοι και οι µεν και οι δε.
Για το εν λόγω νοµοσχέδιο, το οποίο συζητείται σήµερα, µας
έρχεται στον νου ο πάνσοφος ελληνικός λαός µε τις ρήσεις του:
«Να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω λάδι».
Μόνο που στην προκειµένη περίπτωση το «να σε κάψω Γιάννη»
έχει να κάνει µε τα µνηµόνια και τους εφαρµοστικούς νόµους,
όπου στην κυριολεξία έχετε τσουρουφλίσει ένα ολόκληρο
Έθνος, το ελληνικό Έθνος και οι διάφορες «ασπιρίνες» που τάχα
µου φέρνει τώρα η Κυβέρνηση, εξαγγελίες της προηγούµενης
εβδοµάδος, µάλλον δεν είναι τίποτα, γιατί στην προκειµένη περίπτωση και το λάδι θα το φορολογήσετε και το πιο πιθανό είναι
ότι θα το κατάσχετε πριν καν το δώσετε, για να απαλύνει τον
πόνο του ο ελληνικός λαός.
(Στο σηµείο αυτό την προεδρική έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Στο πρώτο τµήµα του εν λόγω νοµοσχεδίου, οµιλείτε για κάτι
που ακούγεται πολύ ωραίο: Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Ωραίο ακούγεται, έτσι ώστε
να µπορούµε να βοηθάµε τους συµπολίτες µας µε διάφορους
τρόπους, µε νοµοθετήµατα, οι οποίοι έχουν προβλήµατα. Το µεγαλύτερο, όµως, πρόβληµα είσαστε εσείς, οι οποίοι, µε τους νόµους σας, οδηγείτε όλο και περισσότερους Έλληνες στη
φτώχεια, στη µετανάστευση, στην αυτοκτονία και στην καταστροφή. Άρα αυτές οι «ασπιρίνες» που σερβίρετε –που δεν είναι
καν ασπιρίνες- δεν θα µπορέσει ποτέ ο ελληνικός λαός να τις
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βιώσει, είτε έχει να κάνει µε τη λεγόµενη δέκατη τρίτη σύνταξη
που υποσχεθήκατε, που είναι για γέλια –και ο κ. Σαµαράς είχε
κάνει κάτι αντίστοιχο, είχε µοιράσει 450 εκατοµµύρια, είχε πει,
τότε από το πλεόνασµα, φυσικά δεν τα είδε ποτέ κανένας, γιατί
µε διάφορα λογιστικά τερτίπια από τη µία τα δίνατε και από την
άλλη τα παίρνατε στο πολλαπλάσιο.
Η νοοτροπία σας φάνηκε προχθές που ο κ. Βούτσης, ο αξιότιµος Πρόεδρος της Βουλής, ανακοίνωσε ότι µε τη χρηστή οικονοµική διοίκηση η Βουλή εξοικονόµησε περί τα 5 εκατοµµύρια
ευρώ από τον προϋπολογισµό. Που θα τα διαθέσει; Στους λαθροµετανάστες! Άρα στον νου σας δεν έχετε επ’ ουδενί τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα στο γένος πολίτη, γιατί για εσάς –έτσι
αυθαιρέτως όπως το λέτε- πολίτης είναι οποιοσδήποτε βρίσκεται
εντός αυτής της χώρας είτε είναι παράνοµος, είτε είναι καραπαράνοµος, είτε είναι οτιδήποτε άλλο.
Μην ξεχνάµε και τους πάρα πολλούς νόµους, τους οποίους
φέρνετε ή διάφορα άρθρα και διατάξεις µέσα σε νοµοσχέδια, τα
οποία ευνοούν συνεχώς τους λαθροµετανάστες εις βάρος των
Ελλήνων πολιτών και οι οποίοι, φυσικά, και αυτοί που ούτως ή
άλλως εδώ και χρόνια περιλαµβάνονται σε όλα αυτά τα ευεργετήµατα είτε έχει να κάνει µε βοήθειες από τον ΟΑΕΔ είτε µε τα
ταµεία ανεργίας είτε µε το ποιοι θα προτιµώνται από τις εν λόγω
υπηρεσίες.
Στο δεύτερο τµήµα του εν λόγω νοµοσχεδίου -και εκεί είναι το
ωραίο- λέτε: «Ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν.4387/2016». Ο νόµος Κατρούγκαλου,
δηλαδή. Εδώ µιλάµε για την ταφόπλακα των ασφαλιστικών ταµείων, των ελεύθερων επαγγελµατιών, των πραγµατικών στυλοβατών µιας ελληνικής οικονοµίας. Διότι µε το να προσπαθείτε να
συντηρήσετε ένα υδροκέφαλο δηµόσιο, το οποίο στα σύνορά
µας, στην παραµεθόριο, εκεί που πραγµατικά χρειάζεται τόνωση
η πατρίδα µας, να είναι αποδεκατισµένο, να µην υπάρχει κανένας, να φυλλορροούν και να είναι όλοι στριµωγµένοι στα µεγάλα
αστικά κέντρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και αλλού.
Άρα µε το εν λόγω νοµοσχέδιο σερβίρετε στην αρχή αυτό που
είναι πολύ εύηχο, ακούγεται όµορφο, ότι βοηθάει τον κόσµο,
αλλά επί της ουσίας αυτό δεν σας ενδιαφέρει καθόλου και το
µόνο που σας ενδιαφέρει είναι να περάσετε νέες µνηµονιακές
επιταγές του νόµου Κατρούγκαλου.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω µία µικρή αναφορά µε
αφορµή τα όσα ακούστηκαν από διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
για την ελληνική σηµαία. Ακούσαµε από κάποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, να λέει για την αποποινικοποίηση του καψίµατος της σηµαίας. Δηλαδή, αν εγώ τώρα
εδώ, εντός αυτής της Αιθούσης, πάρω µία τούρκικη σηµαία και
την κάνω κουρέλι και τη διαλύσω, θα σας αρέσει; Δεν θα υπάρχει
κανένα πρόβληµα; Διότι περί αυτού πρόκειται. Αλλά ξέχασα, αν
γίνει κάποια τέτοια ενέργεια, εµπίπτει στον αντιρατσιστικό, ενώ
το να καις την ελληνική σηµαία δεν τρέχει κάστανο, διότι όλοι
αθωώνονται, οπότε όλα καλά!
Όσο για σας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, µην κλαίτε για την
ελληνική σηµαία. Εξάλλου έχετε πρωτοκλασάτα στελέχη που
έλεγαν «και τι είναι η ελληνική σηµαία; Ένα κοµµάτι πανί και αν
την κάψει κάποιος, δεν τρέχει τίποτα!». Αυτά για να σας υπενθυµίσουµε.
Βγήκε και ο κ. Τσιρώνης και είπε κάποια απίστευτα πράγµατα,
για να δικαιολογήσει την αποποινικοποίηση της ελληνικής σηµαίας, ότι αν µία σηµαία που την έχει κάποιος ιδιώτης στο σπίτι
του κάποιος την πάρει, την κατεβάσει, τη σκίσει, την πετάξει ή
οτιδήποτε άλλο, δεν είναι τίποτα γιατί δεν είναι εθνικό σύµβολο.
Δεν έχετε ιδέα. Δεν γνωρίζετε τίποτα από εθνικά σύµβολα.
Αυτό το γνωρίζουµε, εξάλλου: Ο κ. Τσιρώνης, ως µέλος των
Οικολόγων Πρασίνων, που είναι υπέρµαχοι της λεγόµενης «Μακεδονίας», δηλαδή τα Σκόπια να ονοµάζονται, να αυτοαποκαλούνται Μακεδονία, τι άλλο θα έλεγε για την ελληνική σηµαία;
Ήρθε σήµερα και το κερασάκι στην τούρτα οι δηλώσεις ενός
Βουλευτή των πατριωτών Ανεξαρτήτων Ελλήνων, του κ. Ζουράρι,
ο οποίος δήλωσε ότι ως λόγιος τα λέει αυτά, ότι, τι και αν χάσουµε µερικά νησιά, δεν τρέχει τίποτα, θα τα ξαναπάρουµε πίσω,
λέει, τα έχουµε χάσει στο παρελθόν και τα έχουµε πάρει, αρκεί
να µην χάσουµε την γλώσσα µας.
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Να υπενθυµίσω σε όλους αυτούς τους κυρίους ότι κάποιοι άνθρωποι κατά την διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας µας από τους Τούρκους και από
τους Βούλγαρους δεν µιλούσαν καν ελληνικά, µιλούσαν κάποια
ιδιώµατα τοπικά, όπως ο Καπετάν Κώτας ή άλλοι, αλλά είχαν την
Ελλάδα στην καρδιά τους και την ψυχή τους.
Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι, όταν γινόταν επανάσταση στην
Κρήτη, σε µία από τις επαναστατικές προσπάθειες των Κρητών
να απελευθερωθούν και να ενσωµατωθούν µε την µητέρα Ελλάδα, όταν το βόλι του εχθρού οι οβίδες γκρέµισαν την σηµαία
µια φορά, την έβαλαν πίσω, την έβαλαν δεύτερη, την έβαλαν
τρίτη φορά, την έβαλαν τέταρτη και όταν πλέον δεν υπήρχε κάτι
για να στηρίξουν την σηµαία βρέθηκε ένας Κρητίκαρος, ο οποίος
έκανε το κορµί του ιστό γι’ αυτήν την σηµαία.
Γι’ αυτό, λοιπόν, για την ελληνική σηµαία να µην λέτε λέξη. Κανονικά θα έπρεπε όποιος καίει ή βεβηλώνει την ελληνική σηµαία
να είναι ένα κακούργηµα, όπως συµβαίνει στα περισσότερα σοβαρά κράτη αυτού του κόσµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Χρήστος Μαντάς, από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, κυρία Υπουργέ,
αυτές τις ηµέρες στην Βουλή γίνεται µία εξαιρετικά σηµαντική
προσπάθεια σε πολλά επίπεδα, και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο
που θα ολοκληρωθεί αύριο µε την ψήφισή του και µε το νοµοσχέδιο που αφορά τα ζητήµατα του πλαστικού χρήµατος, του
Πτωχευτικού Κώδικα και άλλα πολύ κρίσιµα ζητήµατα, που είναι
προφανώς προωθητικά και έχουν θετικό πρόσηµο. Νοµίζουµε ότι
δίνουµε πραγµατικά ένα σήµα και µία ανάσα στην κοινωνία που
ζει δύσκολες στιγµές χωρίς αµφιβολία, ιδιαίτερα τα πιο φτωχά
στρώµατα.
Θέλω να πω ότι είναι κρίσιµες οι παρεµβάσεις οι οποίες γίνονται. Εγώ δεν θέλω να υποβαθµίσω σε καµµία περίπτωση και
όποια δουλειά έχει γίνει στο παρελθόν και νοµίζω ότι αυτό είναι
προφανές και από τις τοποθετήσεις που έγιναν και από την
Υπουργό.
Σήµερα, όµως, γίνεται το βήµα το αποφασιστικό: συγκροτείται
ο Μηχανισµός, ο οποίος είναι εντελώς απαραίτητος και από την
ίδια του τη φύση και από την ίδια του την αποστολή, για να µπορέσει το Κοινωνικό Επίδοµα Αλληλεγγύης να φτάσει µε όρους
διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας σε αυτούς που το έχουν
ανάγκη.
Δεν περηφανεύεται κανένας, φαντάζοµαι, σε αυτήν την Αίθουσα για την δύσκολη κατάσταση που ζουν πολλοί άνθρωποι
στην χώρα µας, για την ακραία φτώχεια. Πρέπει όλοι µαζί πράγµατι σε αυτό το επίπεδο να µπορέσουµε να καταλήξουµε στον
πιο αποτελεσµατικό τρόπο που θα βοηθήσουµε αυτούς τους ανθρώπους. Νοµίζω ότι σε αυτό δεν θα υπάρχει διαφωνία, έχει
φανεί ήδη και από τις τοποθετήσεις που έχουν γίνει. Εγώ θα
έλεγα ίσα ίσα ότι τα προβλήµατα και οι προκλήσεις είναι µπροστά µας, διότι κάτι που νοµοθετούµε, ωσότου γίνει πράξη, χρειάζεται πάρα πολύ δρόµο και πάρα πολύ αγώνα.
Ταυτόχρονα µε τον µηχανισµό υπάρχουν κρίσιµες και σηµαντικές παρεµβάσεις που θέλω να τις υπενθυµίσω και για το ΚΕΠΑ,
την απαλλαγή δηλαδή των άπορων ανασφάλιστων από το παράβολο και για τις εργατικές κατοικίες που δίνουν έναν ορίζοντα
τέλους, για να πάρουν οι δικαιούχοι την οριστική παραχώρηση,
όπως επίσης και οι ρυθµίσεις που γίνονται από το αντίστοιχο κοµµάτι του Υπουργείου Εργασίας, από τον κ. Πετρόπουλο, για τον
ΕΦΚΑ είναι πάρα πολύ σηµαντικές, διότι και εκεί έχουµε πολύ µεγάλες προκλήσεις µπροστά µας.
Έχουµε να συγκροτήσουµε έναν οργανισµό, που να είναι ικανός από την 1η Ιανουαρίου του 2017 να δίνει συντάξεις. Είναι κρίσιµο πράγµα αυτό. Νοµίζω ότι µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που
υπάρχουν σε αυτό το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, αυτό εξασφαλίζεται.
Ταυτόχρονα, υπάρχουν και διατάξεις που πραγµατικά είναι
βελτιωτικές. Θα πω δύο µόνο για να µην το υποβαθµίζουµε. Η
διάταξη, ας πούµε, το άρθρου 59 που αφορά τη µερική καταβολή
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ποσού εισφορών ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων και αγροτών δίνει µια ανάσα, δίνει µια διέξοδο και βοηθάει πραγµατικά να µπορέσουν άνθρωποι που βρίσκονται σε
αδυναµία να καταβάλουν τις εισφορές τους. Όπως και οι πόροι
για τον ΕΔΟΕΑΠ, που δίνονται µέσα από την επόµενη διάταξη,
το άρθρο 60, επίσης είναι σηµαντικοί και βοηθάνε πράγµατι σε
αυτήν την διαδικασία.
Για τους δε µακροχρόνιους ανέργους, επειδή έγινε συζήτηση
σήµερα και σε σχέση µε το επίδοµα που δίνετε και πώς κατανέµεται κ.λπ., θέλω να καταθέσω εδώ στα Πρακτικά της Βουλής τη
διευκρίνιση της κ. Καραµεσίνη σήµερα ότι οι άνεργοι που έχουν
δωδεκάµηνη επιδότηση και πληρούν το εισοδηµατικό κριτήριο
µε οικογενειακό εισόδηµα κάτω των 10.000 ευρώ, συνεχίζουν να
δικαιούνται το επίδοµα µακροχρονίως ανέργων, δηλαδή 200
ευρώ µηνιαίως για δώδεκα µήνες. Αυτό να το έχουµε υπ’ όψιν
µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μαντάς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή γίνεται µία συζήτηση και ανέβηκαν πάρα πολύ οι τόνοι σε πάρα πολύ κρίσιµες
στιγµές που περνάει η χώρα µας. Αυτή τη στιγµή που συζητάµε
εξελίσσονται και οι συνοµιλίες και η διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξελίσσεται η συζήτηση για
τις εργασιακές σχέσεις και όχι µόνο δεν είναι –θα έλεγα- αποδοτικό για τα συµφέροντα της χώρας, αλλά υπονοµεύει την προσπάθεια που κάνει η χώρα ως σύνολο, να διοχετεύονται πρώτα
απ’ όλα λαθεµένα πράγµατα -και θα πω συγκεκριµένα γι’ αυτό,
δεν θέλω να χρησιµοποιήσω ακραίους όρους- και να πυροδοτούνται στο εσωτερικό της χώρας καταστάσεις που δεν βοηθούν
τελικά τη χώρα.
Η Κυβέρνηση –και θέλω να το πω µε απόλυτο τρόπο- ποτέ δεν
έχει αποδεχθεί πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5% για δέκα χρόνια
µετά τη λήξη του προγράµµατος.
Καταθέτω ξανά για να διαβάσουν καλά οι συνάδελφοι αυτό
που κατέθεσε ο κ. Βρούτσης, δηλαδή την αναφορά, το compliance report για το πρώτο review τον Ιούνιο του 2016 που είναι η
έκθεση της Commission.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Μαντάς καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στην έκθεση της Commission, λοιπόν, εκτός από αυτό το
πρώτο σενάριο για 3,5% πλεονάσµατα, υπάρχουν κι άλλα δύο
που µιλάνε για 2% και 1,7% πλεονάσµατα. Υπάρχουν τρία σενάρια, λοιπόν, τα οποία εκτίθενται σε αυτήν την έκθεση. Όπως, επίσης, στην ίδια διαδικασία έχει κατατεθεί και το σενάριο του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µε 1,5% πλεόνασµα.
Αυτό που η Κυβέρνηση παλεύει και έχει διατυπωθεί πολύ συγκεκριµένη πρόταση κι από τον Υπουργό Οικονοµικών, που είναι
πάνω στο τραπέζι, αφορά την πρόταση να δεσµευτεί η χώρα για
2,5% πλεονάσµατα µε ταυτόχρονη δέσµευσή της 1% από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό, ξεχωριστό απ’ αυτό, να κατευθύνεται
στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
Τέλος πάντων, θέλω απ’ αυτό το Βήµα να πω τούτο: Η Κυβέρνηση δίνει έναν αγώνα, µία µάχη σε πολλά επίπεδα. Η Αντιπολίτευση πρέπει µε σαφήνεια να τοποθετηθεί. Θέλει ναι ή όχι να
επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις; Για να µιλάµε καθαρά η επεκτασιµότητα των κλαδικών συµβάσεων και η δυνατότητα της µετενέργειας και της πιο ευνοϊκής ρύθµισης για τους
εργαζόµενους.
Αυτό είναι ένα καθαρό ερώτηµα. Θέλει, ναι ή όχι, στηρίζει, ναι
ή όχι, την πρόταση της ελληνικής Κυβέρνησης, που διατυπώθηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών, σε σχέση µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα; Θέλει, ναι ή όχι, να βοηθήσει την προσπάθεια της
χώρας ή θέλει, στο όνοµα των µικροκοµµατικών της συµφερόντων, να προκαλέσει έναν νέο κύκλο αστάθειας στη χώρα;
Σε τελευταία ανάλυση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, –και
απευθύνοµαι σε όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου- όταν
έχουµε ένα πρόγραµµα το οποίο εκπληρώνουµε και υπάρχει υπε-
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ραπόδοση σε αυτό το πρόγραµµα, είναι δικαίωµα ή όχι του ελληνικού Κοινοβουλίου, µέσα από τις προτάσεις και τη συγκεκριµένη πρόταση της Κυβέρνησης που υπάρχει για το επίδοµα αυτό
και πού να διατεθεί, να προχωράει σε αυτή τη διαδικασία; Ναι ή
όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μαντά, έχει παρέλθει ο χρόνος σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά είναι κρίσιµα ερωτήµατα που καθορίζουν, όχι µόνο για
τώρα, αλλά και για το µέλλον, για όποια κυβέρνηση κι αν είναι,
το πώς η χώρα µας πρέπει να τοποθετείται πάνω σε αυτά.
Σε τελευταία ανάλυση, για όλες αυτές τις δηλώσεις οι οποίες
έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο, το ελληνικό Υπουργείο Οικονοµικών έχει απαντήσει, από την πρώτη δήλωση του Υπουργείου
Οικονοµικών της Γερµανίας, ότι όλα αυτά βεβαίως συζητούνται
στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης µε τους θεσµούς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
είκοσι µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους
από το 5ο Γυµνάσιο Ζωγράφου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Αϊβατίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το σχέδιο νόµου που έχει εισαχθεί για τον Εθνικό Μηχανισµό
Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, µε συµπαροµαρτούσες ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις, αλλά και εµπλουτιζόµενο µε κάποιες τροπολογίες,
είναι ενδιαφέρον να αναρωτηθεί κάποιος τι κίνητρο έχει η Κυβέρνηση για να το εισάγει.
Ακούσαµε από τους οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως, ότι είναι η
αλληλεγγύη για τον πτωχοποιηµένο ελληνικό λαό, µία µορφή κυβερνητικού αλτρουισµού, ενώ στην αιτιολογική έκθεση, πέραν
αυτών, ρητώς αναφέρεται ότι εισάγεται για την καταπολέµηση
των πελατειακών σχέσεων και της διαφθοράς στο πεδίο, βέβαια,
της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Το έτος 2014, στον κατάλογο των χωρών σχετικά µε τις υπηρεσίες και τη διαφθορά, η χώρα µας κατατάσσονταν στην τεσσαρακοστή τρίτη θέση. Το 2015, ένα έτος που κυβέρνησε ο
ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα µας υποχώρησε επτά θέσεις και πλέον κατατάσσεται στην πεντηκοστή θέση παγκοσµίως. Συνεπώς, δεν θα πρέπει, είναι πρόδηλο, η Κυβέρνηση να επαίρεται ότι πατάσσει τη
διαφθορά.
Ποιο είναι, όµως, το πραγµατικό κίνητρο; Το πραγµατικό κίνητρο είναι αυτή η αιρεσιµότητα για την εκκίνηση του προγράµµατος
του ΕΣΠΑ 2014-2020. Δηλαδή, αποτελεί ρητή αίρεση-προϋπόθεση
η υπερψήφιση αυτού του σχεδίου νόµου, προκειµένου να δροµολογηθούν οι εξελίξεις για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ της επόµενης
πενταετίας, ουσιαστικά.
Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι στο σχέδιο νόµου αυτό,
σε περισσότερα από εκατό σηµεία αναφέρονται λέξεις οι οποίες
ως ρίζα έχουν τη λέξη έθνος, όπως «εθνικός µηχανισµός»,
«εθνική στρατηγική» κ.λπ..
Κάνει ιδιαίτερη εντύπωση διότι, δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ, µε διάφορα σχέδια νόµου που έχουν υπερψηφιστεί, έχει ακολουθήσει
µία σταθερή εθνοφθόρο πολιτική ειδικά στο θέµα της µετανάστευσης, το λεγόµενο κατ’ ευφηµισµό και καθ’ υπερβολή, θα
έλεγα, προσφυγικό. Θα αναφερθώ στη συνέχεια σε αυτό.
Στο σηµείο αυτό θα αναφερθώ σε δύο από τις τροπολογίες
που είναι υπουργικές και η Χρυσή Αυγή, πιστή και στοχοπροσηλωµένη στο καλό του ελληνικού λαού, θα τις υπερψηφίσει παρ’
ότι εισάγονται από µία στρεβλωµένη αριστερή κυβέρνηση, µία
αριστεροδεξιά συγκυβέρνηση.
Η πρώτη απ’ αυτές είναι η τροπολογία της κ. Αχτσιόγλου, του
κ. Τσακαλώτου και του κ. Πετρόπουλου, που αφορά την εφάπαξ
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οικονοµική ενίσχυση στους χαµηλοσυνταξιούχους. Αυτή ακριβώς
η τροπολογία είναι η πεµπτουσία της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος µε αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί κατά γράµµα την
πολιτική Λένιν. Θα θυµίσω ότι το 1904 υπήρχε το σπουδαίο αυτό
βιβλίο του Βλαντιµίρ Ίλιτς Λένιν «Ένα βήµα εµπρός, δύο βήµατα
πίσω», το οποίο εκδόθηκε σαν ένα εγχειρίδιο καθοδήγησης για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων εντός του κόµµατος. Αυτό
ακριβώς κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Παρ’ όλα αυτά, η Χρυσή
Αυγή, επειδή είναι ένα θετικό µέσο οικονοµικής ενίσχυσης των
χαµηλοσυνταξιούχων, θα το υπερψηφίσει.
Η δεύτερη τροπολογία, που επίσης η Χρυσή Αυγή θα υπερψηφίσει, είναι της κ. Αχτσιόγλου και της κ. Αντωνοπούλου, των
Υπουργών. Είναι η µε αριθµό 797 και ειδικό αριθµό 49. Θα την
υπερψηφίσει για τον απλούστατο λόγο ότι, κατά έναν τρόπο,
προβλήµατα του τέως Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, τα
οποία λίµναζαν επί σειρά ετών, ίσως, εάν υπάρχει πολιτική βούληση βέβαια, θα επιλυθούν.
Ένα εξ αυτών είναι ένα ζήτηµα που ταλανίζει την Κέρκυρα.
Είναι ο οικισµός του Αγίου Ιωάννη, οι εργατικές κατοικίες εκεί,
που οι δικαιούχοι δεν έχουν εγκατασταθεί παρ’ ότι είναι έτοιµες
οι εργατικές κατοικίες εδώ και κάποια έτη για τον λόγο ότι δεν
είναι συνδεδεµένες µε αποχετευτικό δίκτυο. Ευελπιστούµε, ως
Χρυσή Αυγή, τουλάχιστον να επιλυθεί το θέµα αυτό στην Κέρκυρα, που είναι ένα θέµα υπερκοµµατικό και θα είναι επ’ ωφελεία
του κερκυραϊκού λαού.
Τις µέρες αυτές επισκέπτεται τη Σαουδική Αραβία η Υπουργός
Αµύνης της Γερµανίας, η κ. Ούρσουλα Φον Ντερ Λαίεν. Στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης έγινε πρώτη είδηση το ότι η Υπουργός Αµύνης της Γερµανίας δεν φόρεσε στις δηµόσιες εµφανίσεις της το
χιτζάµπ, το οποίο, δυστυχώς, η Υπουργός Τουρισµού, η κ. Κεφαλογιάννη, το 2014 τον Φεβρουάριο, αλλά και η κ. Κουντουρά, τον
Απρίλιο του 2015 είχαν φορέσει, προκειµένου να εντυπωσιάσουν
τον κόσµο στο ισλαµικό αυτό κράτος που βασιλεύει και επικρατούν οι Σαούντ και ο νόµος της σαρία.
Εδώ θα ήθελα να επισηµάνω ότι είναι πραγµατικά θλιβερό να
βλέπουµε φεµινίστριες, οι οποίες έχουν ενεργό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου, να υπερασπίζονται µε πολιτικά µέσα, βεβαίως, στην Ελλάδα έναν µισογυνίστικο ισλαµικό ναταλισµό ενώ
η Ελλάδα αργοπεθαίνει λόγω της υπογεννητικότητας.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο πολύ σοβαρό συµβάν της επικαιρότητας που είναι σχετιζόµενο άµεσα µε τη µετανάστευση.
Στις 16 Οκτωβρίου στη Γερµανία ένας Αφγανός πρόσφυγας
δολοφόνησε την κόρη ενός Γερµανού αξιωµατούχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Μαρία Λαντενµπέργκερ.
Αυτός ο Αφγανός συνελήφθη και οµολόγησε ότι είναι το ίδιο
άτοµο, που το 2013 στην Κέρκυρα αποπειράθηκε να δολοφονήσει µία νεαρή φοιτήτρια –από το Σούλι, συγκεκριµένα, ήταν αυτή
η κοπέλα- η οποία όµως επιβίωσε της επίθεσης, αφού την έριξε
σε ένα γκρεµό οκτώ µέτρων. Ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος είχε
δηλώσει ανήλικος και µάλιστα δεκαεπτά ετών το 2014, εισήλθε
στη Γερµανία -από την Ελλάδα βεβαίως- ως δεκαεξάχρονος το
2015.
Είναι, λοιπόν, πολύ σηµαντικό και πρέπει να αναφερθώ τώρα
και εγώ στον τέως Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Παρασκευόπουλο, για να πω ότι αυτός ο νόµος για την αποσυµφόρηση των
φυλακών έχει οδηγήσει σε µία αναζωπύρωση εγκληµατικών πράξεων από άτοµα τα οποία έχουν εγκληµατική προσωπικότητα και
είναι ήδη καταδικασθέντα.
Πριν από αρκετό καιρό, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος είχε κάνει µία δηµόσια δήλωση και είχε πει ότι δεν είναι
δικό µας καθήκον να διώξουµε τους λαθροµετανάστες. Μεταφέρω επί λέξει τι είχε πει πριν κάποια χρόνια: «Είναι καθήκον µας
να τους δώσουµε τροφή και νερό, εάν χρειαστούν».
Η Χρυσή Αυγή σήµερα λέει, ενισχύοντας την άποψη του Αρχιεπισκόπου -µε πολιτικό όµως χαρακτήρα και όχι θρησκευτικόότι είναι πρώτη προτεραιότητα για τη Χρυσή Αυγή να επαναπροωθήσει όλους αυτούς τους παράνοµους ισλαµιστές, διότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και θα ανήκει στους Έλληνες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαστε σήµερα εδώ, για να συζητήσουµε στην Ολοµέλεια –
επιτρέψτε µου να πω- το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, το οποίο
άρχισε να λειτουργεί πιλοτικά µε πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ το
2014, το διέκοψε για δύο χρόνια η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και
σήµερα επανέρχεται και τους καλωσορίζουµε στην πολιτική µας.
Όµως, σήµερα, τις τελευταίες ώρες, έχουν δηµιουργηθεί γεγονότα, τα οποία δεν µπορούµε να µην επισηµάνουµε, όσο κι αν
µας καλεί ο κ. Τσακαλώτος να είµαστε ήρεµοι. Είµαστε ήρεµοι
και ελπίζω να είναι και η Κυβέρνηση ήρεµη.
Πρώτον, δεν µπορούµε πια να γνωρίζουµε πόσα ψέµατα έχετε
πει και σε ποιους. Δεν ξέρουµε πια τι έχετε συµφωνήσει κρυφά,
φανερά και τι έχετε υπογράψει µε τους εταίρους. Ξέρουµε σίγουρα ότι βγήκε µια ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του κ. Ντάισελµπλουµ που λέει ότι παγώνουµε τις θετικές εξελίξεις, που
εσείς πανηγυρίζατε, για το χρέος.
Η Κυβέρνηση πρέπει να ενηµερώσει τη Βουλή. Τι έχετε συµφωνήσει; Τι έχει συµβεί; Γιατί εµείς είµαστε εδώ και λέµε -το είπαµε από την πρώτη µέρα- ότι εµείς Συριζαίοι δεν πρόκειται να
γίνουµε. εννοώ στην κουλτούρα. Όταν διασφαλίσαµε το κοινωνικό µέρισµα, δεν είχαµε τέτοια προβλήµατα στην Ευρώπη. Δεν
υπήρχαν τέτοια προβλήµατα. Διασφαλίστηκε το κοινωνικό µέρισµα και δόθηκε και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν
ανάγκη. Εσείς τι ψέµατα, πόσα ψέµατα έχετε πει και σε ποιους;
Τι έχετε συµφωνήσει και σήµερα έχουµε αυτές τις εξελίξεις;
Δεύτερο ζήτηµα. Είχα την ελπίδα ότι ο Πρωθυπουργός θα
έπαιρνε µια απόφαση για τον κ. Ζουράρι, ο οποίος έκανε την
εξής δήλωση ως Υπουργός της Κυβέρνησης, ότι «δεν πειράζει
και δεν υπάρχει πρόβληµα να χάσουµε και δυο-τρία νησιά». Δεν
έχει βγει ούτε ένας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να κάνει µια
δήλωση!
Σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Ποια είναι η άποψη της Κυβέρνησης –είστε δύο Υπουργοί εδώ, εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση- για
τον κ. Ζουράρη; Τι λέτε στο Σώµα; Συµφωνείτε; Διαφωνείτε; Εκφράζει τις θέσεις της Κυβέρνησης; Είναι Υπουργός της Κυβέρνησης.
Κοιτάξτε, τις τελευταίες µέρες η Κυβέρνηση είναι ένα πλοίο
ακυβέρνητο σε όλα τα επίπεδα: στα εθνικά ζητήµατα, στα πολιτικά ζητήµατα της διαπραγµάτευσης, στα θέµατα, που αφορούν
το ξέπλυµα των νεοναζί. Είστε σε όλα ένα πλοίο ακυβέρνητο.
Επειδή θέλω να είµαι πολύ σαφής, γιατί και εµείς έχουµε ευθύνη
για το πώς αντιµετωπίζουµε αυτό το φαινόµενο και πώς να µιλάµε καθαρά, χθες…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Για ποιους µιλάει ο κύριος;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Χθες είχαµε το Ολοκαύτωµα των Καλαβρύτων. Στο Ολοκαύτωµα των Καλαβρύτων, που
είχαµε χθες, οι Γερµανοί σε αντίποινα σκότωσαν όλους τους άνδρες, οχτακόσια άτοµα, οι οποίοι δεν ήταν πρόσφυγες, δεν ήταν
µετανάστες, δεν ήταν Σύριοι, δεν ήταν κακοποιοί, δεν ήταν οτιδήποτε. Ήταν Έλληνες.
Όµως, χθες στο Ολοκαύτωµα δεν υπήρχε εκπροσώπηση της
Χρυσής Αυγής. Ξέρετε γιατί να πείτε στον κ. Παρασκευόπουλο
και στους άλλους; Γιατί αυτούς τους σκότωσαν νεοναζί. Και
υπάρχει υποκρισία -και πρέπει να το πούµε- ότι αυτοί από τη µια
µεριά, κρατούν υποκριτικά την ελληνική σηµαία ως δήθεν πατριώτες και από την άλλη, χαιρετάνε ναζιστικά, γι’ αυτό δεν µπορούν να πάνε να τιµήσουν τους οχτακόσιους άντρες, που σκοτώθηκαν στο Ολοκαύτωµα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα! Λυπάµαι
για εσάς, για τη δήθεν Αριστερά, η οποία µε τον τρόπο της αυτό
και µε πολλά γεγονότα προσπαθεί να ξεπλύνει µια ιστορία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι πολύ καθαρό αυτό
και πρέπει να το γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες, γιατί -σας το ξαναλέω- οι οχτακόσιοι, που δολοφονήθηκαν από τους νεοναζί,
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ήταν Έλληνες πατριώτες, παιδιά από δεκατριών χρονών και
πάνω.
Κύριοι συνάδελφοι, ο χρόνος σας, του ΣΥΡΙΖΑ τελειώνει. Το
ενδιαφέρον είναι αν θα επιλέξετε το πατριωτικό σας καθήκον ή
το κοµµατικό σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν υπάρχει προσωπικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ζητώ τον λόγο για µισό λεπτό. Ήταν
προσωπικό και θέλω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν υπάρχει θέµα
προσωπικό. Μόνο για προσωπικό µπορείτε να πάρετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου για
µισό λεπτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε τον λόγο,
κύριε Αϊβατίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ο κύριος, που µίλησε προηγουµένως,
χρησιµοποιεί συστηµατικά, επειδή δεν έχει άλλα επιχειρήµατα,
ένα ψεύτικο επιχείρηµα εναντίον της Χρυσής Αυγής.
Τον καλώ, λοιπόν, όπως και όλους τους συναδέλφους Βουλευτές να δουν σήµερα στην πρώτη σελίδα της Χρυσής Αυγής στο
site µας ποιο ακριβώς θέµα έχουµε για τα Καλάβρυτα, για τους
ήρωες που σφαγιάστηκαν. Σας παρακαλώ, λοιπόν, θερµώς επειδή
ο κύριος –επαναλαµβάνω- δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά καθόλου
µε το σχέδιο νόµου αλλά µε την κατά φαντασίαν νεοναζιστική οργάνωση, νοµίζω ότι είναι εκ του περισσού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν µπορείτε να κάνετε άλλη οµιλία.
Ο κ. Συντυχάκης έχει τον λόγο.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι τόσο θρασύδειλη η Χρυσή Αυγή, ως φασιστική εγκληµατική οργάνωση…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Πάλι τα ίδια!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Αυτό πρέπει να διαγραφεί, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, παρακαλώ!
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Να διαγραφεί αυτό!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: …που όχι µόνο στα Καλάβρυτα
δεν τολµούν αν πάνε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Αν τους παίρνει, αν τολµάνε, ας
πάνε µία βόλτα από τα Ανώγια στην Κρήτη και θα τους τακτοποιήσουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Τι θα γίνει;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Αν σας παίρνει, να βγείτε εσείς στους
δρόµους. Εµείς πάµε παντού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ο Εθνικός Μηχανισµός Εφαρµογής Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης δεν είναι δική
σας πατέντα. Προβλέπονται στη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – Ευρώπη 2020 για τη διαχείριση της ακραίας φτώχειας
και στις στοχεύσεις της ελληνικής εθνικής στρατηγικής για την
κοινωνική ένταξη.
Αναφέρεται, µάλιστα, ότι η καθολική κάλυψη του πληθυσµού
δεν επιλέγεται ως βιώσιµο σενάριο στόχευσης αυτής της στρατηγικής. Δηλαδή, τι µας λέει; Ότι η χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης προϋποθέτει το συνολικό εισόδηµα
των δικαιούχων να είναι ελάχιστο έως µηδενικό και να µη διαθέτουν περιουσία, αλλά να συνδέονται οι δικαιούχοι µε την αγορά
εργασίας ως πάµφθηνο εργατικό δυναµικό. Κατευθύνονται δηλαδή σε περιορισµένο αριθµό ατόµων και κατηγορίες πληθυσµού που ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση των µονοπωλίων, που προκαλεί φτώχεια,
αστέγους, ανέργους, προσφυγιά, µαζί µε τις κυβερνήσεις που
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εξαθλιώνουν λαούς αναλαµβάνουν την προστασία των εξαθλιωµένων. Ο λύκος, δηλαδή, να φυλάξει τα πρόβατα. Απόλυτη υποκρισία και εµπαιγµός!
Ποια είναι, όµως, η βαθύτερη στόχευση αυτών των πολιτικών;
Με µειωµένες δαπάνες να καλύψουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ορισµένες κατεπείγουσες ανάγκες για µεγαλύτερο
αριθµό απόλυτα φτωχών προς αποφυγή κοινωνικών εκρήξεων.
Τι σηµαίνει αυτό; Πρώτον, την προς τα κάτω ενοποίηση των
παροχών, ώστε το συνολικό ατοµικό εισόδηµα από κάθε πηγή
µαζί µε το ΚΕΑ να µην υπερβαίνει ένα όριο, που είναι πολύ χαµηλό. Δεύτερον, την απαλλαγή των καπιταλιστικών κρατών από
το κόστος της κοινωνικής πολιτικής, για να ενισχυθούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι και η ανταγωνιστικότητά τους µε κίνητρα, φοροαπαλλαγές, ζεστό κρατικό χρήµα, όχι µόνο στη συγκυρία της
καπιταλιστικής κρίσης, αλλά και µετά από αυτήν.
Η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόµου φωτογραφίζει τους
ευνοούµενους. Η θεσµοθέτηση του εθνικού µηχανισµού, όπως
λέει, αποτελεί εθνική υποχρέωση, διεθνή και κοινοτική δέσµευση,
σύµφωνα µε την αιρεσιµότητα για την εκκίνηση του προγράµµατος ΕΣΠΑ. Δηλαδή ή εφαρµόζετε µηχανισµό αναπαραγωγής και
διαχείρισης της ακραίας φτώχειας, για να εξοικονοµηθούν πόροι
για τις επενδυτικές ορέξεις των µονοπωλιακών οµίλων ή κόβουµε
τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων µέσω ΕΣΠΑ.
Αυτός ο µηχανισµός που θεσµοθετείται είναι µηχανισµός αναπαραγωγής και διαχείρισης της ακραίας φτώχειας, αναδιανοµής
της φτώχειας ανάµεσα στους λιγότερο φτωχούς και σε αυτούς
που δεν έχουν στον ήλιο µοίρα. Ο µοχλός αυτής της αναδιανοµής είναι το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης είτε σε χρήµα είτε
σε είδος. Είναι απαίτηση του τρίτου µνηµονίου που ψηφίσατε
από κοινού όλοι µαζί, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ
και Ποτάµι.
Για να δούµε, όµως, την ουσία που κρύβεται πίσω από την
κουρτίνα του σχεδίου νόµου. Πρώτον, η κ. Φωτίου την έδωσε µε
πολύ ανάγλυφο τρόπο τον περασµένο κιόλας Οκτώβρη. Λίγο πολύ είπε ότι για να µην καταντήσουν ρεµπεσκέδες όσοι παίρνουν σήµερα επίδοµα, πρέπει να τους κοπεί και για να µην γίνουν
συνήθεια τα ψίχουλα του ΚΕΑ, σκοπεύει να αντικαταστήσει
µέρος του µε παροχές σε είδος.
Τι είπε, λοιπόν, στην συνέντευξη Τύπου; Όταν φτάνεις σε τόσο
µικρά επίπεδα επιδοµατικά, όπως είναι σήµερα το ΚΕΑ, τα 200
ευρώ, οι παροχές σε είδος µπορούν να σε κάνουν να επιβιώσεις,
οι παροχές σε χρήµα θα σε καταστρέψουν. Γιατί όπως είπα και
πριν, είναι αδύνατον να επιβιώσεις µε 200 ευρώ, ενώ αυτά που
σας είπα µόλις πριν είναι 150 ευρώ και µπορείς να επιβιώσεις
πολύ δύσκολα, αλλά µπορείς. Χωρίς σχόλια! Είναι πλήρως αποκαλυπτικά.
Δεύτερον, τα εισοδηµατικά κριτήρια για το ΚΕΑ είναι τόσο χαµηλά, που εξαιρούν τη συντριπτική πλειοψηφία όσων λαµβάνουν
τα κατώτερα όρια των συντάξεων.
Ισοδυναµεί µε τη χορήγηση 13 ευρώ ηµερησίως σε µια τετραµελή οικογένεια. Τα ίδια πάνω - κάτω προβλέπονταν από το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα της Νέας Δηµοκρατίας.
Τρίτον, θα εντάξετε το 10% των δικαιούχων ΚΕΑ σε προγράµµατα εργασίας και κατάρτισης. Τι να πει κανείς; Περηφανεύεστε
για τα προγράµµατα ανακύκλωσης της ανεργίας που καταδικάζουν τους εργαζόµενους στη φτώχεια όπως η κοινωφελής εργασία των 490 ευρώ µισθό και υποτυπώδη δικαιώµατα.
Τέταρτον, µας λέτε ότι δεν κόβετε προνοιακά επιδόµατα. Όχι
µόνο τα κόβετε, ως µνηµονιακή σας υποχρέωση άλλωστε, στο
0,5% του ΑΕΠ ετησίως, αλλά συντηρείτε τις ήδη ισχύουσες απαράδεκτες διατάξεις για τα ποσοστά αναπηρίας που συνιστούν
περικοπή προνοιακών επιδοµάτων.
Για παράδειγµα, ανάπηρος µε τα δύο πόδια κοµµένα, ζαχαρώδη διαβήτη και στεφανιαία νόσο δεν δικαιούται τα 330 ευρώ
επίδοµα το δίµηνο, διότι είναι κοµµένα κάτω από τα γόνατα. Για
να το δικαιούται, πρέπει η κινητική αναπηρία κάτω άκρων να είναι
άνω του 80%. Και για να είναι πάνω από 80%, πρέπει να είναι κοµµένα πάνω από το γόνατο. Η αρµόδια λοιπόν υγειονοµική επιτροπή του ΚΕΠΑ τού δίνει 75%. Για να το πάρει το επίδοµα,
πρέπει να ξαναµπεί στο χειρουργείο και να του κόψουν τα πόδια
πάνω από το γόνατο, αφού δεν µπορεί να φορέσει προσθετικά
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πόδια λόγω αγκύλωσης. Αυτά είναι τα ψέµατα. Αυτή είναι η
αθλιότητα της δήθεν ευαισθησίας σας για τους ανάπηρους. Να
πώς κόβετε τα επιδόµατα.
Καταθέτω στα Πρακτικά το συγκεκριµένο πόρισµα του ΚΕΠΑ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή είναι η ουσία των προθέσεων Κυβέρνησης - Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κυρίες και κύριοι, και των άλλων αστικών κοµµάτων:
Κόψιµο δισεκατοµµυρίων ευρώ από τους φτωχούς, τσάκισµα
συντάξεων, µισθών, παροχών υγείας, πρόνοιας, φάρµακο, λεηλάτηση λαϊκού εισοδήµατος και υποσχέσεις για λίγα ψίχουλα
στους εξαθλιωµένους.
Βάζετε τη διαχωριστική γραµµή ανάµεσα σε αυτούς που βρίσκονται ή κατευθύνονται στο τελευταίο σκαλοπάτι της εξαθλίωσης
και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα και όχι ανάµεσα σε αυτούς που
παράγουν τον πλούτο και σε αυτούς που τον καρπώνονται, δηλαδή τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Γι’ αυτό εκσυγχρονίζετε το
σύστηµα κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας σε όλη την κρατική
δοµή, Υπουργεία, περιφέρειες και δήµους µε πιο αυστηροποιηµένα κριτήρια που θα κόβουν ή θα ξηλώνουν τα επιδόµατα. Γι’
αυτό θεσµοθετείτε το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστηµα µε
πλήρη καταγραφή κοινωνικής, οικογενειακής, εισοδηµατικής περιουσιακής κατάστασης των φτωχών για να κόβονται ή να περικόπτονται αυτόµατα τα επιδόµατα.
Οι επιλογές και η προπαγάνδα της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι, έχουν µεγάλο βάθος. Με πρόσχηµα την αναπόφευκτη επιλογή βρίσκει το άλλοθι για να θολώνονται οι πραγµατικοί στόχοι
του ΚΕΑ και των µηχανισµών που στήνουν. Καλλιεργεί την αυταπάτη ότι µε µια άλλη κυβέρνηση µε ηθική διαχείριση µπορεί τάχα
να υπάρξει κρατική κοινωνική πολιτική που να καλύπτει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ο φτωχός και ταλαιπωρηµένος
λαός δεν έχει να περιµένει τίποτα από παυσίπονα και µάλιστα ιµιτασιόν. Να µην αποδεχθεί τα ξενοφοβικά, ρατσιστικά και µισαλλόδοξα κηρύγµατα της Χρυσής Αυγής, ούτε τη νοµιµοποίηση
που της παρέχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ – ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ - ξεπλένοντας τον εγκληµατικό και ναζιστικό της χαρακτήρα.
Ο λαός πρέπει να λάβει τα µέτρα του, γιατί δεν του αξίζει να
ζει µε τα ψίχουλα που του επιστρέφουν από τα µατωµένα πλεονάσµατα. Πρέπει να αγωνιστεί για να του επιστραφούν όλα όσα
του έκλεψαν στο όνοµα της εθνικής προσπάθειας αντιµετώπισης
της καπιταλιστικής κρίσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ολοκληρώστε, κύριε
Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Τελειώνω.
Γι’ αυτό το ΚΚΕ κατέθεσε εκ νέου την τροπολογία για την επαναφορά της δέκατης τρίτης και της δέκατης τέταρτης σύνταξης.
Έχει καταθέσει προτάσεις νόµου για την ανακούφιση των λαϊκών
οικογενειών, για την αντιµετώπιση της ανεργίας. Έχει καταθέσει
την πρόταση νόµου πεντακοσίων συνδικαλιστικών οργανώσεων
και πάνω για την επαναφορά των 751 ευρώ των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Καµµιά από αυτές δεν έκανε δεκτή ούτε η Κυβέρνηση ούτε τα άλλα κόµµατα.
Το ΚΚΕ καλεί τον λαό να εκπαιδευτεί στο λαϊκό σχολείο του
αγώνα που θα επιβάλλει στην πράξη να καρπώνεται ο ίδιος τον
πλούτο που παράγει και ο οποίος φτάνει και περισσεύει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε µια τελεία,
κύριε συνάδελφε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: …να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες του.
Με βάση όλα τα παραπάνω και τα όσα είπαν οι εισηγητές µας
καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η κ. Κατσαβριά έχει
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ,
για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν γίνεται κάθε
φορά που γίνεται αναφορά σε ένα κόµµα να δίνω τον λόγο.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ναι, αλλά ήταν άσχηµη αναφορά και
την επιτρέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν έκανε µόνο σε
ένα κόµµα, έκανε και σε άλλο κόµµα αναφορά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Στα Σφακιά 7,21% η Χρυσή Αυγή.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Να το πεις στον Πολάκη, όχι σε
εµένα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Σε σας το λέω, 7,21% και θα γίνει 10%
τουλάχιστον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κυρία Κατσαβριά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ασφαλώς και
δεν είναι πρωτότυπο. Είναι πασίγνωστο φαινόµενο ελληνικό που
ενδηµεί στον δηµόσιο διάλογο για πάρα πολλά χρόνια. Να συµφωνούµε, δηλαδή, διαφωνώντας και µάλιστα σε υψηλούς και επιθετικούς τόνους, όπως αυτούς που χρησιµοποίησε ο κ.
Βρούτσης και άλλοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και µερικοί υποτιθέµενοι φιλοευρωπαίοι και κατά τα άλλα αντιλαϊκιστές.
Έχω την αίσθηση, όµως, ότι αυτή η ρητορική στοχεύει στη
συγκάλυψη των βαρύτατων ευθυνών τους και όχι στην προσπάθεια µιας καλόπιστης κριτικής, η οποία θα ήταν επιβεβληµένη και
καλοδεχούµενη. Η Νέα Δηµοκρατία και το άλλοτε σοσιαλιστικό
ΠΑΣΟΚ διατείνονται ότι το παρόν νοµοσχέδιο είναι αφ’ ενός επιταγή των δανειστών από το 2012 και αφ’ ετέρου ότι το είχαν ήδη
έτοιµο και εµείς το καθυστερήσαµε. Όµως, όλοι γνωρίζουν ότι
οι µισές αλήθειες ισοδυναµούν µε πελώρια ψέµατα και είναι µισή
αλήθεια η µνηµονιακή καταγωγή των συγκεκριµένων ρυθµίσεων,
γιατί παραγνωρίζεται η χάρτα των κοινωνικών δικαιωµάτων.
Όπως επίσης, είναι µισή αλήθεια και το ότι το είχαν τάχα έτοιµο,
καθώς το µόνο που είχαν προβλέψει, αλλά όχι σχεδιάσει, ήταν η
χρήση της βάσης δεδοµένων της ΗΔΙΚΑ. Και για να µην τους αδικήσω, είχαν προβλέψει, επίσης, την πιλοτική εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Πάντως, έτσι κι αλλιώς, δηλαδή
ακόµη και αν τα πράγµατα είχαν όπως ακριβώς ισχυρίζονται, το
συµπέρασµα είναι προφανές. Εφάρµοσαν πιστά όλες τις µνηµονιακές τους δεσµεύσεις, εκτός από εκείνες που αφορούσαν τις
πλέον αδύναµες, τις ευάλωτες και ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, δηλαδή τα θύµατα της πολιτικής τους.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, είναι οι ίδιοι οι πολίτες που γνωρίζουν ακριβώς τι έκαναν και τι δεν έκαναν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νεοφιλελευθερισµός της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, από την εποχή του Σηµίτη έως και
σήµερα, έχει ανάγκη από ένα φύλο συκής. Ήδη, από τα µέσα της
δεκαετίας του ’90 στα προγράµµατά τους διατυπώνεται η πρόθεσή τους να επουλώνουν τα τραύµατα των πιο αδύναµων στρωµάτων της κοινωνίας, των θυµάτων δηλαδή της πολιτικής τους.
Εγκατέλειψαν κάθε συγκροτηµένη κοινωνική πολιτική και διέγραψαν την ανάγκη του κράτους πρόνοιας και τους κράτους δικαίου από το λεξιλόγιό τους. Παρέδωσαν βασικές κοινωνικές
δοµές είτε σε ιδιωτικά συµφέροντα είτε σε φορείς θολής και αµφίβολης ποιότητας πολλές φορές. Μιλώ για διάφορα κέντρα ψυχικής υγείας, προστασίας υπερηλίκων ή θαλπωρής µικρών και
ανυπεράσπιστων παιδιών που προσφέρουν υπηρεσίες και µάλιστα µε κρατικές ή ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις. Δεν είναι πια η
οργανωµένη κοινωνία, δεν είναι το κράτος που αναλαµβάνει την
κοινωνική προστασία. Οι κάθε είδους αναξιοπαθούντες συµπολίτες µας είναι πλέον έρµαια της φιλάνθρωπης και ελεήµονος
διάθεσης, εάν αυτή εκδηλωθεί.
Οι σηµερινοί νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλφιλεύθεροι καµώνονται πως αυτοί έκτισαν το κοινωνικό κράτος και αφήνουν να εννοηθεί πως έχουν και το δικαίωµα να το γκρεµίσουν. Τους
ξεφεύγει µερικές φορές και η ατάκα ότι το µεταπολιτευτικό κοινωνικό κράτος χτίστηκε µε δανεικά, προκειµένου να δικαιολογήσουν τη χρεοκοπία του κλεπτοκρατικού και πελατειακού πολιτικού και οικονοµικού συστήµατος που οι ίδιοι εξέθρεψαν, αλλά
και αντίστροφα αυτό τους εξέθρεψε. Και µετά αναρωτιούνται για
το βαρύτατο πολιτικό κόστος που πληρώνουν και θρηνούν γοερά
για την απώλεια της εξουσίας.
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Κύριε Πρόεδρε, τόσο οι θεσµικές αλλαγές για την ουσιαστική
οργάνωση της κοινωνικής πολιτικής που προβλέπει το παρόν νοµοσχέδιο, όσο και η πολιτική για το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης έρχονται να δώσουν σάρκα και οστά στη δίκαιη απαίτηση
της κοινωνίας για πραγµατική κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.
Για µας, για τον ΣΥΡΙΖΑ, για την Κυβέρνησή µας είναι η εκπλήρωση του χρέους απέναντι στη χειµαζόµενη από την κρίση κοινωνία. Η διαφάνεια στην χρήση των πόρων και η αποτελεσµατικότητα
στη διάθεσή τους διασφαλίζονται µε τον καλύτερο τρόπο σε όλα
τα επίπεδα της διοίκησης. Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να σφετερίζεται τον πόνο του άλλου και να κάνει πολιτική, δηλαδή άγρα
ψηφοφόρων, είτε είναι δήµαρχος είτε περιφερειάρχης είτε ακόµη
και Βουλευτής ή Υπουργός.
Τα 760 εκατοµµύρια του ΚΕΑ θα δώσουν ανάσα σε πολλούς
συµπολίτες µας. Εύχοµαι τώρα που φαίνεται να γυρίζει η ρόδα
της ανάκαµψης και της ανάπτυξης, να χρειαζόµαστε όλο και λιγότερα. Να βρουν όλοι µια δουλειά, να υπάρχει δίκαιη διανοµή
του εισοδήµατος. Να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια
και δηµοκρατία. Είναι το ελάχιστο που δικαιούνται οι Έλληνες
και οι Ελληνίδες. Μαζί τους το επιδιώκουµε, το προσπαθούµε και
θα το πετύχουµε.
Συγχαρητήρια, κυρία Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Τζούφη, έχετε
τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, στο τέλος µιας πολύ κουραστικής µέρας,
νοµίζω ότι έχει γίνει πλέον σαφές, όπως είχε γίνει και στις επιτροπές, ότι όπως κι εκεί η πλειοψηφία των αρµόδιων φορέων που
εκφράζουν την κοινωνία των πολιτών, έτσι και σήµερα εδώ οι περισσότεροι εισηγητές των κοµµάτων είπαν ότι το νοµοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση κι ότι έρχεται να λύσει και να
στηρίξει κρίσιµες πτυχές του κοινωνικού κράτους για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Επειδή όµως, η µείζων Αντιπολίτευση δεν µπορεί να αρνηθεί –
κυρίως αυτή και όχι µόνο - το θετικό πρόσηµο αυτών των αλλαγών και σωστά ψηφίζει θετικά επιλέγει - για να επιβεβαιώσει τη
δήθεν αποτυχία και ανικανότητα της Κυβέρνησης ή γιατί κάποιοι
επιλέγουν να ρίξουν αίµα στην αρένα κυρίως του τηλεοπτικού
τους ακροατηρίου - την άγρια επιθετικότητα, προσβλητικούς χαρακτηρισµούς, αναστροφή της πραγµατικότητας για καθεστηκυία τάξη και καρέκλες ή και πυροτεχνήµατα του τύπου ότι
ανακαλύψαµε ότι η Κυβέρνηση έχει υπογράψει δεκάχρονα πλεονάσµατα της τάξης του 3,5%.
Απάντησε ο συνάδελφος κ. Μαντάς, θα πω κι εγώ το ίδιο, ότι η
Κυβέρνηση ποτέ δεν αποδέχτηκε πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5%
για δέκα χρόνια µετά τη λήξη του προγράµµατος. Τα κείµενα που
παρουσιάστηκαν αποτελούν απλώς έκθεση συµµόρφωσης της
Κοµισιόν. Υπάρχουν πολλά τέτοια και δεν υπογράφονται από την
ελληνική Κυβέρνηση, η οποία έχει δηλώσει σαφώς ότι δεν αποδέχεται αυτές τις υποθέσεις για τα πλεονάσµατα, διεκδικώντας µια
βιώσιµη λύση για το χρέος.
Στην κατεύθυνση αυτή να θυµίσω ότι πριν λίγες µέρες στη συζήτηση του προϋπολογισµού εδώ το ίδιος ο Υπουργός Οικονοµικών είχε βάλει στο τραπέζι την προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα
να λειτουργήσει η λύση του 2,5% σε πρωτογενή πλεονάσµατα
και το άλλο 1% να δαπανηθεί στη µείωση των φόρων για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, καλώντας µάλιστα σε ευρύτερη
συναίνεση που θα βοηθούσε στη σκληρή διαπραγµάτευση.
Έτσι νοµίζω ότι είναι λάθος τελικά να διακινείτε έγγραφα µε
στόχο να συκοφαντήσετε ως συµβιβασµένη την ελληνική Κυβέρνηση και δεν βοηθάει στην τελική έκβαση αυτής της µάχης για
το σύνολο του ελληνικού λαού. Και πολύ περισσότερο δεν βοηθάνε στην άλλη µάχη που δίνεται για τα εργασιακά δηλώσεις που
κάνουν δυστυχώς οι Αντιπρόεδροι της µείζονος Αντιπολίτευσης
όπως: «Εµείς θα µπορούσαµε να υπογράψουµε όλες τις µεταρρυθµίσεις και πολύ περισσότερες», «οι συλλογικές συµβάσεις θα
οδηγήσουν σε κλείσιµο επιχειρήσεων» ή ότι «η λύση είναι ειδικές
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συµβάσεις µεταξύ του εργοδότη και του εργαζόµενου». Το λέω
αυτό διότι είναι ανοιχτή και αυτή η µάχη και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο επίπεδο των θεσµών.
Όµως, για να έρθω στο συζητούµενο νοµοσχέδιο, αυτό σαφώς
αποτελεί συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είπα και εισαγωγικά, για να υποστηριχθούν οι άνθρωποι που έχουν πιο
πολύ πληγεί από την κρίση και που έχουν περιορισµένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά δηµόσια αγαθά και δυσκολεύονται
ή και αδυνατούν σε πολλά επίπεδα, στέγη, εργασία, ικανοποιητικό εισόδηµα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη και κοινωνική
ασφάλιση.
Να θυµίσω πως το πρώτο νοµοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνησή µας ήταν στην τροχιά της καταπολέµησης της ανθρωπιστικής κρίσης και που τότε από αρκετούς είχε χαρακτηριστεί ως
µονοµερής ενέργεια και από άλλους ως ψίχουλα ή µη υλοποιήσιµο.
Ενάµιση χρόνο µετά µπορούµε να πούµε ότι καταφέραµε να
το υλοποιήσουµε, καλύπτοντας στοιχειωδώς – θα συµφωνήσω
εδώ - τετρακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας στο επίπεδο των βασικών τους αναγκών.
Επιπρόσθετα, παρά το ασφυκτικό δηµοσιονοµικό περιβάλλον,
η Κυβέρνηση σε όλο αυτό το διάστηµα µάχεται διαρκώς και καθηµερινά για κοινωνική ισότητα και αλληλεγγύη, προσπαθώντας,
παρά τους δεδοµένους περιορισµούς, που δεν τους αµφισβητούµε, να ξεδιπλώσει µια πολιτική που προσπαθεί στο επίκεντρό
της να έχει τη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
Πώς αποδεικνύεται αυτό; Ενδεικτικά αναφέρω µια σειρά από
νοµοθετικές διαδικασίες: Κατ’ αρχάς, την κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών. Τη στιγµή που οι προηγούµενες κυβερνήσεις
άφηναν χωρίς υγειονοµική κάλυψη δυόµισι εκατοµµύρια πολίτες,
δόθηκε η δυνατότητα σε επτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες δικαιούχους µε πολύ χαµηλό εισόδηµα να έχουν µηδενική συµµετοχή στα φάρµακα, εκατόν ενενήντα χιλιάδες και πλέον για
εργαστηριακές εξετάσεις ύψους 21,6 εκατοµµυρίων ευρώ στις
δηµόσιες δοµές και διακόσιες εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες συµπολίτες µας για φάρµακα, αξίας 62,7 εκατοµµυρίων ευρώ µέσα
στο 2016.
Παρατείνουµε τη λειτουργία των δοµών φτώχειας µέχρι να
µπορέσουµε να οδηγήσουµε σε εκείνο που θέλουµε και ονειρευόµαστε. Σχετικά µε τα προγράµµατα απασχόλησης του
ΟΑΕΔ, ο συνάδελφος κ. Μαντάς ανέφερε ότι στους µακροχρόνια
ανέργους, που έχουν εξαντλήσει το δωδεκάµηνο επιδότησης,
τους δίνεται η δυνατότητα, εάν το εισόδηµά τους είναι κάτω από
10.000 ευρώ, να µην κόβεται το επίδοµα.
Επίσης παρατείνουµε την παροχή των σχολικών γευµάτων,
που πρόσφατα εξαγγέλθηκε ότι θα επεκταθούν σε περισσότερους µαθητές, διότι δυστυχώς τα έχουµε ακόµη ανάγκη, τις
δοµές για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, τη χρηµατοδότηση των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας, που βοηθάνε στην αντιµετώπιση του προσφυγικού. Τη διευκόλυνση της µετακίνησης
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων µε συγκοινωνιακά µέσα, την
οµαλή χρηµατοδότηση του προγράµµατος υποβοήθησης συνταξιούχων και ηλικιωµένων ατόµων, µε το πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι», την κάλυψη του 15% των προκηρυσσοµένων θέσεων
µονίµων υπαλλήλων σε θέσεις ΙΔΑΧ από ανθρώπους µε αναπηρία
ή µέλη οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους µέλη µε αναπηρία, τον κατά προτεραιότητα διορισµό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, σε αυξηµένο µάλιστα
ποσοστό 25%, στους φορείς ενισχυτικής διδασκαλίας και ειδικής
εκπαίδευσης για τα παιδιά που έχουν προβλήµατα µάθησης. Την
αύξηση των κονδυλίων για την ένταξη παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, µε στόχο την επέκταση του προγράµµατος µε
την παροχή voucher στο σύνολο των νοικοκυριών µε εισόδηµα
κάτω από το όριο της φτώχειας και επίσης στο σύνολο των νοικοκυριών µε πρόσωπα µε αναπηρία.
Θα ήθελα να πω εδώ προς τον συνάδελφο του ΚΚΕ ότι βρίσκεται σε επεξεργασία µια προσπάθεια να νοµοθετήσουµε τον
χάρτη των δικαιωµάτων για την αναπηρία, που ελπίζουµε ότι τον
Μάρτιο θα γίνει νόµος του κράτους, όπου εκεί θα γίνει µεγάλη
προσπάθεια, αδικίες που πράγµατι υπάρχουν να αρθούν και να
µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε µε πιο σωστό και ορθολογικό
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τρόπο τους ανθρώπους αυτούς που το έχουν ανάγκη.
Στην κατεύθυνση αυτή, βεβαίως, αυξήσαµε και τις δαπάνες
του κοινωνικού προϋπολογισµού κατά 760 εκατοµµύρια ευρώ,
ενώ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ,
ενώ επιλέξαµε, όπως ήδη έχει ειπωθεί, και είναι γνωστό και λέτε
ότι το ψηφίζετε, τη διανοµή του κοινωνικού µερίσµατος σε εκείνους που υπέστησαν τις µεγαλύτερες πληγές, σηκώνοντας το
µεγαλύτερο βάρος της κρίσης, τα συνήθη υποζύγια, όπως ονοµάζονται, τους συνταξιούχους. Μάλιστα, από κάποιους ειπώθηκε
ότι είναι η προνοµιακή οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα ότι αυτή η
ηλικιακή οµάδα είναι εκείνη που δηµοσκοπικά - όσο οι δηµοσκοπήσεις έχουν αξία - στην οποία η Νέα Δηµοκρατία έχει µεγαλύτερη προνοµιακή επιρροή.
Παρ’ ότι η κίνησή µας αυτή έχει δεχθεί κριτικές, θεωρούµε ότι
είναι στη σωστή κατεύθυνση και βεβαίως η δαπάνη αυτή δεν
προέρχεται από το πρωτογενές πλεόνασµα, αλλά, όπως έχει ειπωθεί και από άλλους, από την υπεραπόδοση των εσόδων, χωρίς
να διακινδυνεύεται η επίτευξη του στόχου για το πρωτογενές
πλεόνασµα που έχει συµφωνηθεί µε τους θεσµούς.
Εδώ βεβαίως υπάρχουν συγκρίσεις, τις οποίες καταθέσαµε και
στις επιτροπές, µε το κοινωνικό µέρισµα που είχε δώσει η κυβέρνηση Σαµαρά -Βενιζέλου, το οποίο ουσιαστικά είχε ρίξει στα βράχια τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσµατος του 2014, αφού
ουσιαστικά εγγράφηκε σε αυτόν τον προϋπολογισµό και όχι στο
πλεόνασµα του 2013. Όµως, αυτά είναι πλέον ιστορία.
Πράγµατι, η ευρωπαϊκή και η παγκόσµια οικονοµική κρίση και
οι επιβεβληµένες πολιτικές της λιτότητας από αυτούς που υλοποιούν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές εδώ και πολλά χρόνια
έχουν δηµιουργήσει πολύ αυξηµένο κίνδυνο φτώχειας – αυτός
είναι ο σωστός ορισµός, έχει δίκιο ο κ. Τζαβάρας - και έχουν οδηγήσει το κοινωνικό κράτος σε κατάρρευση.
Πόσος είναι αυτός ο αριθµός των νοικοκυριών στη χώρα µας;
Περίπου εννιακόσιες χιλιάδες. Και ο πληθυσµός που βρίσκεται
σε κίνδυνο φτώχειας είναι στο 35,7%. Δυστυχώς, πολύ αυξηµένη
είναι και η παιδική φτώχεια, µε τη χώρα µας να είναι στην τρίτη
θέση στην καταγεγραµµένη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
µετά τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία.
Όµως, εδώ ακούστηκαν και µια σειρά από ανακρίβειες, ότι το
ποσοστό αυτό αυξήθηκε επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα
οποία θα καταθέσω στα Πρακτικά, καταδεικνύουν πως το ποσοστό του πληθυσµού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισµό
τα έτη 2009 και 2010 ήταν στο επίπεδο του 27,7% και µέχρι το
2014 επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας εκτοξεύθηκε στο 36%.
Και βεβαίως, απολογούµαστε γιατί το 2015 παραµένει σε
υψηλά επίπεδα, αν και παρατηρείται µια µικρή µείωση. Δεν τα
καταφέραµε ακόµα και γι’ αυτό νοµοθετούµε σε αυτή την κατεύθυνση.
Επιπρόσθετα, µας κατηγορείτε ότι δεν στηρίζουµε τη φτώχεια,
αλλά ότι στηρίζουµε τους συνταξιούχους και όχι τους ανέργους,
διότι επιλέξαµε να δώσουµε σε αυτή την κατηγορία το κοινωνικό
µέρισµα. Να θυµίσω εδώ ότι το 2009 η ανεργία ήταν στο 9,5%,
ενώ επί των ηµερών σας άγγιξε το εκρηκτικό 27% µε µαζική αναστροφή από µόνιµες θέσεις εργασίας σε θέσεις µερικής απασχόλησης, µε καταστροφή οχτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων
θέσεων εργασίας, ενώ έκλεισαν και τριακόσιες σαράντα χιλιάδες
µικρές επιχειρήσεις.
Εµείς τι καταφέραµε σε αυτόν τον ενάµιση χρόνο; Κάτι µικρό
καταφέραµε, να ελαττώσουµε την ανεργία περίπου στο 23% δεν επιχαίρουµε γι’ αυτό - αλλά µέσα στο 2016 φαίνεται ότι το
πρώτο ενδεκάµηνο είναι θετικό και διαµορφώνεται στις εκατόν
είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι οχτώ νέες θέσεις εργασίας,
αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση από το 2001. Επίσης, οι
νέες προσλήψεις δείχνουν µια τάση αναστροφής στην καταστροφή µόνιµων θέσεων εργασίας µε το 46% των θέσεων να
είναι πλήρους απασχόλησης και όχι µερικής ή εκ περιτροπής.
Αυτή η αύξηση της απασχόλησης στο 1,4% είναι µια από τις
υψηλότερες επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από τον
µέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών τόσο στην Ευρωζώνη, που
είναι στο 1,2%, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «28», που
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είναι στο 1,1,%.
Επίσης, επειδή εκφράζετε θέσεις µε τις οποίες λίγο ή πολύ
µας κατηγορείτε ότι συντηρούµε ένα παχύσαρκο δηµόσιο σύστηµα µε διπλό προσωπικό, µε διπλές υπηρεσίες, να πω εδώ ότι
αυτό το οποίο προσπαθούµε να κάνουµε είναι να αναµορφώσουµε και να δηµιουργήσουµε τις απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες και φορείς µε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς διαδικασίες
αξιοκρατίας, αλλά µε γνώµονα τις ανάγκες λειτουργίας του κράτους προς όφελος των πολιτών.
Και βεβαίως, εδώ να πω ότι για χρόνια πολλά – και αυτό είναι
καταγεγραµµένο στη συλλογική µνήµη και συνείδηση απαράγραπτα - εσείς ακολουθούσατε αυτόν τον κανόνα, να ιδρύετε διευθύνσεις, φορείς, οργανισµούς, αρχές, ακόµη και τµήµατα
πανεπιστηµίων, µε στόχο, δυστυχώς, τις εξυπηρετήσεις «ηµετέρων».
Και ενδεικτικώς και γι’ αυτό θα µου επιτρέψετε – επειδή έχει
σηκωθεί πολύ ψηλά το θέµα - να καταθέσω το σύνολο των ειδικών συµβούλων στο Υπουργείο Υγείας, που είναι το µισό σε
αριθµό από ό,τι αυτό που χρησιµοποιούσαν οι προηγούµενοι
Υπουργοί της συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Από τη µεριά µας, λοιπόν και παρά τις υποχωρήσεις - θα µου
δώσετε ένα, δύο λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε - που έχουµε
κάνει, ώστε να κρατήσουµε τη χώρα στην ευρωπαϊκή µας τροχιά,
συνεχίζουµε να αγωνιζόµαστε για την αντιστροφή της κατάστασης και για την έξοδο της χώρας από το µνηµονιακό πλαίσιο και
την επιτροπεία, για ανάπτυξη µε κοινωνικό πρόσηµο και προστασία των ευάλωτων οµάδων.
Και σε αυτή την κατεύθυνση θεσµοθετούµε και τον µηχανισµό
µε κριτήρια, ώστε να µπορούν οι υποψήφιοι να έχουν τη µέγιστη
δυνατή ενηµέρωση και οι ωφελούµενοι τη διαφάνεια και να αξιοποιήσουµε, βέβαια, την εµπειρία, την τεχνογνωσία, να πριµοδοτήσουµε την αντικειµενικότητα, τον σχεδιασµό, τη χρηστή
διαχείριση και την ορθή κατανοµή των διαθέσιµων πόρων.
Σηµειώνω, λοιπόν, ότι η λειτουργία αυτού του µηχανισµού θα
επιτρέψει, φυσικά και την ορθή και αποτελεσµατική και δίκαιη
παροχή του Κοινωνικού Επιδόµατος Αλληλεγγύης, όπως αποδείχθηκε και από την πιλοτική µελέτη η οποία ήδη έχει τελειώσει
και έχει κριθεί ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση.
Υπάρχουν και άλλες διαφορές στο ΚΕΑ, που βεβαίως δεν έχω
τον χρόνο να τις αναπτύξω. Ειπώθηκε ότι δεν είναι απλώς επίδοµα, αλλά ότι είναι ένα πρόγραµµα που δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης µε πάρα πολύ σηµαντικές υπηρεσίες προς τους
ωφελούµενους, αλλά κυρίως ότι δίνει τη δυνατότητα σε ένα 10%
των ανθρώπων που µπαίνουν εκεί για προσβασιµότητα στην
αγορά εργασίας, για να σπάσει µέσω αυτής της διαδικασίας ο
κύκλος της φτώχειας, υπενθυµίζοντας ότι το 1/3 των ανθρώπων
που δικαιούνται το ΚΕΑ δεν είναι καν εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕΔ,
για να ξέρουν τα δικαιώµατά τους.
Στο νοµοσχέδιο υπάρχουν και διατάξεις που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία του ΕΦΚΑ, προσπαθώντας να µεριµνήσει για
την οµαλή µετάβαση από το παλιό στο νέο καθεστώς, µε στόχο
να εξασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση ασφαλισµένων
και συνταξιούχων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία. Βάλτε, όµως,
µία τελεία τώρα.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Σε ένα λεπτό,
σας παρακαλώ.
Ο στόχος είναι να βοηθήσει αυτή η διαδικασία και στην οµαλή
καταβολή όλων αυτών που τόσα χρόνια δεν έχουν καταβληθεί,
όπως των εφάπαξ, των συντάξεων που καθυστερούν κ.λπ..
Και βεβαίως και εδώ έχει γίνει κριτική, αλλά θα το αφήσω αυτό
για αύριο και θα πω ότι υπάρχουν και τροπολογίες που είναι στη
σωστή κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και αύριο µέρα είναι.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Καταληκτικά σηµειώνω ότι το κράτος πρέπει να έχει σοβαρή και σχεδιασµένη κοινωνική πολιτική και να
µην εκχωρούνται οι αρµοδιότητές του στην κρατική ή ιδιωτική
φιλανθρωπία, τις ΜΚΟ ή την Εκκλησία.
Η υπεράσπιση και η διασφάλιση των βασικών δικαιωµάτων,
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που κάποιοι τα ονοµάζουν αστικά δικαιώµατα, τα οποία συνεχώς
συρρικνώνονται και συµπιέζονται στον βωµό της κρίσης και της
περικοπής των δαπανών, οδηγώντας µεγάλα στρώµατα του πληθυσµού στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισµό, αποτελούν
υποχρέωση της πολιτείας. Μια αριστερή κυβέρνηση, παρά τις
δυσκολίες, οφείλει να προσπαθεί διαρκώς στην κατεύθυνση
αυτή. Γι’ αυτό και σας καλώ να υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μερόπη Τζούφη καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Πριν δώσω τον λόγο
στην κυρία Υπουργό, έχει τον λόγο κατ’ απόλυτη εξαίρεση για
δύο λεπτά ο κ. Δηµοσχάκης, για να προτείνει κάτι στην Υπουργό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
Το να καταργούνται υπηρεσίες χάριν της αναδιάρθρωσης υπηρεσιών, οργανισµών και σωµάτων και της νέας δοµής αυτών σε
νοµούς της χώρας αποτελεί σήµερα ατύχηµα για τις τοπικές κοινωνίες της υπαίθρου, αλλά και τις οικονοµίες αυτών και όχι µόνο.
Το να καταργούνται υπηρεσίες στις παραµεθόριες περιοχές,
όπως είναι ο Έβρος σε απόσταση 500 µέτρων από τα ποτάµια
σύνορά µας µε την εξ ανατολών γειτονική χώρα, αποτελεί πράξη
κατάργησης εκ προθέσεως εν λειτουργία προωθηµένων µονάδων προκάλυψης, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή και
για τη χώρα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αυτό έχει σχέση µε
το συζητούµενο νοµοσχέδιο;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Έχει, κύριε Πρόεδρε.
Τελευταία καταργήθηκαν υπηρεσίες στον Έβρο.
Σήµερα για πρώτη φορά δέχθηκα επιστολή – πρόταση των πενήντα τεσσάρων υπαλλήλων του καταστήµατος ΙΚΑ Αλεξανδρούπολης, µε την οποία ζητούν να γίνει η έδρα της διεύθυνσης του
υπό σύσταση Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης,
του γνωστού ΠΕΚΑ, όπως περιγράφει ο νόµος, στην πρωτεύουσα του Νοµού Έβρου, στην Αλεξανδρούπολη, και την
οποία στηρίζουν θεσµικοί παράγοντες της Αλεξανδρούπολης και
του Νοµού Έβρου.
Όπως τονίζουν στην επιστολή – δήλωσή τους οι πενήντα τέσσερις υπάλληλοι - και πράγµατι καινοτόµα και ευρηµατικά -, οι
συναλλασσόµενοι θα πρέπει να διανύσουν από το τρίγωνο του
Νοµού Έβρου, από το Ορµένιο, 190 χιλιόµετρα για να φτάσουν
στην Αλεξανδρούπολη. Η επόµενη απόσταση µέχρι το άκρον της
Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι 160
χιλιόµετρα. Συνεπώς, η Αλεξανδρούπολη και χιλιοµετρικά, αλλά
και από πλευράς κτηριακών υποδοµών και υπαλλήλων, προσφέρεται για να ιδρύσετε εκεί αυτό το κέντρο.
Νοµίζω ότι είµαι σαφής και το αίτηµά µας είναι αιτιολογηµένο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε, κύριε
Δηµοσχάκη.
Η κυρία Υπουργός έχει τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Φαντάζοµαι
ότι αυτό που µόλις αναφέρθηκε θα το συζητήσουµε αύριο µε
βάση και την άποψη του αρµόδιου Υφυπουργού, γιατί πρόκειται
για το ΕΦΚΑ.
Κύριε Πρόεδρε, δικαιούµαι δεκαοκτώ λεπτά απ’ ό,τι µε ενηµέρωσε ο κ. Κακλαµάνης το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μπορεί να µη τα χρειαστείτε.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, µπορεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Πού το ξέρετε;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είπα ό,τι
είναι, γιατί βάλατε δέκα λεπτά, εσείς που ξέρετε. Όµως κατά τη
διαδικασία…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εγώ δεν σας αδικώ
στον χρόνο εκεί. Μιλήστε τώρα και βλέπουµε. Δεν αδικούµε κανέναν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έχει µιλήσει ξανά η κυρία
Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έβαλα δέκα λεπτά.
Τέρµα! Τέλειωσε! Πάει!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είναι δυνατόν; Μισό λεπτό. Δεν παζαρεύουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ. Τελείωσε είπαµε. Συνεχίστε!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Για ακούστε
µε. Ξέρετε πολύ καλά τη διαδικασία. Με ενηµέρωσε το πρωί ο
Πρόεδρος ότι και οι δύο Υπουργοί, και εγώ και ο κ. Πετρόπουλος, έχουµε τη δυνατότητα να απαντήσουµε µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο Προεδρεύων τώρα
σας ενηµερώνει ότι έχετε δέκα λεπτά, κυρία Υπουργέ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ε, µα, πώς
θα γίνει τώρα; Δεν θα παραδώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μα, ήδη φάγαµε δύο
λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι, κύριε
Πρόεδρε. Αυτή τη στιγµή εγώ δεν κάνω…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς οι εισηγητές δεν
δευτερολογήσαµε. Τότε θέλουµε κι εµείς δευτερολογία.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ωραία. Να
κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ τώρα.
Τέλειωσε. Δεν θα ανακυκλώσουµε τη διαδικασία. Δεν γίνεται
αυτό το πράγµα. Κυρία Υπουργέ, συνεχίστε σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ο Κανονισµός λέει για δευτερολογία.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έτσι γίνεται
πάντα. Αν έχετε τώρα καινούργια πράγµατα, να µου τα πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι είπατε; Δεν
άκουσα.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, πρώτον, θέλω να ζητήσω συγγνώµη από εσάς, αλλά και
από όλους τους συναδέλφους εδώ, διότι προηγουµένως παρασύρθηκα από αναξιοπρεπή συµπεριφορά θεσµικού παράγοντα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και απάντησα.
Είναι λάθος να απαντάς σε παρεµβάσεις που ρίχνουν το επίπεδο του Κοινοβουλίου και γίνονται στοχευµένα µε εξωφρενικές
κατηγορίες, ακολουθώντας, προφανώς, τη γκεµπελική ρήση –
εννοώ τον Γκέµπελς, τον υπουργό του Χίτλερ - «συκοφαντείτε,
συκοφαντείτε, κάτι θα µείνει». Ζητώ, λοιπόν, συγγνώµη.
Δεύτερον, θα αναφερθώ στους δείκτες της φτώχειας και στη
σελίδα 166 της έκθεσης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
για το έτος 2015, που κατέθεσε ο κ. Βρούτσης. Είναι µία από τις
γνωστές λαθροχειρίες που γίνονται. Δηλαδή, ο κ. Βρούτσης δεν
κατέθεσε τις σελίδες 164 και 165, τις οποίες και θα καταθέσω,
και κατέθεσε µόνο τη σελίδα 166. Θα καταθέσω τώρα στα Πρακτικά και τις δύο αυτές σελίδες και θα σας εξηγήσω τι έχει συµβεί.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Θεανώ Φωτίου
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρώτον, η Τράπεζα της Ελλάδος χρησιµοποιεί τη EUROMOD,
όσον αφορά στα θέµατα και τους δείκτες της φτώχειας. Η EUROMOD κάνει τις εκθέσεις της µε βάση την άποψη πολιτών στα
θέµατα και όχι µε βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της EUROSTAT
ή κανενός άλλου από όσους καθορίζουν τους δείκτες. Συγχρόνως, στις προηγούµενες σελίδες, που µόλις κατέθεσα, η ίδια η
Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι στις εκτιµήσεις της δεν συµ-
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περιέλαβε το πρόγραµµα καταπολέµησης της ανθρωπιστικής
κρίσης. Δηλαδή, αυτά δεν ρωτήθηκαν ούτε καν ρωτήθηκαν αν
είχαν ελάφρυνση.
Αντ’ αυτού, λοιπόν, καταθέτω την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τον
πληθυσµό σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού του
έτους 2015, που έγινε στις 23-6-2016. Τι λέει εκεί; Ακριβώς τα
ανάποδα από αυτά που µόλις είπαν. Είναι απίθανη αυτή η λαθροχειρία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που θέλει να γίνει και κυβέρνηση µε ψέµατα! Μόνο µε ψέµατα!
Εκεί, λοιπόν, τι αναφέρεται; Αναφέρεται ότι ο πληθυσµός σε
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού το 2012 ήταν 34,6%,
το 2013 ήταν 35,7%, το 2014 ήταν 36% και το 2015, περί ου ο
λόγος, ήταν 35,7%. Δηλαδή, έπεσε. Είναι για να υπερηφανευόµαστε; Είναι για να λυπούµαστε. Αλλά όχι και τέτοια σπέκουλα!
Το καταθέτω, λοιπόν, και αυτό να ενηµερωθεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Θεανώ Φωτίου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα, είναι τα γνωστά αυτά, επίσης, που είπατε για τα 3,5%
πλεονάσµατα, τα οποία υπογράψαµε. Πρώτον, αυτό που δώσατε
δεν ήταν αυτό που υπέγραψε η ελληνική Κυβέρνηση. Άλλο ψεύδος και λαθροχειρία! Ήταν ένα ραπόρτο της Κοµισιόν.Δηλαδή,
εκεί γίνεται η εκτίµηση της Κοµισιόν ότι θα υπάρχουν πρωτογενή
πλεονάσµατα 3,5%. Υπάρχει, όµως, άλλη έκθεση συµµόρφωσης,
αυτή τη φορά του ΔΝΤ, η οποία αναφέρει πρωτογενή πλεονάσµατα 1,5% για τα επόµενα χρόνια.
Αυτά τα κείµενα δεν είναι δεσµευτικά για την ελληνική Κυβέρνηση, ούτε το 3,5% της Κοµισιόν ούτε το 1,5% του ΔΝΤ. Το ξέρετε καλά. Δεν υπογράφηκαν από την ελληνική Κυβέρνηση, αλλά
είναι µόνιµα αυτή η ιστορία που κάνετε και για την οποία επιµένετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ποια υπογράψατε;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δυστυχώς,
µ’ αυτή τη συµφωνία ψευδών – διότι δεν πρόκειται για συµφωνία
αλήθειας αυτή που έχετε κάνει, αλλά περί συµφωνίας ψεύδους
- δεν ξέρω πόσο µπροστά θα πάτε, γιατί το ψέµα έχει εντελώς
κοντά ποδάρια.
Όσον αφορά τη φασαρία που κάνατε άπαντες, από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση διά του Αντιπροέδρου της όσο και από τη
Δηµοκρατική Συµπαράταξη κ.λπ., έχω µείνει κατάπληκτη. Όµως,
όταν θυµήθηκα τι είχε συµβεί πάλι σε ανάλογο νοµοσχέδιο το
2015 για την ανθρωπιστική κρίση στο οποίο ήµουν εισηγήτρια,
κατάλαβα ότι είναι µια µόνιµη επωδός. Θυµάστε ακριβώς τι έγινε
τότε; Τότε δεν βγήκε ο Κοστέλο και είπε ότι είναι µονοµερής
πράξη της Κυβέρνησης ο νόµος για την ανθρωπιστική κρίση; Δεν
ετοιµαστήκατε να φύγετε σύµπασα τότε η Αντιπολίτευση; Δεν
ήρθατε ξανά, εν πάση περιπτώσει και ψηφίσατε τον νόµο και τίποτα βεβαίως δεν έγινε;
Ψυχραιµία, λοιπόν! Σας παρακαλώ να δείξετε ψυχραιµία. Και
σ’ αυτό θα απαντήσουµε. Αυτή η ιστορία είναι µια γνωστή ιστορία
των δανειστών. Είµαστε σταθεροί σε αυτά που κάνουµε. Θα ψηφιστούν τα µέτρα αύριο από το Κοινοβούλιο και θα δείτε ότι πάλι
δεν θα συµβεί τίποτα στο µέλλον.
Ας πούµε δυο λόγια για το νοµοσχέδιο. Ήταν αµαρτία όλη
αυτή η έκρηξη σήµερα, διότι ξέρετε ότι όταν σε τελευταία ανάλυση τα κόµµατα συµφωνούν να ψηφίσουν ένα νοµοσχέδιο,
κάπως πρέπει να δηµιουργηθεί ένταση, κάπως πρέπει να βρεθεί
ότι είµαστε «οι αυθεντικοί» και «οι ψεύτες», ότι είµαστε «οι ανίκανοι» και «οι ικανοί». Γι’ αυτό, βεβαίως, αντί να έχετε το θάρρος
να καταψηφίσετε ένα νοµοσχέδιο και να τελειώνουµε, κάνετε µια
τεχνητή πόλωση. Εντάξει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Πρέπει, όµως, να σας πω τα εξής: Το τι ήθελε να κάνει αυτός
ο µηχανισµός και πώς συνδέεται µε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως προς τα ΕΣΠΑ, το είπα µε πάσα ειλικρίνεια. Εµείς
δεν κρυβόµαστε ποτέ πίσω από το δάκτυλό µας. Όµως, πέρα
από το τι ήταν υποχρέωση της χώρας, τι κάνουµε εµείς µε αυτό
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το νοµοσχέδιο; Μήπως, αν δεν το έχετε καταλάβει, πρέπει να το
ξανασκεφτείτε; Αυτό το νοµοσχέδιο δεν κάνει απλώς έναν µηχανισµό, αλλά αποκαθιστά τον δηµόσιο χαρακτήρα του προνοιακού
κράτους.
Καλά το κατάλαβε το Ποτάµι που είναι κατά όλων, κάθε έννοιας δηµοσίου. Αυτό θέλει νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
θέλει εταιρείες ή δεν θέλει καθόλου δηµόσιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εµείς είµαστε κατά της διαφθοράς και
του µπάχαλου στο δηµόσιο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Πολύ καλά
το κατάλαβε και καλά θα κάνει να το καταψηφίσει. Όµως, δεν κατάλαβα γιατί το ΚΚΕ που είναι υπέρ του δηµόσιου χαρακτήρα
της κοινωνικής προστασίας δεν το ψηφίζει, όταν η µόνη περίπτωση για να φτιάξουµε δηµόσιο ισχυρό για να µπορεί να ελέγχει
την κοινωνική προστασία, ήταν αυτό που κάναµε εµείς. Δηλαδή,
πράγµατι από ένα κράτος κοινωνικής προστασίας διαλυµένο,
από µια διοίκηση διαλυµένη, πενήντα τέσσερις µόνο υπάλληλοι
υπηρετούν στην πρόνοια σήµερα. Αυτοί κάνουν οτιδήποτε είναι
στο δικό µας χαρτοφυλάκιο. Βεβαίως, τους ενισχύουµε µε
τριάντα εννέα από µετατάξεις και από µετακινήσεις. Βεβαίως,
λαµβάνουµε υπ’ όψιν τον νόµο που ψηφίσαµε, αλλά αυτός θα
εφαρµοστεί τον Απρίλιο. Μέχρι τότε θα έχουν στελεχωθεί σύννοµα όλες οι υπηρεσίες.
Πρώτον, αυτό δεν το θέλουµε; Δεν θέλουµε δηλαδή να έχουµε
ισχυρό κράτος το οποίο µπορεί µε ανθρώπους να ελέγχει την κατάσταση; Θέλουµε να είναι στα χέρια των φιλανθρωπικών σωµατείων; Θέλουµε να είναι στα χέρια των ΜΚΟ;
Δεύτερον, ξέρατε πολύ καλά ότι ο µηχανισµός δεν µπορούσε
να λειτουργήσει εάν δεν υπήρχαν στην τοπική αυτοδιοίκηση
ισχυρές κοινωνικές υπηρεσίες. Το ξέρετε. Όλοι το ξέρετε. Αυτό
κάνουν τα κέντρα κοινότητας. Επτακόσιοι είκοσι άνθρωποι, µε
διαδικασίες ΑΣΕΠ – θέλετε, δεν θέλετε -, θα είναι εκείνοι οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι θα δίνουν όλες τις πληροφορίες σήµερα,
από τη στιγµή που θα στηθεί όλος ο µηχανισµός και θα τελειώσουν οι πελατειακές σχέσεις, τις οποίες οικοδοµήσατε τα δύο
κόµµατα που κυβερνήσατε επί σαράντα χρόνια. Αυτό κάνατε.
Δεν θέλατε να έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες την πληροφορία.
Θέλατε να πηγαίνουν στους Βουλευτές, θέλατε να πηγαίνουν
στους δηµάρχους, να πηγαίνουν στους Υπουργούς και έτσι να
εξασφαλίζεται µια µεγάλη πελατεία. Αυτό έγινε.
Και καλά, καταλαβαίνω το να το λέει το Ποτάµι αυτό το πράγµα,
αλλά να µην το θεωρεί το ΚΚΕ σηµαντικό, δεν το καταλαβαίνω!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μιλάτε εσείς για πελατειακό κράτος, για
κοµµατικό κράτος; Έλεος!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα στήσουµε, λοιπόν, το δηµόσιο προνοιακό κράτος. Θα το στήσουµε.
Είναι αφορµή αυτός ο µηχανισµός. Αυτό πρέπει να το καταλάβουµε όλοι καλά.
Η δε πλατφόρµα η οποία συνδέει Κυβέρνηση µε κέντρα κοινότητας από το πρωί µέχρι το βράδυ κάθε µέρα online, δίνει όλες
τις πληροφορίες στην Κυβέρνηση, όπως τις δίνει στην περιφέρεια και όπως τις δίνει και στους δήµους. Έτσι, κανείς πια δεν
θα µπορεί να κοροϊδεύει κανέναν, ούτε να κρύβεται.
Έχει σηµασία αυτός ο µηχανισµός. Είναι ακριβώς όλη η αντίληψή µας για το δηµόσιο προνοιακό κράτος, για τη δηµόσια κοινωνική προστασία. Είναι εργαλείο σηµαντικό. Γι’ αυτό καταλαβαίνω οποιεσδήποτε αντιδράσεις. Όµως, δεν καταλαβαίνω πώς οι
άνθρωποι που θέλουν τον δηµόσιο τοµέα ισχυρό, που θέλουν
πράγµατι οι Έλληνες πολίτες να µη χρειάζονται πια κανέναν µεσολαβητή και µε αξιοπρέπεια να πηγαίνουν να µαθαίνουν όλα τους
τα δικαιώµατα, πώς αυτοί σήµερα µπορεί να µην ψηφίσουν αυτόν
τον µηχανισµό. Γιατί βεβαίως είναι πολύ εύκολο να λες ότι το
κόµµα µου µοίρασε φρούτα στους Έλληνες φτωχούς, αντί να
ξέρει ο φτωχός άνθρωπος ότι τα δικαιούται, ότι θα τα πάρει µε
συγκεκριµένη διαδικασία, ότι του οφείλονται και θα τα πάρει. Αυτή
είναι η µεγάλη διαφορά αυτού του µηχανισµού.
Όµως θα επανέλθουµε και αύριο, για να µη σας κουράζω,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Για να κουράζοµαι

3374

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είµαι εγώ, κυρία Υπουργέ, δεν είµαι για να ξεκουράζοµαι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο. Ανέφερε πέντε φορές το Ποτάµι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Και το ΚΚΕ δεκαπέντε, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τέλειωσε ο χρόνος,
κύριε Αµυρά και κύριε Κατσώτη. Έχω κάτι πολύ σηµαντικό να
ανακοινώσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα δύο µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 7ο Γυµνάσιο Αγρινίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Είµαστε συµπατριώτες!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Για αυτό ήταν σηµαντικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Είναι αυταπόδεικτα
σηµαντικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα, επίσης, να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Υποδοµών και Μεταφορών και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Οικονοµικών κατέθεσαν στις 14-12-2016 σχέδιο
νόµου: «Χωρικός σχεδιασµός-βιώσιµη ανάπτυξη». Το ως άνω
σχέδιο νόµου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον
και παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθµίσεις για την Κοινωνική
Αλληλεγγύη και Εφαρµοστικές Διατάξεις του ν.4387/2016 (Α’ 85)
και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Ναι.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Όχι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Όχι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η Ένωση Κεντρώων
απουσιάζει.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθµίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρµοστικές Διατάξεις
του ν.4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της
αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τρίτης
25 Οκτωβρίου 2016, της Δευτέρας 31 Οκτωβρίου 2016 και της
Τετάρτης 2 Νοεµβρίου 2016 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Τρίτης 25 Οκτωβρίου 2016, της Δευτέρας 31 Οκτωβρίου
2016 και της Τετάρτης 2 Νοεµβρίου 2016 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 18.57’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 15 Δεκεµβρίου 2016 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικός Μηχανισµός Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθµίσεις για την Κοινωνική
Αλληλεγγύη και Εφαρµοστικές Διατάξεις του ν.4387/2016 (Α’ 85)
και άλλες διατάξεις».

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

