ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΑ’
Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8619
2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Ι. Πλακιωτάκη, σελ.
8623, 8666
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν η
Πρόεδρος της Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Τσεχικής Δηµοκρατίας κ. Halikova, συνοδευόµενη από τον Αντιπρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής, µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω, το 16ο
Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Θήβας, το "Δηµοτικό Σχολείο Παντοκράτορα", µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου ABK Association από τη Βόννη Γερµανίας, µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Πολίχνης Θεσσαλονίκης, σελ. 8621, 8627, 8629, 8633, 8641, 8652, 8657,
8665
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 8623, 8624, 8627, 8628,
8632, 8634, 8641, 8643, 8644, 8649, 8657, 8659, 8600, 8665,
8667
5. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 16-052017, ποινική δικογραφία που αφορά:
α. Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη,
β. Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµικών κ.
Ιωάννη Στουρνάρα, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη
και στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Μάξιµο Χαρακόπουλο,
γ. Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµικών κ. Γκίκα
Χαρδούβελη, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. ΝικόλαοΓεώργιο Δένδια και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.
Γεώργιο Καρασµάνη και
δ. Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµίας Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Γεώργιο Σταθάκη, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Παναγιώτη Λαφαζάνη και στην διατελέσασα Αναπληρώτρια
Υπουργό Οικονοµικών κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη, σελ. 8667
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 9 Ιουνίου 2017, σελ. 8619
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και αναφορών - ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
i. σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα προκήρυξης του Μέτρου
5.2 και τη χρήση του για την αποκατάσταση ζηµιών σε πληγείσες από ακραία καιρικά φαινόµενα θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις, σελ. 8619
ii. σχετικά µε την αποζηµίωση των παραγωγών της Χαλκιδικής για την καταστροφή των αροτραίων καλλιεργειών, σελ.
8621
iii. σχετικά µε την αποζηµίωση αµπελουργών, ελαιοπαραγωγών και άλλων παραγωγών για τις ζηµιές που υπέστησαν,
σελ. 8622

iv. σχετικά µε το πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας
οδηγών και συνοδών του ΥΠΑΑΤ, σελ. 8626
β) Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
i. µε θέµα: «περί κύριας σύνταξης Ελλήνων ναυτικών», σελ.
8624
ii. σχετικά µε τις νέες περικοπές συντάξεων στους συνταξιούχους αγρότες και µη, που απασχολούνται σε αγροτικές
εκµεταλλεύσεις, σελ. 8625
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου της
πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής προστασίας
και ένταξης», σελ. 8628 - 8667
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,

σελ. 8649 - 8667
σελ. 8619 - 8633
σελ. 8633 - 8649

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 8632
ΖΑΡΟΥΛΙΑ Ε. ,
σελ. 8623
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 8624
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 8657, 8660, 8665, 8667
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
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8632
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ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
σελ. 8641, 8643
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Χ. ,
σελ. 8624
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 8643
Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων και αναφορών - ερωτήσεων:
ΑΚΡΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 8626, 8627
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 8620, 8621, 8622, 8623
ΙΓΓΛΕΖΗ Α. ,
σελ. 8621
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 8622
ΚΟΥΖΗΛΟΣ Ν. ,
σελ. 8624, 8625
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σελ. 8624, 8625, 8626
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ι. ,
σελ. 8627
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 8625, 8626
Γ. Επί της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 8644, 8645

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 8639
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ Β. ,
σελ. 8632
ΔΑΝΕΛΛΗΣ Σ. ,
σελ. 8636
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ε. ,
σελ. 8633
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 8634, 8638, 8665
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ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 8661
ΛΑΓΟΣ Ι. ,
σελ. 8645
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 8655
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 8643, 8644, 8647, 8665,
8666
ΜΑΝΤΑΣ Χ. ,
σελ. 8657, 8662
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ Α. , σελ. 8651
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θ. ,
σελ. 8638
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ Κ. ,
σελ. 8664
ΞΑΝΘΟΣ Α. ,
σελ. 8641, 8643, 8644
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
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ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Χ. ,
σελ. 8652
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΑ’
Πέµπτη 8 Ιουνίου 2017
Αθήνα, σήµερα στις 8 Ιουνίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.39’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 7-6-2017
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΛ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
7 Ιουνίου 2017, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων νόµου: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα
του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας
και Αθλητισµού της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου» και β)
«Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον
τοµέα του Αθλητισµού µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισµού της Δηµοκρατίας του Ιράκ».)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 9 Ιουνίου 2017.
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 936/6-6-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δωδεκανήσου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Ηλία Κα ατερού προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε το «Χωροταξικό Τουρισµού».
2. H µε αριθµό 940/6-6-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Φλώρινας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Αντωνιάδη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα «Οι σηµαντικές
καθυστερήσεις στη µετεγκατάσταση του οικισµού Αναργύρων
Ν. Φλώρινας θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων του».
3. Η µε αριθµό 934/2-6-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ.
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, σχετικά µε την απόδοση του προγράµµατος χορήγησης αδειών διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών µέσω της αγοράς ακινήτων στη χώρα µας ή επενδύσεων αξίας άνω των 250.
000 ευρώ (Golden Visa Greece).
4. H µε αριθµό 925/1-6-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ευβοίας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα «Η εγκατάσταση 209 νέων ανεµογεννητριών στη νότια Καρυστία Ευβοίας απειλεί βιοποικιλότητα και οικονοµία».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 939/6-6-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή

Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιάσωνα Φωτήλα προς τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά ε την
άµεση ανάγκη της κατασκευής του εµπορικού λιµανιού της Πάτρας.
2. Η µε αριθµό 971/6-6-2017 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Γεωργίου - Δηµητρίου Καρρά προς
τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε την ανάγκη
εντάξεως στους στόχους µειώσεως των προβληµατικών δανείων
µικρών επιχειρηµατικών οφειλών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 927/2-6-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεράσιµου (Μάκη) Μπαλαούρα
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε το χρονοδιάγραµµα προκήρυξης του Μέτρου 5.2 και τη χρήση
του για την αποκατάσταση ζηµιών σε πληγείσες από ακραία καιρικά φαινόµενα θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπαλαούρας για δύο λεπτά. Θερµή παράκληση να κρατήσουµε τους χρόνους, γιατί ακολουθεί πρόταση
νόµου και πρέπει να είµαστε συνεπείς.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, η
Ηλεία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την αγροτική παραγωγή,
που είναι όµως εξαιρετικά ευάλωτη στα κάθε λογής ακραία καιρικά φαινόµενα και τις φυτονόσους. Μέσα στον τελευταίο χρόνο,
η αγροτική οικονοµία της Ηλείας έχει υποστεί µεγάλα πλήγµατα
και από τους δύο αυτούς τύπους απειλών.
Οι µεγάλες καταστροφές του Σεπτεµβρίου 2016 οδήγησαν σε
συντριπτικές ζηµιές στις θερµοκηπιακές εκµεταλλεύσεις του
Ηλειακού Κάµπου, ενώ ένα πλήθος φυτονόσων επιφέρουν εδώ
και καιρό µεγάλες βλάβες στις καλλιέργειες φέρνοντας σε απόγνωση τους παραγωγούς. Ενδεικτικά αναφέρω: διαλευρώδης
στα εσπεριδοειδή, αλλοίωση του καρπού της πιπεριάς ποικιλίας
σταυρός, γλοιοσπόριο και ξυλέλλα της ελιάς και επίσης µια
απροσδιόριστη αιτία που ξεραίνει µεγάλες εκτάσεις µαύρης κορινθιακής σταφίδας, σε βαθµό που οι παραγωγοί προτείνουν τη
λήψη µέτρων αναφύτευσής της.
Κύριε Υπουργέ, τυχαίνει να είµαι Βουλευτής Ηλείας, η ερώτησή µου γίνεται µε αφορµή την Ηλεία και τα προβλήµατα που
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αντιµετωπίζει, αλλά αφορά και όλο τον αγροτικό κόσµο.
Τον Σεπτέµβριο του 2016 µετά από περιοδεία που πήγαµε µαζί
στις πληγείσες περιοχές από ανεµοστρόβιλο –ένα πρωτοφανές
φαινόµενο, που δεν το θυµόντουσαν οι πιο παλιοί και το οποίο
έπληξε περιοχές του Ηλειακού Κάµπου και κατέστρεψε µεγάλες
εγκαταστάσεις και επέφερε µεγάλες καταστροφές- είχατε µιλήσει για τη δυνατότητα χρήσης του Μέτρου 5.2 του αναπτυξιακού
νόµου.
Στις 18 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους στην προ ηµερησίας
διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κοµµάτων σχετικά µε
τον πρωτογενή τοµέα, τους αγρότες, είπατε απευθυνόµενος µάλιστα σε εµένα, ότι θα προχωρήσετε στην υλοποίηση του Μέτρου 5.2 για να αποκατασταθούν οι ζηµιές, φθάνοντας µάλιστα
µέχρι και το 100% για την κάλυψη αυτών.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σας ρωτώ, λοιπόν, για το χρονοδιάγραµµα της προκήρυξης
του Μέτρου 5.2 και ποια µέτρα σκέφτεστε να πάρετε για τη λειτουργία των ερευνητικών ινστιτούτων, όπως του Κόροιβου
Ηλείας, για την αντιµετώπιση των φυτονόσων, της ξήρανσης της
σταφίδας, καθώς και την προστασία και αξιοποίηση γενετικού
υλικού.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Κάνω παράκληση σχετικά µε
τον χρόνο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητέ συνάδελφε, και εσείς το ξέρετε, πραγµατικά είναι θετικό το ότι το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 στηρίζει και την αποκατάσταση του γεωργικού-παραγωγικού δυναµικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές. Οι επιλέξιµες επενδύσεις ουσιαστικά αφορούν την αποκατάσταση της
γεωργικής παραγωγής που επλήγη από φυσικά φαινόµενα.
Εµείς αναθέσαµε την αρµοδιότητα διαχείρισης του συγκεκριµένου µέτρου στον ΕΛΓΑ για να µπορέσουµε, µέσα από διαδικασίες και ανάθεση σε συµβούλους, να υλοποιήσουµε όσο γίνεται
γρηγορότερα το συγκεκριµένο µέτρο. Ειδικά για την Ηλεία, επειδή
µαζί είδαµε τις ζηµιές που ήταν και µεγάλες, αλλά και υπήρχε η
αναγκαιότητα αποκατάστασης, δεδοµένου ότι απευθύνονται και
σε αγορές µε υψηλή ζήτηση και πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί
η συγκεκριµένη δραστηριότητα, είµαστε σε διαρκή συνεργασία
µε τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Εµείς, λοιπόν, σε κάθε περίπτωση δεσµευόµαστε ότι εφόσον
έχει ολοκληρωθεί η µελέτη που αφορά το κόστος αποκατάστασης -διότι ακόµα δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικασίεςκαι καλούµε και τους ίδιους που έχουν ζηµιωθεί να προχωρήσουν
προς αυτήν τη διαδικασία, ούτως ώστε αν αρχές φθινοπώρου
έχουµε ολοκληρώσει και έχουµε στα χέρια µας τις σχετικές µελέτες, τότε εµείς άµεσα -και το λέω ότι πριν το κλείσιµο της χρονιάς- θα προκηρύξουµε το συγκεκριµένο µέτρο.
Βεβαίως οφείλω να σας πω ότι από τις ζηµιές που προξενήθηκαν στην Ηλεία υπήρξαν και αίτια τα οποία καλύπτονταν από τον
ΕΛΓΑ και εκεί λοιπόν προχωρήσαµε στις διαδικασίες εκτιµήσεων
των ζηµιών, έγιναν πληρωµές, έχουν καταβληθεί αποζηµιώσεις
που ξεπερνούν τα 6.300.000 ευρώ και ο σχεδιασµός µας είναι
µέχρι τέλος Ιουνίου, πραγµατικά, όλες οι ζηµιές που έχουν καταγραφεί και καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ να καλυφθούν.
Βεβαίως, παράλληλα, επειδή υπάρχουν και ζηµιές που έχουν
σχέση µε εγκαταστάσεις, µε εξοπλισµούς που δεν καλύπτονται
από τον ΕΛΓΑ, έχουµε ξεκινήσει τη διαδικασία µέσω των ΠΣΕΑ,
συντάσσεται ο σχετικός φάκελος και θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφόσον, βεβαίως, η έγκριση υπάρξει,
αλλά εφόσον υπάρξει και από πλευράς του Υπουργείου Οικονοµικών µέσα στον προγραµµατισµό που κάνει για να καλύπτει τα
ΠΣΕΑ -έχουν συντοµεύσει οι χρόνοι- θα ικανοποιήσουµε και
αυτές τις ζηµιές.
Για τα άλλα ερωτήµατα θα απαντήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μπαλαούρα, έχετε και πάλι τον λόγο για τρία λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, φοβάµαι ότι δεν έγινα σοφότερος µε αυτά που είπατε διότι -σας κατανοώ βέβαια- δεν δώσατε σαφείς απαντήσεις και
χρονοδιαγράµµατα.
Φοβάµαι ότι οι παραγωγοί που έπαθαν τις µεγάλες ζηµιές -και
δεν εννοώ µόνο τους παραγωγούς στη φυτική διαδικασία, αλλά
εννοώ και τις εγκαταστάσεις, αυτό για το οποίο κάνω την ερώτηση- δεν θα πάρουν σαφείς απαντήσεις. Θα σας παρακαλέσω
να έχουµε µια µεγαλύτερη σαφήνεια.
Το δεύτερο που µε ενδιαφέρει και το βάζω στην ερώτηση είναι
το θέµα των ερευνητικών κέντρων. Στην Ηλεία, όπως είπα και
προηγουµένως, είχαµε ένα ερευνητικό κέντρο, τον Κόροιβο, ο
οποίος έκανε µια σπουδαία δουλειά, κρατούσε τις ποικιλίες, τις
ενίσχυε, έκανε διάφορα πράγµατα, αναπαρήγε σπόρους ποικιλιών και επίσης λειτουργούσε για την καταπολέµηση των ασθενειών. Δεν έχουµε µια σαφή ένδειξη αν θα επαναλειτουργήσει ο
Κόροιβος, διότι έγινε µε την προηγούµενη κυβέρνηση προκήρυξη πάρα πολλών επιστηµόνων για τα ερευνητικά κέντρα, από
τους οποίους ένας µόνο για τη νότια Ελλάδα. Είναι προβλήµατα
που πρέπει –σας παρακαλώ πολύ- να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις.
Τελευταίο θέµα είναι, αν µπορούµε, να µιλήσουµε λίγο για τα
ζητήµατα των νέων. Όπως καταλαβαίνετε, η ζωή αλλάζει συνεχώς, οι κλιµατικές αλλαγές επιφέρουν όχι µόνο τα γενικότερα ζητήµατα που ξέρουµε αλλά και νέες αρρώστιες, οι οποίες δεν
µπορούν να αντιµετωπιστούν εύκολα. Θα παρακαλέσω λοιπόν να
µου πείτε πιο συγκεκριµένα για τις νόσους αυτές και για την ξήρανση της σταφίδας και όλα αυτά τα οποία έθιξα προηγουµένως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα επαναλάβω ότι πριν από το κλείσιµο της χρονιάς θα προκηρυχθεί το συγκεκριµένο µέτρο. Περιµένουµε αυτή
την ώρα να υποβληθούν οι αντίστοιχες µελέτες, διότι µιλάµε για
επενδύσεις ουσιαστικά, αποκαταστάσεις ζηµιών, και πρέπει
οπωσδήποτε να υποβληθούν οι απαραίτητες µελέτες, ούτως
ώστε και από τη δική µας πλευρά να ασκήσουµε µια πίεση, γιατί
πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει το συγκεκριµένο µέτρο.
Όσον αφορά το θέµα που βάλατε για το συγκεκριµένο Ινστιτούτο, αυτή την ώρα ο ΕΛΓΑ, ο ΕΘΙΑΓΕ, συµµαζεύει τις σχολές,
όλα αυτά τα ινστιτούτα που έχει. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό έχει επεξεργαστεί πρόταση νόµου, την έχουµε εµείς στο Υπουργείο αυτή
τη στιγµή, όµως επειδή προϋπήρχε η ανάγκη για το οργανόγραµµα του Υπουργείου, έχουµε ήδη προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, άρα η επόµενη φάση είναι να δούµε τα οργανογράµµατα
και γενικά τη λειτουργία των οργανισµών που εποπτεύει το Υπουργείο. Αυτή την ώρα λοιπόν εµείς προβλέπουµε τη δηµιουργία Ινστιτούτου Φυτικής Παραγωγής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίων Νήσων µε έδρα την Πάτρα, το οποίο θα προέλθει µέσα
από την αναδιάρθρωση του Τµήµατος Φυτοπροστασίας της Πάτρας µε γνωστικό αντικείµενο τη γενετική βελτίωση –αυτό υπάρχει
στην Πάτρα- και βεβαίως στο Ινστιτούτο αυτό θα λειτουργήσουν
ερευνητικά τµήµατα, ένα που αφορά το τµήµα ελαίας στην Καλαµάτα και το άλλο είναι ο τοµέας των οπωροκηπευτικών µε έδρα
τον Κόροιβο Πύργου.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Σαν παράρτηµα, κύριε
Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Άρα λοιπόν σας γνωρίζουµε ότι αυτή την ώρα
έχει αναπτυχθεί και µια συνεργασία µεταξύ «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ»
και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ούτως ώστε µέσα από το
πρωτόκολλο συνεργασίας που έχουµε υπογράψει να µπορέσουµε να προβλέψουµε δράσεις που έχουν σχέση µε την πρόληψη και την αντιµετώπιση όλων αυτών που κι εσείς αναφέρατε.
Όσον αφορά την ξυλέλλα, σας τονίζω ότι η πρόληψη και από
πλευράς της Ελλάδας και από πλευράς της Ιταλίας είναι πάρα
πολύ ανεπτυγµένη, γι’ αυτό και δεν έχει σηµειωθεί κανένα, µα
κανένα κρούσµα στη χώρα µας.
Άρα λοιπόν εµείς πιστεύουµε ότι ειδικά ο τοµέας των οπωροκηπευτικών στη συγκεκριµένη περιοχή, επειδή όντως θα είναι µε-
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γάλη η βοήθεια του Κόροιβου του Πύργου, του συγκεκριµένου
τοµέα-παραρτήµατος, είναι ένα θέµα το οποίο εµείς θα το στηρίξουµε, κυρίως γιατί θέλουµε ντόπιες ποικιλίες και σπόρους που
έχουµε ανάγκη ως χώρα να τους στηρίξουµε και να τους υπηρετήσουµε και να περνάνε µέσα από τη διαδικασία και των συµπράξεων που έχουµε µε την περιφέρεια αλλά κυρίως τη λειτουργία
της συγκεκριµένης µονάδας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δώσατε µια θετική είδηση, κύριε Υπουργέ, και σας ευχαριστώ, αλλά από εκεί και πέρα
το θέµα είναι λίγο ασαφές.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όντως, κύριε συνάδελφε, αυτό το µέτρο είναι
ένα µέτρο που ειδικά κουµπώνει σε µεγάλες ζηµιές, γιατί δεν
έχουµε δυνατότητες -το αντιλαµβάνεστε- και επειδή δεν είναι
ασφαλισµένες, δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ οι συγκεκριµένες
ζηµιές, ήρθε αυτό το µέτρο και να είστε σίγουρος ότι όπως κι
εσάς, έτσι κι εµάς µας πονάει και θέλουµε να γίνει η εφαρµογή
του όσο γίνεται γρηγορότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Προχωρούµε τώρα στην πρώτη µε αριθµό 926/2-6-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Χαλκιδικής του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Ιγγλέζη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε την αποζηµίωση των παραγωγών της Χαλκιδικής για την καταστροφή των αροτραίων καλλιεργειών.
Παρακαλώ την κ. Ιγγλέζη να πάρει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Κύριε Υπουργέ, και η δική µου ερώτηση είναι σε παρόµοιο κλίµα. Οι εξαιρετικά δυσµενείς καιρικές
συνθήκες και κυρίως η παρατεταµένη ανοµβρία της τελευταίας
περιόδου έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στις αροτραίες καλλιέργειες της Βόρειας Ελλάδας. Οι παραγωγοί σιτηρών και ψυχανθών, ιδίως στις περιοχές όπου η παραγωγή είναι
πρώιµη, όπως η Χαλκιδική, η Θεσσαλονίκη, η Πιερία και το Κιλκίς,
βρίσκονται αντιµέτωποι µε την ολοκληρωτική απώλεια της σοδειάς τους.
Καταθέτω και στα Πρακτικά της συνεδρίασης σχετικό δηµοσίευµα και φωτογραφίες από την καταστροφή στις καλλιέργειες.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αικατερίνη Ιγγλέζη καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η κρίσιµη περίοδος για την ανάπτυξη των σιτηρών είναι η ανθοφορία έως και το στάδιο γεµίσµατος του σπόρου. Η θερµοκρασία του εδάφους και η υγρασία του εδάφους καθορίζουν την
έναρξη του φυτρώµατος του σπόρου και η βλάστηση αρχίζει
όταν οι σπόροι απορροφήσουν την απαραίτητη υγρασία. Οι φετινές καιρικές συνθήκες και η πολύµηνη ανοµβρία δεν επέτρεψαν
στα σιτηρά να αναπτυχθούν, µε αποτέλεσµα να έχει ξεκινήσει η
φάση της ωρίµανσης δίχως να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του
φυτού. Το γεγονός αυτό οδηγεί τους παραγωγούς σε απόγνωση,
γιατί δεν υπάρχει παραγωγή για να συγκοµιστεί.
Οι ανυπολόγιστες ζηµιές έχουν τεράστια αρνητική επίπτωση
τόσο στο ύψος της παραγωγής σιτηρών και ψυχανθών αλλά και
στο εισόδηµα και γενικότερα στο βιοτικό επίπεδο των αγροτών.
Οι τιµές διάθεσης των σιτηρών είναι ήδη χαµηλές από τα προηγούµενα χρόνια και παρ’ όλη την φετινή καταστροφή, το κόστος
παραγωγής παρέµεινε υψηλό.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Προτίθεται να αποζηµιώσει άµεσα τους αγρότες από τα κονδύλια του ΠΣΕΑ, δεδοµένου ότι ο ΕΛΓΑ δεν καλύπτει ζηµιές
λόγω ξηρασίας;
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να ενισχυθεί η
καλλιέργεια σιτηρών και ψυχανθών, δεδοµένου ότι το σκληρό σιτάρι αποτελεί εξαγώγιµο προϊόν για τη χώρα και οι εν λόγω παραγωγές ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή ζωοτροφών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητή συνάδελφε, και εσείς νοµίζω συµφωνείτε ότι βιώνουµε µια περίοδο έντονων κλιµατικών αλλαγών, οι
οποίες έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή,
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στην αγροτική δραστηριότητα. Ζούµε φαινόµενα την ίδια εποχή
να καίγονται εκτάσεις σε δάση µε τεράστιες επιπτώσεις και στη
διπλανή περιοχή να έχουµε τέτοια χαλαζόπτωση που προξενεί
µεγάλες ζηµιές στην αγροτική παραγωγή.
Η περίπτωση που αναφέρετε όντως έτσι είναι. Στην Μακεδονία, στην ευρύτερη περιοχή και της Χαλκιδικής είχαµε επιπτώσεις
από αίτια, τα οποία δυστυχώς, όπως και εσείς είπατε, δεν καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς κινδύνους του ΕΛΓΑ. Βέβαια,
εκεί τώρα ανοίγει ένα µεγάλο θέµα, ότι πρέπει οπωσδήποτε να
δούµε ξανά µέσα από αναλογιστικές µελέτες και άλλους ασφαλιστικούς κινδύνους. Ήδη έχουµε συστήσει αρµόδια επιτροπή,
η οποία επεξεργάζεται, αλλά αντιλαµβάνεστε ότι πρέπει να προχωρήσει και σε αναλογιστικές µελέτες, για να καταλήξουµε και
σε ένα ασφάλιστρο, το οποίο θα καλύπτει και τέτοιους κινδύνους.
Όµως σε αυτές τις περιπτώσεις εµείς συντάσσουµε έναν φάκελο, ο οποίος δείχνει ότι σε αυτές τις περιοχές αυτές οι φυσικές
καταστροφές προξένησαν µια συγκεκριµένη απώλεια στους παραγωγούς. Αυτός ο φάκελος υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως, τις περισσότερες φορές δεν έχουµε πρόβληµα,
εγκρίνεται. Από εκεί και πέρα, όταν εγκριθεί, οπωσδήποτε µπαίνει η προϋπόθεση του Υπουργείου Οικονοµικών να καλύψει την
συγκεκριµένη απώλεια εισοδήµατος. Μέχρι σήµερα µέσα από
τον προγραµµατισµό που κάνουµε προσπαθούµε όσο το δυνατόν σε ένα χρονικό διάστηµα να έχει µειωθεί, γιατί δεν γίνεται διπλός έλεγχος, και το πολύ σε δύο χρόνια να έχει γίνει η κάλυψη
της συγκεκριµένης απώλειας.
Άρα εφόσον τεκµηριωθεί από τον συγκεκριµένο φάκελο η
απώλεια, θα είµαστε σε επαφή µε τους παραγωγούς και τότε θα
µπούµε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να
καλυφθούν οι συγκεκριµένοι παραγωγοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να κάνω µια ανακοίνωση.
Σας γνωρίζω ότι από τα Έδρανα αριστερά του Προεδρείου παρακολουθούν τη συνεδρίαση της Βουλής η Πρόεδρος της Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Κοινοβουλίου της Τσεχικής Δηµοκρατίας κ. Χαλίκοβα συνοδευόµενη από τον Αντιπρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής.
Κυρία Χαλίκοβα, σας καλωσορίζω στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα)
Κυρία Ιγγλέση, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι σηµαντικό να ακούµε από εσάς ότι υπάρχει µέριµνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αποζηµίωση των παραγωγών. Θα πρέπει, όµως, όπως και εσείς
αναφέρατε, να βρεθεί τρόπος οι αποζηµιώσεις αυτές να έλθουν
σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Η εµπειρία όλων µας από τα ΠΣΕΑ
είναι ότι καθυστερούν πολύ και αυτό όταν πρόκειται για αγρότες,
µπορεί να σηµαίνει και την αδυναµία τους να επενδύσουν στις
καλλιέργειες της αµέσως επόµενης χρονιάς.
Ζητάµε, λοιπόν, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά
και από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ να επισπεύσουν τις διαδικασίες,
να γίνουν άµεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη σύνταξη και
την κατάθεση των φακέλων αυτών που έχουν πληγεί, ώστε να
υπάρξει άµεσα έγκριση των αποζηµιώσεών τους.
Με αφορµή, όµως, την καταστροφή που έχει συντελεστεί στη
Χαλκιδική αλλά και σε γειτονικές περιοχές, όπως η Θεσσαλονίκη,
η Πιερία και το Κιλκίς, προκύπτει όπως και εσείς αναφέρατε πολύ
ορθά, η ανάγκη να επανεξεταστεί το ασφαλιστικό καθεστώς του
ΕΛΓΑ και να συνυπολογίσει την επίδραση της κλιµατικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή.
Η διεθνής έρευνα αλλά και η µελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα είναι
σαφής. Η αγροτική παραγωγή κινδυνεύει λόγω της έλλειψης πόσιµου νερού, της σµίκρυνσης των καλλιεργητικών περιόδων και
της αβεβαιότητας σχετικά µε το είδος και τον χρόνο εγκατάστασης των συγκεκριµένων καλλιεργειών. Μάλιστα, οι µελέτες προβλέπουν σενάρια που εκτιµούν τη µείωση των αποδόσεων του
αραβόσιτου στη Θεσσαλία από 20% έως 55% και η παραγωγή
σκληρού σιταριού διαφοροποιείται από 67% έως 15%. Μπροστά
σε αυτά τα δεδοµένα ο ΕΛΓΑ θα πρέπει να αναπροσαρµοστεί,
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όπως είπατε, και θα πρέπει να στηρίξει τον αγροτικό κόσµο.
Να αναφέρω ένα ακόµα παράδειγµα καταστροφής στην περιοχή µου, που όµως µέχρι στιγµής δεν έχει υπάρξει, αλλά και
δεν προβλέπεται δυστυχώς, δυνατότητα αποζηµίωσης των παραγωγών και θα πρέπει να µεριµνήσει και γι’ αυτό το Υπουργείο.
Οι ακραίες συνθήκες και ο παγετός του χειµώνα που πέρασε
έπληξε ολοκληρωτικά τους ορεινούς ελαιώνες της Μεγάλης Παναγιάς. Η καταστροφή όµως δεν φθάνει το 30% του νοµού για
να αποζηµιωθεί από τον ΕΛΓΑ, γιατί όπως γνωρίζετε, οι ελαιώνες
στη Χαλκιδική είναι κυρίως πεδινοί και άρα δεν είχαν πρόβληµα.
Παρ’ όλα αυτά η ορεινή αγροτική οικονοµία του νοµού έχει
πληγεί καθοριστικά, δίχως να έχουν λάβει µέχρι στιγµής οι αγρότες την όποια αποζηµίωση, είτε κάποια δέσµευση για δυνατότητα
αποζηµίωσης, γεγονός που τους καθιστά ανήµπορους να ανταπεξέλθουν οικονοµικά. Επανερχόµενοι, όµως, στο θέµα των σιτηρών, οφείλω να τονίσω ότι ο κλάδος των σιτηρών είναι πολύ
σηµαντικός στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας. Το σιτάρι βρίσκεται στη δεύτερη θέση των δηµητριακών µε τη µεγαλύτερη παραγωγή, κατανάλωση και εµπορία στον κόσµο σήµερα.
Αν θέλουµε να στηρίξουµε την πραγµατική παραγωγή, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε η πολιτεία να είναι επί της ουσίας
δίπλα στον αγρότη, να τον συµβουλεύει και να τον καθοδηγεί σε
κάθε καλλιεργητικό βήµα, ώστε η επιβίωση των παραγωγών µας
να µη βασίζεται σε αποζηµιώσεις, αλλά στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα συµφωνήσω µαζί σας για τις επιπτώσεις της
κλιµατικής αλλαγής, αλλά πρέπει εµείς από τη δική µας πλευρά
να παρακολουθούµε τα πράγµατα. Ήδη στο πλαίσιο του δικτύου
της µεσογειακής αγοράς για τα δηµητριακά, συλλέγουµε στοιχεία, για να δούµε ποιες είναι αυτές οι επιδράσεις, διότι πραγµατικά πρέπει να έχουµε άποψη, πρόβλεψη, σχετικά µε τις
επιπτώσεις ιδιαίτερα στην παραγωγή και του µαλακού αλλά και
του σκληρού σιταριού.
Εγώ έχω να σας πω ότι οι τιµές για το σκληρό σιτάρι το 2016
κυµάνθηκαν από 150 έως 260 ευρώ ανά τόνο, ενώ για το 2017
κυµαίνονται από 185 έως 250 ευρώ ανά τόνο. Η καλλιέργεια του
σκληρού σιταριού και η καλλιέργεια πρωτεϊνούχων ψυχανθών
είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουµε, γι’ αυτό και στα πλαίσια του
κανονισµού 1307/13 που αφορά τις ενισχύσεις, προβλέψαµε να
υπάρξουν συνδεδεµένες ενισχύσεις µε τα συγκεκριµένα προϊόντα λόγω της σπουδαιότητάς τους, τόσο για τη στήριξη της
κτηνοτροφίας, αλλά και γενικότερα τη σπουδαιότητά τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Αυτά, λοιπόν, τα µέτρα ήδη ξεκίνησαν να εφαρµόζονται από
το 2017 και έχουν ορίζοντα µέχρι το 2020. Συγκεκριµένα, για την
καλλιέργεια σκληρού σίτου το άθροισµα των ετήσιων προϋπολογισµών του 2017-2020 θα ξεπεράσει τα 46 εκατοµµύρια ευρώ,
ενώ για την καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων ψυχανθών το αντίστοιχο άθροισµα θα ξεπεράσει τα 27 εκατοµµύρια ευρώ, γιατί
θέλουµε ιδιαίτερα στην κατεύθυνση στήριξης της κτηνοτροφίας
να έχουµε και αντίστοιχες ζωοτροφές, αφού είναι γνωστό ότι το
κόστος παραγωγής, ειδικά των ζωοτροφών στην κτηνοτροφία,
είναι ένα µεγάλο πρόβληµα που πρέπει οπωσδήποτε να το αντιµετωπίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Προχωρούµε στην τρίτη µε αριθµό 935/6-6-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε την αποζηµίωση αµπελουργών, ελαιοπαραγωγών και άλλων
παραγωγών για τις ζηµιές που υπέστησαν.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα σας απασχολήσω και εγώ σήµερα µε την
επίκαιρη ερώτησή µου για ζήτηµα που αφορά εκτιµήσεις και αποζηµιώσεις για ζηµιές που υπέστησαν οι παραγωγοί, αµπελουργοί, ελαιοκαλλιεργητές και άλλοι παραγωγοί, που προβλέπονται
όµως από τον Κανονισµό και άρα, δεν είναι ανάγκη να αναλύ-
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σουµε το γενικότερο ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής και της επικαιροποίησης, που χρειάζεται επικαιροποίηση και µάλιστα διαρκής, θα έλεγα, του Κανονισµού του ΕΛΓΑ, προκειµένου να
συµπεριλαµβάνει όλους τους κινδύνους για τους αγρότες.
Θέλω να πω ότι στις 27 Μαΐου είχαµε έντονη χαλαζόπτωση και
χιονόνερο. Λέει η παροιµία «δεν βρέχει κάθε µέρα ο Μάης».
Όµως, εδώ είχαµε χαλαζόπτωση και αυτό προκάλεσε τεράστιες
ζηµιές στα αµπέλια, στις ελιές και σε άλλες καλλιέργειες.
Αυτό το οποίο συνέβη στις 27 Μαΐου, επαναλήφθηκε στις 4
Ιουνίου, την περασµένη Κυριακή, στις περισσότερες αµπελουργικές περιοχές του Νοµού Ηρακλείου. Αυτό το οποίο θέλουµε να
ξέρουµε είναι εάν έχει υπάρξει µέριµνα από την πλευρά του
Υπουργείου, τη διοίκηση του ΕΛΓΑ, προκειµένου να υπάρξει η
καταγραφή των ζηµιών, να δοθεί το δικαίωµα για τη δήλωση των
ζηµιών απ’ αυτούς που έπαθαν τη ζηµιά. Να µην έχουµε βεβαίως
µαζικές δηλώσεις, αλλά να µην κόψουµε και το δικαίωµα. Το λέω
προκαταβολικά, γιατί υπάρχει ένα θέµα για τη δυνατότητα να δηλώσουν ζηµιές. Επίσης, θέλουµε να ξέρουµε εάν αυτό έχει προγραµµατιστεί, δηλαδή να ακολουθήσει η εκτίµηση και βεβαίως η
δροµολόγηση των αποζηµιώσεων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, νοµίζω πως και εσείς συµφωνείτε ότι οι ζηµιές είναι πάρα πολλές. Στην Κρήτη και ειδικά στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου µόνο αυτές που είχαµε από
τις 25 Μαΐου και εξής, που έχουν σχέση µε την χαλαζόπτωση,
αντιλαµβάνεστε ότι δείχνουν ότι βρισκόµαστε πλέον µπροστά σε
φυσικά φαινόµενα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα και πολύ
συχνά.
Όντως, λοιπόν, η χαλαζόπτωση που είχαµε στις 25 Μαΐου προξένησε ζηµιές. Ζηµιές είχαµε από τη χαλαζόπτωση και στις 4 Ιουνίου, όπως επίσης είχαµε ζηµιές και στην περιοχή της Σητείας
και του Λασιθίου από ανεµοστρόβιλο, χαλαζόπτωση, στις 25
Μαΐου 2017 σε ελιές, κηπευτικά κλπ.. Για όλες, λοιπόν, αυτές τις
ζηµιές διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισηµάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβάλλονται δηλώσεις.
Το έργο των εκτιµήσεων θα αρχίσει, αφού περάσουν δεκαπέντε ηµέρες που χρειάζεται για να υποβληθούν οι δηλώσεις.
Στη συνέχεια, θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα καταβληθούν οι σχετικές αποζηµιώσεις. Οπωσδήποτε, όµως, εκεί χρειάζεται ένας χρόνος, γιατί υπάρχουν διαδικασίες τις οποίες δεν
µπορούµε να αποφύγουµε, όχι µόνο τα ζητήµατα που έχουν
σχέση µε τις εξατοµικεύσεις στις εκτιµήσεις, αλλά γενικότερα
και στη σύνταξη των πορισµάτων, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να συσχετιστούν µε τα στοιχεία του ΟΣΔΕ.
Εµείς, λοιπόν, όπως µέχρι τώρα, τουλάχιστον την τελευταία
χρονιά, έχουµε περίπου γύρω στους έξι µε επτά µήνες, έναν
χρόνο, από την υποβολή της δήλωσης µέχρι την καταβολή της
αποζηµίωσης, εφόσον βεβαίως καλύπτεται αντίστοιχα από τον
ΕΛΓΑ, δεσµευόµαστε προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούµε
και στην συγκεκριµένη περίπτωση.
Τώρα, όσον αφορά τις ζηµιές, οι οποίες δεν καλύπτονται, τα
έχουµε ξανακουβεντιάσει. Η διαδικασία της σύνταξης του σχετικού φακέλου για την ένταξή τους στα ΠΣΕΑ είναι µια διαδικασία,
η οποία οπωσδήποτε είναι πιο χρονοβόρα και, βεβαίως, απαιτεί
την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την κάλυψη ειδικά
από το Υπουργείο Οικονοµικών. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούµε για τις συγκεκριµένες περιπτώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, χαλαζόπτωση
και ηρτηµένη παραγωγή σε οποιοδήποτε στάδιο είναι ΕΛΓΑ, δεν
είναι ΠΣΕΑ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Είπα για όσες δεν υπάρχει ασφάλιση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Άρα θα πρέπει να ξεκαθαριστεί
αυτό, γιατί µπορεί οι περιφερειακές υπηρεσίες να εκλαµβάνουν
ως κατεύθυνση το ότι σπρώχνετε στα ΠΣΕΑ ό,τι µπορείτε, για να
µένει λιγότερο κόστος στον ΕΛΓΑ. Όχι, αυτό ούτε δίκαιο είναι,
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ούτε σωστό, ούτε νόµιµο.
Θα πρέπει πραγµατικά για τις ζηµιές από τη χαλαζόπτωση, τις
ζηµιές που αναφέρατε και εσείς ότι ήδη έχουν εντοπίσει οι υπηρεσίες και για τις οποίες έχει γίνει η επισήµανση και έχει δοθεί
το δικαίωµα για τις αιτήσεις, εφόσον υπάγονται στον Κανονισµό,
να υπάρξει διαδικασία ΕΛΓΑ και όχι διαδικασία ΠΣΕΑ. Θεωρώ ότι
συµφωνείτε µε αυτό. Επειδή θα δευτερολογήσετε, θεωρώ εκ των
προτέρων ότι θα συµφωνήσετε µε αυτό και θα ήθελα αυτό να
αποτελέσει και ενηµέρωση προς τις Υπηρεσίες.
Υπάρχει, βεβαίως, η τελευταία ηµεροµηνία καιρικών φαινοµένων. Βέβαια, κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα έχουµε
και άλλα τέτοια φαινόµενα τον Ιούνιο. Οι ηµεροµηνίες για το δικαίωµα δήλωσης θα πρέπει να ανανεωθούν, µε βάση και την 4η
Ιουνίου, την Κυριακή δηλαδή που είχαµε την εκδήλωση νέων έντονων καιρικών φαινοµένων.
Νοµίζω ότι το θέµα δεν θα ξαναπασχολήσει το Κοινοβούλιο,
εάν τηρηθούν αυτά τα οποία είπατε. Όµως εάν υπάρξουν οι γνωστές ερµηνείες, διασταλτικές ή άλλες, που οδηγούν στο αόριστο
µέλλον των ΠΣΕΑ την αποζηµίωση των παραγωγών, νοµίζω ότι
θα το ξανασυζητήσουµε εδώ.
Σας θυµίζω ότι πραγµατικά, όπως είπατε, είναι χρονοβόρες οι
διαδικασίες. Οι αποζηµιώσεις του 2011 καταβλήθηκαν το 2014
και το 2015, πάλι βεβαίως από εθνικούς πόρους. Γιατί νοµίζουν
ή µπορεί να νοµίζουν οι παραγωγοί ότι επειδή ζητείται η έγκριση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από ευρωπαϊκά χρήµατα. Όχι,
είναι πάλι από εθνικούς πόρους, αλλά είναι µετά από την πάροδο
τριών, τεσσάρων ετών.
Οπότε, ο παραγωγός δεν µπορεί να καλλιεργήσει, όταν έχει
καταστραφεί η παραγωγή του. Δεν έχει εισόδηµα και δεν µπορεί
να καλλιεργήσει. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβληµα. Εκεί θέλει τη
βοήθεια.
Να είστε καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχετε τον λόγο
και πάλι, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, νοµίζω πως ήµουν σαφής
για την περίπτωση της κάλυψης από τον ΕΛΓΑ και βεβαίως και
για την περίπτωση των ΠΣΕΑ. Αναγνωρίστε µας ότι σε αυτές τις
κρίσιµες ώρες, και µάλιστα µε καιρικές συνθήκες που µας προκαλούν τεράστιες ζηµιές, ανταποκρινόµαστε και µάλιστα σε επίπεδο που ο χρόνος πληρωµών, που αφορά καλυπτόµενες από
τον ΕΛΓΑ αποζηµιώσεις, από τους δώδεκα και δεκατρείς µήνες
έχει κατέβει στους έξι και τους επτά, και ο χρόνος των πληρωµών, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις –γιατί περί αυτού πρόκειται– µέσω των ΠΣΕΑ, και εκεί µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η οποία δεν ζητά πλέον έναν δεύτερο έλεγχο, και
αυτός έχει ήδη σµικρυνθεί. Αυτό, βεβαίως, αντιλαµβάνεστε ότι
θέλει πάρα πολύ µεγάλες προσπάθειες.
Να είστε καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης
µε αίτησή του προς τον Προέδρο της Βουλής ζητεί άδεια διήµερης απουσίας για προσωπικούς λόγους, προκειµένου να µεταβεί
στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας γνωρίζω, επίσης, ότι ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης, ο κ. Καλογήρου, µας ενηµερώνει ότι δέκα ερωτήσεις δεν θα συζητηθούν.
Η δεύτερη µε αριθµό 938/6-6-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Κατσανιώτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα «επιτακτική ανάγκη ολοκληρωµένων πολιτικών διαχείρισης στην καταπολέµηση των κουνουπιών από την
πολιτεία», δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας του Υπουργείου.
Επίσης, η δεύτερη µε αριθµό 937/6-6-2017 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Κιλκίς της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Γεώργιου Γεωργαντά προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον περιορισµό προσλήψεων σε όλους τους
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φορείς και τα νοµικά πρόσωπα της κεντρικής διοίκησης, δεν θα
συζητηθεί λόγω κωλύµατος της αρµοδίου Υπουργού µε αιτία
φόρτο εργασίας και θα επαναπροσδιοριστεί για συζήτηση.
Η πέµπτη µε αριθµό 944/6-6-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα προβλήµατα εργαζοµένων στη βιοµηχανία παραγωγής επαγγελµατικών ψυγείων «FRIGOGLASS ΑΒΕΕ» στην
Κάτω Αχαΐα του Νοµού Αχαΐας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της αρµοδίου Υπουργού µε αιτία φόρτο εργασίας και θα επαναπροσδιοριστεί για συζήτηση.
Η έκτη µε αριθµό 928/2-6-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά
µε την ανεξέλεγκτη δράση κουκουλοφόρων αναρχικών, δεν θα
συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Τόσκα
λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων.
Η έβδοµη µε αριθµό 930/2-6-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, µε θέµα, «σε άσχηµη κατάσταση το Πεδίον του
Άρεως», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού κ.
Σκουρλέτη λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων.
Η τέταρτη µε αριθµό 945/6-6-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, µε θέµα «άµεση επαναπρόσληψη του απολυµένου
προσωπικού στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου Κρήτης», δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού µε αιτία ανειληµµένες
υποχρεώσεις.
Η έκτη µε αριθµό 946/6-6-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε τους εργαζόµενους στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη
µετατροπή των συµβάσεων τους σε αορίστου χρόνου, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού µε αιτία ανειληµµένες υποχρεώσεις.
Η τρίτη µε αριθµό 922/1-6-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
µε θέµα «η παγκόσµια τράπεζα «χαρίζει» το Αιγαίο στην Τουρκία», δεν θα συζητηθεί.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, κυρία Ζαρούλια, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πολλοστή φορά που αποφεύγουν να έρθουν να απαντήσουν σε ερωτήσεις της Χρυσής Αυγής. Εδώ, τίθεται το ερώτηµα
εάν η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων
ή µόνο των Ελλήνων που την ψήφισαν, εάν είναι δηµοκρατική ή
των ξένων εντολοδόχων. Διότι δεν είναι δυνατόν να θέτουµε ερωτήµατα και να µην έρχονται να απαντήσουν.
Την προηγούµενη φορά, ήταν µέσα στην Αίθουσα ο αρµόδιος
Υπουργός της ερωτήσεως και µε το έτσι θέλω δεν απήντησε.
Εσείς αυτό το βρίσκετε δηµοκρατικό; Θα σας απαντήσω εγώ:
Δεν είναι καθόλου δηµοκρατικό. Έχω θέσει πάρα πολλά ερωτήµατα.
Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ εκτελεί ξένα συµφέροντα και δεν είναι Κυβέρνηση των Ελλήνων; Οι Έλληνες τον ψήφισαν για να σκίσει τα
µνηµόνια. Δεν το έκανε. Δεν µας απαντούν οι Υπουργοί τους,
διότι λένε ότι η Χρυσή Αυγή είναι υπόδικη. Βεβαίως, δεν µπορούν
όµως να αντικαταστήσουν τη δικαιοσύνη. Υπόδικη είναι και η κ.
Αικατερινάρη για την οποία έχω θέσει θέµα για απιστία και την
οποία έχουν διορίσει διευθύνοντα σύµβουλο στο υπερταµείο που
ξεπουλάει τη δηµόσια περιουσία και δεν µου απαντούν.
Ακούστε να δείτε, η συνταγµατική τάξη ορίζει ότι οι Υπουργοί
σας είναι υποχρεωµένοι να έρχονται να απαντούν στα κοινοβουλευτικά κόµµατα. Ένα από αυτά τα κοινοβουλευτικά κόµµατα,
είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, είναι και η Χρυσή Αυγή, την
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οποία πρέπει να µεταχειρίζεστε ίσα, όπως τα άλλα κόµµατα.
Καταλήγουµε στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µε τα ψέµατα υφάρπαξε την
ψήφο του ελληνικού λαού. Κυβερνάει µια κλίκα µε σκοπό τον
αφελληνισµό, που όπως βλέπουµε, προχωράει µε την αλλαγή
των βιβλίων ιστορίας και την κατάφορη παραποίηση της ελληνικής ιστορίας. Εκµαυλίζουν τους νέους Έλληνες. Γίνεται εγκληµατική προπαγάνδα ακόµη και σε παιδιά του δηµοτικού. Και
φυσικά τα κονοµάνε µε τις διάφορες ΜΚΟ, διότι έχω θέσει και
ερώτηση ποιοι Βουλευτές ή συγγενείς πρώτου βαθµού έχουνε
ΜΚΟ και δεν έρχονται να απαντήσουνε.
Μήπως τελικά αυτός είναι ο ρόλος της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και µήπως θα έπρεπε να δει ο ελληνικός λαός στις επόµενες
εκλογές να µην ψηφίσει πάλι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να ψηφίσει ένα κόµµα
το οποίο θα κόπτεται για τα δικαιώµατα των Ελλήνων;
Είχαµε άλλο ένα κρούσµα στα Τρίκαλα, όπου παλαιότερα σε
πρώτο βαθµό ο Δήµαρχος είχε κριθεί ένοχος και τώρα στο Εφετείο στη Λάρισα αθωώθηκε, διότι ένας µικροπωλητής Νιγηριανός
πουλούσε λαθραίο εµπόρευµα κι αυτοί του το δώσανε πίσω. Δεν
είδαµε, όµως, την ίδια ευαισθησία να έχουν οι Έλληνες πολιτικοί
ή οι περιφερειάρχες, οι δήµαρχοι, για τον κουλουρτζή στη Θεσσαλονίκη ή τον καστανά. Κι αυτοί φορολογούνται άγρια και εδώ
βλέπουµε ότι υπάρχει ένας ρατσισµός κατά των Ελλήνων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο λόγος που ο κ.
Αµµανατίδης δεν προσήλθε να απαντήσει στην ερώτηση είναι οι
ανειληµµένες υποχρεώσεις. Και άλλοι Υπουργοί αναφέρουν τον
ίδιο λόγο.
Βέβαια, το Προεδρείο εκπροσωπεί όλη τη Βουλή και δεν εκπροσωπεί την Κυβέρνηση, κυρία Ζαρούλια. Κατά συνέπεια δεν
τίθεται ερώτηµα στο Προεδρείο, διότι η Κυβέρνηση απαντά
στους ερωτώντες Βουλευτές και όχι το Προεδρείο και βεβαίως
πρέπει να απαντά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Όταν δεν απαντά η Κυβέρνηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Είπα ότι το Προεδρείο δεν απαντά εκ µέρους της Κυβέρνησης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Ρωτάµε το Προεδρείο τι συµβαίνει
όταν δεν απαντά επανειληµµένα ένας Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αυτό που µου θέτετε ως θέµα, το µεταβιβάζετε στη Διάσκεψη των Προέδρων και
βεβαίως ενηµερώνεται η Κυβέρνηση. Αυτή είναι η διαδικασία δηλαδή.
Η πέµπτη µε αριθµό 932/2-6-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Γεωργίου
Αµυρά προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τα ωράρια µουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά τη θερινή
περίοδο, δεν θα συζητηθεί λόγω φόρτου εργασίας.
Επίσης, η τρίτη µε αριθµό 2883/25-1-2017 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
την άµεση εφαρµογή της ΚΥΑ περί οικονοµικής ενίσχυσης ΑΜΕΑ
και στους ασφαλισµένους του δηµοσίου, δεν θα συζητηθεί λόγω
προγραµµατισµένης ιατρικής εξέτασης της Υπουργού κυρίας
Φωτίου.
Πρέπει να ενηµερώσω το Σώµα ότι έχει ληφθεί απόφαση από
τη Διάσκεψη των Προέδρων ότι τα Υπουργεία γνωρίζουν ποια
µέρα καλούνται να απαντήσουν στη Βουλή. Δεν είναι δηλαδή,
όπως ήταν µέχρι τώρα. Κατά συνέπεια το Υπουργείο δεν µπορεί
εύκολα να λέει ότι υπάρχει φόρτος εργασίας ή οτιδήποτε άλλο,
διότι γνωρίζει ότι τη Δευτέρα, την Τρίτη ή την Τετάρτη έχει υποχρέωση να απαντάει στις ερωτήσεις των Βουλευτών. Αυτή είναι
η τελευταία απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µια ερώτηση
θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είναι προφανώς απόλυτα δικαιολογηµένη η Υπουργός για το θέµα της απουσίας της λόγω ιατρικών εξετάσεων. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι εάν θα έρθει,
γιατί έχουµε αµέσως µετά τις ερωτήσεις, συζήτηση της πρότασης νόµου, για την οποία αρµόδια είναι η κυρία Υπουργός. Θα
είναι δηλαδή παρούσα σε είκοσι λεπτά περίπου που θα ξεκινήσει
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η πρόταση νόµου; Αυτό είναι το ερώτηµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Επισήµως δεν το
γνωρίζω, αλλά έχω πληροφορηθεί ότι θα είναι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις, προφανώς.
Το δεύτερο που θέλω να επισηµάνω κι εγώ είναι ότι έχει γίνει
µια αλλαγή. Τα Υπουργεία έχουν δηλώσει συγκεκριµένη µέρα
που απαντούν και είναι εδώ ή Υπουργός ή Αναπληρωτής ή Υφυπουργός, προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο τους. Άρα η δικαιολογία «φόρτος εργασίας» πρέπει να επιστραφεί στον κύριο
Γενικό. Δεν υπάρχει αυτό πλέον ως δικαιολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αυτό είπα κι εγώ,
κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Την πρώτη φορά, όµως, εφαρµογής νοµίζω ότι από κεκτηµένη ταχύτητα γράφτηκε έτσι. Δεν
µπορεί να ισχύει αυτό πλέον µε την καινούργια τροποποίηση του
Κανονισµού. Άλλοι λόγοι βεβαίως, απουσία στο εξωτερικό, ιατρικοί και άλλοι, και άλλα κωλύµατα είναι ανθρώπινα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και επισήµως µας
πληροφορεί τώρα ο Γενικός Γραµµατέας της Κυβέρνησης ότι θα
είναι εδώ η κ. Φωτίου.
Και προχωρούµε στην τέταρτη µε αριθµό 921/1-6-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιά του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Κούζηλου προς την
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε θέµα: «περί κύριας σύνταξης Ελλήνων ναυτικών».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πετρόπουλος.
Κύριε Κούζηλε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στις αρχές Ιανουαρίου σε συνάντησή σας µε
την ΠΝΟ εσείς και ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Κουρουµπλής είχατε
δεσµευθεί για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό των Ελλήνων ναυτικών. Επίσης, εσείς προσωπικά είχατε δηλώσει ότι θα
λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ναυτικού
επαγγέλµατος.
Σε προηγούµενες επίκαιρες ερωτήσεις που είχαµε κάνει για
παρεµφερές θέµα, είχατε πει ότι το κοιτάτε, θα δείτε κλπ.. Έχει
περάσει, όµως, ένας χρόνος από τότε που το κοιτάτε και ακόµα
δεν έχουµε βγάλει άκρη.
Το ανησυχητικό τότε ήταν και µία δήλωση του κ. Κατρούγκαλου που σαν Υπουργός είχε δηλώσει πως ό,τι ισχύει για όλους
τους ασφαλισµένους, θα ισχύει και για τους Έλληνες ναυτικούς
και δεν θα υπάρξει συντελεστής προσαύξησης της θαλάσσιας
υπηρεσίας για τις διάφορες κατηγορίες πλοίων. Εσείς µετά είχατε πει ότι «προσπαθούµε να µπει ο συντελεστής».
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα όρια ηλικιακής κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και ποια θα
είναι η κύρια σύνταξη για τα είκοσι χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας
για αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και πληρώµατα. Επίσης, θα
θέλαµε να µας πείτε εάν µπορείτε να κάνετε κάποια δήλωση
αυτή τη στιγµή για την ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ και για τις συντάξεις χηρείας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Βουλευτή, όχι βέβαια
µε τις επεκτάσεις που δίνει. Καλό θα είναι να µην συζητάµε κάθε
τόσο για ένα θέµα στο οποίο έχω απαντήσει πολλές φορές.
Έχω πει ότι όσον αφορά τις συντάξεις χηρείας, η Κυβέρνηση
εξετάζει µέτρα για προβλήµατα τα οποία προκύπτουν µε τέτοιο
τρόπο που φαίνεται πως πρέπει να παρέµβουµε και να κάνουµε
αλλαγές. Θα πω, λοιπόν, για τους ναυτικούς ότι έχουµε µία πάρα
πολύ καλή συνεργασία και µε την ΠΝΟ, την ΠΕΜΕΝ, τον ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, όλους τους ναυτεργάτες και όλες τις ενώσεις.
Στο Υπουργείο Ναυτιλίας µαζί µε τον αρµόδιο Υπουργό κ. Κουρουµπλή είδα ότι το θέµα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Όσοι πράγ-
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µατι γνωρίζουν τι σηµαίνει ναυτική εργασία, ξέρουν ότι είναι εξόχως πολύπλοκο το πώς θα υπολογίσεις συντάξεις για τους ναυτικούς υπό τους όρους που ισχύουν στον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Το πλαίσιο των δικών µας εφαρµοστικών εγκυκλίων για την περίπτωση της συνταξιοδοτήσεως των ναυτικών έχει ως όριο την
ηλικία που ίσχυε για τη συνταξιοδότηση, η οποία και θα τηρηθεί.
Δεν µπορούµε να δώσουµε σύνταξη στο ναυτικό στην ηλικία των
εξήντα επτά χρόνων.
Ο ναυτικός βρίσκεται στο καράβι πολλές φορές τριακόσιες
εξήντα πέντε µέρες τον χρόνο, γι’ αυτό και δεν θα υπολογίσουµε
τη σύνταξη µε παρονοµαστή το 365, που θα ήταν κανονικά µε
βάση τις τριακόσιες εξήντα πέντε µέρες. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του ΝΑΤ, ήταν τριακόσιες πενήντα µέρες. Η σύνταξη των
ναυτικών, λοιπόν, θα υπολογιστεί µε παρονοµαστή το 300, όπως
ισχύει στο ΙΚΑ, για να έχουµε µία σύνταξη βελτιωµένη σε σχέση
µε το άνοιγµα του µεγάλου παρονοµαστή.
Όµως, όλο αυτό είναι δυσχερές στην επεξεργασία του. Είµαστε σε επικοινωνία και διαρκή συνεργασία µε τους φορείς.
Έχουµε φθάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί για να ανακοινώσω την εφαρµοστική εγκύκλιο ακόµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κούζηλος για τη δευτερολογία του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θα σας διαψεύσω σε
ένα πράγµα. Είπατε ότι για τις συντάξεις χηρείας δεν µπορείτε
να δεσµευθείτε. Το έχετε πει αυτό προφορικά σε διάφορους κύκλους.
Δεύτερον, είπατε ότι δεν µπορείτε να δεσµευθείτε για την ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ. Τρίτον και πιο βασικό, ποιες θα είναι οι
µέρες που θα υπολογίζονται, τριακόσιες εξήντα πέντε ή τριακόσιες πενήντα; Αυτά είναι βασικά ερωτήµατα.
Υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει αυτήν τη στιγµή να διευκρινιστεί: Θα υπάρχει ο συντελεστής που είχατε πει, δηλαδή για τα
δεξαµενόπλοια το 1,3, για την ακτοπλοΐα το 1,2, δίπλα στη σύνταξη; Έχετε δεσµευτεί και σε επίκαιρη γι’ αυτό. Αλλιώς, αν πάµε
στο πινακάκι του νόµου Κατρούγκαλου, θα πέσουν οι τωρινές
συντάξεις, για τις οποίες, αν θυµάστε καλά, σας είχα ξαναπεί ότι
αυτήν τη στιγµή είναι στην ουσία σχετικές και θα υπάρχει πολύ
σοβαρό πρόβληµα στην πορεία. Εάν γίνουν διάφορες αναπροσαρµογές και πέσει µία σύνταξη προς τα κάτω, τι θα γίνει; Θα
τους ζητήσετε αναδροµικά τα χρήµατα; Μπορείτε να το διευκρινίσετε αυτό;
Η τελευταία απεργία που είχε γίνει, αν θυµάστε καλά, έγινε για
δύο βασικά προβλήµατα: το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Από
τον Δεκέµβρη του 2016 µέχρι και τώρα, στα µέσα του 2017, µιλάµε γι’ αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Λαµβάνονται υπ’ όψιν όλοι οι κανόνες για τη συνθετική υπηρεσία των
ναυτικών. Συνθετική υπηρεσία σηµαίνει ότι δεν λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης ο ηµερολογιακός χρόνος υπηρεσίας στο καράβι,
αλλά ο προσαυξηµένος µε συντελεστές χρόνος, διότι η παραµονή στο καράβι δεν σηµαίνει οκτάωρο για τον ναυτικό, σηµαίνει
εικοσιτετράωρο. Υπάρχουν κανόνες που ίσχυαν από παλιά και
αυτοί θα τηρηθούν για τον υπολογισµό του συνταξιοδοτικού χρόνου και της ηλικίας συνταξιοδότησης. Δεν ανεβάζουµε τα όρια.
Τηρούµε τους κανόνες που ίσχυαν.
Για να εκδώσεις, όµως, τη σύνταξη µε έναν τρόπο που δεν
οδηγεί σε παραλογισµούς -ήδη έχουµε συµπεράνει και το ξέρουν
οι ναύτες ότι η σύνταξη των ναυτών βελτιώνεται στην πραγµατικότητα- πρέπει να δούµε έτσι τους συντελεστές. Είναι ένα περίπλοκο θέµα.
Δεν έχουµε κανέναν λόγο να καθυστερούµε, γι’ αυτό και προχωράµε πολύ σύντοµα στην έκδοση προσωρινών συντάξεων.
Έχουµε αποστείλει πέντε ή έξι υπαλλήλους –αν δεν κάνω λάθοςτου ΕΦΚΑ να δουλέψουν στο ΝΑΤ για τη σύντοµη έκδοση των
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προσωρινών συντάξεων για να µην υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις µέχρι να ολοκληρωθεί και πάντα σε συνεργασία µε τους
φορείς των εργαζοµένων στη ναυτιλία –γιατί συζητάµε- τις λεπτοµέρειες. Έχουµε µια πάρα πολύ καλή και θεωρώ µε κατανόηση συζήτηση και προσπάθεια να βγάλουµε το σωστότερο
αποτέλεσµα.
Η περιουσία του ΝΑΤ είναι περιουσία όλων, όπως είναι και η
περιουσία των υπολοίπων. Για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι
σκοποί της κοινωνικής ασφάλισης όλη η περιουσία όλων των φορέων µπαίνει υπό ενιαία διαχείριση για να είναι πιο αποτελεσµατική και επικερδής η αξιοποίησή τους.
Τόσα χρόνια στο κάτω κάτω είδαµε τα αποτελέσµατα ως προς
την αξιοποίηση της περιουσίας του ΝΑΤ. Χορταριασµένα είναι τα
κτήρια σε πολλές περιοχές. Στην Πατησίων η γνωστή Βίλα Αµαλία είναι τόσα χρόνια εγκαταλελειµµένη και υπό συνθήκες σχεδόν κατάρρευσης. Θα την βελτιώσουµε την κατάσταση εκεί. Ας
µην µπω όµως σε λεπτοµέρειες. Και το νοσοκοµείο της Πεντέλης, επίσης, δεν είναι ότι έχει βγάλει µόνο φίδια –λογικό είναι
στην Πεντέλη να έχει φίδια-, αλλά έχει αφεθεί στις διαθέσεις λεηλασίας πολλών, εγκαταλελειµµένο και αυτό. Τώρα το φυλάξαµε, το καθαρίσαµε, το φράξαµε. Θα κάνουµε σωστά τη
δουλειά µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 3025/31-1-2017 ερώτηση της Βουλευτού Αττικής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς την
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις νέες περικοπές συντάξεων στους συνταξιούχους αγρότες και µη, που απασχολούνται σε αγροτικές
εκµεταλλεύσεις. Η ερώτηση δεν απαντήθηκε ως γραπτή ερώτηση και έγινε επίκαιρη.
Κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, κύριε Πρόεδρε, στις 31 Ιανουαρίου σχεδόν όλοι οι
Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης απηύθυναν αυτήν
τη γραπτή ερώτηση. Δεν είχε απαντηθεί. Πριν από εµένα άσκησε
αυτό το δικαίωµα της προφορικής συζήτησης ο Βουλευτής κ.
Κεγκέρογλου και απάντησε ο Υπουργός.
Επειδή, όµως, το θέµα έχει και άλλες ειδικότερες πλευρές που
δεν έχουν λυθεί, επανέρχοµαι σήµερα, κύριε Υπουργέ, και σας
ζητώ να διευκρινίσουµε ορισµένα θέµατα που αφορούν συνταξιούχους, είτε αγρότες είτε µη αγρότες, οι οποίοι υπάγονται στη
ρύθµιση που έφερε ο νόµος του 2016, ο ν.4387 επονοµαζόµενος
και νόµος Κατρούγκαλου, ο οποίος σε σχέση µε το προηγούµενο
καθεστώς, κύριε Πρόεδρε, έχει τη διαφορά ότι το 60% της σύνταξης που περικόπτεται, όταν κανείς αποκτά µια άλλη δραστηριότητα, δεν αφορά µόνο εργασία, όπως ήταν στο προϊσχύσαν
καθεστώς, αλλά και ιδιότητα ή δραστηριότητα που εµπίπτει στην
ασφάλιση του ΕΦΚΑ.
Κι επειδή, κύριε Υπουργέ, στην εγκύκλιο που βγάλατε µετά τη
συζήτηση του θέµατος µε τον κ. Κεγκέρολγου κάνετε ένα βήµα,
θα έλεγα, προς τη θετική κατεύθυνση για τους συνταξιούχους,
αλλά δεν είναι ολοκληρωµένο, σας ερωτώ το εξής.
Ένας συνταξιούχος ο οποίος δεν είναι αγρότης και υπάγεται
σε άλλο ταµείο που έχει ενταχθεί στον ΕΦΚΑ, θα τύχει της ευνοϊκής ρύθµισης που φέρατε µε την εγκύκλιο να µην ισχύει η περικοπή ως το 2025 ή αυτό αφορά µόνο τους πρώην αγρότες που
συνταξιοδοτήθηκαν τότε από τον ΟΓΑ, σήµερα από τον ΕΦΚΑ;
Και δεύτερον, να ξεκαθαριστεί πόσο αφορά αυτό τους αγρότες που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από το 2016. Γιατί θεωρώ
ότι διαβάζοντας την εγκύκλιο, κανείς το συµπεραίνει, αλλά θα
ήθελα τη διαβεβαίωσή σας ότι αυτό ισχύει, διότι έχουµε πολλά
τηλεφωνήµατα.
Και τέλος, κύριε Υπουργέ, αν θέλετε να µου απαντήσετε και
σε ένα που είναι συνακόλουθο. Δεν είναι για αγροτικές δραστηριότητες, αλλά έχει έρθει στην αντίληψή µας ότι υπάρχουν συνταξιούχοι, οι οποίοι επειδή έχουν περικοπεί οι συντάξεις τους,
πηγαίνουν και κάνουν κάποια µαθήµατα τρεις-τέσσερις ώρες τον
µήνα, ωροµίσθια. Δεν µπορείς να κόψεις, λοιπόν, το 60% της
σύνταξης επειδή τρεις ώρες τον µήνα κάποιος συνταξιούχος
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µπορεί να ενισχύσει το εισόδηµά του. Θα ήθελα µια πρώτη απάντηση και σε αυτό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υφυπουργός.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Είναι πράγµατι µεγάλο το ενδιαφέρον πολλών συµπολιτών
όποιας κατηγορίας ασφαλισµένων, σχετικά µε τα θέµατα που
έθεσε η κ. Χριστοφιλοπούλου. Καταλαβαίνω να ξανατίθενται τα
ερωτήµατα. Καλό είναι να διευκρινίζονται και πράγµατα που µπορεί να µην έχουν γίνει κατανοητά. Έχω απαντήσει πράγµατι, αν
δεν κάνω λάθος, τέσσερις φορές στον κ. Κεγκέρογλου για το ίδιο
θέµα. Δεν είναι περιττή η συζήτηση.
Ίσως να χρειαστεί να ξαναεκδώσω και άλλη πιο λεπτοµερή εγκύκλιο. Δεν το αποκλείω. Θα το κάνω µάλλον. Να το πω µε βεβαιότητα. Ας µην αφήνω εικασία. Θα το κάνω. Θα το κάνω διότι
αντιλαµβάνοµαι ότι είναι δυσχερή θέµατα και πρέπει να τα εξηγούµε καλύτερα.
Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν µέχρι 12-5-2016 κι έχουν αγροτική
γη ή κτηνοτροφική δραστηριότητα ή ό,τι έχουν –κατά κανόνα
έχουν αγροτική γη, δεν έχουν και κτηνοτροφική δραστηριότητα,
γιατί αυτός που έχει κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι εκεί από
το πρωί µέχρι το βράδυ, χωράφι θα έχει, κάποιο κτήµα θα έχειδεν έχουν καµµιά περικοπή στη σύνταξη, επειδή θα έχουν εισόδηµα από την αγροτική καλλιέργεια. Και βεβαίως, δεν θα έχουν
εισφορά επί αυτής της παραγωγής. Όσοι ήταν µε συνταξιοδότηση πριν, επαναλαµβάνω, την 12η Μαΐου 2016 από οποιονδήποτε φορέα.
Όλοι οι αγρότες οι οποίοι θα συνταξιοδοτούνται µέχρι 31-122024, επίσης, δεν θα έχουν καµµιά µείωση στις συντάξεις ούτε
εισφορές επί των εισοδηµάτων που θα πραγµατοποιούν από τη
δραστηριότητα αυτή.
Από άλλα ταµεία ασφαλιζόµενοι που θα παίρνουν σύνταξη από
τις 13-5-2016 και µετά, θα έχουν την υποχρέωση καταβολής εισφορών και θα έχουν περικοπή στη σύνταξη, αν έχουν εισόδηµα.
Αυτό θα διευκρινιστεί µε ακόµα µεγαλύτερη σαφήνεια. Και πώς
γίνεται αυτό;
Εάν είναι από µίσθωση -πράγµα που είναι πολύ πιο απλό και
σωστό θεωρώ- είναι αποτέλεσµα από εισόδηµα από µίσθωση
αγροτικής γης ή αγροτικής καλλιέργειας. Και γίνεται αυτό στην
ύπαιθρο χώρα. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις που µισθώνει κάποιος υπό διάφορους τρόπους το κτήµα του και παίρνει, είτε σε
καρπό είτε σε ποσά, το τίµηµα της µίσθωσης ή δεν έχει εισόδηµα, διότι είχε ζηµίες. Ακόµα και αν παίρνει επιδότηση, σε αυτήν
την περίπτωση δεν θα έχουµε την εφαρµογή των διατάξεων για
καταβολή εισφορών ή µείωση της σύνταξης.
Αυτή είναι η όλη τοποθέτηση µας στο θέµα αυτό. Και προφανώς, θα χρειαστεί να βγάλω και µία τελευταία εγκύκλιο -φαντάζοµαι να µην χρειαστεί άλλη- που να εξηγεί λεπτοµερέστερα και
θα τα θέµατα, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κυρία
Χριστοφιλοπούλου, έχετε και πάλι τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µου απαντήσατε για τους αγρότες. Όµως, για
τους άλλους, τους συνταξιούχους των άλλων ταµείων θεωρώ ότι
είναι ίσως λίγο άδικο. Και δεν αναφέροµαι σ’ αυτόν που έχει
πάρα πολλά χωράφια -και πόσοι υπάρχουν απ’ αυτούς-, αλλά σε
έναν συνταξιούχο –ας πούµε- του δηµοσίου ή µιας τράπεζας ή
έναν ιδιώτη πρώην µισθωτό που έχει κάποια λίγα στρέµµατα γης
και τα καλλιεργεί. Εάν έχει ένα ελάχιστο εισόδηµα από αυτά, δεν
θα τα καλλιεργήσει, κύριε Υπουργέ. Άρα θα χαθεί και η καλλιέργεια της γης που την έχουµε τόσο ανάγκη. Γιατί; Διότι θα προτιµήσει βεβαίως να πάρει έστω και αυτήν την περικοµµένη
σύνταξη, παρά να του κοπεί το 60% και να πάρει ένα πενιχρό
κατά τα άλλα εισόδηµα.
Επειδή, όµως, τα περισσότερα παιδιά και των συνταξιούχων είτε
είναι φοιτητές είτε ψάχνουν για δουλειά, δεν είναι εύκολο -ακόµα
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και στην Αττική υπάρχουν περιπτώσεις- να µπορέσει κανείς να
αφιερώσει χρόνο και στη γη, θεωρώ ότι θα πρέπει να ξαναδείτε
το θέµα -και το λέω για τους λοιπούς συνταξιούχους-, να το δείτε
µε τρόπο ευνοϊκό, ιδιαίτερα εάν το εισόδηµα δεν είναι ιδιαίτερα
υψηλό. Ξέρω ότι είναι περίπλοκο, αλλά αξίζει να το κάνετε.
Και µια που έχω µισό λεπτό χρόνο ακόµα, κύριε Υπουργέ, σήµερα υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» που λέει:
«Πάγος διαρκείας στις συντάξεις». Κι επειδή ακούσαµε ότι πρόκειται να έρθει νέο νοµοσχέδιο µε νέα µέτρα συµπληρωµατικά,
θα ήθελα να µας ενηµερώσετε: Υπάρχει πιθανότητα να έχουµε
περαιτέρω πάγο; Διότι, θυµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι ο νόµος Κατρούγκαλου έβαζε πάγο στις συντάξεις έως το 2018, εάν δεν
κάνω λάθος. Ήρθε το τέταρτο µνηµόνιο το πήγαµε στο 2021. Θα
έρθει και νέο πακέτο, κύριε Υπουργέ, που θα πάει στο 2022;
Σας παρακαλώ πολύ µε την ευκαιρία αυτή να το διευκρινίσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, έχετε και πάλι τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Σκοπεύω να
τηρήσω την τάξη και οι σχετικές διατάξεις θα τεθούν στη συζήτηση, όπως θα τεθούν -διότι δεν έχουν τεθεί ακόµα- σχετικά µε
το εάν θα υπάρξουν και σε ποια έκταση θα υπάρξουν τέτοιες νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Θα το διαπιστώσουµε όλοι από την εισαγωγή της σχετικής διάταξης ενώπιον της Ολοµέλειας της
Βουλής.
Σχετικά µε τα άλλα θέµατα, κύρια Χριστοφιλοπούλου, απάντησα ότι και οι άλλοι συνταξιούχοι άλλων φορέων από 13 Μάϊου
2016 και µετά θα βγουν στη σύνταξη, εφόσον δεν αποκτούν εισόδηµα. Ξέρετε υπάρχουν πολλά εισοδήµατα -πάρα πολύ µεγάλα- από την αγροτική γη. Υπάρχουν δικηγόροι που γνωρίζω
και γιατροί µε τεράστιες εκτάσεις. Ε, δεν γίνεται!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Για τους άλλους µε περιορισµένο εισόδηµα λέω, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κατάλαβα,
είπατε σε περιορισµένο. Όταν είναι για το σπίτι του, δεν είναι εισόδηµα. Δεν θα εµφανίζεται στο «E1».
Δηλαδή, ο µικροκαλλιεργητής, που δεν εµπορεύεται, δεν έχει
εισόδηµα από αυτό, δεν εµφανίζει εισόδηµα. Στην πράξη, δηλαδή, θα δούµε ότι δεν προκύπτει θέµα, διότι δεν θα εµφανίζει
εισόδηµα από το λάδι για το σπίτι και πέντε-έξι φίλους. Ο πατέρας µου αυτό έκανε. Ποτέ δεν εµφάνιζε κανένα εισόδηµα από
αυτόν τον λόγο.
Πλέον, ως δαπάνη νοείται η σχετική καλλιέργεια που θα έχει
το αγρόσηµο, αν έχει κάποιον εργάτη ή τα αγροεφόδια που χρησιµοποιεί. Αυτά είναι δαπάνη και θα υπάρχει δαπάνη, δεν θα έχει
έσοδα. Εποµένως, δεν θα µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα µια
τέτοια δραστηριότητα στον µικροκαλλιεργητή που έχει το χωράφι του πατέρα του για να µειώνεται η σύνταξη. Θα ήταν ανεπιεικές και δεν θα συµβεί αυτό. Θα ρυθµίσουµε τα σχετικά
θέµατα και θα το δείτε στη συνέχεια ότι δεν θα είναι πρόβληµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Προχωρούµε στη συζήτηση της πρώτης µε αριθµό 4924/7-42017 ερώτησης του Βουλευτή Ευβοίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Ακριώτη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πιστοποιητικό
επαγγελµατικής ικανότητας οδηγών και συνοδών του ΥΠΑΑΤ.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο κ. Τσιρώνης.
Παρακαλώ, κύριε Ακριώτη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η υποχρέωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας οδηγών και συνοδών σε οχήµατα τα οποία µεταφέρουν
παραγωγικά ζώα, προβλέπεται από την ΚΥΑ του 2009 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονοµικών και
η διαδικασία προβλέπει την παροχή κατάρτισης µε διεξαγωγή
µαθηµάτων και διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων στους συµµετέχοντες, ούτως ώστε να τους εκδοθεί εν τέλει πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας.
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Από τις υπηρεσίες µάθαµε ότι αυτή η διαδικασία έχει να γίνει
από το 2013. Διενεργήθηκε, απ’ ό,τι είδαµε, στις αρχές Απριλίου
του ενεστώτος έτους, του 2017, µε σαράντα υποψηφίους, για
τους οποίους µάθαµε ότι δεν έχουν προσέλθει όλοι. Εν τω µεταξύ έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια περίπου τετρακόσιες αιτήσεις, µε τις οποίες επιζητούν να πάρουν αυτό το
πιστοποιητικό.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω µε ποιον τρόπο προτίθεται το Υπουργείο να ενισχύσει το σχετικό τµήµα του Υπουργείου, ώστε αφ’
ενός, να αντιµετωπιστεί άµεσα ο όγκος των συσσωρευµένων αιτήσεων και αφ’ ετέρου, οι επόµενες αιτήσεις για πιστοποίηση να
εξετάζονται σε εύλογο χρονικό διάστηµα και, δεύτερον, αν διερευνά το Υπουργείο τη δυνατότητα ενός ετήσιου προγραµµατισµού τακτικών σεµιναρίων-εξετάσεων, ώστε οι ενδιαφερόµενοι να
έχουν σαφή εικόνα για τον χρόνο εξέτασης της αίτησής τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά θίγεται ένα ζήτηµα το οποίο ακούγεται λίγο περιορισµένου ενδιαφέροντος. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα,
γιατί ξέρετε ότι η µεταφορά ζώντων ζώων είναι ένα ζήτηµα το
οποίο συναρτάται και µε την ευζωία, µε την ηθική µας απέναντι
στους ζωντανούς αυτούς οργανισµούς. Τα ζώα έχουν ψυχή,
έχουν φόβο, αλλά επίσης, όπως λένε οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, η
µεταφορά, αν είναι κακή η µεταφορά και κακή η συµπεριφορά,
δηµιουργεί και σοβαρά προβλήµατα και στην ποιότητα του κρέατος. Ιδιαίτερα οι βιοκαλλιεργητές µας, µας λένε ότι «τι να το
κάνω να κάνω εγώ µια τεράστια προσπάθεια να είναι το ζώο σε
καλή κατάσταση σε όλη τη ζωή του και εν τέλει, να είναι σε κακή
κατάσταση, όταν φτάσει στο σφαγείο».
Πραγµατικά, για τα σεµινάρια αυτά υπήρχε η οδηγία του 2009,
ενσωµατώθηκε µε την ΚΥΑ, όπως το αναφέρετε πολύ σωστά.
Από το 2012 και µετά, όπως µας αναφέρει η υπηρεσία -το 2013,
όπως είπατε- σταµάτησαν αυτά τα σεµινάρια. Είναι µια παθογένεια, µια απόδειξη της διάλυσης του κράτους και το πώς αυτή η
διάλυση του κράτους τελικά έχει άµεση επίπτωση στην πραγµατική οικονοµία.
Εµείς παραλάβαµε αυτή την κατάσταση, µια υπηρεσία διαλυµένη. Έχει πολύ µεγάλες προτεραιότητες, όπως γνωρίζετε. Παρ’
όλα αυτά, το 2016 ξεκινήσαµε τα σεµινάρια. Συγκεκριµένα, αναφέρω τις ηµεροµηνίες για να το ακούσουν και οι ενδιαφερόµενες
και οι ενδιαφερόµενοι: Κάναµε στην Αθήνα 4-6 Απριλίου 2016,
στο Ηράκλειο Κρήτης 17-29 Μαΐου 2016, στη Θεσσαλονίκη 5-7
Ιουλίου 2016, στα Τρίκαλα 13-15 Μαρτίου 2017 και 4-6 Απριλίου
2017. Επίκεινται άλλα δύο σεµινάρια µέσα στο 2017. Έχουµε ήδη
εκπαιδεύσει εκατόν εξήντα άτοµα απ’ αυτές τις εκκρεµότητες
και εκκρεµούν άλλα τετρακόσια είκοσι. Μπήκαµε, δηλαδή, σε
έναν ρυθµό. Δεν θριαµβολογούµε, δεν είµαστε ευχαριστηµένοι,
απλά µπήκαµε σε έναν ρυθµό. Πιστεύω, όπως θα πω και στη δευτεροµιλία µου, ότι αυτό θα επιταθεί.
Να δώσω και µια άλλη σηµαντική πληροφορία: Τα σεµινάρια
αυτά στην Ελλάδα είναι δωρεάν. Είναι επαγγελµατική εκπαίδευση δωρεάν. Απ’ ό,τι µου γράφει η υπηρεσία µου, να αναφέρω
ότι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα σεµινάρια κοστίζουν µέχρι και 800 ευρώ, γιατί είναι επαγγελµατική κατάρτιση.
Είναι µια επαγγελµατική δεξιότητα σηµαντική, η οποία έχει οικονοµικό ενδιαφέρον. Και θα µπορούσαµε κι εµείς θαυµάσια να συζητήσουµε -δεν είµαι φίλος αυτής της πρακτικής- γιατί έχει
συσταθεί επιτροπή, την οποία έχω καλέσει ήδη στο γραφείο µου
να συζητήσουµε, µήπως ένα συµβολικό τίµηµα -όχι φυσικά το
νούµερο που ανέφερα, το ανέφερα σαν αντιπαράδειγµα της δωρεάν επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα συγκριτικά µε
τα 800 ευρώ σε άλλες χώρες- θα µπορούσε να ενισχύσει τον
προϋπολογισµό µας, ο οποίος είναι πάρα πολύ πενιχρός για τέτοια ζητήµατα, όπως ξέρετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Ακριώτη, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω ότι µε την ερώτηση που καταθέσαµε αναφερόµαστε σε παραγωγικές µονάδες του πρωτογενούς τοµέα, οι οποίες έχουν ανάγκη να ενισχυθούν και να είναι
και νοµότυπες στη διαδικασία. Με αυτή την έννοια, θα θέλαµε να
δούµε την προοπτική.
Το δεύτερο ερώτηµα που κατέθεσα είναι αν υπάρχει ένας προγραµµατισµός, µε τον οποίο θα ξέρει ότι αυτό τον χρόνο ή τον
επόµενο χρόνο θα περάσει ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι που έχουν
στις επιχειρήσεις τους από αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να
είναι νοµότυποι να εξασκούν το επάγγελµά τους.
Ένα από τα σοβαρά ζητήµατα που µας οδήγησαν στο να κάνουµε αυτή την ερώτηση είναι και το ζήτηµα της υγείας των πολιτών, όπως σωστά το θέσατε, η οποία διασφαλίζεται µέσα από
ανθρώπους που γνωρίζουν πώς θα µεταφέρουν τα ζώντα ζώα,
ούτως ώστε να φτάσουν στους πολίτες υγιή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως σας είχα πει, στη δευτεροµιλία µου θα γίνω λίγο πιο
συγκεκριµένος. Αυτή τη στιγµή αυτό που έχουµε µπροστά µας
είναι τετρακόσιους ανθρώπους από την υπερσυσσώρευση που
είχε δηµιουργηθεί. Ήταν γύρω στους πεντακόσιους εξήντα. Εκπαιδεύσαµε ήδη εκατόν εξήντα κι έχουν µείνει άλλοι τετρακόσιοι.
Και θέλουµε να επισπεύσουµε.
Με αυτή την έννοια σας ενηµερώνω ότι, ακριβώς για να λύσουµε το πρόβληµα που χρόνιζε, συστάθηκε πέρσι οµάδα εργασίας, η οποία, όπως σας είπα, κλήθηκε στο γραφείο µου και η
οποία εξετάζει θέµατα που δεν αφορούν µονάχα τα συµπληρωµατικά µέτρα που πρέπει να παρθούν για να ενισχυθούν αυτές
οι εκπαιδεύσεις και να επιταχυνθούν, αλλά έχουµε κι άλλα ζητήµατα, όπως, για παράδειγµα, την ευζωία, κλπ.. Μπαίνουµε, δηλαδή, και στην ουσία του προγράµµατος αυτού, αλλά και της
εξέτασης.
Από εκεί και πέρα, δει δη χρηµάτων, το κρίσιµο ζήτηµα είναι
πώς θα χρηµατοδοτηθεί αυτή η επίσπευση. Σε επικοινωνία που
είχα και στη γραπτή απάντηση -που δεν πρόλαβε και έγινε επίκαιρη ερώτηση, γιατί σας είχαν απαντήσει οι υπηρεσίες- δεν
είχαν την πληροφορία, τη µεταφέρω, όµως, τώρα στη Βουλή:
Από τον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» έχουµε εξασφαλίσει το κονδύλι
εκείνο από το ΠΑΑ, το οποίο θα ενισχύσει αυτά τα σεµινάρια,
ώστε να επιταχυνθούν και να διεξαχθούν. Λύσαµε, δηλαδή, βασικά το οικονοµικό πρόβληµα, για να το πω απλά, που νοµίζω
ήταν το µείζον πρόβληµα. Αυτή τη στιγµή µε λυµένο το οικονοµικό πρόβληµα από το ΠΑΑ τα σεµινάρια θα επιταχυνθούν. Πιστεύω ότι θα οµαλοποιηθεί η κατάσταση. Και αν όχι µέσα στη
φετινή χρονιά, τουλάχιστον µέχρι την επόµενη θα έχει εκµηδενιστεί το πρόβληµα από την καθυστέρηση που σας ανέφερα, ότι
από το 2013 µέχρι το 2016 δεν έγινε κανένα σεµινάριο. Και τα
ξεκινήσαµε εµείς.
Άρα, και αυτό το ζήτηµα οδεύει προς τη λύση του.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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 ένας µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός συνοδός από το 13ο
Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έχουµε µια ολιγόλεπτη διακοπή, µε την ελπίδα ότι θα διορθωθούν οι πίνακες, οι οποίοι
έχουν πρόβληµα και θα προχωρήσουµε µετά στη νοµοθετική εργασία.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εγγυηµένο
κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής προστασίας και ένταξης».
Η πρόταση αυτή εµπίπτει στους περιορισµούς της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του Συντάγµατος. Σύµφωνα µε το άρθρο
αυτό, δεν εισάγεται για συζήτηση πρόταση νόµου εφόσον συνεπάγεται εις βάρος του δηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
δαπάνες ή ελάττωση εσόδων ή της περιουσίας τους για να δοθεί
µισθός ή σύνταξη, γενικά όφελος σε κάποιο πρόσωπο. Η πρακτική η οποία ακολουθείται όλα αυτά τα χρόνια είναι να συζητούνται οι προτάσεις αυτές χωρίς να προχωρούµε στη
διαδικασία της ψηφοφορίας. Η εισαγωγή των προτάσεων γίνεται
γιατί µε τη συζήτηση στη Βουλή δίνεται η δυνατότητα στα κόµµατα, σε όλους τους Βουλευτές αλλά και στην Κυβέρνηση να πάρουν θέση πάνω σε σοβαρά ζητήµατα στα οποία αναφέρονται
και επιχειρούν να ρυθµίσουν οι προτάσεις νόµου, όπως κάνει η
παρούσα πρόταση.
Αρχίζουµε µε την εισηγήτρια της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Χριστοφιλοπούλου, η οποία θα έχει τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
Κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτού µπω στο θέµα, που είναι
η πρόταση νόµου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα ή αλλιώς κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις κοινωνικής πολιτικής, επιτρέψτε µου
µιας κι εδώ παρίσταται αρµοδίως η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας να θέσω δυο ζητήµατα που µας απασχολούν όλους αυτές
τις µέρες και άπτονται των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου.
Το πρώτο, κυρία Υπουργέ, αφορά τους ανέργους. Μάθαµε
χθες ότι ένας δικαιούχος του επιδόµατος ανεργίας εάν δουλέψει
τρία µεροκάµατα δεν θα δικαιούται το επίδοµα ανεργίας από τον
ΟΑΕΔ. Αυτό θεωρούµε ότι είναι εξαιρετικά άδικο και ότι πρέπει
να το ξαναδείτε, γιατί πιστεύω ότι οι άνεργοι δικαιούνται µιας δυνατότητας να έχουν κάποιο πρόσθετο εισόδηµα. Δεν µιλώ για να
έχει κανείς ολοκληρωµένη εργασία. Βεβαίως τότε θα κοπεί το
επίδοµα. Αλλά στην περίπτωση αυτή είναι µια αδικία που θεωρώ
ότι πρέπει να διορθωθεί.
Δεύτερον, κυρία Υπουργέ, επειδή ο συνάδελφός σας, ο Υφυπουργός κ. Πετρόπουλος δεν είχε την καλοσύνη να µου απαντήσει και επειδή σήµερα εµφανίζονται πρωτοσέλιδα -έχω εδώ την
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», για παράδειγµα, που λέει ότι θα υπάρξει
«πάγος» διαρκείας στις συντάξεις και ότι τα µέτρα που έρχονται
σε λίγες µέρες αφορούν και αυτό το θέµα-, παρακαλώ όταν θα
πάρετε τον λόγο ενηµερώστε τη Βουλή πότε θα έρθουν αυτά τα
νέα µέτρα. Πρόκειται όντως να έχουµε «πάγωµα» πέραν του
2018 που όριζε ο νόµος Κατρούγκαλου; Ήρθε το τέταρτο µνηµόνιο που ψηφίσατε προχθές και επέκτεινε το «πάγωµα» έως το
2021. Θα πάει στο 2022 το «πάγωµα» των συντάξεων; Πότε θα
πάει; Γιατί θυµάµαι τον κ. Κατρούγκαλο από Βήµατος της Βουλής ότι µας έλεγε ότι ο νόµος του θα φέρει αυξήσεις στις συντάξεις. Κι εδώ πάµε από «πάγο» σε «πάγο» και από περικοπή σε
περικοπή. Νοµίζω ότι η Βουλή πρέπει να γνωρίζει.
Εισέρχοµαι τώρα σε αυτήν καθαυτή την πρόταση νόµου της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης και θα ασχοληθώ για ένα-δύο
λεπτά µε ένα θέµα κοινοβουλευτικής τάξης.
Η πρόταση αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατατέθηκε
στις αρχές Φεβρουαρίου του 2016. Τότε είχε σκοπό να επισπεύσει τη διαδικασία εφαρµογής του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος ή, όπως µετονοµάστηκε, «κοινωνικού εισοδήµατος

αλληλεγγύης». Συζητείται σήµερα, σχεδόν ενάµιση χρόνο µετά.
Το Κοινοβούλιο έδωσε, λοιπόν, την ανάσα στην Κυβέρνηση και
µε τις πιέσεις της τρόικας, γιατί είναι σαφές ότι δεν το ήθελε η
Κυβέρνηση. Για πολλούς µήνες δεν έκανε τίποτε απολύτως.
Εµείς λέγαµε αν θέλατε και άλλο πιλοτικό, ας κάνατε και άλλο
πιλοτικό, ας φέρνατε τις αλλαγές. Όχι, το νοµοθετήσατε για να
το «βαπτίσετε».
Έστω, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, εκ των υστέρων η πρότασή µας
έχει εφαρµοστεί όσον αφορά το σκέλος του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, αλλά επισηµαίνουµε το εξής: Για τους συµπολίτες µας εκείνους που είναι δικαιούχοι του επιδόµατος και δεν
έχουν ιδιόκτητη κατοικία -γιατί υπάρχουν και κάποιοι που έχουν
κάποια σπιτάκια που τους έχουν αφήσει ή τέλος πάντων υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στέγη και δεν πληρώνουν ενοίκιοεµείς λέµε ότι µπορεί να συνδεθούν µε επιδότηση ενοικίου έως
70 ευρώ µηνιαίως.
Δείτε το αυτό και απαντήστε µας.
Και µια που έχουµε σήµερα στην Ολοµέλεια τη συζήτηση
αυτή, θα θέλαµε να ξέρουµε πόσοι είναι οι δικαιούχοι ξανά, κυρία
Υπουργέ, πόσοι εξυπηρετούνται σήµερα και παίρνουν το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης και πώς αυτή η εφαρµογή, επιτέλους
-κάλλιο αργά παρά ποτέ, που λέει και ο λαός- εφαρµόζεται.
Έρχοµαι σε ένα άλλο άρθρο του νόµου που καταθέσαµε σήµερα για συζήτηση, το οποίο αναφέρεται στην προστασία της
πρώτης κατοικίας όσων εντάσσονται στον νόµο του ΠΑΣΟΚ, του
2010, για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά –που αφορά την οποιαδήποτε µεταβολή στο πρόσωπο του δανειστή- και την πρόταση
ώστε αυτή η µεταβολή να µην αλλάζει το καθεστώς προστασίας
της πρώτης κατοικίας.
Διότι, γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα µετά
το σύστηµα των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών του τετάρτου
µνηµονίου και µε δεδοµένη τη µακρά απεργία δικηγόρων και
συµβολαιογράφων, ότι υπάρχει πληθώρα πλειστηριασµών που
θα γίνουν. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι από το «κανένα σπίτι στα
χέρια τραπεζίτη» θα πάµε στο «κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη».
Εκεί θα πάµε.
Προτείνουµε, λοιπόν, αυτήν τη ρύθµιση έτσι ώστε να προστατέψουµε όσο το δυνατόν περισσότερο την πρώτη κατοικία.
Και έρχοµαι τώρα στο επόµενο άρθρο, που είναι το άρθρο 4
και αφορά κάτι που εµείς στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη το
έχουµε θέσει επανειληµµένως και έχουµε καταθέσει και τροπολογία σε συναφή νοµοσχέδια και αφορά δύο πράγµατα:
Το πρώτο είναι το ακατάσχετο του λογαριασµού να ανέβει στα
1.500 ευρώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων όπου συζητήθηκε η πρότασή µας υπήρξε
θετική ανταπόκριση από πλευράς του Υπουργείου Οικονοµικών
-ήταν εκεί η κ. Παπανάτσιου και είπε: «να δούµε το δηµοσιονοµικό, να δούµε…». Αλλά αυτό είναι ένα δίκαιο µέτρο. Δεν έχει
τόσο µεγάλη δηµοσιονοµική επιβάρυνση, εκτιµούµε εµείς, και
µπορεί να ανέλθει στο ύψος αυτό. Και επιπλέον, πολύ σηµαντικό
είναι να υπάρχει ακατάσχετο στα επιδόµατα τα κοινωνικά.
Και ναι µεν, κυρία Υπουργέ -και θέλω να το επιβεβαιώσετε- οι
πληροφορίες µας λένε ότι δεν κατάσχεται το κοινωνικό επίδοµα
αλληλεγγύης, αλλά αντίθετα λένε ότι τα οικογενειακά επιδόµατα
κατάσχονται και µάλιστα σωρηδόν. Η διάταξη αυτή που φέρνουµε θα προστατεύσει από αυτές τις κατασχέσεις που θεωρούµε ότι είναι εξαιρετικά άδικες.
Εδώ κάνω µια παρένθεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν
µπω στο άρθρο 5 για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα περίφηµα ΚΕΠ, για να πω ότι η πρόταση νόµου και το ίδιο το εισόδηµα αλληλεγγύης, όπως τότε είχε εφαρµόσει για πρώτη φορά
ο κ. Κεγκέρογλου στην προηγούµενη κυβέρνηση, έχει τη φιλοσοφία της ολοκληρωµένης προσέγγισης. Και εδώ νοµίζω ότι ως
Κοινοβούλιο πρέπει να συµφωνήσουµε ότι αυτός που λαµβάνει
το επίδοµα αυτό µπορεί να έχει και άλλες εξυπηρετήσεις και πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβασή του στην εργασία ή στην κατάρτιση, δηλαδή η ένταξή του η εργασιακή, µε τα διάφορα
προγράµµατα και ευκαιρίες που υπάρχουν από πλευράς ΟΑΕΔ
και όχι µόνο. Αλλά, βεβαίως και από την άλλη πλευρά, αυτός ο
συµπολίτης µας να είναι δικαιούχος και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υποστήριξης.
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Άρα, βλέπουµε το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης ολοκληρωµένο ως προστασία των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Βεβαίως, όµως, πρέπει να υπάρχουν και ο δοµές και στο
χαµηλότερο δυνατό επίπεδο, δηλαδή, εκεί κοντά στον πολίτη και
στον κάθε δήµο. Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ως
Δηµοκρατική Συµπαράταξη ψηφίσαµε και στηρίζουµε να υπάρχουν κέντρα κοινωνικής υποστήριξης, όπως τα εισηγήθηκε το
Υπουργείο Εργασίας εν προκειµένω, γιατί θεωρούµε ότι µέσα
στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων και στο κατώτερο επίπεδο
είναι σηµαντικό να στελεχωθούν. Και θέλω η Υπουργός να µας
πει αν και πόσο προχωράει αυτή η δραστηριότητα.
Όµως, επειδή θεωρούµε ότι τα ΚΕΠ ως µια πολύ σηµαντική
µεταρρύθµιση που πρέπει να µεγαλώσει, να πάει παραπέρα και
να µιλάµε για κέντρα ολοκληρωµένης εξυπηρέτησης πολιτών για
όλα τα θέµατα, και στα ΚΕΠ, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων όχι µόνο για το ΚΕΑ, το λληλεγγύης, αλλά και για άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, για το σύνολο
των κοινωνικών υπηρεσιών που οι συµπολίτες µας δικαιούνται.
Επιµένω, ότι δεν τα βλέπουµε σε αντίθεση ούτε µε τις συµπράξεις σε τοπικό επίπεδο ούτε µε τα κέντρα κοινότητας. Τα βλέπουµε συµπληρωµατικά και, ως έναν σιγά-σιγά εθισµό, όλοι οι
συµπολίτες µας, και οι κοινωνικά ευαίσθητοι, να εξυπηρετούνται
από τις ίδιες υπηρεσίες που εξυπηρετούνται και τα άτοµα εκείνα
που δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα, είτε εισοδηµατικό είτε
άλλο πρόβληµα.
Βεβαίως, υπάρχει η αυτοτέλεια των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, που µε την
προηγούµενη κυβέρνηση του τωρινού σας Βουλευτή και πρώην
Υπουργού κ. Μπόλαρη είχε γίνει αυτή η παρέµβαση. Ήρθε ο κ.
Ξανθός στην επιτροπή και µας είπε ότι θα εντάξει τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στις ΥΠΕ.
Εµείς θεωρούµε ότι η υποστήριξη των ανθρώπων µε αναπηρία
δεν αφορά µόνο ή καν κυρίως τις περισσότερες φορές θέµατα
υγείας, αλλά θέµατα κοινωνικής υποστήριξης, θέµατα εργασιακής ένταξης, ακόµη και για άτοµα µε νοητική υστέρηση. Επιµένουµε στην πρότασή µας ότι τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ πρέπει να φύγουν
όντως από τα νοσοκοµεία. Νοµίζω ότι και στην επιτροπή υπήρξε
πλούσιος διάλογος και καταλήξαµε όλοι ότι δεν χρειάζεται να
έχουµε σε κάποια νοσοκοµεία τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ διασυνδεδεµένα,
γιατί αυτά τελικά δεν εξυπηρετούν κανέναν και απαξιώνονται ως
θεσµός.
Θεωρούµε, λοιπόν, και επιµένουµε, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει
να επανεξετάσετε το θέµα, γιατί στο πυρήνα της σκέψης µας
είναι ότι η αναπηρία δεν είναι ένα πρόβληµα, είναι µια κατάσταση
και δεν αφορά µόνο την υγεία ή καν κυρίως την υγεία. Όχι, λοιπόν, στις υγειονοµικές περιφέρειες, αλλά αυτοτελή και σε σύνδεση µε τις Υπηρεσίες Πρόνοιας του δικού σας Υπουργείου.
Έρχοµαι, λοιπόν, τώρα στην τροπολογία που καταθέσαµε,
γιατί µετά τόσο χρόνο είχαµε την ευκαιρία να δούµε από κοντά
τα προβλήµατα που έχουν κυρίως τα άτοµα µε νοητική υστέρηση, όχι µόνο, αλλά κυρίως τα άτοµα µε νοητική υστέρηση, που
είναι υποχρεωµένα να διαβιούν προστατευµένα µέχρι το τέλος
της ζωής τους. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πόσο οι γονείς και οι
δικοί τους άνθρωποι έχουν την αγωνία τι θα γίνει σε περίπτωση
ενός ατυχήµατος, ενός θανάτου που θα µείνουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς µπορούµε να διευκολύνουµε τη ζωή τους. Υπάρχουν
αρκετά τέτοια κέντρα υποστήριξης και στέγες υποστηριζόµενης
διαβίωσης στην Ελλάδα, υπάρχει ηµερήσια φροντίδα, υπάρχουν
τα σπίτια, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Έρχοµαι στην παρέµβασή µας η οποία θεωρώ ότι πρέπει να
τύχει ευνοϊκής αντιµετώπισης από όλα τα κόµµατα της Βουλής:
Το πρώτο αφορά ένα ζήτηµα που φοβάµαι, κύριε Υπουργέ, ότι
δεν χρήζει νοµοθετικής, αλλά κυβερνητικής παρέµβασης. Ήδη
από το 2013 ο προηγούµενος νόµος και η υπουργική απόφαση
την οποία έχω εδώ µπροστά µου -είναι η υπουργική απόφαση
11321/2013- λέει ότι τα άτοµα µε νοητική υστέρηση και µε πολλές άλλες παθήσεις οι οποίες δεν θεραπεύονται δεν είναι υποχρεωµένα να περάσουν δεύτερη και τρίτη φορά από τα ΚΕΠΑ.
Έχουµε καταγγελίες, το ξαναλέω, κύριε Υπουργέ, ότι σήµερα
ζητείται από πολλά άτοµα, όχι από όλα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις να περάσουν δύο και τρεις φορές από τα ΚΕΠΑ. Δεν
γνωρίζουµε γιατί αυτό συµβαίνει, αλλά είναι πάρα πολύ σηµαν-
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τικό να µη συµβαίνει, διότι αυτό αφορά και τα ίδια τα άτοµα και
τις οικογένειες τους και πόσο δύσκολα είναι να πάνε δύο και
τρεις φορές.
Έρχοµαι τώρα στις ίδιες τις στέγες όπου προτείνουµε γι’
αυτές τις στέγες να µην ισχύει το clawback και το rebate. Θεωρούµε ότι αυτό είναι δίκαιο. Πρέπει δε να σας πω ότι µε ενηµερώνουν ότι σήµερα που εφαρµόζεται το clawback και το rebate
από τα χρήµατα που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ κάθε µήνα ο ένας
µήνας ολόκληρος φεύγει ως clawback. Φεύγει ένας µήνας και
δεν πηγαίνει στις στέγες. Χάνουν από τους δώδεκα µήνες τον
ένα µήνα της χρηµατοδότησης. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και νοµίζω ότι πρέπει να το εξετάσετε συναρµόδια µε τον Υπουργό
Υγείας που είχε έρθει στην επιτροπή και δεσµεύτηκε ότι θα το
δει.
Το ίδιο είχε δεσµευτεί και η κ. Παπανάτσιου, ότι θα έβλεπε ένα
άλλο σηµαντικό θέµα, που αφορά τα προϊόντα που παράγουν
αυτά τα εργαστήρια.
Είναι προϊόντα που είτε αφορούν εδώδιµα είτε αφορούν κάποια υφαντά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγµατα, που κάνουν και
εξαιρετικά τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι που διαβιούν
σε προστατευµένες στέγες. Εκεί, λοιπόν, θεωρούµε ότι είναι κοινωνικά δίκαιο αλλά και εφικτό, τουλάχιστον να πάµε σε µειωµένο
ΦΠΑ. Δεν προτείναµε την κατάργηση του ΦΠΑ, γιατί θεωρούµε
ότι αυτό θα ήταν ένας στόχος που µπορούµε να φτάσουµε εκεί,
αλλά ας πάµε πρώτα, τουλάχιστον, στον µειωµένο ΦΠΑ γι’ αυτά
τα προϊόντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θέλω ένα-δύο λεπτά την ανοχή σας. Θα ολοκληρώσω πολύ σύντοµα.
Επίσης, θέλω να επισηµάνω ότι το επίδοµα αναπηρίας, που
παίρνουν τα άτοµα που διαβιούν σε προστατευµένες συνθήκες
συνυπολογίζεται σήµερα στην εφορία για την καταβολή του επιδόµατος αλληλεγγύης. Θα µου πείτε τι εισόδηµα έχει ένα άτοµα
που διαβιοί σε προστατευµένο περιβάλλον; Όµως, µπορεί να έχει
ένα εισόδηµα από ένα ενοίκιο και να παίρνει και το επίδοµα αναπηρίας. Αντί να έχουµε εµείς την αλληλεγγύη προς αυτά τα
άτοµα, για τα άτοµα αυτά συνυπολογίζεται σήµερα το επίδοµα
αναπηρίας τους, για να καταβάλουν τα ίδια επίδοµα αλληλεγγύης.
Νοµίζω ότι είναι σχήµα οξύµωρο, νοµίζω ότι είναι µια αντίφαση
και νοµίζω ότι είχαµε τη θετική αντιµετώπιση στην επιτροπή από
τις περισσότερες πτέρυγες της Βουλής και νοµίζουµε ότι αυτό
µπορεί να ισχύσει και να καταργηθεί.
Τελειώνοντας και αναµένοντας τις απαντήσεις από το Υπουργείο, αφού γίνει ο απαραίτητος κοινοβουλευτικός διάλογος, θα
θέλαµε, επίσης, να επισηµάνουµε ότι θα ήταν καλό από το κοινωνικό πλεόνασµα που παρήγαγε η Κυβέρνηση το 2016 και
επειδή, µε βάση το µνηµόνιο 3, υπάρχουν σχεδόν 2 δισεκατοµµύρια -1,9 για την ακρίβεια- που µπορούν να διατεθούν σε κοινωνικές υπηρεσίες, θέλουµε να επαναφέρουµε το θέµα της
χρηµατοδότησης βρεφονηπιακών σταθµών, της χρηµατοδότησης και της ενίσχυσης πολιτικών απασχόλησης και, βεβαίως, τη
µείωση συντελεστών ΦΠΑ στην πρωτογενή παραγωγή και στην
εστίαση από την αξιοποίηση αυτού του κοινωνικού πλεονάσµατος, το οποίο δεν αξιοποιήθηκε. Διότι, όπως γνωρίζετε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, τα περίφηµα αντίµετρα είναι «ζήσε, Μάη
µου», χωρίς να ξέρουµε αν θα µπορέσουν να υπάρχουν οι συνθήκες για να µπορέσουν αυτά να υλοποιηθούν.
Με αυτές τις σκέψεις, εµείς στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη
θεωρούµε ότι εάν υπάρξει ένας σοβαρός και ουσιαστικός διάλογος, όπως υπήρξε στην επιτροπή, ευελπιστούµε ότι θα γίνουν,
τουλάχιστον, δεκτά τα µέτρα που εισηγούµαστε τόσο για τα
άτοµα µε αναπηρία όσο και για τους συµπολίτες µας που έχουν
πολλή ανάγκη της κοινωνικής στήριξης ολόπλευρης και ουσιαστικής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
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στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος έχει τον
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση στις Διαρκείς Επιτροπές Κοινωνικών και Οικονοµικών
Υποθέσεων έδειξε ότι η πρόταση νόµου, που είχε καταθέσει την
2 Φεβρουαρίου 2016 η Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ είναι στην ουσία της ξεπερασµένη, µετά τη νοµοθέτηση
του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης και του εθνικού µηχανισµού συντονισµού παρακολούθησης αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής.
Μας δίνει, όµως, τη δυνατότητα να συζητήσουµε για το ποιο
ήταν και ποιο είναι σήµερα το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, η
πρόνοια, η γενικότερη κοινωνική προστασία στις δεδοµένες δύσκολες συνθήκες για τη χώρα και για τη ζωή του λαού. Μας δίνει
τη δυνατότητα να ερευνήσουµε τα συγκεκριµένα στοιχεία των
κοινωνικών δράσεων της σηµερινής κυβέρνησης, καθώς πρόσφατη είναι η αµφισβήτησή τους από τους εκπρόσωπους των
κοµµάτων της Αντιπολίτευσης στη σχετική σύσκεψη, που οργάνωσε ο Δήµος Αθηναίων προχθές.
Να συζητήσουµε, ακόµη, για το σύνολο των παρεµβάσεων που
οφείλουµε να κάνουµε, σε συνεργασία µε την αυτοδιοίκηση, προκειµένου να υπάρξει επανασχεδιασµός και αναβάθµιση του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα της νέας ιστορικής περιόδου.
Την πρόταση την ανέλυσε η κ. Χριστοφιλοπούλου µε µεγάλη
επάρκεια. Να θυµίσουµε ότι η εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, παρ’ ότι ήταν µνηµονιακή υποχρέωση, δεν
υλοποιήθηκε για τέσσερα χρόνια. Η πιλοτική υλοποίησή της άρχισε στις 15-11-2014 σε δεκατρείς δήµους, µε κριτήρια αδιευκρίνιστα. Βασιζόταν σε εισοδηµατικά κριτήρια µη επικαιροποιηµένα,
που δεν εντόπιζαν την τρέχουσα φτώχεια, ώστε να καλύπτει
πραγµατικές ανάγκες από τη στιγµή που παρουσιάζονται.
Όπως διαπιστώθηκε και στην έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας, την οποία έχουµε στη διάθεσή µας, για την αξιολόγηση του
πιλοτικού προγράµµατος, επισηµαίνονται διάφορα ζητήµατα, κυρίως η αδυναµία υλοποίησης του δεύτερου και τρίτου πυλώνα
του προγράµµατος, δηλαδή η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και η εργασιακή ένταξη.
Να σηµειώσουµε ότι το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα µπορεί
να είναι µια επαναστατική ιδέα ή ένας εγκλωβισµός για την ένταξη της κοινωνικής προστασίας στη λογική της λιτότητας, ανάλογα µε τους κανόνες εφαρµογής. Η κεντρική ιδέα ήταν να
δίνεται σε κάθε άτοµο ένα ελάχιστο εισόδηµα για τις βασικές βιοτικές ανάγκες, µε τρόπο που να του επιτρέπει να οργάνωση τη
ζωή του και την οργάνωση εργασίας όπως εκείνο επιθυµεί και
ταυτόχρονα να µην αποθαρρύνει την πρόθεση εργασίας.
Στη Φινλανδία, για παράδειγµα, το πιλοτικό πρόγραµµα διετούς διάρκειας προβλέπει ελάχιστο κοινωνικό εισόδηµα 550
ευρώ, στο οποίο µπορεί να προστεθεί και η επιδότηση ενοικίου.
Στην Ελβετία, από τα στοιχεία που είδα, το ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα είναι λίγο πιο κάτω από τον κατώτερο βασικό µισθό,
στα 2.100 ευρώ περίπου, µετά το δηµοψήφισµα που έκαναν για
την υιοθέτησή του.
Η πιλοτική εφαρµογή στην Ελλάδα και η συνολική πρόταση
νόµου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ έρχονται να συγκριθούν µε τις µέχρι τώρα κυβερνητικές δράσεις
στο διάστηµα 2015, 2016, αρχές 2017 και µε τον κυβερνητικό
σχεδιασµό για την κοινωνική προστασία, το κοινωνικό κράτος, µε
τον προϋπολογισµό του 2017, µε το νέο ΕΣΠΑ, καθώς και µε όσα
σχεδιάζονται για τα επόµενα χρόνια του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος µέχρι το 2021.
Στις µέχρι τώρα δράσεις πρέπει να σηµειώσουµε όσα έγιναν
για την ενίσχυση των δηµόσιων δοµών και υπηρεσιών αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, της ακραίας φτώχειας, της
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ανεργίας, της έλλειψης στέγης, ειδικά για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, τα παιδιά, τους ηλικιωµένους, τα άτοµα µε αναπηρίες, τους Ροµά, ώστε να υπάρξουν µεταρρυθµιστικές
παρεµβάσεις για την καθηµερινή τους διαβίωση, για την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και αγαθά, να ενταχθούν στο νέο
ΕΣΠΑ προγράµµατα και δράσεις που επιτρέπουν να µην υποβαθµιστούν παρεχόµενες υπηρεσίες, όπως δοµή σίτισης και βασικών
αναγκών, κοινωνικά φαρµακεία, δοµές για αστέγους, κέντρα διηµέρευσης και ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε αναπηρία, κέντρα
ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων, στέγες υποστηριζόµενης
διαβίωσης, και παράλληλα να µη χαθούν θέσεις εργασίας, να
υπάρξει σχεδιασµός για την υποστήριξη του Εθνικού Συστήµατος Πρόνοιας-Αλληλεγγύης.
Να θυµίσουµε, πρώτον, τη θεσµοθέτηση άµεσων µέτρων για
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Το πρόγραµµα
έδινε µικρά σταθερά επιδόµατα σε φτωχές οικογένειες, δόθηκε
η κάρτα αλληλεγγύης µε επίδοµα ενοικίου, δωρεάν ρεύµα και
νερό σε φτωχά νοικοκυριά και κάλυψε περί τις τετρακόσιες πέντε
χιλιάδες ανθρώπους. Δηµιουργήθηκε, για πρώτη φορά, ένας
χάρτης της φτώχειας, προκειµένου να σχεδιάσουµε στενευµένες
δράσεις. Η προπληρωµένη κάρτα αλληλεγγύης αποτέλεσε την
καινοτοµία του προγράµµατος, είχε εξαιρετική υποδοχή από
τους ωφελούµενους, διακινήθηκαν 81 εκατοµµύρια ευρώ από καταστήµατα εµπορίας τροφίµων.
Δεύτερον, το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης ξεκίνησε πιλοτικά σε τριάντα δήµους τον Ιούλιο του 2016 και, σε αντίθεση µε
την εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, τεκµηριώθηκε µε στοιχεία πληθυσµιακά, ποσοστών ανεργίας, ποσοστών φτώχειας, όπως προέκυψαν από το Πρόγραµµα
Αντιµετώπισης Ανθρωπιστικής Κρίσης και του ΤΕΒΑ.
Συνεχίστηκε µε καθολική εφαρµογή από τον Ιανουάριο του
2017 σε όλους τους δήµους της χώρας µε εγγραφή στον προϋπολογισµό 760.000.000 ευρώ. Αφορά όλες τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή µε
πολύ χαµηλά εισοδήµατα, καθώς και τα απροστάτευτα παιδιά,
που λαµβάνουν 100 ευρώ τον µήνα. Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ -έγινε
και ερώτηση πριν- από τα στοιχεία, κυρία Υπουργέ, νοµίζω ότι
είναι λίγο παραπάνω από 450.000.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είναι 515.000 σήµερα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Φτάσαµε σήµερα τους 515.000.
Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ γνωρίζουν την ακριβή ηµεροµηνία καταβολής του. Υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρµα που είναι εξαιρετικά φιλική. Αποκτούν πρόσβαση και έχουν διασύνδεση σε
συµπληρωµατικές παροχές και υπηρεσίες, όπως δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, συµµετοχή στις κοινωνικές δοµές
φτώχειας, συµµετοχή στο πρόγραµµα του ΤΕΒΑ, δωρεάν διανοµή τροφίµων, φρούτων, λαχανικών, επιδότηση των παιδιών σε
βρεφονηπιακούς σταθµούς.
Το 10% των ωφελούµενων δικαιούχων του ΚΕΑ προβλέπεται
να ενταχθούν στην αγορά εργασίας -και ήδη από τα στοιχεία που
έχω είναι λίγο παραπάνω από 2.000- µε προγράµµατα του ΟΑΕΔ
και πιλοτικά προγράµµατα απασχόλησης που έχει καταρτίσει ή
σχεδιάσει το Υπουργείο. Δηµιουργήθηκε εθνικός µηχανισµός για
την κοινωνική ένταξη και κοινωνική συνοχή, που θα παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα κάθε κοινωνικής πολιτικής και κυρίως την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Τρίτον, σχολικά γεύµατα. Το πρόγραµµα αντιµετωπίζει την
απεχθέστερη και βλαπτικότερη πλευρά της παιδικής φτώχειας,
τον υποσιτισµό, καθώς και τη σχολική διαρροή και τη µειωµένη
σχολική απόδοση που παρατηρείται ιδιαίτερα σε φτωχά παιδιά.
Σε πολλούς δήµους της Αττικής το πρόγραµµα υλοποιείται από
την αρχή της σχολικής χρονιάς σε µαθητές σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στη συνέχεια εντάχθηκαν στο πρόγραµµα των σχολικών γευµάτων η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα, το
Πέραµα, η πατρίδα µου τα Τρίκαλα και άλλες πόλεις. Αρχικά
αφορούσε έντεκα χιλιάδες παιδιά σε πενήντα τέσσερα σχολεία
και ο σχεδιασµός προέβλεπε τη συνέχιση εβδοµήντα δύο χιλιάδων σχολικών γευµάτων.
Τέταρτον, κέντρα κοινότητας. Προβλέπεται η λειτουργία δια-
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κοσίων πενήντα τεσσάρων κέντρων νεότητας σε ισάριθµους δήµους µε 700 εργαζόµενους σε όλη την επικράτεια που θα προσληφθούν µε διαδικασίες ΑΣΕΠ.
Τα κέντρα κοινότητας θα είναι οι τοπικές µονάδες επαφής και
ενηµέρωσης των πολιτών για τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας. Θα υποδέχονται, θα εξυπηρετούν και θα διασυνδέουν τους
πολίτες µε όλα τα κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες, που
υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους και θα κρατούν
τους πολίτες σε επαφή µε όλες τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε συνεργασία µε τον ΟΑΕΔ και τη Γενική Γραµµατεία
Διά Βίου Μάθησης.
Πέµπτον, η δωρεάν µετακίνηση ανέργων στα µέσα µαζικής µεταφοράς.
Έκτον, η πολιτική για αστέγους που τη συζητήσαµε µε επάρκεια και στην πρόσκληση που µας έκανε ο Δήµος Αθηναίων.
Τον Μάιο του 2016 εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργείων Εργασίας, Υγείας, Εσωτερικών για τον καθορισµό
των ελάχιστων προδιαγραφών για δοµές παροχής υπηρεσιών σε
αστέγους. Στην ΚΥΑ κωδικοποιήθηκε και επεκτάθηκε το υφιστάµενο πλαίσιο, ξενώνες και ανοιχτά κέντρα ηµέρας, και προστέθηκαν προδιαγραφές για υπνωτήρια και υποστηριζόµενα
διαµερίσµατα.
Το νέο θεσµικό πλαίσιο για τους αστέγους αποτελεί τη βάση
για την κατοχύρωση ενιαίων προδιαγραφών, απλοποίηση των
διαδικασιών για τους οφειλόµενους και διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η ΚΥΑ περιλαµβάνει και πρότυπο κανονισµό λειτουργίας και πρότυπο ατοµικό συµφωνητικό
σε δοµές µε βάση τις καλές πρακτικές των φορέων του πεδίου.
Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε φορείς του
ν.4139/2013 για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, να
λειτουργήσουν τέτοιες δοµές. Με βάση την ΚΥΑ σχεδιάστηκαν
και οι προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ για τη χρηµατοδότηση των
δοµών για αστέγους, υπνωτήρια και κέντρα ηµέρας. Θα λειτουργήσουν είκοσι δοµές, δέκα υπνωτήρια και δέκα κέντρα ηµέρας.
Τα εννέα θα είναι στην Αθήνα.
Εντάχθηκαν ακόµη οι άστεγοι στο ΚΕΑ για παροχή εισοδηµατικής ενίσχυσης και σταδιακή διασύνδεση µε τις άλλες παροχές
του ΤΕΒΑ µε τους δύο άλλους πυλώνες. Ήδη από τα στοιχεία
που δόθηκαν είναι τρεις χιλιάδες περίπου οι επωφελούµενοι
άστεγοι.
Το πρόγραµµα στέγασης και επανένταξης συνεχίζεται για
άλλο ένα έτος µε χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους 5,5 εκατοµµυρίων ευρώ, αναµένεται αξιολόγηση και σχεδιάζεται ολοκληρωµένο πρόγραµµα υποστηριζόµενων διαµερισµάτων. Από
τα στοιχεία, που έχουµε επωφελήθηκαν µέχρι τώρα από το πρόγραµµα είκοσι δύο χιλιάδες οικογένειες σε επισφάλεια µε 46 περίπου εκατοµµύρια ευρώ, νοµίζω, κύριε Υπουργέ.
Δηµιουργείται στο Υπουργείο Εργασίας Τµήµα Κοινωνικών Πολιτικών Στέγης για τη διοικητική και επιχειρησιακή ενίσχυση της
µακροπρόθεσµης παρέµβασης. Από τον Δεκέµβριο του 2016 εντάχθηκε η πυλωτική καταγραφή των αστέγων στον δρόµο και
στις δοµές σε πέντε δήµους. Η ΗΔΙΚΑ δηµιουργεί πληροφοριακά
εργαλεία για την καταγραφή και παρακολούθηση του άστεγου
πληθυσµού, την υποστήριξη και τον συντονισµό των φορέων που
παρέχουν σε µόνιµη βάση υπηρεσίες στους αστέγους.
Έβδοµον, Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνική Ένταξη των
Ροµά µε χαρτογράφηση των οικισµών και των συνθηκών διαβίωσης, προγράµµατα µετεγκατάστασης και δηµιουργία πολυκέντρων, στα οποία προβλέπεται χώρος φιλοξενίας παιδιών,
συµβουλευτικό κέντρο, χώροι υγιεινής και µικρό ιατρείο. Επίσης,
προγράµµατα απασχόλησης και κατάρτισης που θα οδηγούν
στην πιστοποίηση επαγγελµάτων. Η συντριπτική πλειοψηφία των
Ροµά έχει ήδη ενισχυθεί οικονοµικά µέσω του ΚΕΑ.
Όγδοο, κατάργηση του παράβολου των ΚΕΠΑ στους ανασφάλιστους.
Ένατο, προστασία ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων µέσω
της επέκτασης και της δηµιουργίας νέων χώρων φιλοξενίας και
παροχής φροντίδας.
Δέκατο, µε το ν.4025/2014 τα ΚΑΦΚΑ ή τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ µετονοµάστηκαν σε κέντρα φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης και
εντάχθηκαν, όπως ανέλυσε και η κ. Χριστοφιλοπούλου, στο ΕΣΥ
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υπαγόµενα σε νοσοκοµεία. Η ένταξή τους, όµως, έγινε µε το ελλιπές προσωπικό που είχαν τότε χωρίς να προβλεφθεί ο χαρακτηρισµός τους ως αποκεντρωµένων µονάδων µε δικό τους
οργανόγραµµα. Έτσι το πρόβληµα υποστελέχωσης επιδεινώθηκε, καθώς το προσωπικό διαχύθηκε µέσα στο προσωπικό των
νοσοκοµείων.
Σήµερα από τα τριάντα ΚΕΦΙΑΠ, που υπάρχουν πανελλαδικά
τα περισσότερα υπολειτουργούν, ενώ µερικά δεν λειτουργούν
ακόµη. Αν και στην πλειοψηφία τους είναι για κλειστού τύπου νοσηλεία ελάχιστα λειτουργούν ως τέτοια και ουσιαστικά εξυπηρετούν µόνο εξωτερικούς ασθενείς. Με µια λέξη, η γενική εικόνα
των ΚΕΦΙΑΠ είναι εικόνα εγκατάλειψης µε λίγες εξαιρέσεις.
Η επαναφορά των ΚΕΦΙΑΠ στην ευθύνη του Υπουργείου Πρόνοιας, κατά τη γνώµη µας, δεν είναι λύση. Τα κέντρα αποκατάστασης είναι τριτοβάθµιες υγειονοµικές δοµές και το σωστό είναι
να αποτελούν δοµές του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Διαφορετικό πράγµα είναι η αποσύνδεσή τους από τα νοσοκοµεία, που,
σύµφωνα µε την µέχρι τώρα εµπειρία, φαίνεται ότι είναι η πιο ενδεδειγµένη λύση και για αυτό στον σχεδιασµό που παρουσίασε
στις επιτροπές ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός παρουσίασε
όλο τον σχεδιασµό και για µέτρα αναβάθµισης και διοικητικής
υποστήριξης των δοµών αποκατάστασης µε το τι προβλέπεται
στον νέο οργανισµό του Υπουργείου Υγείας, για τα µέτρα για την
αναβάθµιση των υπηρεσιών αποκατάστασης τα οποία αναλύθηκαν.
Για τον ακατάσχετο λογαριασµό µπορούµε να πούµε ότι µε
αυτά που ειπώθηκαν στην προηγούµενη συνεδρίαση των επιτροπών θεωρούµε ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε για την επαναφορά στα 1500 ευρώ του ακατάσχετου λογαριασµού.
Νοµίζω ότι οι προτάσεις πρέπει να υλοποιηθούν αµέσως µόλις
το επιτρέψουν οι δηµοσιονοµικές συνθήκες, καθώς αυτό αφορά
και τις άλλες δυο προτάσεις που έγιναν ως τροπολογίες.
Και να κλείσω µε τις θεσµικές αλλαγές.
Έχει δροµολογηθεί ήδη το νοµοσχέδιο µε στόχο την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου για την αναπηρία υπό την ευθύνη
του Υπουργού Επικρατείας Χριστόφορου Βερναρδάκη, µε τίτλο:
«Πρόταση για τη θέσπιση νοµοθετικών ρυθµίσεων προς τον
σκοπό της αναµόρφωσης της νοµοθεσίας για την αναπηρία, σύµφωνα µε τη Διεθνή Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών». Ετοιµάζεται
επίσης µια συνολική αλλαγή στον τρόπο πιστοποίησης της αναπηρίας, ώστε να µειωθεί η ταλαιπωρία και οι αδιαφανείς διαδικασίες.
Συντάσσεται το νοµοσχέδιο για την υιοθεσία και αναδοχή. Ο
σχεδιασµός θα συµβάλει µεταξύ άλλων και στην αποασυλοποίηση και αποϊδρυµατοποίηση βρεφών και παιδιών.
Γίνεται επεξεργασία της νοµοθέτησης για τη µετεξέλιξη του
ΟΓΑ σε ενιαία αρχή διαχείρισης και καταβολής επιδοµάτων και
πληρωµή των επιδοµάτων σε τακτική ηµεροµηνία.
Τέλος, να αναφέρουµε ότι στα θετικά µέτρα της συµφωνίας
την οποία επικυρώσαµε, δίνεται έµφαση στα πεδία κοινωνικής
προστασίας µε αύξηση των οικογενειακών επιδοµάτων για το
πρώτο και το δεύτερο παιδί, παραµένοντας ωστόσο ίδιο το επίδοµα και για το τρίτο και κάθε επιπλέον παιδί, επιδότηση ενοικίου
µε σκοπό να καλυφθεί περίπου το µισό του πληθυσµού. Προβλέπεται επιδότηση η οποία να είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Προβλέπεται επίσης ένταξη των βρεφών έως τεσσάρων ετών
σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, µια δαπάνη ύψους 150 εκατοµµυρίων βρεφών. Σχεδιάζεται επίσης η αύξηση των δοµών βρεφονηπιακών σταθµών, περίπου χίλιες επτακόσιες νέες δοµές.
Θα κλείσω τώρα µε το εξής. Η επιµονή της Κυβέρνησης σε
µέτρα στήριξης των ευάλωτων οµάδων, καθώς και τα προγράµµατα που σχεδιάστηκαν ή υλοποιούνται αποτελούν αποτύπωση
της δεδοµένης και καταγεγραµµένης στήριξής µας σε αυτόν τον
πολύ ευαίσθητο χώρο της κοινωνικής προστασίας. Παρά το
υπάρχον δυσµενές δηµοσιονοµικό περιβάλλον και της προηγηθείσας εφαρµοζόµενης πολιτικής, µπορούµε να πούµε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προς όφελος του ευάλωτου
πληθυσµού και συνεχίζουµε όσες περισσότερες δράσεις µπορούµε. Να θυµίσουµε –γιατί προκληθήκαµε γι’ αυτό προχθές- ότι
η Κυβέρνηση παρέλαβε έναν προϋπολογισµό κοινωνικής προστασίας στο ύψος των 780 εκατοµµυρίων ευρώ. Το 2017 ο προ-
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ϋπολογισµός προβλέπει 1.550 εκατοµµύρια ευρώ και το 2019 θα
ανέλθει στα 2.730 εκατοµµύρια ευρώ. Να, λοιπόν η απόδειξη ότι
η κοινωνική προστασία αποτελεί προτεραιότητα του κυβερνητικού µας έργου, ακόµη και στην περίοδο της οικονοµικής ασφυξίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Εγώ ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα βάλετε µία σειρά
στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους µετά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Δηλώνουν κατά
τον Κανονισµό, κύριε Βρούτση, και βεβαίως µε τη σειρά.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γιόγιακας
για δεκαπέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω σηµειώνοντας ότι η καθυστέρηση µε την
οποία συζητείται η πρόταση νόµου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, περίπου δεκαέξι µήνες µετά την κατάθεσή της, αδικεί ως
έναν βαθµό αυτή την πρωτοβουλία. Θα ήταν πιο χρήσιµο η πρόταση αυτή να συζητηθεί και να ληφθεί υπ’ όψιν πριν η Κυβέρνηση
νοµοθετήσει το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης. Συζητάµε σήµερα τη διαχείριση της φτώχειας της ελληνικής κοινωνίας. Βλέπουµε συνανθρώπους µας, συµπολίτες µας, να υποφέρουν.
Βλέπουµε τον ψυχισµό τους να έχει διαταραχθεί. Βλέπουµε τους
ανθρώπους της διπλανής µας πόρτας να υποφέρουν.
Παρ’ όλα αυτά, θεωρούµε ότι ακόµη κι έτσι δίνεται η ευκαιρία
να επαναλάβουµε και να συµφωνήσουµε σε δύο πράγµατα. Το
ένα είναι ότι χρειάζεται να ενισχυθούν οι παρεµβάσεις για να στηριχθούν οι αδύναµες οµάδες των συµπολιτών µας πολύ περισσότερο µετά την οικονοµική ύφεση των δύο τελευταίων χρόνων
και τα όσα έχουν προβλεφθεί για την επόµενη τριετία. Θυµίζω
ότι το κλείσιµο της πρώτης και της δεύτερης αξιολόγησης έφερε
µέτρα περίπου 9,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ σε νέους φόρους και
περικοπές, µέτρα που πλήττουν µεταξύ άλλων τους χαµηλόµισθους, τους συνταξιούχους και όλους εκείνους που ήδη βρίσκονται στο περιθώριο ή διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχειας.
Ήδη στον προϋπολογισµό του 2017 οι δαπάνες για συντάξεις
και κοινωνικά επιδόµατα µειώθηκαν κατά 1,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Μόνο οι συνταξιοδοτικές δαπάνες είναι λιγότερες κατά
700 εκατοµµύρια, ενώ το ΕΚΑΣ κόπηκε κατά 600 εκατοµµύρια
ευρώ. Συνολικά 4,3 δισεκατοµµύρια ευρώ θα αφαιρεθούν το
2017 από τις τσέπες των πολιτών µε αντιστάθµισµα µόλις 870
εκατοµµύρια ευρώ, 570 εκατοµµύρια ευρώ για το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης και 300 εκατοµµύρια ευρώ για κοινωνικές
δοµές. Εποµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η στήριξη των
ασθενέστερων, παρά την όποια προσπάθεια, έχει περιορισµένα
αποτελέσµατα, όταν υπάρχει περιβάλλον ύφεσης, υπερφορολόγησης και χωρίς αποεπενδύσεις.
Το δεύτερο σηµείο, στο οποίο συµφωνήσαµε, είναι ότι οι διάφορες πολιτικές δεν µπορούν να καλύψουν στο βαθµό που πρέπει τους συνανθρώπους µας σε κίνδυνο φτώχειας. Διαφορετικές
παροχές σε διαφορετικές κατηγορίες πληθυσµού, περιορισµένη
αποκέντρωση, αδυναµία στόχευσης στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά είναι µερικά από τα προβλήµατα, µε αποτέλεσµα τα φτωχά
άτοµα και νοικοκυριά να παίρνουν λιγότερα από όσα χρειάζονται
για να έχουν µια ελάχιστα αξιοπρεπή διαβίωση.
Ερχόµενος στην πρόταση νόµου, από τη συζήτηση στην επιτροπή προέκυψε ως ζητούµενο να αξιολογηθεί η εφαρµογή του
κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης, που θυµίζουµε και πάλι
ότι νοµοθετήθηκε ως ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα από την κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου και είχε καταψηφιστεί από την τότε
Αξιωµατική Αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι µόνο καταψηφίστηκε, φωνάζατε, κυρία Υπουργέ, ότι δεν είναι σωστό και φτωχοποιείται η χώρα µας. Είχε εφαρµοστεί τότε πιλοτικά σε
δεκατρείς δήµους µε κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια τον Οκτώβρη
του 2012 και στη συνέχεια έγινε η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων. Το επίδοµα αυτό έχει, σύµφωνα µε το σχεδιασµό, τρεις πυλώνες.
Ο πρώτος είναι η οικονοµική ενίσχυση µε κοινωνικά και εισοδηµατικά κριτήρια. Ο δεύτερος είναι να αποκτήσουν πρόσβαση
οι δικαιούχοι σε υπηρεσίες και αγαθά πρώτης ανάγκης, ενώ στον
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τρίτο πυλώνα επιχειρείται η ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας µέσα από προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης.
Σήµερα δεν είµαστε σε θέση να πούµε κατά πόσο λειτουργεί
ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας. Η πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος δεν είναι ενδεικτική. Επιλέχθηκαν τριάντα δήµοι της
χώρας, όπου οι κάτοικοι είχαν υποστεί τις µεγαλύτερες απώλειες
εισοδήµατος και ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η επέκταση του προγράµµατος σε όλη την Ελλάδα τρέχει µόλις από
τον περασµένο Μάρτιο, όταν έγινε η πρώτη πληρωµή των δικαιούχων για όσους υπέβαλαν αίτηση και πήραν έγκριση τον
προηγούµενο Φλεβάρη. Είναι σαφές ότι πρέπει να έχουµε συγκεντρωτικά στοιχεία για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, ίσως
µετά τους έξι µήνες, για να µπορούµε να έχουµε µια έγκυρη εικόνα. Αυτά µε αφορµή το άρθρο 1 της πρότασης νόµου.
Όσον αφορά το άρθρο 2, σχετικά µε το Ταµείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους, όπως γνωρίζετε τρέχει µέσω πενήντα επτά κοινωνικών συµπράξεων σε ολόκληρη τη χώρα ένα
συγχρηµατοδούµενο πρόγραµµα διανοµής τροφίµων και ειδών
πρώτης ανάγκης. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης στις επιτροπές. Είναι ένα πρόγραµµα πολύ χρήσιµο για
να ανακουφιστούν οι φτωχότεροι και να αντιµετωπιστεί η επισιτιστική ανασφάλεια. Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να χαθεί
ούτε ένα ευρώ από τα 330 εκατοµµύρια ευρώ, που έχουν διασφαλιστεί µέχρι το 2020. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει, κυρία
Υπουργέ, να ξαναδείτε τον σχεδιασµό και τις διαδικασίες του
προγράµµατος.
Στο άρθρο 4 συµφωνούµε µε την επαναφορά του ακατάσχετου λογαριασµού στα 1.500 ευρώ, όπως συµφωνούµε ότι όλα τα
αναπηρικά, προνοιακά και κοινωνικά επιδόµατα, που παίρνουν
συµπολίτες µας, πρέπει να προστατεύονται από κατασχέσεις.
Στην επιτροπή έγινε αρκετή συζήτηση µε αφορµή το άρθρο 5
για τα ΚΕΠ, σχετικά µε το δίκτυο, που θα εξυπηρετεί τους πολίτες και θα υποστηρίζει τις δράσεις κοινωνικής προστασίας.
Έχει ήδη προβλεφθεί να λειτουργήσουν σε τοπικό επίπεδο
διακόσια πενήντα τέσσερα κέντρα κοινότητας. Κατανοούµε τις
διάφορες δυσκολίες, αλλά ο αριθµός των κέντρων κοινότητας
που λειτουργούν, σύµφωνα µε τα όσα µας είπε η κυρία Υπουργός στην επιτροπή, δεν είναι ικανοποιητικός. Νοµίζουµε ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγµή είναι να προχωρήσει µε πιο γοργούς
ρυθµούς η λειτουργία των κέντρων και ασφαλώς να διασυνδεθούν πλήρως µε τα κοινωνικά προγράµµατα και τις κοινωνικές
υπηρεσίες των δήµων.
Ως προς το άρθρο 6, συµφωνούµε ότι η αποσύνδεση των κέντρων εκπαίδευσης, κοινωνικής υποστήριξης και κατάρτισης ανθρώπων µε αναπηρία από τα νοσοκοµεία είναι στη σωστή
κατεύθυνση. Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε στην επιτροπή ότι επιδιώκει ένα εθνικό σχέδιο ενίσχυσης της αποκατάστασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ θα αποσυνδεθούν από
τα νοσοκοµεία και θα αποτελέσουν αποκεντρωµένες δοµές των
ΥΠΕ στελεχωµένες µε γιατρούς και άλλους επαγγελµατίες
υγείας.
Η διαφωνία µας βρίσκεται σε δυο σηµεία. Η πρώτη διαφωνία
µας είναι ότι το δίκτυο αποκατάστασης πρέπει να είναι ενιαίο σε
όλη τη χώρα, για να µπορεί να υπάρξει πράγµατι εθνικός σχεδιασµός και ολοκληρωµένη εικόνα των προβληµάτων και των αναγκών.
Η δεύτερη διαφωνία µας είναι ότι σ’ αυτό το δίκτυο πρέπει να
συµπεριληφθούν και άλλοι φορείς, κερδοσκοπικού και µη χαρακτήρα, που να έχουν αντικείµενο τη στήριξη των ατόµων µε αναπηρία, από τα πιστοποιηµένα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης
µέχρι τους κατά τόπους συλλόγους ΑΜΕΑ και µη κυβερνητικές
οργανώσεις.
Ελπίζουµε το Υπουργείο Υγείας να συστήσει άµεσα την οµάδα
των ειδικών και να έχουµε το συντοµότερο δυνατό την πρότασή
του για τις δοµές αποκατάστασης. Τα προβλήµατα αυτών των
ανθρώπων και των οικογενειών τους είναι πολλά και δεν έχουν
την πολυτέλεια να περιµένουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα όσα αναφέραµε µε αφορµή
τη σηµερινή συζήτηση είναι µέρος των προτεραιοτήτων, που έχει
θέσει η οικονοµική και κοινωνική επιτροπή, ώστε να δυναµώσει
η προστασία και η ένταξη των ευάλωτων συµπολιτών µας. Χρει-
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αζόµαστε έναν χάρτη ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών, ένα
εθνικό σύστηµα για την αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, όπου θα έχουν ρόλο και ο ιδιωτικός τοµέας και οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.
Πιστεύουµε ότι οι περιφέρειες και οι δήµοι πρέπει να έχουν
περισσότερες αρµοδιότητες και πόρους, για να εφαρµόσουν τοπικές και στοχευµένες πολιτικές, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας. Και όπως είπαµε νωρίτερα, όσον αφορά το Ταµείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους πρέπει να εξαντληθούν
οι δυνατότητες αξιοποίησης όλων των πηγών του ΕΣΠΑ. Πολύ
περισσότερο, όµως, πιστεύουµε σε πολιτικές που θα αυξήσουν
το εθνικό εισόδηµα, θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα
στηρίξουν την επιχειρηµατική πρωτοβουλία, διότι µόνο έτσι θα
αντιστρέψουµε την αύξηση της φτώχειας, αλλά και θα µπορούµε
να χρηµατοδοτήσουµε ένα ισχυρό δίκτυ κοινωνικής προστασίας,
που θα στηρίζει µε επάρκεια αυτούς που πραγµατικά έχουν
ανάγκη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
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 εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Θήβας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Ευάγγελος Καρακώστας έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Γινόµαστε σήµερα µε αφορµή την πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ
για µια ακόµη φορά µάρτυρες της υποτιθέµενης κοινωνικής ευαισθησίας του δηµοκρατικού τάχα τόξου, του δηµοκρατικού τόξου
το οποίο είναι ο κατ’ εξοχήν υπεύθυνος των δεινών των Ελλήνων.
Έρχεται, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ µε τη σύµφωνη γνώµη της µνηµονιακής χούντας ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αλλά και της µνηµονιακής Νέας
Δηµοκρατίας να παραστήσει τον τεθλιµµένο προστάτη των φτωχών λαϊκών στρωµάτων, το ίδιο ΠΑΣΟΚ το οποίο κατέστησε την
Ελλάδα προτεκτοράτο των διεθνών τοκογλύφων.
Κόπτεται τάχα σήµερα το ΠΑΣΟΚ για τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και την ανθρωπιστική κρίση που περνά, ανθρωπιστική κρίση την οποία επικαλούνταν άλλοτε και η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αλλά σήµερα δεν την αναφέρει καθόλου, διότι
της Κυβέρνησης Τσίπρα-Καµµένου δεν της καίγεται καρφί για
τους Έλληνες οι οποίοι πεινούν, οι οποίοι χάνουν δουλειές και
σπίτια, για τους Έλληνες οι οποίοι αυτοκτονούν ελέω της οικονοµικής κρίσης που εσείς έχετε προκαλέσει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
Ήταν, όµως, το ίδιο αυτό ΠΑΣΟΚ, της µίζας, της ρεµούλας,
των σκανδάλων, των ρουσφετιών, των διορισµών, των µαύρων
ταµείων, που το 2010 έσυρε την πατρίδα και τον λαό µας στα
νύχια των τοκογλύφων του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, υπογράφοντας το πρώτο µνηµόνιο.
Όµως, δεν αρκούσε αυτό στο υποτίθεται κοινωνικά ευαίσθητο
ΠΑΣΟΚ των «σοσιαληστών». Ο τότε Πρόεδρός τους, Τζέφρι ή
Γιώργος Παπανδρέου, θεώρησε καθήκον του να δυσφηµίσει, να
ταπεινώσει και να κατεξευτελίσει τον ελληνικό λαό, ισχυριζόµενος σε διεθνή µέσα ότι ηγείται ενός λαού διεφθαρµένων. Αυτό
είναι από συνέντευξή του στο CNBC στις 11 Δεκεµβρίου 2009.
Εκείνο το οποίο δεν είπε, βέβαια, είναι ότι τη διαφθορά στην
Ελλάδα την εισήγαγε και µάλιστα την ανήγαγε σε επιστήµη το
κλεφτο-ΠΑΣΟΚ. Οι Βουλευτές του τότε δεν τόλµησαν να αποδοκιµάσουν και να αποκηρύξουν τις προσβλητικές για τους Έλληνες δηλώσεις του Προέδρου τους, αλλά έχουν το θράσος
σήµερα ως σκαιοί πολιτικάντηδες να επιδιώκουν να παραστήσουν τους προστάτες των αδυνάµων.
Έρχεται, λοιπόν, πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ για το εγγυηµένο
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κοινωνικό εισόδηµα και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας
και ένταξης, πρόταση νόµου από ένα κόµµα το οποίο υπέγραψε
το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο µνηµόνιο και υποκριτικά απέφυγε
να ψηφίσει το τέταρτο, όχι επειδή κατανόησε και µετάνιωσε για
τα εγκληµατικά λάθη και τις επιλογές του παρελθόντος, αλλά
επειδή είναι στην Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ.
Το ΠΑΣΟΚ, όπως και τα συνεταιράκια του της Νέας Δηµοκρατίας, θα ψήφιζαν το τέταρτο µνηµόνιο µε χέρια και µε πόδια, εάν
βρίσκονταν εκείνοι στην εξουσία.
Παρά ταύτα, για ποια ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης µιλάτε;
Να τα πούµε, για να µαθαίνει ο ελληνικός λαός. Γίνεται στην πρόταση νόµου ιδιαίτερη µνεία σε πρόσφυγες και µετανάστες και
την ένταξή τους στις παροχές ειδικών βοηθηµάτων, ενώ την ίδια
περίοδο χιλιάδες ελληνικές οικογένειες στερούνται βασικών αγαθών εξαιτίας των πολιτικών που εσείς σχεδιάσατε και εσείς υλοποιείτε.
Η προτεινόµενη µε το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 ρύθµιση, στην οποία µεταξύ άλλων ωφελούµενων
δοµών αναφέρονται και τα προγράµµατα για µετανάστες, εναρµονίζεται απόλυτα µε την αντίστοιχη αντεθνική πολιτική στο θέµα
της λαθροµετανάστευσης, την οποία υπηρετούν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ
όσο και ολόκληρο το φάσµα του λεγόµενου δηµοκρατικού τόξου.
Επιπλέον δε, στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 1 εδάφιο θ’ εξισώνονται µε απαράδεκτο τρόπο οι µαθητές µε ειδικές ανάγκες
και τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, τα οποία προφανώς και
χρήζουν της µεγαλύτερης δυνατής πρόνοιας από την πολιτεία,
µε τους λαθροµετανάστες.
Η πρόταση νόµου του κλεφτο-ΠΑΣΟΚ είναι ρατσιστική και γι’
αυτό έγινε δεκτή µε τόση θέρµη από την αντεθνική Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εάν πραγµατικά κόπτεστε για τη φτώχεια του ελληνικού λαού, τότε η Χρυσή Αυγή σας προκαλεί ανοικτά.
Θεσπίστε για τα εκατοµµύρια των µη προνοµιούχων Ελλήνων
τα προνόµια και τις ανέσεις που απολαµβάνουν σε όλη την ελληνική επικράτεια οι λαθροµετανάστες που φέρατε στην πατρίδα
µας. Αξιώστε από τους δήθεν ανθρωπιστές εταίρους σας τα εκατοµµύρια ευρώ που εισπράττετε, για να διαθέσετε στους λαθροµετανάστες, να διατεθούν για τους µη προνοµιούχους Έλληνες.
Τα σπίτια, τα οποία ενοικιάζονται από την Ύπατη Αρµοστεία
του ΟΗΕ από τους πρόσφυγες, µε όλα τα κοµφόρ, µε δωρεάν
νερό, ρεύµα, όπως συµβαίνει για παράδειγµα στον Δήµο Λιβαδειάς, αξιώστε να παραχωρούνται και σε αναξιοπαθούντες Έλληνες, οι οποίοι διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Γιατί λοιπόν αυτή η επιλεκτική αντιµετώπιση; Γιατί ο αποκλεισµός των Ελλήνων; Όµως, αυτό δεν θα το πράξετε ποτέ, διότι
το καταχρηστικώς αποκαλούµενο δηµοκρατικό σας τόξο είναι
εξόχως ρατσιστικό και είναι ρατσιστικό κατά των Ελλήνων. Ποινικοποιήσατε τις διανοµές τροφίµων της Χρυσής Αυγής, ισχυριζόµενοι πως είναι ρατσιστικό να απευθύνονται µόνο σε Έλληνες.
Η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις
και οι Οργανισµοί του George Soros δαπανούν εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ µόνο για πρόσφυγες και µετανάστες. Αυτό για
εσάς δεν είναι ρατσισµός ή µήπως το περισσότερο από το 25%
του ελληνικού λαού, το οποίο ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας,
δεν είναι για εσάς άνθρωποι;
Κλείνοντας, θα ήθελα εκ νέου να αναφερθώ στο κόµµα, το
οποίο κατέθεσε τη συγκεκριµένη πρόταση νόµου, το οποίο ευελπιστεί πως µε τέτοιου είδους πολιτικάντικα κόλπα µπορεί να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό.
Την Παρασκευή, 27 Σεπτεµβρίου 2013, η Χρυσή Αυγή καταθέτει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στοιχεία, τα οποία καθιστούν το ΠΑΣΟΚ εγκληµατική οργάνωση. Πρόκειται για τον
περίφηµο φάκελο για τα 114 «µαύρα» εκατοµµύρια ευρώ, τα
οποία χάθηκαν χωρίς παραστατικά από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
–φάκελος ο οποίος είναι κλειδωµένος κατόπιν άνωθεν πολιτικής
εντολής στα συρτάρια της δικαιοσύνης.
Αυτά, βεβαίως, δεν αποτελούν ούτε σενάρια ούτε εικασίες της
Χρυσής Αυγής. Σας διαβάζω από τη µηνυτήρια αναφορά. «Έχει
γίνει πανελληνίως γνωστό και απασχόλησε όλα τα δηµοσιογραφικά µέσα η ύπαρξη πορίσµατος των πέντε γνωστότερων ιδιωτικών διεθνών ελεγκτικών εταιριών ορκωτών λογιστών δια την
οικονοµική διαχείριση κρατικών επιχορηγήσεων και άλλων κον-
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δυλίων από την κοινοβουλευτική παράταξη του ΠΑΣΟΚ διά την
περίοδον 2007-2010, εκ του επαγωγικού συµπεράσµατος του
οποίου προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης κακουργηµατικών αξιόποινων πράξεων από όργανα του ανωτέρω κόµµατος».
Τι γίνεται, λοιπόν, µε τη συγκεκριµένη υπόθεση; Αν η τότε Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας–ΠΑΣΟΚ φρόντισε να την κουκουλώσει, τι κάνει σήµερα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ; Αυτοί είναι
κύριοι η ψευτοδηµοκρατία σας, την οποία άπαντες επικαλείστε
από τους µιµητές του Στάλιν, του Τσαουσέσκου και του Χότζα
µέχρι τους φιλελεύθερους υποτακτικούς των τραπεζιτών και των
τοκογλύφων.
Επειδή αυτή τη ψευτοδηµοκρατία, τη διεφθαρµένη µέχρι το
κόκκαλο εµείς οι εθνικιστές ούτε την πιστεύουµε, αλλά ούτε και
την υπηρετούµε, καταψηφίζουµε την πρόταση νόµου του
ΠΑΣΟΚ, του κλεφτο–ΠΑΣΟΚ.
Ευχαριστώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πάµε καλά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν οι φασίστες εγκαλούν εσένα ως εγκληµατία, κάτι καλό έχεις κάνει για τη χώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία συνάδελφε,
έχουµε συνηθίσει να ακούµε και τέτοια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η δηµοκρατία έχει την ανοχή να µπορεί να λειτουργεί και µε
τέτοιες φωνές. Τι να κάνουµε;
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κατσώτης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αντιπαρέρχοµαι όσα ακούστηκαν. Αυτά ας τα κρίνει συνολικά
ο ελληνικός λαός και να αποµονώσει τον ρατσισµό, τον εθνικισµό, τον φασισµό και τον ναζισµό.
Συζητάµε σήµερα την πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ µε τον τίτλο
«Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα-ενίσχυση κοινωνικής προστασίας και ένταξης». Θα θέλαµε από την αρχή να σηµειώσουµε
ξανά ώστε να εµπεδωθεί –όχι σε εσάς, το ξέρετε πάρα πολύ
καλά εσείς και ο ίδιος ο λαός- ότι αυτό το λεγόµενο κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης ή το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, όπως
ήταν πριν, είναι βασική πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη διαχείριση της ακραίας φτώχειας και την κοινωνική ενσωµάτωση των ευπαθών κοινωνικών οµάδων που είναι
άνεργοι, άστεγοι, ΑΜΕΑ, ουσιοεξαρτηµένοι. Εφαρµόζεται µε διάφορες παραλλαγές στα κράτη-µέλη της Ένωσης.
Αυτή η πολιτική έρχεται να προωθηθεί και µε την πρόταση
νόµου του ΠΑΣΟΚ. Η Κυβέρνηση όµως ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ως πιο
αποφασιστική στην υλοποίηση µέχρι κεραίας όλων των αντεργατικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, των ενώσεων του κεφαλαίου δηλαδή, σας
πρόλαβε.
Ποια είναι όµως η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Το
κάθε κράτος-µέλος λέει, ορίζοντας το κατώτατο όριο διαβίωσης
κάτω από το οποίο δεν µπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, δηλαδή
της ακραίας φτώχειας, νοµοθετεί ένα πρόγραµµα µε το αντίστοιχο ποσό εισοδήµατος που µπορεί να είναι χρηµατικό ή να
αφορά παροχές σε είδος που χρειάζεται να λάβει από το κράτος.
Τι λέει απροκάλυπτα σχετική έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου; Λέει: «Η µεγαλύτερη εξοικονόµηση µπορεί να επιτευχθεί µε την κατάργηση των περισσοτέρων επιδοµάτων και την αντικατάστασή τους από ένα ενιαίο πρόγραµµα ελάχιστου
εισοδήµατος, το οποίο θα λειτουργεί µε εισοδηµατικά κριτήρια
και θα απευθύνεται στο χαµηλότερο 20% της κατανοµής εισοδήµατος». Αυτή είναι η έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Αυτήν υλοποιεί η Κυβέρνηση σήµερα για την εξοικονόµηση µέσα από την κατάργηση επιδοµάτων.
Στην ίδια λογική κινείται και η έκθεση του ΟΟΣΑ, που αναφέρει
ότι η καταβολή επιδοµάτων και αναπηρικών συντάξεων θα πρέπει
να εξαρτάται από το κατώτατο όριο φτώχειας, από την ικανότητα
προς εργασία και τα περιουσιακά στοιχεία, µε στόχο από το 1%
του ΑΕΠ που καταβάλλεται γι’ αυτά να πέσει στο 0,3%. Αυτή είναι
η κατεύθυνση της Κυβέρνησης, όπως και της προηγούµενης.
Η Κυβέρνηση υλοποίησε –και συνεχίζει να υλοποιεί- αυτήν την
κατεύθυνση µε ανατροπές στον χώρο της πρόνοιας, σε εφαρµογή του τρίτου µνηµονίου, στις οποίες αναφέρεται και η επανεξέταση του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας και η
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αντικατάσταση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος µε το
κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης.
Το λεγόµενο ΚΕΑ είναι η συνέχεια του έργου της προηγούµενης Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ σύµφωνα µε
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση, όπως
είπαµε της ακραίας φτώχειας µε τη χορήγηση ψίχουλων στους
πιο εξαθλιωµένους. Η αλλαγή που έγινε είναι ακριβώς σε αυτό
το όνοµα.
Πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι η Κυβέρνηση πήγε ακόµη πιο
πέρα. Τι έκανε; Θεσµοθέτησε τον λεγόµενο «εθνικό µηχανισµό
συντονισµού παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών
κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής-ρυθµίσεις για την
κοινωνική αλληλεγγύη κλ.π.» που αποσκοπεί στην οργάνωση του
κρατικού µηχανισµού και στα τρία επίπεδα, ώστε να εξασφαλιστεί η διαχείριση της κοινωνικής προνοιακής αντιλαϊκής πολιτικής, σύµφωνα ακριβώς µε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και του ΟΟΣΑ, που
µιλάει για κατάργηση των επιδοµάτων και το ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα.
Ο στόχος είναι προφανής: ο περιορισµός των όποιων παροχών
σε χρήµα, σε είδη και υπηρεσίες στα λαϊκά στρώµατα που εντάσσονται ή κινδυνεύουν να ενταχθούν στα κριτήρια που διαµορφώνει το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις που το στηρίζουν στην
φτώχεια ή στην ακραία φτώχεια.
Ο λεγόµενος «εθνικός µηχανισµός» αποτέλεσε ένα από τα εργαλεία άσκησης της αντιλαϊκής πολιτικής της Κυβέρνησης, η
οποία αναπαράγει, µονιµοποιεί τη φτώχεια και την εξαθλίωση σε
ένα όλο και µεγαλύτερο τµήµα των λαϊκών οικογενειών.
Η Κυβέρνηση όχι µόνο δεν προστατεύει τους αδυνάµους,
αλλά τους κάνει πιο αδύναµους και τους αυξάνει κι από πάνω.
Στο τρίτο µνηµόνιο που ψήφισαν όλα τα κόµµατα, πλην ΚΚΕ, φιγουράρει φαρδιά πλατιά η υπογραφή της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στη δέσµευση ότι κάθε χρόνο και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα -κι αυτό το πρόγραµµα πήγε ακόµη παραπάνω- θα πετσοκόβει κατά 0,5% του ΑΕΠ τα κονδύλια για την πρόνοια. Αυτό
το έχετε ψηφίσει, κύριοι, όλοι σας.
Το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης δεν προσθέτει, αλλά
αφαιρεί από τις παροχές που είχαν οι λαϊκές οικογένειες. Εντάσσεται στην πολιτική στήριξης των επιχειρηµατικών οµίλων, στην
περικοπή του µη µισθολογικού κόστους, δηλαδή κοινωνικών επιδοµάτων, στη διαµόρφωση ακόµα πιο φθηνής εργατικής δύναµης για την αναθέρµανση της καπιταλιστικής οικονοµίας που
εχθρεύεται και αφαιρεί ακόµα και από τις στοιχειώδεις ανάγκες
των εργαζοµένων.
Η επιβεβαίωση ότι οι περικοπές παροχών που αφορούν και σε
κατηγορίες πληθυσµού –παιδιά, ΑΜΕΑ, ηλικιωµένοι, άστεγοι,
εξαρτηµένοι από ουσίες, άνθρωποι που ζουν στην απόλυτη ένδεια- ήρθε να επιβεβαιωθεί µε την ψήφιση του τέταρτου µνηµονίου, που κόπηκαν τα επιδόµατα, όπως είπα, ακόµα και για τα
απροστάτευτα παιδιά και γι’ αυτούς που είναι στην απόλυτη ένδεια. Αποτέλεσµα, λοιπόν, αυτής της αντιλαϊκής, αντεργατικής
πολιτικής είναι η εξάπλωση της απόλυτης και σχετικής φτώχειας.
Ναι, εµείς λέµε ότι στον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης δεν
χωρά η δουλειά για όλους. Δεν χωρούν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Δεν χωρά η ικανοποίηση ακόµη και βασικών
αναγκών του λαού. Δεν χωρά η δωρεάν πρόσβαση στην υγεία,
στο φάρµακο, την παιδεία, την πρόνοια για όλους. Όλα εξαρτώνται από τις ανάγκες του κεφαλαίου, από την ανταγωνιστικότητά
του, από την όλο και µεγαλύτερη κερδοφορία που είναι ο στόχος
τους.
Η διασφάλιση των αναγκών του κεφαλαίου που υπηρετούν οι
κυβερνήσεις µε τα κόµµατα που τις απαρτίζουν, τις οδήγησαν
σε κατάργηση όπως είπαµε και των στοιχειωδών δικαιωµάτων
του λαού. Αποτέλεσµα ακριβώς αυτού του συστήµατος είναι οι
άνεργοι, οι φτωχοί, οι άστεγοι, οι πεινασµένοι, οι υποσιτισµένοι
και κάθε άλλο τραγικό φαινόµενο που κυριάρχησε και κυριαρχεί
στην πατρίδα µας και σε περίοδο κρίσης, αλλά και σε περίοδο
ανάπτυξης.
Το κεφάλαιο είναι αδίσταχτο. Δεν επιτρέπει να θιγούν τα ιερά
και τα όσια. Οι κυβερνήσεις µατώνουν τον λαό για να τα διασφαλίσουν. Κάνουν κοινωνική πολιτική κόβοντας από τους φτωχούς
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για να τα διαθέσουν στους ακόµη πιο φτωχούς, στους πεινασµένους και στους άστεγους.
Η µεγάλη ληστεία µε τη µείωση των µισθών, των συντάξεων,
των επιδοµάτων ανεργίας, µε τη φορολεηλασία των λαϊκών
στρωµάτων, δηµιουργεί ακόµη περισσότερους φτωχούς. Τα πλεονάσµατα απαιτούν κι άλλο αίµα. Ο δήθεν εξορθολογισµός των
προνοιακών επιδοµάτων, η κατάργησή τους δηλαδή και η σύνδεση µε το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης είναι το αίµα από
τους πιο αδύναµους για τα πλεονάσµατα.
Η µεγάλη πλειοψηφία του λαού µας βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Η ανεργία παραµένει σε υψηλά επίπεδα µε βαριές συνέπειες για τον άνεργο και την οικογένειά του. Η υποαπασχόληση
κυριαρχεί σε µεγάλο ποσοστό, ιδιαίτερα των νέων εργαζοµένων,
µε αποτέλεσµα όσο υποαπασχολούνται να βιώνουν, επίσης, τις
συνέπειες του ισχνού εισοδήµατος. Οι ελαστικές µορφές εργασίας γενικεύονται.
Τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗΣ», χθες, είναι αποκαλυπτικά. Η µερική και εκ περιτροπής εργασία το πρώτο πεντάµηνο του 2017
είναι πάνω από το 50%. Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας
έχουν καταργηθεί. Το αποτέλεσµα της νοµοθετικής ρύθµισης για
τις συµβάσεις δηµιούργησε συνθήκες µείωσης των αποδοχών
των εργαζοµένων στα κατώτερα επίπεδα των 586 ευρώ ή των
511 ευρώ µικτά για τους νέους στην πατρίδα µας.
Πάλι τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗΣ» επιβεβαιώνουν αυτά που
λέµε ότι το 70% όσων προσλήφθηκαν µε πλήρη απασχόληση
είναι µε µισθό κατώτερο των 586 ευρώ µικτά.
Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί από την πολιτική σας, πέραν του ότι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι απασχολούν νέους και νέες µε µισθούς από 150 έως 300 ευρώ τον µήνα.
Από την άλλη οι συντάξεις, µε τις συνεχείς περικοπές, έχουν
χάσει τις µισές ετήσιες αποδοχές. Όπως είπαµε και προχθές, 16
δισεκατοµµύρια ευρώ είναι οι περικοπές σε βάρος των συνταξιούχων που προβλέπονται στο τέταρτο µνηµόνιο. Είναι οι περικοπές αυτής της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Πριν από λίγες µέρες, καταργήσατε το επίδοµα ανεργίας για
τους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για την
καταβολή του επιδόµατος ΟΑΕΔ σε άνεργους µέχρι είκοσι εννέα
ετών. Μα τι υποκριτές είστε! Δεν είστε υποκριτές, όταν λέτε ότι
είναι προτεραιότητά σας οι νέοι; Καταργείτε και το επίδοµα ανεργίας! Είναι τραγωδία. Απλά οι νέοι και οι νέες θα πρέπει να καταλάβουν ποιον υπηρετείτε µε την πολιτική σας.
Καταργήσατε τις ενισχύσεις σε νοικοκυριά, όπως είπα, που
βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας, τις ενισχύσεις σε νοικοκυριά
µε χαµηλά εισοδήµατα και παιδιά που φοιτούν σε δηµόσια σχολεία. Καταργήσατε τις ενισχύσεις σε απροστάτευτα παιδιά. Περικόψατε ακόµα παραπέρα το επίδοµα για το πετρέλαιο
θέρµανσης. Όσον αφορά τα επιδόµατα στέγασης, παιδιού και
βρεφονηπιακής φροντίδας, τα σχολικά γεύµατα θα συνυπολογίζετε και τα περιουσιακά στοιχεία, που σηµαίνει ότι και εισόδηµα
να µην υπάρχει αλλά να υπάρχει κάποιο σπίτι, αυτά θα κόβονται,
και άλλα πολλά.
Εκτός όλων αυτών, συνεχίζετε και εσείς ως Κυβέρνηση να
αξιοποιείτε τα ΚΕΠΑ για να περικόψετε τις αναπηρικές συντάξεις
και άλλα επιδόµατα των αναπήρων. Είναι καθηµερινές οι κινητοποιήσεις, ακόµα και για κραυγαλέες περιπτώσεις αναπήρων, που
το ποσοστό αναπηρίας πετσοκόβεται µε βάση τις κατευθύνσεις
που έχετε δώσει για περιορισµό των αναπηρικών συντάξεων και
επιδοµάτων.
Χθες ακόµα έγινε µαζική παράσταση στον υποδιοικητή του
ΕΦΚΑ γι’ αυτήν την απαράδεκτη πολιτική που ακολουθείτε όσον
αφορά τις αναπηρικές συντάξεις.
Το ΚΚΕ, όπως είπαµε και στην επιτροπή, µόνο σε αυτήν την
περίοδο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει καταθέσει πέντε
προτάσεις νόµου, µε τις οποίες απαντούµε στις άµεσες ανάγκες
του λαού.
Η µία πρόταση νόµου αφορούσε την επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης.
Επίσης, αυτή η πρόταση συµπληρώθηκε και µε την κατάθεση
της πρότασης νόµου των 513 οµοσπονδιών, εργατικών κέντρων
και σωµατείων.
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Καταθέσαµε τρίτη πρόταση για την ουσιαστική προστασία των
ανέργων, για επίδοµα ανεργίας ίσο µε το 80% του κατώτερου µισθού, που εµείς λέµε ότι πρέπει να είναι στα 751 ευρώ.
Βέβαια κάναµε και µία σειρά άλλων προτάσεων για τους ανέργους και µεταξύ αυτών την απαγόρευση κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κύριας και δευτερεύουσας
κατοικίας.
Εσείς σήµερα µέσα από τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό θα
βγάλετε στον δρόµο αρκετούς ανθρώπους, που δεν µπορούν να
αποπληρώσουν τα δάνεια λόγω της κατάστασης στην οποία
έχουν περιέλθει, γιατί φορτώνετε την κρίση, το χρέος, στην
πλάτη τους, µε τις απολύσεις, την ανεργία, µε τη µείωση των µισθών.
Επίσης, καταθέσαµε πρόταση νόµου για την ανακούφιση της
λαϊκής οικογένειας, µε ουσιαστική προστασία της πρώτης και
δεύτερης κατοικίας, όπως είπα, αλλά και διαγραφή των ποσών
των τόκων που κεφαλαιοποιήθηκαν και άλλα που συµπεριλαµβάνονται. Την απορρίψατε.
Καταθέσαµε πρόταση για κατάργηση των µνηµονίων, που εσείς
πάλι απορρίψατε.
Όλες αυτές, όµως, οι προτάσεις, κυρίες και κύριοι, απορρίφθηκαν όχι µόνο από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αλλά και
από τα υπόλοιπα κόµµατα, γιατί είναι σε αντίθετη κατεύθυνση
από αυτά που εσείς ακολουθείτε.
Το ΚΚΕ λέει το εξής: Κριτήριό µας είναι ότι οι κοινωνικές παροχές αποτελούν λαϊκή ανάγκη και δικαίωµα και όχι κόστος,
όπως θεωρούν και σύµφωνα µε την αντίληψη που προωθούν τα
κόµµατα της αστικής διαχείρισης και της ανάπτυξης µε κριτήριο
την αύξηση του καπιταλιστικού κέρδους.
Από αυτή τη σκοπιά απορρίπτουµε τα σχέδια, την πολιτική και
τα µέτρα που προωθούν Κυβέρνηση, κεφάλαιο και Ευρωπαϊκή
Ένωση, που από τη µία διαµορφώνουν εκτεταµένη φτώχεια στο
πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονοµίας και από την άλλη οριοθετούν τις κρατικές παροχές στο επίπεδο της εξαθλίωσης.
Σήµερα εµείς θεωρούµε ότι υπάρχουν όλες οι υλικές προϋποθέσεις και δυνατότητες. Έχουµε παραγωγή τεράστιου κοινωνικού πλούτου, επιστηµονικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων,
αλλά και άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας για τον λαό,
ώστε όχι µόνο να ζήσει καλύτερα, αλλά να ζήσει όπως ακριβώς
του αξίζει.
Για να συµβεί όµως αυτό, εµείς απευθυνόµαστε στον λαό και
λέµε ότι οι υλικές προϋποθέσεις πρέπει να λειτουργήσουν σε
συνθήκες κοινωνικής ιδιοκτησίας και όχι ατοµικής, όπως συµβαίνει σήµερα. Γι’ αυτό το ΚΚΕ καλεί τον λαό να µη συµβιβαστεί µε
τη φτώχεια και τη µιζέρια, αλλά να διεκδικήσει όλα όσα του
πήραν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αλλά και όλα όσα του ανήκουν.
Οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα έχουν συµφέρον από
την οργάνωση του αγώνα και της πάλης για µία άλλη, ριζικά διαφορετική οργάνωση της οικονοµίας και της κοινωνίας, όπου κουµάντο θα κάνουν οι ίδιοι και όχι τα µονοπώλια, για την εργατική
λαϊκή εξουσία που θα κοινωνικοποιήσει τα συγκεντρωµένα µέσα
παραγωγής, θα τα κάνει λαϊκή περιουσία και θα σχεδιάζει την
ανάπτυξη µε κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών
αναγκών.
Σ’ αυτές τις συνθήκες η κοινωνική πολιτική θα παρέχεται από
το κράτος δωρεάν σε όλους τους εργαζόµενους και τα λαϊκά
στρώµατα, µε ιδιαίτερη φροντίδα για τµήµατα που έχουν ιδιαίτερες και αυξηµένες ανάγκες, όπως είναι τα παιδιά, οι γυναίκες,
οι ηλικιωµένοι, τα ΑΜΕΑ, οι πολύτεκνες οικογένειες, οι µονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ..
Σ’ αυτή την κατεύθυνση, µε αυτή την προοπτική στηρίζουµε
στόχους πάλης για τους οποίους αγωνιζόµαστε και µέσα στο εργατικό λαϊκό κίνηµα, δηλαδή για την υπεράσπιση και διεύρυνση
των δικαιωµάτων πρώτα απ’ όλα της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολούµενων στις πόλεις και στην ύπαιθρο της νεολαίας και
των λαϊκών στρωµάτων και ιδιαίτερα των ανέργων, των µισοαπασχολούµενων, των ΑΜΕΑ, των χρονίως πασχόντων και των οικογενειών τους, των πολύτεκνων και άλλων τέτοιων οµάδων.
Με όλα αυτά, εµείς θεωρούµε ότι αυτή η πρόταση νόµου είναι
πέρα και έξω από αυτή την προοπτική και ανήκει και αυτή µέσα
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στο πλαίσιο των ελάχιστων που θέλουµε να µάθουµε τον κόσµο
να ζει, γι’ αυτό και νοµίζουµε ότι δεν αποτελεί βάση για την ικανοποίηση των αναγκών του ίδιου του λαού µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος από τους
Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λίγο πριν ανέβει ο Χίτλερ στην εξουσία, ο Τόµας Μαν έγραψε
ένα συγκλονιστικό και επίκαιρο βιβλίο, το «Μαγικό Βουνό». Εκεί
περιγράφει ο Τόµας Μαν τη σύγκρουση δύο κοινωνιών, αυτής
που έρχεται και αυτής που υπήρχε. Πολλά χρόνια πριν δηλαδή
θεωρούσε ούτε λίγο ούτε πολύ αφελείς τους ανθρώπους που µιλούσαν τότε για κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνικό κράτος, αλληλεγγύη, αφοπλισµό και δηµοκρατία. Είχε αρχίσει να επικρατεί η
παντοδυναµία των αγορών. Ακόµα δεν είχαν φανεί, αλλά λίγοπολύ είχαν ανατείλει.
Θα έλεγε κανείς ότι αυτό το βιβλίο, που άρχιζε να µιλάει τότε
για οικονοµικούς παραδείσους, για τους πλούσιους που γίνονται
λιγότεροι και πλουσιότεροι, για το κοινωνικό κράτος που εξαφανίζεται, ήταν ένα βιβλίο πραγµατικά προφητικό.
Δεν άργησε πολύ και -για να έλθουµε στα σηµερινά- είδαµε
ότι το πρώτο πράγµα που είχε στο µυαλό του ο κ. Τραµπ ήταν
να καταργήσει το ObamaCare. Όχι ότι ήταν κάτι φοβερό και τροµερό, αλλά εκατοµµύρια ανασφάλιστοι Αµερικανοί –στη χώρα
που υποτίθεται ότι είναι πλούσια- να βρίσκουν µία θαλπωρή.
Αυτό ήταν το πρώτο.
Είδαµε ακόµα την παντοδύναµη Γερµανία να συντηρείται µε
τα ελλείµµατα των χωρών που φτωχαίνουν. Δεν είναι µόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ιρλανδία. Όλα τα ελλείµµατα αυτών των χωρών είναι πλεονάσµατα.
Είναι τα 150 δισεκατοµµύρια που στην κυριολεξία κέρδισε η γερµανική κυβέρνηση τις τελευταίες δεκαετίες.
Βλέπουµε τώρα πρόσφατα, πριν από µερικές µέρες, µία απίστευτη ένταση στη Μέση Ανατολή, µε το πρόσχηµα δήθεν θρησκευτικών διαφορών. Κάποιοι θέλουν να πουλήσουν όπλα.
Κάποιοι θέλουν να κάνουν κατασκευαστικά έργα. Κάποιοι θέλουν
να πουλήσουν πετρέλαια. Γιατί τα λέω όλα αυτά;
Γιατί η έννοια του κοινωνικού κράτους που έκανε διάσηµη τη
Σουηδία επί Ερλάντερ και Πάλµε, πραγµατικά τότε που η Σουηδία ήταν σηµείο αναφοράς για όλο τον πλανήτη, µε κανόνες στην
αγορά –υπήρχε αγορά- κι ένα κοινωνικό κράτος που όλοι προσπάθησαν να το µιµηθούν κάποια εποχή, έχει µία φθίνουσα πορεία.
Με την ευκαιρία της πρότασης νόµου που κάνει η Δηµοκρατική
Συµπαράταξη, θέλω να πω µερικά πράγµατα. Σε εκατό οικογένειες πήγαινε το χρήµα για πολλά χρόνια που κυβέρνησαν τα δύο
κόµµατα. Λυπάµαι που το λέω.
Πού πήγαν τα δισεκατοµµύρια του Χρηµατιστηρίου; Πού
πήγαν τα δισεκατοµµύρια της υπερτιµολόγησης των Ολυµπιακών Αγώνων; Ποιο κοινωνικό κράτος; Πού πήγαν τα δισεκατοµµύρια των εξοπλιστικών; Πού πήγαν τα δισεκατοµµύρια της
υγείας; Πού πήγαν τα δισεκατοµµύρια της «SIEMENS»; Πού
πήγαν τα δισεκατοµµύρια της Αγροτικής Τράπεζας; Και άλλα
πολλά.
Γιατί, πράγµατι, αν ενδιαφερόσουν για το κοινωνικό κράτος,
κάτι θα είχες κάνει να µην τα «τσεπώνουν» εκατό και διακόσιες
οικογένειες και να τα µεταφέρουν στο εξωτερικό και να είναι δύσκολο να επιστρέψουν.
Παρότι ξέρουµε όλοι ότι πρόταση νόµου από τη Δηµοκρατική
Συµπαράταξη δεν µπορεί να µπει σε ψηφοφορία, γιατί όταν έχει
οικονοµικό κόστος, δεν θα µπει σε ψηφοφορία, είναι για εµένα
αυτή η πιο χρήσιµη κουβέντα.
Αν θέλετε τη γνώµη µου, και οι έξι προτάσεις που κάνει η Δηµοκρατική Συµπαράταξη εγώ θα χαιρόµουν να είναι αυτό το
πεδίο αντιπαράθεσης, αν πρέπει να φθάσουµε το αφορολόγητο
στα 1.500. Βέβαια, µαζί. Πώς, όµως; Με ένα δηµοσιονοµικό κενό
απίστευτο, που η χώρα έγινε αδύναµος κρίκος και που πραγµατικά την πλήρωσε ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας.
Θα γίνω δυσάρεστος γιατί η κουβέντα είναι καλή, αλλά και οι
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αλήθειες πονούν. Όταν αυτή η Κυβέρνηση ανέλαβε, ένα εκατοµµύριο άνθρωποι ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας και κάπου
δυόµισι εκατοµµύρια ήταν στο όριο της φτώχειας. Η ανεργία
ήταν στο 27%, για να µη ξεχνιόµαστε. Το χρέος ήταν πάνω από
320 δισεκατοµµύρια. Ποιος το έφτιαξε αυτό; Το ένα τέταρτο των
Ελλήνων ήδη είχε χάσει το εισόδηµά του. Ορδές ανθρώπων στα
συσσίτια, σε κάδους απορριµµάτων και πάει λέγοντας.
Εκεί και αν χρειαζόταν κοινωνικό κράτος, το οποίο, ξαναλέω,
είναι σύγκρουση δύο κόσµων, µιας φιλοσοφίας που λέει ο
ακραίος νεοφιλελευθερισµός, όπου οι παντοδύναµοι λίγοι γίνονται πιο δυνατοί και λιγότεροι και οι φουκαράδες φτωχοί γίνονται
περισσότεροι και πιο εξαθλιωµένοι.
Αξίζει τον κόπο να το συζητήσουµε; Όχι απλά αξίζει, για εµένα
είναι η νούµερο ένα κουβέντα. Ξαναλέω. Εγώ χαιρετίζω και τις
έξι προτάσεις. Δεν έχω µιζέρια. Μακάρι να έρθει ένας αντίπαλος
και να πει το καλύτερο πριν το υιοθετήσουµε και να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε.
Κι επειδή ήµουν και στη συζήτηση στην επιτροπή, ήµουν από
αυτούς που είπε: «Παιδιά, µε συγχωρείτε, εγώ θεωρώ ότι είναι
στη σωστή κατεύθυνση όλες αυτές οι προτάσεις». Να είµαστε,
όµως, ειλικρινείς.
Εγώ θα πω τρία νούµερα µόνο. Τόσο ήταν ο προϋπολογισµός
όταν ανέλαβε αυτή η Κυβέρνηση για το κοινωνικό κράτος µε νούµερα; Τα αµφισβητεί κανείς; Ήταν 780 εκατοµµύρια. Κάτω από
συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας και φοβερής κρίσης, το 2017
αυτό το ποσό αυξήθηκε κατά ένα δισεκατοµµύριο. Πήγε 1.750
δισεκατοµµύρια. Δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανείς. Ο Σάκης
Παπαδόπουλος µίλησε µε λεπτοµέρειες. Θα ακούσω και τη
Θεανώ Φωτίου.
Προγραµµατίζει αυτή η Κυβέρνηση πάλι κάτω από συνθήκες
κοινωνικής ασφυξίας, το 2019 για 2.700 δισεκατοµµύρια, δηλαδή
780 εκατοµµύρια πήραµε, 1.750 και πάµε για 2.750.
Αν αυτό δεν είναι χειροπιαστή απόδειξη ποιος πραγµατικά πονάει και σέβεται την έννοια του κοινωνικού κράτους, τότε ποιο
είναι;
Δεν θέλω να πω περισσότερα και δεν µου χρειάζεται να πω περισσότερα. Πραγµατικά, πιστεύω ότι εάν φύγει η θηλιά από τον
λαιµό µας, πρώτη προτεραιότητα είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι
άνθρωποι που πραγµατικά υποφέρουν και είναι πολλοί. Εγώ δεν
κρύβοµαι πίσω από το δάχτυλό µου. Σήµερα που µιλάµε ένα κοµµάτι της αγοράς στενάζει. Ένα άλλο µεγάλο κοµµάτι στην κοινωνία στενάζει.
Πράγµατι, έχουµε υποχρεωθεί να πάρουµε δυσάρεστα µέτρα,
µε µία προϋπόθεση, όµως, ότι θα γυρίσει αυτός ο κύκλος και πιστεύω, επειδή είναι και επίκαιρο, ότι στις 15 του Ιούνη θα δούµε
κάτι διαφορετικό και νοµίζω ότι η χώρα θα φύγει από αυτή τη
µέγγενη. Πραγµατικά, εύχοµαι οι διαφωνίες µας να είναι µε όλα
τα κόµµατα εάν το ακατάσχετο θα είναι 1.000 ή 1.500. Είναι
όµορφες διαφωνίες. Αυτές θα έπρεπε να είναι οι διαφωνίες µας
εδώ µέσα και όχι άλλου είδους και να κάνουµε αγώνα όλοι για
το κοινωνικό κράτος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Σπυρίδων Δανέλλης από το Ποτάµι έχει τον
λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δυνατότητα που δίνει ο Κανονισµός της Βουλής για υποβολή και συζήτηση προτάσεων
νόµου στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης είναι χαρακτηριστικό
προηγµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, προφανώς. Όµως,
όταν περνάει ένα διάστηµα σχεδόν ενάµιση χρόνου για να συζητηθεί αυτή η πρόταση νόµου, βεβαίως την αποστεώνει από την
πραγµατικότητα και την επικαιρότητα και τείνει να προσοµοιάσει
σε άσκηση κοινοβουλευτισµού και όχι σε κοινοβουλευτική διαδικασία.
Το κοινωνικό κράτος σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ξεκίνησε
ως ασυντόνιστες πρωτοβουλίες φιλανθρωπίας και κοινωνικής
αρωγής, µε πρώτη διδάξασα τη Γερµανία του Βίσµαρκ στα τέλη
του 19ου αιώνα. Αργότερα, επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες του
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ευρωπαϊκού Βορρά, µέχρις ότου στο πρώτο µισό του 20ού αιώνα
διαπιστώθηκαν ελλείψεις και επικαλύψεις. Άλλοι δεν έπαιρναν τίποτα και άλλοι έπαιρναν δυο και τρεις φορές. Σταδιακά η επιλεκτική φιλανθρωπία έδωσε τη θέση της στο κοινωνικό δικαίωµα
και σε µία πιο οργανωµένη µορφή, αυτό που σήµερα ονοµάζουµε
κοινωνικό κράτος, δηλαδή ένα οργανωµένο σύστηµα πρόνοιας.
Οι εµβαλωµατικού χαρακτήρα ειδικές ρυθµίσεις αντικαταστάθηκαν από ένα ολοκληρωµένο σύστηµα πρόνοιας που λειτουργούσε µε ενιαίους κανόνες.
Στην κορυφή αυτού του διλήµµατος βρίσκεται η συζήτηση για
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, της ναυαρχίδας δηλαδή του
σύγχρονου κοινωνικού δικτύου ασφάλειας. Βέβαια, στη µονίµως
υστερούσα Ελλάδα για χρόνια ζήσαµε το παράδοξο δικαιούχοι
κοινωνικών επιδοµάτων που ανήκουν στο πλουσιότερο, ας το
πούµε έτσι, 10% του πληθυσµού, να λαµβάνουν υψηλότερο επίδοµα από εκείνους τους δικαιούχους που ανήκουν στο φτωχότερο 10% του πληθυσµού.
Το ελληνικό αυτό παράδοξο φαίνεται και σε πολλούς σχετικούς δείκτες, όπου αποτυπώνεται πως η χώρα µας, ενώ δαπανά
πολύ περισσότερα ποσά αναλογικά, αλλά και απόλυτα, σε κοινωνικές παροχές εν σχέσει µε πολλούς από τους εταίρους της
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο αυτά δεν αποδίδουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Μια πιο προσεχτική µατιά αποκαλύπτει
πως η µερίδα του λέοντος των κοινωνικών δαπανών, κατευθύνεται προς τα µεσαία εισοδήµατα και όχι προς τα φτωχά, όπως θα
ήταν και το ορθολογικότερο, τουλάχιστον µέχρι πρόσφατα. Τελευταία έχουν βελτιωθεί σχετικά οι δείκτες αυτοί.
Γιατί συµβαίνει αυτό; Η απάντηση είναι απλή. Δεν θέσαµε ποτέ
προτεραιότητες σε σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες των δικαιούχων. Όµως, οι ανάγκες των δικαιούχων επανακαθορίζονται
από τις εποχές και είναι αναγκαίο να επαναπροσδιοριστούν και
από τις κρατικές δοµές. Αυτό είναι µία συνεχής, µία δυναµική
διαδικασία που δεν έχει στατικά χαρακτηριστικά.
Η τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση είναι εδώ και φαίνεται πως
δυναµικά αλλάζει την αγορά εργασίας, όπως και την κοινωνική
διαστρωµάτωση. Οι πολίτες του δυτικού κόσµου καλούνται να
αναπροσαρµοστούν στην αυξανόµενη αυτοµατοποίηση, στη
ροµποτική και στις σηµαντικές εξελίξεις στους τοµείς της έρευνας και της τεχνολογίας. Πρόκειται για εξελίξεις που αναµένεται
να στερήσουν ακόµα περισσότερες θέσεις εργασίας απ’ αυτές
που σήµερα έχουν ήδη εκλείψει.
Όχι αδικαιολόγητα, η µεσαία τάξη νοιώθει να στριµώχνεται απ’
αυτή τη νέα πραγµατικότητα ολοένα και περισσότερο. Βλέπει τα
εισοδήµατα και τις προοπτικές της να µειώνονται, αυξάνοντας
έτι περεταίρω την ανασφάλειά της λόγω της αρρύθµιστης ακόµα
παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας και χωρίς βεβαίως να υπάρχει
και χρονικός ορίζοντας που να µας λέει ότι µπορεί, επιτέλους,
να ρυθµιστεί πολιτικά η παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία. Η αγορά
εργασίας αυτής της οικονοµίας περιλαµβάνει νέες µορφές ευέλικτης εργασίας, µικρότερους σταθερούς µισθούς υψηλής αβεβαιότητας και, δυστυχώς, µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας,
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον δυτικό κόσµο.
Φοβούµαι πως αυτό αποτελεί µία µη αναστρέψιµη κατάσταση,
τουλάχιστον στην παρούσα συγκυρία. Το ίδιο το σύγχρονο µοντέλο ανάπτυξης φαίνεται να παράγει δοµικού χαρακτήρα ανισορροπίες και ανισότητες. Ο χρηµατοπιστωτικός καπιταλισµός έχει
υπερισχύσει έναντι του παραγωγικού καπιταλισµού. Αυτό σηµαίνει πως ανακυκλώνει ανεξέλεγκτα αέρα ή, µε άλλα λόγια, τίτλους
και δεν φαίνεται διατεθειµένος να επενδύσει στην πραγµατική οικονοµία που συνεπάγεται σταθερότερα εισοδήµατα από εργασία
και, βεβαίως, θέσεις εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, στον νέο καταµερισµό εργασίας η πραγµατική εργασία βγαίνει χαµένη µε αποτέλεσµα η ψαλίδα µεταξύ
πλουσίων και πτωχών να ανοίγει επικίνδυνα υπέρ των πρώτων.
Υπ’ αυτό το πρίσµα δεν είναι τυχαίες οι ανορθολογικές επιλογές
των εκάστοτε εκλογικών σωµάτων που προκύπτουν ως αντίδραση και παρατηρούνται µε ανησυχητική συχνότητα σε κάθε
αναµέτρηση στην Ευρώπη, όπως και στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Παρόµοιες διαδικασίες παρατηρούνται και στη χώρα µας,
παρά τις αποκλίσεις και τις ιδιαιτερότητές µας σε σχέση µε τις
χώρες του καπιταλιστικού πυρήνα. Η µεσαία τάξη στη χώρα µας
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έχει δει τα τελευταία χρόνια, κυρίως τα χρόνια της κρίσης, το εισόδηµά της να µειώνεται δραστικά, καθώς η ίδια συµπιέζεται µεταξύ των ανώτερων και των κατώτερων οικονοµικών στρωµάτων.
Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα ως θέµα του δηµοσίου διαλόγου τέθηκε στη χώρα µας σχετικά πρόσφατα, εν αντιθέσει µε
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Νέες εξελίξεις στην εν λόγω
συζήτηση, όπως το βασικό καθολικό εισόδηµα, δεν έχουν καν
ανοίξει εδώ, παρ’ ότι η ιδέα ενός µηνιαίου επιδόµατος σε κάθε
πολίτη ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης φαίνεται να έχει πλέον φανατικούς υποστηρικτές. Η κρίση µάς βρήκε απροετοίµαστους όχι
µόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά βεβαίως και σε επίπεδο δοµών.
Εµείς στο Ποτάµι από την αρχή συµφωνήσαµε µε όσους µιλούσαν για την ανάγκη θέσπισης του κοινωνικού επιδόµατος αλληλεγγύης που σαφώς αποτελεί ένα σηµαντικότατο εργαλείο για
την αντιµετώπιση των κρίσεων σε κοινωνικό επίπεδο, γιατί όχι
µόνο προστατεύει τους ασθενέστερους, αλλά επιπλέον εξασφαλίζει πως όταν έρθει η ανάκαµψη, δεν θα µείνει κανείς πίσω. Είναι
χαρακτηριστικό ότι σε χώρες όπως η Ιρλανδία και η Κύπρος που
είχαν τέτοια συστήµατα, οι επιπτώσεις της κρίσης ήταν πολύ πιο
ανεκτές.
Το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, όπως δίνεται σήµερα
αλλά και όπως προτείνεται από το ΠΑΣΟΚ, έχει τη µορφή επιδόµατος που δίνεται σε όσους έχουν από ένα ετήσιο ποσό εισοδήµατος και κάτω. Για παράδειγµα, σήµερα ισχύει για όσους έχουν
1.200 ευρώ εξαµηνιαίο εισόδηµα, για ένα µονοπρόσωπο νοικοκυριό -το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση δεν αναφέρει το ποσό- και για
όσους πληρούν κάποιες άλλες προϋποθέσεις περιουσιακής κατάστασης, όπως για παράδειγµα να µην υπερβαίνει η ακίνητη περιουσία ή οι καταθέσεις ένα συγκεκριµένο ποσό.
Παράλληλα, όσοι δικαιούνται το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης θα δικαιούνται και σειρά άλλων προνοµίων, όπως το Κοινωνικό Τιµολόγιο της ΔΕΗ, το επίδοµα θέρµανσης και άλλα.
Εµείς προτείνουµε όλα αυτά να συνδυαστούν µε στοχευµένες
ενέργειες για την ένταξη στην αγορά εργασίας, γιατί αυτό που
νοµίζω ότι θα πρέπει να αποτελέσει πρώτιστης σηµασίας και
προτεραιότητας ζήτηµα είναι η προετοιµασία για επανένταξη
στην αγορά εργασίας για κάθε άνεργο κάθε ηλικίας.
Εδώ, επίσης, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι όταν επιτέλους
έρθει η ανάκαµψη, δεν θα δηµιουργηθούν ξανά ως διά µαγείας
οι ίδιες θέσεις που απωλέσαµε. Οι νέες θέσεις εργασίας που θα
δηµιουργηθούν θα είναι άλλων χαρακτηριστικών, µε άλλες απαιτήσεις. Η συνεχής κατάρτιση, λοιπόν και η δια βίου µάθηση,
καθώς και η απαραίτητη σύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας
είναι κλειδί για να µην χαθεί η ευκαιρία για τον οποιονδήποτε έχει
µπροστά του µία νέα ευκαιρία.
Σε σχέση µε το άρθρο 2 της πρότασης νόµου που αναφέρεται
στο ΤΕΒΑ, δηλαδή στο συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα διανοµής τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης που υλοποιείται
µέσω πενήντα επτά κοινωνικών συµπράξεων σε ολόκληρη τη
χώρα, θα σας πω εδώ πού ακριβώς βρισκόµαστε.
Από τα 330.000.000 ευρώ που έχουν διασφαλιστεί µέχρι το
2020, για το 2015 έγιναν προµήθειες ύψους 26.000.000 ευρώ, οι
οποίες µοιράστηκαν στις πενήντα επτά κοινωνικές συµπράξεις
σε όλη τη χώρα, ενώ µέσω σχετικού διαγωνισµού προµηθειών
που πραγµατοποιήθηκε εντάχθηκαν για πρώτη φορά λαχανικά
και κρέας στα προϊόντα που µοιράζουν τα κοινωνικά παντοπωλεία.
Νοµίζω ότι µε τους ρυθµούς αυτούς, µαθηµατικά δεν βγαίνει
η απορρόφηση των 330.000.000 ευρώ στην εξαετία, αλλά εάν
ακολουθήσουµε αυτούς τους ρυθµούς µονάχα 150.000.000
ευρώ. Επειδή οι ανάγκες είναι πολύ µεγαλύτερες, νοµίζω ότι εδώ
θα πρέπει να τρέξουµε τους ρυθµούς, για να µπορέσουµε να
απορροφήσουµε και να αξιοποιήσουµε το σύνολο των διατιθεµένων κονδυλίων.
Συµφωνούµε, προφανώς, µε τα άρθρα 3 και 4 της πρότασης
νόµου που αφορούν στην προστασία της πρώτης κατοικίας,
όπως αυτή ορίζεται από τον «Νόµο Κατσέλη» και στην επαναφορά του ακατάσχετου από τα 1000 ευρώ στα 1500 ευρώ. Το ζήτηµα είναι εάν µέσα στους συγκεκριµένους περιορισµούς που
υπάρχουν υπάρχει και η δυνατότητα ρεαλιστικά να βελτιώσουµε
αυτούς τους όρους.
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Στο άρθρο 5, που αφορά στα ΚΕΠ και τη στελέχωσή τους,
συµφωνούµε, παρόλα αυτά θεωρούµε ότι αντί για παράδειγµα,
να συσταθούν πανελλαδικές υπηρεσίες υποστήριξης της διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, φτιάχνοντας εξ αρχής νέες δοµές που
θα ανοίξουν άλλα παράθυρα πιθανού βολέµατος ηµετέρων -όχι
τώρα, διαχρονικά- να µπορούν τα ΚΕΠ να αναλάβουν τη στήριξη
της γενικής γραµµατείας πανελλαδικά, µε ενίσχυση των ίδιων
των ΚΕΠ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον ιδρυτή του facebook να
δηλώνει πρόσφατα στην τελετή αποφοίτησης του Harvard πως
το καθολικό βασικό εισόδηµα αποτελεί τµήµα ενός νέου κοινωνικού συµβολαίου για τη νέα γενιά, κατανοούµε πως ο σχεδιασµός του κοινωνικού κράτους έχει αλλάξει άρδην, γιατί αλλάζει
η εργασία, οι κοινωνικές τάξεις αλλάζουν. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να µην αλλάξει και το µοντέλο του κοινωνικού κράτους.
Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα είναι η βάση, αλλά νοµίζω
πως πρέπει να ξεκινήσουµε τη συζήτηση, σοβαρά πια, για το ποιο
θα είναι το κοινωνικό κράτος του µέλλοντος στη χώρα µας, χωρίς
να αναπαράγουµε όλες τις στρεβλώσεις και όλες τις αστοχίες
του παρελθόντος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Η συνάδελφος κ. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου από την Ένωση
Κεντρώων, έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα
στον συνάδελφο του ΚΚΕ. Και εµείς, κύριε συνάδελφε, ως
Ένωση Κεντρώων δεν ψηφίσαµε τα µέτρα, δεν ήσασταν µόνο
εσείς, οπότε γιατί το αναφέρατε αυτό;
Εξ αφορµής αυτού, µου ήρθε κάτι στο µυαλό, δηλαδή ότι ο
καπιταλισµός µοιράζει άνισα τον πλούτο και ο σοσιαλισµός µοιράζει άνισα την φτώχεια. Αυτά είναι τα δύο σηµαντικά δεδοµένα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πολύ φιλοσοφηµένο αυτό που είπατε!
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Βεβαίως! Σοσιαλισµό
έχουµε. «Οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι»,
όπως έλεγε η γιαγιά µου. Γιατί είπατε ότι ψηφίσαµε και εµείς.
Συζητάµε, λοιπόν, σήµερα επί της προτάσεως νόµου που κατατέθηκε από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη µε αντικείµενο το
εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα και την ενίσχυση της κοινωνικής
προστασίας.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει ένας διάχυτος
προβληµατισµός για τον τρόπο που λειτουργούν οι διεργασίες
του κοινοβουλευτισµού. Όταν ερχόµαστε να συζητήσουµε επί
µίας πρότασης νόµου που κατατέθηκε πριν από δεκαέξι µήνες,
σας ερωτώ, πώς είναι δυνατόν να λάβει νοµοθετική πρωτοβουλία
µε αξιώσεις η αντιπολίτευση, όταν οι προτάσεις νόµου έρχονται
τόσον καιρό µετά. Τελικώς, ποιες κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές ανάγκες µπορεί να καλύπτει µία τέτοια πρόταση νόµου,
όταν στην πραγµατικότητα βρισκόµαστε τόσο µακριά από τον
χρόνο κατάθεσής της;
Εν πάση περιπτώσει, η σηµερινή συζήτηση αφορά συνολικά
σε κάποια µέτρα που προτείνονται για την ελάφρυνση των κοινωνικών αδικιών που υπέστησαν οι πιο αδύναµοι οικονοµικά συµπολίτες µας. Βεβαίως, µετά από οκτώ συνεχόµενα έτη σκληρής
οικονοµικής πολιτικής λιτότητας, πια δεν έχουµε τίποτε άλλο να
συζητάµε παρά µέτρα για τη διαχείριση της φτώχειας των Ελλήνων.
Δυστυχώς, όλη αυτή η συλλογική µάς φαίνεται πια απολύτως
φυσιολογική. Συζητάµε συνέχεια για τη φτώχεια µας. Θεωρώ ότι
αυτό είναι το δυστύχηµα: Ότι συνηθίσαµε στη λογική ότι πρώτα
πρέπει να τα καταστρέφουµε όλα και µετά να ψάχνουµε να
δούµε πώς θα κρατήσουµε µε τη βία στη ζωή τον µέσο Έλληνα,
που έχει ξεπεράσει τα όρια της αντοχής του και είναι έτοιµος, αν
µου επιτρέπετε, να πηδήξει από το µπαλκόνι του. Δεν θεωρώ ότι
είναι σωστό να τον φτάνουµε σε αυτό το σηµείο και µετά να του
λέµε «σε κρατάµε, µην πέσεις». Αν αυτό δεν λέγεται αποτυχηµένη πολιτική, στρατηγική, τότε πραγµατικά τι λέγεται αποτυχηµένο;
Η Ένωση Κεντρώων έχει πολλές φορές και σε όλους τους τό-
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νους αναφερθεί στην ανάγκη να δούµε ουσιαστικές δοµές αλλαγής στη διοίκηση της χώρας και συνολικά στην κρατική λειτουργία. Οι µεµονωµένες ανακατατάξεις, που κατά καιρούς
επιχειρούνται, χωρίς πολλές φορές να εφαρµόζονται στην
πράξη, δεν µπορούν να φέρουν κανένα αποτέλεσµα. Η χώρα µας
πρέπει να ξεφύγει από τις νοσηρές λογικές και πολιτικές του παρελθόντος και να αναζητήσει ένα νέο δρόµο µε γνώµονα την
αξιοκρατία, τον σχεδιασµό και τη διαρκή εξέλιξη. Όλα τα υπόλοιπα απλά κρατούν οµήρους σε αντιλήψεις αναχρονιστικές, οι
οποίες µας έφεραν στην κατάσταση που βρισκόµαστε τώρα.
Βεβαίως, πάρα πολλά µένουν ακόµα να γίνουν για την ουσιαστική ανόρθωση της πατρίδας µας. Μέχρι τότε οφείλουµε να
δούµε κατάµατα την ανθρωπιστική κρίση που υπάρχει και να κάνουµε το καλύτερο για την αντιµετώπισή της. Επαναλαµβάνω
πως ζητούµενο δεν θα πρέπει να είναι να βάλουµε σε λογική προνοµιακών επιδοµάτων τον άνεργο. Όταν του δίνουµε ένα επίδοµα, δεν τον διασώζουµε. Απλώς αυτό που πρέπει να κάνουµε
είναι να µπορέσουµε να του δώσουµε τη δυνατότητα να εργαστεί, να παράγει, να εξοικονοµήσει µόνος του τα προς το ζην. Με
το επίδοµα που του δίνουµε, σαν να του δίνουµε ελεηµοσύνη σαν
να είναι ζητιάνος, τον καταβαραθρώνουµε και τον κάνουµε να αισθάνεται ανάξιος, να αισθάνεται ότι δεν προσφέρει τίποτα. Τον
µειώνουµε σαν άνθρωπο. Αυτό είναι το υγιές για κάθε πολίτη: Να
µπορεί να επιβιώσει µόνος του.
Ωστόσο, µέχρι να υπάρξει η κατάλληλη κυβερνητική πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση, οφείλουµε όλοι µας να µεριµνήσουµε για τους ανθρώπους µας που υποφέρουν. Δυστυχώς είναι
πολλοί που έχουν φτάσει στα όρια της εξαθλίωσης. Περισσότεροι από ενάµισι εκατοµµύριο Έλληνες ζουν κάτω από τα όρια
της φτώχειας. Εξίσου δραµατικά είναι και τα στοιχεία για τα παιδιά που ζουν σε απαράδεκτες συνθήκες. Περίπου πεντακόσιες
χιλιάδες παιδιά βρίσκονται κάτω από τα απαράδεκτα όρια της
φτώχειας και χρήζουν άµεσης κοινωνικής συνδροµής. Σε αυτό
το πλαίσιο θα ήταν απολύτως παράλογο να µην στηρίζουµε κάθε
νοµοθετική πρωτοβουλία που κινείται προς την κατεύθυνση της
ανακούφισης αυτών των ανθρώπων.
Θα µου πείτε τώρα, κύριε Υπουργέ, ότι δίνουµε συσσίτια στα
παιδιά. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το εξαιρετικό το να µην λιποθυµούν από την πείνα και να τους δίνουµε συσσίτιο. Πήγαµε πίσω
στις δεκαετίες του 1950 και του 1960. Τότε, όµως, ήταν µετά τον
πόλεµο. Αν το θεωρείτε επίτευγµα, θα σας συγχαρώ.
Έτσι, προφανώς τασσόµεθα υπέρ της επέκτασης του κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης, το οποίο ήδη µε το άρθρο 235
του ν.4389/2016 και την ΚΥΑ που ακολούθησε, αφορά σε περισσότερους πολίτες και περισσότερους δήµους της χώρας. Δεν
έχουµε φυσικά την ψευδαίσθηση ότι το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης είναι η λύση σε όλα τα προβλήµατα. Αντιθέτως, πρόκειται για την ελάχιστη δυνατή βοήθεια, αφού εξασφαλίζει ότι,
για παράδειγµα, ένα άτοµο µεµονωµένο θα έχει τουλάχιστον 200
ευρώ έσοδα τον µήνα. Δηλαδή, και πάλι δεν εξασφαλίζετε ούτε
τα βασικά αγαθά διαβίωσης.
Επιπλέον, σε σχέση µε τους ρυθµούς υλοποίησης του ΤΕΒΑ,
του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, προφανώς στηρίζουµε κάθε προσπάθεια να ξεπεραστούν οι διαχρονικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον ελληνικό κρατικό
µηχανισµό. Εξάλλου, σε µια τόσο δύσκολη οικονοµική περίοδο
για τη χώρα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για απροσεξίες και
αδιαφορίες σε ζητήµατα απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων
κάθε είδους, πόσο µάλλον όταν πρόκειται για την ανακούφιση
των απόρων συµπολιτών µας.
Ένα ακόµη ζήτηµα που αναδεικνύεται από την πρόταση νόµου
είναι η αύξηση του ποσού του ακατάσχετου λογαριασµού από
τα 1.000 και 1.250 ευρώ στα 1.500 ευρώ, το οποίο θεωρώ ότι
πρέπει να γίνει. Οι πολίτες κάθε µέρα βρίσκονται αντιµέτωποι µε
όλο και πιο επιθετική φοροεπιδροµή και φοροασφαλιστική επιδροµή, ενώ ταυτόχρονα τα εισοδήµατά τους µειώνονται. Σε αυτό
το πλαίσιο ο µέσος Έλληνας διαθέτει ελάχιστα εφόδια για να
αµυνθεί, να προστατευτεί και να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο ποσό
διαβίωσης. Εποµένως, µια πρόταση αύξησης του ακατάσχετου
λογαριασµού µάς βρίσκει σύµφωνους.
Τώρα σε σχέση µε την προστασία της πρώτης κατοικίας του

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΑ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

άρθρου 3, το βασικό πρόβληµα δεν είναι οι περιπτώσεις εκείνων
που έχουν αιτηθεί να υπαχθούν στον ν.3869/2010 για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, διότι αυτοί οι οφειλέτες και η τύχη της
πρώτης τους κατοικίας κρίνεται από τους Έλληνες δικαστές, οι
οποίοι αποφασίζουν κατά περίπτωση και διασώζουν τις κατοικίες
των πολιτών που βρέθηκαν σε δεινή θέση, εξαιτίας της υπερχρέωσης. Σε µεγάλο βαθµό αυτό το προκάλεσαν οι ίδιες οι τράπεζες, οι οποίες -επιτρέψτε µου να θεωρήσω- είναι ηθικοί
αυτουργοί, διότι οι τράπεζες επέλεξαν τον υπέρµετρο δανεισµό.
Εκείνες έκαναν τις διαφηµίσεις για τα στεγαστικά δάνεια, τα διακοποδάνεια, τα σπουδοδάνεια και ό,τι δάνειο τους ερχόταν, εκείνες έδιναν τις πιστωτικές κάρτες ανεξέλεγκτα -τις έβρισκες κάτω
από την πόρτα σου-, απλώς για να δείχνουν τους ισολογισµούς
τους αυξηµένους, να κοροϊδεύουν τους µετόχους τους, ενώ το
πραγµατικό κεφάλαιό τους και οι καταθέσεις τους δεν τους κάλυπταν και αυτό ήταν παράνοµο. Επίσης, συνέχιζαν να δίνουν
δάνεια και στα κόµµατα µε εγγύηση τις µελλοντικές επιχορηγήσεις -200 εκατοµµύρια στη Νέα Δηµοκρατία, 240 στο ΠΑΣΟΚ-,
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δάνεια µε αέρα, όπως παραδέχθηκαν στην εξεταστική επιτροπή. Μόνο στους δανειολήπτες ήξεραν να βάλουν υποθήκες και εµπράγµατες εγγυήσεις και να
βάζουν τους εγγυητές, τους πεθαµένους γονείς, τους παππούδες να υπογράφουν.
Τώρα θα τους πάρουν τα πάντα. Διότι τώρα, µε τους πλειστηριασµούς που θα γίνουν και µάλιστα, τους ηλεκτρονικούς, που
κάθε ένας θα µπορεί να µπει ακόµα και από το εξωτερικό -που
στο εξωτερικό έχουν χρήµατα-, θα αγοράζουν στα 2/3 της πραγµατικής αξίας, όχι της αντικειµενικής που πληρώνουµε µέχρι
τώρα ΕΝΦΙΑ. Οπότε θα φύγουν τα ακίνητα από τα χέρια των Ελλήνων και το σλόγκαν που είχατε βγάλει, τη σηµαία του ΣΥΡΙΖΑ,
«κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη», θα γίνει «κανένα σπίτι σε χέρια
ιδιοκτήτη», να το ξέρετε αυτό, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα 2/3 της πραγµατικής αξίας δεν θα τους φτάσουν να πληρώσουν τίποτα και θα είναι χρεωµένοι. Δεν ασκείτε και το αµερικάνικο
σύστηµα να τους πάρετε τα σπίτια και να µην χρωστάνε. Θα χρωστάνε και θα πάρετε και τους εγγυητές που υπέγραψαν, όπως
ένας πατέρας που υπέγραψε για να βοηθήσει τον γιό του να κάνει
µια επιχείρηση και έβαλε υποθήκη το πατρικό του σπίτι. Σκεφτείτε
το. Δώστε τους το δικαίωµα στους δανειολήπτες, όπως θα το δώσετε στα funds, να µπορούν να εξαγοράσουν τα κόκκινα δάνεια.
Γιατί να πάρουν τα funds µε 10%, 15% και 20%; Δώστε τους το
δικαίωµα να τα εξαγοράσουν. Θα είστε οι υπαίτιοι των αυτοκτονιών που θα γίνουν. Θα ξεσηκωθεί ο λαός. Ακούστε µε.
Προχωράω παρακάτω. Δεν διαφωνώ µε το ΚΕΠ που θα είναι
για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Όµως, εδώ αφήστε µου να
έχω τις επιφυλάξεις µου ότι θα καλύψετε τις ανάγκες των πολιτών, που έτσι λέτε για πρωταρχικό ρόλο, αλλά πρέπει να γίνει
κάποια σοβαρή µελέτη, κάποια κατάρτιση έκθεσης για το προσωπικό που θα απαιτηθεί, για το κόστος που θα χρειαστεί, για
τις ανάγκες που θα καλυφθούν, διότι στα κέντρα αυτά, επιτρέψτε
µου να πω, σκοπεύετε να διορίσετε καινούργιο προσωπικό.
Τέλος, έχει προκύψει εδώ και καιρό θέµα µε τα κέντρα φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης. Νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε
πως αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υποστελέχωσης και
γενικώς δεν έχουν καταφέρει επ’ ουδενί να ανταποκριθούν στους
ρόλους τους. Ουσιαστικά, παραµένουν τα περισσότερα από
αυτά περιορισµένα σε ένα πολύ µικρό ρόλο και σε καµµιά περίπτωση δεν βοηθούν συνολικά τα άτοµα που χρήζουν θεραπείας
και αποκατάστασης. Έτσι υπάρχουν και κέντρα που ουσιαστικά
είναι ανύπαρκτα, ενώ το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης Νοσοκοµείου Ρεθύµνου ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν
λίγες ηµέρες, αφού παρέµεινε κλειστό για δύο τουλάχιστον χρόνια.
Βέβαια, δεν προκύπτει µε σαφήνεια εάν το πρόβληµα θα λυθεί
µε την ένταξή τους στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει µια πραγµατική διοικητική αναβάθµισή τους. Είτε θα µιλάµε για απευθείας ανάθεσή τους στο
Υπουργείο Υγείας είτε για ανάθεση στις ΥΠΕ, αλλά και πάλι µε
σοβαρή εποπτεία του Υπουργείου. Διότι, το ζητούµενο είναι να
δούµε άµεσα αποτελέσµατα και όχι να συνεχιστεί η παρούσα
τραγική κατάσταση.
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Δυστυχώς, η Κυβέρνηση έχει κάνει πολλά βήµατα πίσω σε
σχέση µε τις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία. Τα κέντρα αποκατάστασης είναι µόνο ένα παράδειγµα. Αντίστοιχα υπάρχουν
σοβαρά προβλήµατα στην αποπληρωµή των θεραπειών ειδικής
αγωγής, αλλά και στη γενικότερη ευαισθητοποίηση γύρω από τα
ΑΜΕΑ. Δεν έχουµε καν αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τα θέµατα
πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία στους δηµόσιους χώρους.
Εποµένως, πρόκειται για µια µεγάλη και πολύ σοβαρή συζήτηση
και ευελπιστώ να εισακουστούµε κάποια στιγµή από την Κυβέρνηση και να δούµε τα αποτελέσµατα στην πράξη.
Θα ήθελα να κάνω µια µικρή αναφορά στις τροπολογίες που
εντάχθηκαν στην πρόταση νόµου, που στα περισσότερα µε βρίσκει σύµφωνη. Ωστόσο, µέτρα όπως το να εξαιρεθούν οι στέγες
υποστηριζόµενης διαβίωσης από το clawback επειδή έχουν δηµοσιονοµικές συνέπειες πρέπει να µελετηθούν και να γνωρίζουµε
τι αφορούν και όλες τις επιµέρους λεπτοµέρειες. Αντίστοιχα εύλογο ακούγεται το να εξαιρείται το επίδοµα αναπηρίας από την
εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης.
Συνολικά τα όσα προτείνουν οι συνάδελφοι της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης είναι σε µεγάλο βαθµό δίκαια και µε έντονα κοινωνικό πρόσηµο. Βέβαια, δεν µπορώ να µην τονίσω την ειρωνεία
της όλης κατάστασης. Δηλαδή, ακούµε τις προτάσεις της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης για το πώς θα βοηθήσουµε τους Έλληνες που έχουν καταστραφεί από τις πολιτικές επιλογές όλων των
κυβερνήσεων, µεταξύ των οποίων είναι και οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ που είχαν στα χέρια τους τη διακυβέρνηση της χώρας
σε ένα µεγάλο µέρος της Μεταπολίτευσης. Κάθε µήνα που
περνά αποκαλύπτεται και ένας άλλος Υπουργός του ΠΑΣΟΚ να
βρίσκεται στο µάτι της δικαιοσύνης.
Όλοι µας γνωρίζουµε ότι µεγάλο µέρος της ευθύνης της κατάστασης που βρισκόµαστε σήµερα έχει το ΠΑΣΟΚ, τόσο συνολικά για τις πολιτικές που ακολούθησε, όσο και επί προσωπικού
για τα στελέχη και τους Υπουργούς που χειρίστηκαν την εξουσία
και κατέληξαν σε κακουργηµατικές κατηγορίες. Μιλάµε για το
κόµµα που ακόµη και τα δικά του οικονοµικά δεδοµένα δεν έχει
καταφέρει να ελέγξει και το οποίο χρωστάει εκατοµµύρια σε δάνεια που πήρε χωρίς εξασφαλίσεις εις βάρος των τραπεζών και
εις βάρος του ελληνικού λαού που πλήρωσε και πληρώνει τις
ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζικών ιδρυµάτων.
Είναι αστείο το λιγότερο το ΠΑΣΟΚ που εµπνεύστηκε των
ΕΝΦΙΑ να µας προτείνει µέτρα ελάφρυνσης των ανθρώπων που
βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, το ΠΑΣΟΚ που ξεκίνησε τις
ραγδαίες περικοπές συντάξεων και µισθών να µας προτείνει
τώρα εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα.
Ξέρετε κάτι, κύριοι; Στη φτώχεια οι συµπολίτες µας έφτασαν
εξαιτίας των δικών σας πολιτικών και δεν περιµένουν φυσικά να
τους σώσουν οι άνθρωποι που τους φτωχοποίησαν. Μην έχετε
αυταπάτες ότι ο λαός θα ξεχάσει όλα όσα έζησε και ότι θα δώσει
άφεση αµαρτιών σε αυτούς που µας έφεραν σε αυτήν την κατάσταση, ξεθάβοντας µάλιστα από τους νεκροθαλάµους όλους αυτούς που θυµηθήκατε, όπως τον Παπανδρέου και όλους αυτούς.
Ο λαός δεν ξεχνάει τι έκαναν.
Προφανώς ο ελληνικός λαός γνωρίζει πολύ καλά πως η λύση
δεν είναι να εµπιστευτούµε και πάλι τους ίδιους ανθρώπους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
Μεγαλοοικονόµου.
Τον λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Φώφη Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα µετά από ενάµισι χρόνο
από την κατάθεσή της συζητάµε την πρόταση νόµου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης για το εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα
και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και ένταξης. Εδώ
ταιριάζει αυτό που λέµε «κάλλιο αργά παρά ποτέ». Εµείς δεν
έχουµε αυταπάτες γι’ αυτήν την καθυστέρηση, γιατί πια σας γνωρίζουµε.
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Αυτό όµως, που µετράει είναι ότι η πρότασή µας και η πίεσή
µας σας ανάγκασε, έστω και καθυστερηµένα, να ψηφίσετε το
κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης. Τουλάχιστον αναγνωρίστε το
αυτό.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Πόσοι είναι αλήθεια οι δικαιούχοι
που το έχουν λάβει µέχρι σήµερα και τι ποσό έχει διατεθεί;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συζήτηση συµπίπτει
µε την κορύφωση του κρίσιµου ζητήµατος του δηµοσίου χρέους
για την αναγκαία αναδιάρθρωση και αποµείωσή του.
Η Κυβέρνηση αλλά και ο κ. Τσίπρας προσωπικά τόνιζαν από το
φθινόπωρο έως πριν από λίγες ηµέρες ότι θα υπάρξει λύση για το
χρέος και καθαρός δρόµος για την αντιµετώπισή του. Ουδείς αντιλέγει στην αναγκαιότητα αυτή. Πράγµατι όσο µετατίθεται η λύση
για το χρέος, τόσο εγκλωβίζεται η χώρα σε στόχους για δυσβάσταχτα πρωτογενή πλεονάσµατα για πολλά χρόνια, υπονοµεύεται
η αναπτυξιακή προοπτική, λαµβάνονται εξοντωτικά µέτρα για τα
ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Θυµίζω ότι µόλις πριν
λίγες ηµέρες η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή ψήφισε νέα
µέτρα λιτότητας ύψους 4,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Παράλληλα, οι δεσµεύσεις για τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα εγκλωβίζουν τη χώρα στη διαρκή λιτότητα, φοβάµαι, µέχρι
και τα εγγόνια µας. Μάλιστα, απειλούν µε κοινωνικές εκρήξεις,
αλλά και µε την επαναφορά του κινδύνου για Grexit στο προσκήνιο. Με λίγα λόγια, τα δώσατε όλα και δεν πήρατε τίποτα. Θέλω
να τονίσω εδώ για να είναι ξεκάθαρο ότι όλα αυτά τα έχει συµφωνήσει ο κ. Τσίπρας και η Κυβέρνησή του και έχει συµφωνήσει
και για τα χρονοδιαγράµµατα.
Με το χρέος τι τελικά έγινε; Τίποτα απολύτως ως τώρα. Μόνο
«αν» και «εφόσον». Και δεν πείθει κανέναν όταν ψελλίζει ότι µπορεί τα µέτρα να µην εφαρµοστούν. Αυτός είναι ο πλήρης αυτοεξευτελισµός. Πουθενά στα συµφωνηθέντα δεν υπάρχει τέτοια
ρήτρα αιρεσιµότητας. Ποιον κοροϊδεύουν, επιτέλους; Σ’ αυτό το
µείζον ζήτηµα, δυστυχώς, η Κυβέρνηση αντιδρά µε πλήρη σύγχυση, µε αντικρουόµενες δηλώσεις Υπουργών και στελεχών, µε
αστείες διαρροές και ψευτοπαλληκαρισµούς για άλλη µια φορά
και ανακοινώσεις κοµµατικής έµπνευσης και κατανάλωσης που
κανέναν πια δεν πείθουν.
Σας έχουν πάρει όλοι είδηση, κυρίες και κύριοι των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Αλλά ως εδώ. Στο θέµα του δηµοσίου χρέους επιβάλλεται
να δοθεί µια ουσιαστική και βιώσιµη λύση. Χρειάζεται όµως µια
ολοκληρωµένη στρατηγική διαχείρισής του, στρατηγική που η
Κυβέρνηση αποδείχθηκε πως δεν είχε.
Σήµερα, όπως έχουν µέχρι αυτή τη στιγµή τα πράγµατα, αυτό
που µπορεί η χώρα να διεκδικήσει είναι η υλοποίηση της απόφασης του Eurogroup του 2012 που περιελάµβανε προβλέψεις για
χαµηλότερα επίπεδα χρέους µεσοπρόθεσµα, εξοµάλυνση του
τρέχοντος χρηµατοδοτικού λόφου µέχρι το 2020 και τη χαλάρωση της χρηµατοδότησής του.
Να υπενθυµίσω, για να γίνει απόλυτα κατανοητή αυτή η αναγκαιότητα, ότι οι τόκοι των δανείων που πρέπει να καταβληθούν
µόνο για το έτος 2022 είναι 18 δισεκατοµµύρια, έναντι 5,5 δισεκατοµµυρίων για φέτος. Υποχρέωση στην οποία κανένας αυτή
τη στιγµή δεν γνωρίζει πώς µπορούµε να ανταπεξέλθουµε µε τα
σηµερινά δεδοµένα. Ανάλογα είναι και τα έτη µέχρι το 2026. Αν,
εποµένως, δεν γίνει αναδιάρθρωση και η σηµαντική χρονική επέκταση εξόφλησής τους, θα υποχρεωθούµε σε τόσο υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα που κυριολεκτικά θα πνίξουν την οικονοµία
και τους πολίτες.
Φυσικά είναι απαραίτητο να αποφασιστεί η επιστροφή των
κερδών των ελληνικών οµολόγων, γιατί σας θυµίζω ότι µε απόφαση αυτής της Κυβέρνησης χαρίστηκαν το 2015 στους Ευρωπαίους τραπεζίτες 6 δισεκατοµµύρια.
Εµείς από τη µεριά µας µε βάση το χρέος µας απέναντι στη
χώρα προσπαθούµε µε συνεχείς παρεµβάσεις προς τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές να συµβάλλουν ώστε να δοθούν λύσεις και
να αντιµετωπιστεί αυτή η απαράδεκτη εµµονή του κ. Σόιµπλε και
των άλλων συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης.
Η Κυβέρνηση όµως έχει δείξει ότι δεν µπορεί να αξιοποιήσει
ούτε αυτές τις προσπάθειες. Το έχουµε πει και το επαναλαµβάνουµε. Όσο πιο γρήγορα φύγει αυτή η Κυβέρνηση, τόσο καλύτερα για τον τόπο. Και πρέπει να αφήσουν επιτέλους τα
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παραµύθια περί συνεννόησης και διαλόγου στο «και πέντε».
Τώρα που είναι µε την πλάτη στον τοίχο, αναζητούν συνενόχους
για την αποτυχία τους.
Όµως, για να είµαι ξεκάθαρη, θέλω να επαναλάβω για µια
ακόµη φορά πόσα αντίστοιχα προβλήµατα θα αντιµετωπίσει και
µια άλλη αυριανή κυβέρνηση αν δεν εκφράζει την ευρύτατη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μόνο µια τέτοια κυβέρνηση θα ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας, θα προχωρήσει στις αναγκαίες
προοδευτικές µεταρρυθµίσεις και θα µπορέσει να διαπραγµατευτεί αξιόπιστα µε τους εταίρους ώστε να φέρει αποτέλεσµα
και για το χρέος και για τα πρωτογενή πλεονάσµατα.
Επειδή, λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία αρνούνται τη συνεννόηση και προτιµούν την πόλωση γιατί νοµίζουν ότι έτσι κρατούν δυνάµεις στον χαµηλό δικοµµατισµό, η θέση µας είναι
απόλυτα ξεκάθαρη. Ζητάµε την αλλαγή των πολιτικών συσχετισµών σήµερα στην κοινωνία, αύριο στη Βουλή, µε την αποφασιστική ενίσχυση της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, για να
προωθήσουµε επιτέλους τη συνεννόηση, για να υλοποιηθεί µια
εθνική γραµµή για τον τόπο που θα οδηγήσει οριστικά στην
έξοδο από την κρίση και τα µνηµόνια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επανερχόµενη στο σηµερινό
θέµα, ξεκινώ µε µια ακόµη διαπίστωση. Η κυβερνητική πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, στα λόγια λίγο πολύ παραδέχεται ότι
εξοντώνει τη µεσαία τάξη, αλλά αµαρτάνει για να προστατέψει
τους φτωχότερους. Αυτά µας λένε.
Έχουν, όµως, σχέση τα λόγια µε τις πράξεις; Και ερωτώ ευθέως τους κυρίους Υπουργούς: Επιβαρύνει, ναι ή όχι, τους χαµηλοσυνταξιούχους η άγρια περικοπή του ΕΚΑΣ και η αύξηση
των εισφορών υγείας για τις συντάξεις ταυτόχρονα, αθροιστικά;
Επιβαρύνει, ναι ή όχι, τους χαµηλόµισθους και τους χαµηλοσυνταξιούχους ξανά η µεγάλη µείωση του αφορολόγητου;
Επιβαρύνει, ναι ή όχι, τους οικονοµικά ασθενέστερους η δραστική µείωση των δικαιούχων του επιδόµατος θέρµανσης;
Επιβαρύνει, ναι ή όχι, τους απλούς πολίτες η διαλυτική κατάσταση που επικρατεί σήµερα στα νοσοκοµεία και η υποβάθµιση
της δηµόσιας παιδείας;
Επιβαρύνει, ναι ή όχι, ο «νέος τρόπος» -σε εισαγωγικά- υπολογισµού των συντάξεων του κ. Κατρούγκαλου;
Επιβαρύνουν, ναι ή όχι, τα 260 εκατοµµύρια που θα αφαιρεθούν από συντάξεις χηρείας;
Επιβαρύνει, ναι ή όχι, κύριοι Υπουργοί, η δραµατική αύξηση
των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα καθηµερινά µε αυτήν την κατάσταση
που επικρατεί στην οικονοµία που εσείς έχετε δηµιουργήσει;
Επιβαρύνει, ναι ή όχι, τους οικονοµικά αδύναµους η κατάργηση των φοροαπαλλαγών για ιατρικές δαπάνες και –ακούστε!η κατάργηση τεσσάρων κοινωνικών επιδοµάτων που αφορούν
φτωχές οικογένειες και άνεργους, µε το πρόσχηµα ότι δήθεν
αυτά ενσωµατώνονται στο κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης;
Και τέλος, απειλεί, ναι ή όχι, τους οικονοµικά ασθενέστερους
η απελευθέρωση των πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας που
έχετε συνοµολογήσει µετά τις 31-12-2017;
Θα µπορούσα να συνεχίσω µε πολλές άλλες περιπτώσεις
αυτόν τον κατάλογο της δυστυχίας και της απελπισίας. Δεν χρειάζεται, όµως, γιατί οι πολίτες όλα αυτά τα ζουν καθηµερινά στο
πετσί τους και θα σας δώσουν πολύ σκληρή απάντηση στις επόµενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
Ένα µόνο θέλω να ρωτήσω ακόµα: Είναι αλήθεια ότι θα φέρετε
νοµοθετικές διατάξεις και µάλιστα, όπως ακούγεται, µε τροπολογίες που στέλνουν στις καλένδες το θέµα της επαναφοράς της
συρροής και επεκτασιµότητας των συλλογικών συµβάσεων, που
µε βάση τον ν.4024 έπρεπε ήδη να έχει γίνει, αλλά βεβαίως παγώνουν και τις συντάξεις για πάρα πολλά χρόνια; Αν ναι, έχω
µόνο ένα σχόλιο: Δεν θα γλιτώσετε το πικρό ποτήρι της καταδίκης του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Θυµίζω, βέβαια, ότι είχατε σηκώσει και ψηλά τη φούσκα των
αντίµετρων. Έσκασε και αυτή!
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ώρα για µια ριζική αλλαγή
πολιτικής που θα δώσει και πάλι ελπίδα, πραγµατική αυτή τη
φορά και προοπτική στις Ελληνίδες και στους Έλληνες και κυρίως στη νέα γενιά.
Η παράταξή µας, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, επαγγέλλεται
µια πολιτική που στηρίζεται στην παραγωγή νέου πλούτου –ναι,
πριν απ’ όλα- συνδέοντάς την άρρηκτα µε τη δίκαιη διανοµή του
για να υλοποιήσουµε τον στόχο της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Και µην ακούω τώρα εδώ πέρα σχόλια περί καταστροφής του
κοινωνικού κράτους από το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ δηµιούργησε το κοινωνικό κράτος. Πολύ απλά, δεν υπήρχε τίποτα πριν
τη δηµοκρατική παράταξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Και µπορεί να κοιτάµε πάντα µπροστά και στο µέλλον, αλλά,
επιτέλους, δεν µπορούµε να ξαναγράψουµε την ιστορία σε αυτόν
τον τόπο, όπως βολεύει κάποιους µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
Στοχεύουµε, λοιπόν, στην παροχή ποιοτικών δηµόσιων αγαθών σε όλους τους πολίτες, αλλά και στην κατά προτεραιότητα
στήριξη µε στοχευµένες πολιτικές των αδύναµων κοινωνικών
οµάδων για τη διασφάλιση κοινωνικής συνοχής.
Μας ενδιαφέρει να δώσουµε ίσες ευκαιρίες σε όλους και να
πάρουµε µέτρα αντιµετώπισης της φτώχειας που οδηγεί σε απόγνωση µεγάλο τµήµα του πληθυσµού σήµερα, µέτρα που θα
αποτελούν το µέρισµα της ανάπτυξης για τους κοινωνικά αδύναµους και όχι το αποτέλεσµα της εξοντωτικής υπερφορολόγησης που υπονοµεύει τη µετάβαση σε µια σταθερή αναπτυξιακή
πορεία.
Μας ενδιαφέρουν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα εκατοµµύρια των αγνοηµένων Ελλήνων αυτήν τη στιγµή από µια Κυβέρνηση που το µόνο που την ενδιαφέρει είναι να κρατήσει τη θέση
της στην καρέκλα της και να παρατείνει την παραµονή της στην
εξουσία.
Ως ένα µικρό ίσως, αλλά αποφασιστικό βήµα σε αυτήν την κατεύθυνση µέσα στις δεδοµένες συνθήκες της κρίσης καταθέσαµε την πρόταση νόµου που συζητάµε σήµερα. Θετικό είναι
κατ’ αρχάς ότι έστω και µε διετή καθυστέρηση δεχτήκατε την
εφαρµογή της πρότασής µας για το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, πρόταση που είχε θεσµοθετηθεί µε πρωτοβουλία του
τότε Υφυπουργού Βασίλη Κεγκέρογλου και είχε υλοποιηθεί στην
αρχή πιλοτικά.
Το συρρικνώσατε, όµως, και οφείλετε να το αποκαταστήσετε,
γιατί ένα ολοκληρωµένο δίχτυ κοινωνικής προστασίας δεν πρέπει
να περιορίζεται µόνο στην επιδοµατική στήριξη των δικαιούχων,
αλλά να εξασφαλίζει επιπλέον τόσο την πρόσβασή του σε κοινωνικές υπηρεσίες και θεµελιώδη αγαθά όσο και την ένταξη ή την
επανένταξη στην αγορά εργασίας. Γιατί ο τελικός στόχος κάθε
τέτοιας πολιτικής είναι όχι απλά η πρόσκαιρη στήριξη, αλλά η
ουσιαστική βοήθεια για να µπορέσουν επιτέλους να σταθούν στα
πόδια τους.
Η πρότασή µας περιλαµβάνει ακόµη:
Πρώτον, τη διασφάλιση της προστασίας της πρώτης κατοικίας
για όσους εντάσσονται στον ν.3869/2010.
Δεύτερον, την επαναφορά στα 1.500 ευρώ του ακατάσχετου
λογαριασµού και την προστασία των προνοιακών και αναπηρικών
επιδοµάτων και κάθε µορφής βοηθηµάτων ή οικονοµικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε ευπαθείς οµάδες ή πολίτες που έχουν
πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς και των αποζηµιώσεων
που καταβάλλονται στους αγρότες µε βάση τους κανονισµούς
ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ.
Τρίτον, την πρόσθετη στελέχωση των ΚΕΠ για την υποστήριξη
των δράσεων κοινωνικής προστασίας.
Τέταρτον, την ανάκτηση αυτοτέλειας των ΚΕΚΥΚΑµεΑ και την
ένταξή τους στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας όλων των γεωγραφικών περιφερειών της χώρας.
Πέµπτον, την εξαίρεση του επιδόµατος αναπηρίας από το εισοδηµατικό όριο που λαµβάνεται υπ’ όψιν για την επιβολή της
εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης.
Έκτον, την υποστηρίξη στις στέγες υποστηριζόµενης διαβίωσης µε εξαίρεση των νοσηλίων από το clawback και το rebate
που εφαρµόζει ο ΕΟΠΥΥ.
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Και έβδοµον, τη µείωση του ΦΠΑ για τα προϊόντα που διαθέτουν προς πώληση τα τµήµατα εκπαίδευσης και απασχόλησης
ατόµων µε νοητική υστέρηση και εν γένει τα εργαστήρια ατόµων
µε αναπηρία στο πλαίσιο της δηµιουργικής απασχόλησης των
συνανθρώπων µας.
Αλίµονο αν αυτά δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτά. Τα τρία τελευταία µε την τροπολογία που κατέθεσε η εισηγήτριά µας κ.
Χριστοφιλοπούλου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούστηκαν πολύ καλά λόγια για
αυτήν την πρόταση στα πλαίσια του διαλόγου στην επιτροπή της
Βουλής, αλλά από λόγια χόρτασαν οι πολίτες. Είναι ώρα για πράξεις και πράξη συνιστά η αποδοχή της πρότασής µας. Ιδού η
Ρόδος!
Και µην ξεχνάµε, το υπερβάλλον ποσό από το πρωτογενές
πλεόνασµα του 2016, που επιτεύχθηκε µε άγρια υπερφορολόγηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών, το οποίο σύµφωνα µε δική
σας συµφωνία στο τρίτο µνηµόνιο µπορεί να διατεθεί ως κοινωνικό µέρισµα, φτάνει το 1,9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Με ένα µόνον
µέρος αυτού του ποσού µπορούσατε κάλλιστα να χρηµατοδοτήσετε το σύνολο των µέτρων που προτείνουµε, αλλά και να υλοποιηθούν πολιτικές για πρόσληψη διακοσίων χιλιάδων ανέργων
στον ιδιωτικό τοµέα, µέσω επιδότησης των εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση, µείωση των συντελεστών ΦΠΑ στο κρασί και
στην εστίαση και ενίσχυση των πολιτικών στήριξης στις οικογένειες.
Εσείς, όµως, αποφασίσατε να καταναλώσετε το σύνολο αυτού
του ποσού για να πληρώσετε τοκοχρεολύσια. Γιατί; Γιατί απλά
καθυστερήσατε την αξιολόγηση και είστε και σε αυτό µε την
πλάτη στον τοίχο.
Κύριοι της Κυβέρνησης, περιµένουµε µια συγκεκριµένη απάντηση. Καθαρές κουβέντες. Ναι ή όχι στις προτάσεις µας.
Και µια δέσµευση από εµάς. Εµείς σε κάθε περίπτωση θα επιµείνουµε για την υλοποίηση και την εφαρµογή τους, όπως και θα
επιµείνουµε στις προτάσεις µας για νοµοθετικές και κανονιστικές
παρεµβάσεις για τη στήριξη της πολύτεκνης και τρίτεκνης οικογένειας από τη στιγµή µάλιστα που η Βουλή έκανε δεκτή την
πρόταση µας για τη διακοµµατική επιτροπή για το δηµογραφικό.
Η κοινωνική πολιτική, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για εµάς
δεν µπορεί να αποτελεί ένα προεκλογικό σύνθηµα, αλλά σταθερό και µόνιµο οδηγό για τις ενέργειές µας, τις αποφάσεις µας
και τις πολιτικές µας, όποια θέση και αν έχουµε, από όποιο µετερίζι και αν µας τοποθετούν οι πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας
και από το Δηµοτικό Σχολείο Περαχώρας Κορινθίας.
Σάς καλωσορίζουµε στην ελληνική Βουλή, αγαπητοί φίλοι!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για εννέα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πότε θα µιλήσει η
κυρία Αναπληρώτρια Υπουργός;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Στο τέλος
για να σας ακούσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): «Χωρίς αυταπάτες
προπαντός», έχει πει ο Μανώλης Αναγνωστάκης.
Χωρίς αυταπάτες λοιπόν και για την κατάσταση στη χώρα και
για την κατάσταση στην Ευρώπη και για τις δυσκολίες, τα προ-
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βλήµατα, τις δυνατότητες, αλλά δυστυχώς και χωρίς αυταπάτες
για την πολιτική ωριµότητα και υπευθυνότητα της Αντιπολίτευσης.
Πραγµατικά, είναι να απορεί κανένας πώς µπορεί σήµερα η
Αντιπολίτευση αυτής της χώρας σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή,
στην κόψη του ξυραφιού στην κυριολεξία για να κλείσει η µεγάλη
εκκρεµότητα που έχει σχέση µε την αξιολόγηση και τη βιωσιµότητα του χρέους να λέει ότι ζητάει εδώ και τώρα εκλογές για να
φύγει αυτή η ανεύθυνη Κυβέρνηση.
Και µιλάµε για µια Κυβέρνηση που, επιτρέψτε µου να πω, στην
πιο ρευστή περίοδο για την Ευρώπη έχει καταφέρει να είναι το
ελληνικό ζήτηµα η διαιρετική τοµή των πολιτικών δυνάµεων της
Ευρώπης, ώστε να διαχωρίζονται οι πολιτικές δυνάµεις και µε
βάση τη στάση τους απέναντι στα εύλογα αιτήµατα της ελληνικής Κυβέρνησης και της ελληνικής κοινωνίας για να αναλάβει
επιτέλους και η πλευρά των δανειστών τις υποχρεώσεις της.
Και αυτές οι πολιτικές δυνάµεις που είναι στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, οι δυνάµεις της Αριστεράς, οι δυνάµεις της ριζοσπαστικής σοσιαλδηµοκρατίας, της οικολογίας, οι δυνάµεις
των κινηµάτων και των προοδευτικών πολιτών της Ευρώπης είναι
µε την ελληνική Κυβέρνηση, ενώ οι δυνάµεις του πιο ακραίου νεοφιλελεύθερου συντηρητικού µπλοκ, οι δυνάµεις που υπηρετούν
τις ελίτ της Ευρώπης, οι δυνάµεις που είναι µε την τραπεζοκρατία και τη γραφειοκρατία των Βρυξελών, αυτές οι πολιτικές δυνάµεις, συµπεριλαµβανοµένων και των πολιτικών δυνάµεων της
Αντιπολίτευσης της χώρας µας, είναι εναντίον των συµφερόντων
της χώρας και εναντίον της προσπάθειας που κάνει να σταθεί µε
αξιοπρέπεια και ισοτιµία µέσα στην Ευρώπη στο επόµενο διάστηµα.
Η Ευρώπη, λοιπόν, είναι σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι. Ειδικά
µετά το Brexit υπάρχει ένα σκληρό δίληµµα: Είτε θα επανιδρυθεί
µε βάση τις συντηρητικές αξίες της ισοτιµίας, της αλληλεγγύης,
της κοινωνικής συνοχής και της δηµοκρατίας είτε θα οδηγηθεί
σε µια ακόµα σκληρότερη και αντικοινωνική κατεύθυνση και θα
οδηγηθεί στη διάλυσή της.
Και επιτρέψτε µου να πω ότι αυτή η Κυβέρνηση δυο χρόνια
έχει αφήσει πολύ ευδιάκριτο αποτύπωµα και έχει συµβάλει στο
να ενισχυθεί ο πόνος, ο κοινωνικός και ο πολιτικός στην Ευρώπη
που διεκδικεί σήµερα µια άλλη πορεία. Και αυτό είναι πολύ µεγάλη παρακαταθήκη για τα συµφέροντα της χώρας και του λαού
µας.
Και κεντρικό σηµείο αυτής της διαφορετικής πορείας, προφανώς είναι η αντιµετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και η εδραίωση του κράτους πρόνοιας, η ισχυροποίηση του κοινωνικού
κεκτηµένου, του µεταπολεµικού κοινωνικού κεκτηµένου της Ευρώπης.
Εδώ ερχόµαστε στη σηµερινή συζήτηση. Προφανώς, η συζήτηση για τη φτώχεια σε µια χώρα που είναι σε παρατεινόµενη λιτότητα και κρίση επτά χρόνια είναι επίκαιρη και αντανακλά
πραγµατικά µια ζοφερή πραγµατικότητα που βιώνει η κοινωνία.
Καλοδεχούµενη, λοιπόν, η πρωτοβουλία για να συζητηθεί το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, όπως λέει η Δηµοκρατική Συµπαράταξη ή άλλες πλευρές
µέτρων αντιµετώπισης της φτώχειας στη χώρα. Καλοδεχούµενη
είναι και η κατόπιν εορτής –επιτρέψτε µου να πω- ευαισθησία
ορισµένων πολιτικών δυνάµεων που µέχρι τώρα τη φτώχεια την
αντιµετώπιζαν ως µια παράπλευρη απώλεια ενός καλού συστήµατος, το οποίο δούλευε, το οποίο παρήγαγε πλούτο, το οποίο
διευκόλυνε τον ανταγωνισµό, την αγορά, την επιχειρηµατικότητα, αλλά είχε και κάποιους «losers». Έτσι ήταν οι φτωχοί τα
χρόνια της ευηµερίας. Διότι υπήρχαν και φτωχοί και υπήρχαν και
αποκλεισµένοι τα χρόνια της ευηµερίας.
Και το δράµα, αγαπητοί συνάδελφοι, του ΠΑΣΟΚ είναι ότι, βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80 ήταν αυτό που έβαλε τη
σφραγίδα του στο να έρθει µε ιστορική καθυστέρηση στην Ελλάδα κι ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας κι ένα σύστηµα κοινωνικής
προστασίας πιο ανεπτυγµένο, αλλά είναι αυτό το κόµµα, το
οποίο µετέτρεψε αυτό το σύστηµα και κοινωνικής προστασίας
και δηµόσιας περίθαλψης και γενικά κοινωνικού κράτους σε έναν
µηχανισµό πελατειακής ρουσφετολογικής και ευνοιοκρατικής
αξιοποίησης, ακριβώς για λόγους εξουσιαστικούς, ακριβώς για
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να παραµείνει δεκαετίες στην εξουσία. Κι έχει το θράσος τώρα
να εγκαλεί αυτήν την Κυβέρνηση για καρεκλοθηρία και εξουσιοµανία.
Εµείς, λοιπόν, στο τοπίο της ακραίας φτώχειας και του αποκλεισµού, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε δώσει δείγµατα γραφής
και µε τον ν.4320, τον πρώτο νόµο που ψήφισε αυτή η Κυβέρνηση, που έβαλε στη δηµόσια συζήτηση και στην πολιτική
ατζέντα αυτής της χώρας τον όρο ανθρωπιστική κρίση και πήρε
µέτρα αντιµετώπισης της ακραίας φτώχειας και των πιο ευάλωτων και αδύναµων στρωµάτων, που µέχρι τότε ήταν αντικείµενο
µόνο συµπόνοιας και φιλανθρωπίας και δηλώσεων κοινωνικής
ευαισθησίας. Το έκανε εφαρµοσµένη πολιτική αυτό. Και αυτό δεν
έγινε, όπως έχουµε ξαναπεί, επειδή είµαστε πιο ευαίσθητοι εµείς
και πιο αλτρουιστές.
Η διαφορά µας η µεγάλη είναι ότι εµείς πιστεύουµε στην ισότητα των ανθρώπων κι έχουµε στο DNA µας, στην πολιτική µας
κουλτούρα, στην αγωνιστική µας διαδροµή όλη την ιδέα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Και έχουµε υπηρετήσει κι έχουµε συνεισφέρει σε αυτήν τη χώρα στις πρωτοβουλίες τις πολυποίκιλες
που αναπτύχθηκαν όλα τα χρόνια της κρίσης. Και ήρθε η ώρα
εµείς ακριβώς, αυτό να το κάνουµε εφαρµοσµένη πολιτική.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να πω ότι στον χώρο της
υγείας είναι αυτή η Κυβέρνηση που αντιµετώπισε την ακραία
υγειονοµική φτώχεια, αυτή την τροµερή παρενέργεια η οποία
είχε επισυµβεί τα χρόνια της αποασφάλισης του πληθυσµού και
του αποκλεισµού των ανασφάλιστων πολιτών από το σύστηµα
υγείας.
Είναι αυτή η Κυβέρνηση, λοιπόν, η οποία, κινητοποιώντας όλες
τις διαθέσιµες δυνάµεις και τους πόρους του συστήµατος
υγείας, έδωσε έµφαση στη δηµόσια περίθαλψη και µε τον
ν.4368/2016 διασφάλισε την καθολική πρόσβαση των πολιτών
στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και στην αναγκαία ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου λίγο ακόµα.
Αυτό είναι τεράστια τοµή, είναι µεγάλη αλλαγή στην κουλτούρα για το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα. Αυτή η Κυβέρνηση
έβαλε την αντίληψη της καθολικότητας και όχι της επιλεκτικότητας στην παροχή των υπηρεσιών και στην πράξη εφάρµοσε τη
λογική ότι η υγεία ειδικά είναι ένα κοινωνικό δικαίωµα, το οποίο
οφείλει η πολιτεία να το διασφαλίζει σε όλους, χωρίς αποκλεισµούς, ανεξάρτητα από το εργασιακό, το εισοδηµατικό και το
ασφαλιστικό στάτους του καθενός.
Αυτό είναι τεράστια τοµή. Έχει διεθνή αναγνώριση. Πριν από
λίγες ηµέρες ο Υπουργός Υγείας της χώρας συµµετείχε στη γενική συνέλευση του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, στην οποία
υπήρξε ειδικό στρογγυλό τραπέζι όπου παρουσίασε η Ελλάδα
την εµπειρία της από την εφαρµογή µιας πολιτικής καθολικής κάλυψης του πληθυσµού στα θέµατα υγείας µαζί µε άλλες τρεις
χώρες από όλο τον κόσµο, αγαπητοί συνάδελφοι: Την Κίνα, τη
Χιλή και την Ακτή Ελεφαντοστού.
Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα που εκπροσώπησε την Ευρώπη
και την οποία επέλεξε ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας να µεταφέρει µια τεράστια κοινωνική και πολιτική εµπειρία καθολικής
κάλυψης το πληθυσµού, που αυτό είναι το πρόταγµα του Παγκόσµιου Οργανισµού.
Αυτά, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι λόγια του αέρα.
Πραγµατικά, είναι να απορεί κανείς για κριτικές του τύπου «έχουν
διαλυθεί τα νοσοκοµεία στη χώρα», όταν µε πολλαπλών σχέσεων
εργασιακών παρεµβάσεις ενίσχυσης µε ανθρώπινο δυναµικό
έχουν καλυφθεί πάνω από επτάµισι µε οχτώ χιλιάδες κενές θέσεις που υπήρχαν στα δηµόσια νοσοκοµεία την προηγούµενη περίοδο, την περίοδο της πλήρους αποδιοργάνωσης, την περίοδο
της συρρίκνωσης, την περίοδο της κατάργησης οργανικών θέσεων, την περίοδο του κλεισίµατος νοσοκοµείων, την περίοδο
της κατάργησης οργανικών κλινών στο σύστηµα υγείας.
Καταφέραµε µέσα στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα 2015-2018
να κινητοποιήσουµε επιπλέον 626 εκατοµµύρια ευρώ για να ενισχυθούν οι λειτουργικές δαπάνες του συστήµατος υγείας. Και
αυτό, φυσικά, δεν το κάναµε επειδή βρήκαµε έναν τρόπο να βγά-
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ζουµε παραπάνω λεφτά. Ήταν πολιτική επιλογή αναδιανοµής,
κοινωνικής αναδιανοµής, υπέρ της δηµόσιας περίθαλψης. Έγιναν περικοπές προφανώς σε άλλες υπηρεσίες και σε άλλα
Υπουργεία, για να στηριχτεί κατά προτεραιότητα αυτός ο τοµέας.
Σήµερα νοµίζω ότι το αίτηµα είναι να µπορέσουµε, κανονικοποιώντας τη λειτουργία της οικονοµίας, της κοινωνίας και της
χώρας στο επόµενο διάστηµα, µετριάζοντας τη λιτότητα, δηµιουργώντας περισσότερο δηµοσιονοµικό χώρο για κοινωνική πολιτική, να καλύψουµε περισσότερες κοινωνικές ανάγκες, οι
οποίες, µάλιστα, αναδύθηκαν µε πιο οξυµµένη µορφή στη διάρκεια της κρίσης. Να µπορέσουµε να καλύψουµε τα σύγχρονα κοινωνικά δικαιώµατα, όπως είναι το δικαίωµα στην οικογενειακή
φροντίδα, στη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθµών, στη στήριξη
της στεγαστικής ανάγκης των νέων ζευγαριών, στη γηριατρική
φροντίδα, στις στεγαστικές ανάγκες, µε ειδικές δοµές, ευάλωτων
και ευαίσθητων κοµµατιών του πληθυσµού, όπως είναι οι ψυχικά
ασθενείς, οι εξαρτηµένοι, οι άνθρωποι µε άνοια, οι άνθρωποι που
έχουν κακοήθειες τελικού σταδίου, τα άτοµα µε αυτισµό.
Αυτές είναι οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για το κοινωνικό
κράτος αυτής της χώρας, για το οποίο σήµερα γίνεται µια µεγάλη προσπάθεια, µια τεράστια προσπάθεια να ξανασταθεί στα
πόδια του, χωρίς τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες του παρελθόντος, ηθικοποιώντας τη λειτουργία ενός τοµέα της δηµόσιας ζωής στον οποίο ξέρουµε πολύ καλά ότι υπήρχε φαυλότητα
στο παρελθόν, ότι υπήρχε πάρτι το οποίο είχε πολιτική ασυλία.
Τα έχουµε πει πάρα πολλές φορές αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ολοκληρώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Και πρέπει να αντιµετωπίζουµε και τους µείζονες παράγοντες
κινδύνου για την κοινωνική συνοχή, που είναι το γήρας, που είναι
η ασθένεια, που είναι η ανεργία, που είναι η φτωχοποίηση, που
είναι ο κοινωνικός αποκλεισµός, που είναι η αστεγία, που είναι η
τοξικοεξάρτηση. Αυτά, λοιπόν, είναι τα προτάγµατα µιας σοβαρής παρέµβασης αναδιοργάνωσης του κοινωνικού κράτους στη
χώρα µας.
Εµείς, και στη χώρα, αλλά και στην Ευρώπη, δίνουµε δείγµατα
γραφής, ενισχύουµε το στίγµα για το προς ποια κατεύθυνση πρέπει να οδηγηθούν τα πράγµατα. Βεβαίως, είµαστε προβληµατισµένοι, είµαστε ανήσυχοι, για τη δυσκολία της κοινωνίας, για τη
ζοφερή πραγµατικότητα των πολιτών. Είµαστε σε επαφή µε τους
αγώνες και τις αγωνίες τους και µε την καθηµερινότητά τους.
Επιτρέψτε µου, όµως, να πω ότι είµαστε και περήφανοι, γιατί
σε µία περίοδο που έχουµε συµβιβασµούς, που έχουµε επώδυνες επιλογές -που είναι παράγωγες ενός συµβιβασµού που κάναµε πριν από δύο χρόνια, το καλοκαίρι του 2015, και που
πιστεύουµε ότι θα τελειώσει και θα υπάρξει µία περίοδος κανονικότητας και κοινωνικής ορατότητας για την έξοδο από την
κρίση το επόµενο διάστηµα-, σε µια περίοδο της µεγάλης δυσκολίας, δίνουµε στίγµατα και αποτυπώµατα κοινωνικής µεροληψίας, υπέρ των αδύναµων, δραστικής αντιµετώπισης της
φτώχειας στη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τι θέλετε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πριν πάρω τον λόγο µε τη σειρά µου,
όπως το έχετε καθορίσει, θα ήθελα ενός λεπτού αντίδραση σε
κάτι που είπε ο κ. Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Παρακαλώ, αλλά για
ένα λεπτό για να µη χαλάσουµε τη σειρά, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Τα θέµατα της κοινωνικής πολιτικής
δεν αναζητούνται στα DNA των ανθρώπων ή των πολιτικών. Κι
αυτά που λέτε όλοι εσείς που είστε στα Υπουργεία κοινωνικής
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ευθύνης, οι πολίτες τα ακούνε µε µεγάλη δυσπιστία - µην σας πω
σας τα ακούνε βερεσέ- γιατί έχουν δυόµισι χρόνια πράξεις.
Αντί να σας πω πάρα πολλά γι’ αυτά που λέτε –κάποια θα σχολιάσω στην οµιλία µου-, θέλω τώρα στο ένα λεπτό που έχω να
σας διαβάσω µία φράση και να σας ζητήσω να αναγνωρίσετε
αυτόν που την είπε στην Αίθουσα αυτή: «Κυρίως, δεν θα µπορούσα να φανταστώ πώς οι πολιτικοί κι όχι οι τεχνοκράτες δεν
θα µπορούσαν να καταλάβουν ότι µετά από τα πέντε καταστροφικά χρόνια της σκληρής λιτότητας του µνηµονίου θα µπορούσε
να βρεθεί ένας Έλληνας Βουλευτής που να ψηφίσει την κατάργηση του ΕΚΑΣ». Το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός,
στις 5 Ιουνίου 2015. Το καταργήσατε µε νόµο, µε την ψήφο όλων
σας.
Κύριε Υπουργέ, λίγη σεµνότητα δεν βλάπτει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να πω µια πρόταση µόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Υπουργέ, δεν
πρόκειται να γίνει αυτός ο διάλογος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μιλάνε
πάντα οι Υπουργοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Όχι, δεν είναι έτσι, µε
συγχωρείτε.
Ο κύριος Υπουργός, παρά το ότι δεν ήταν δηλωθείς να διαχειριστεί το ζήτηµα, -εσείς, κυρία Φωτίου, θα είσαστε σήµερα η εκπρόσωπος της κυβερνητικής πολιτικής- πήρε τον λόγο για εννιά
λεπτά και µίλησε δεκαέξι. Φτάνει. Τι να κάνουµε;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να σας
απαντήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τι να µου πείτε;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είναι κάτι
που δεν γνωρίζετε. Ο κύριος Υπουργός έχει διατάξεις στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και γι’ αυτό µιλάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Τι σηµασία έχει αυτό;
Δεν ορίστηκε, κυρία Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μιλάνε
πάντα οι Υπουργοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Είχε την ανοχή του
Προεδρείου ο κύριος Υπουργός.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ο κ. Λοβέρδος έκανε παρέµβαση εκτός
διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Σας παρακαλώ, δεν
έχετε πάρει τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Μιλάνε,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Το Προεδρείο, από
σεβασµό και στο κυβερνητικό επιτελείο και στον κ. Ξανθό, του
έδωσε τον λόγο –και καλά έκανε- να µιλήσει. Υπερέβη τον χρόνο.
Δεν θα γίνει τώρα διάλογος µε τον κ. Λοβέρδο. Πώς θα γίνει δηλαδή;
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, είναι πρωτοφανές αυτό που ακούω. Είναι νοµοσχέδιο για
αυτά τα Υπουργεία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό
δεν δίνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Μαντά, µε αφήνετε να διαχειριστώ τη διαδικασία; Περιµένουν οι άλλοι συνάδελφοι. Δεν µπορεί να γίνει αυτό το πράγµα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν το είπε ο Πρωθυπουργός αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, σας παρακαλώ!
Κύριε Ξανθέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό κατά παραχώρηση
για να µην γίνει ο διάλογος µε αυτόν τον τρόπο.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε Λοβέρδο, όσο
αφορά την απάντηση στα περί κοινωνικής ευαισθησίας και DNA,
εγώ εννοούσα πολιτικού DNA και όχι ανθρώπινου DNA, προφανώς όχι ανθρώπινου γονιδιώµατος. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
Το ζήτηµα της κοινωνικής ευαισθησίας δεν είναι ζήτηµα προσωπικό του καθενός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Συµφωνούµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν είναι ζήτηµα
καλλιέργειας, δεν είναι ζήτηµα αλτρουισµού και ανθρωπισµού.
Είναι πολιτικό ζήτηµα. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να πω.
Και εγώ είπα για έργα. Δεν είπα λόγια. Είπα τι έχει γίνει σε κρίσιµους τοµείς κοινωνικού αποκλεισµού που αντιµετωπίστηκαν
στην πιο δύσκολη περίοδο της χώρας, στη περίοδο της καταστροφή που είχε επέλθει. Και είπα πώς αντιµετωπίστηκαν οι
ακραίες εκδηλώσεις της φτώχειας και ιδιαίτερα της υγειονοµικής
φτώχειας.
Και είπα, λοιπόν, ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είµαστε καλύτεροι άνθρωποι, κύριε Λοβέρδο. Είµαστε Αριστεροί και πιστεύουµε στην ισότητα των ανθρώπων. Αυτή είναι η διαφορά.
Και γι’ αυτό µπορούµε να υλοποιούµε τέτοιες πολιτικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας πω πώς θα συνεχιστεί η
διαδικασία. Θα µιλήσει ο κ. Βρούτσης, ακολουθεί ο κ. Λαγός και
µετά είναι ο κ. Λοβέρδος. Σας λέω από τώρα ότι δεν θα δοθεί ο
λόγος, τουλάχιστον από εµένα, όσο θα είµαι εδώ σε άλλον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, διότι δεν έχει µιλήσει κανένας συνάδελφος Βουλευτής και πρέπει να µιλήσουν και αυτοί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν
ένας τρίτος παρατηρητής, που δεν γνώριζε πώς είναι τα πράγµατα στη χώρα µας, παρακολουθούσε την οµιλία του προλαλήσαντα Υπουργού κ. Ξανθού και τον ρωτούσαµε τι είδε και τι
άκουσε, θα αισθανόταν ότι άκουσε έναν Βουλευτή της Αντιπολίτευσης, ο οποίος καταγράφει τις προθέσεις της Κυβέρνησης για
το πώς θα αντιµετωπίσει την οικονοµική κρίση, για τις καλές προθέσεις που έχει, για την ευαισθησία απέναντι στις κοινωνικές
οµάδες. Αυτή την εντύπωση δώσατε, κύριε Υπουργέ, µε την οµιλία σας.
Όµως, εάν λέγαµε στον συγκεκριµένο παρατηρητή ότι ο οµιλητής είναι Υπουργός της Κυβέρνησης, τότε αβίαστα θα έλεγε
ότι η Ελλάδα είναι µία χώρα που ευηµερεί, δεν υπάρχει κοινωνικός αποκλεισµός, δεν υπάρχουν ευάλωτες κοινωνικές οµάδες
και ότι όλα έχουν τακτοποιηθεί.
Δυστυχώς για εσάς και για τους Έλληνες, όµως, κυβερνάτε
δυόµισι ολόκληρα χρόνια. Το άλλοθι του ηθικού πλεονεκτήµατος
και των καλών προθέσεων έχει καταπέσει. Γιατί; Υπάρχει πλέον
η συγκεκριµένη αντιµετώπιση των πραγµάτων, η πολιτική πρακτική, τα αποτελέσµατα της πολιτικής σας, που σας στοιχειώνει
και στοιχειώνει και όλους τους Έλληνες.
Θέλω να πω ότι αποτελεί θράσος –και αναρωτιέµαι πού το βρίσκετε;- από το Βήµα της Βουλής να τοποθετείστε και να κουνάτε
το δάχτυλο προς την ελληνική κοινωνία προς τις ασθενείς κοινωνικές τάξεις, προς τα πολιτικά κόµµατα µε τον ίδιο τρόπο και
µε τον ίδιο εµπαιγµό και µε την ίδια κοροϊδία σαν να ήταν η
πρώτη µέρα που γίνατε Κυβέρνηση.
Έχετε δυόµισι χρόνια κυβερνητικού βίου, έχετε αποτύχει παταγωδώς σε όλα, έχετε κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό, έχετε κοροϊδέψει τους εργαζόµενους, έχετε κοροϊδέψει τους
συνταξιούχους, έχετε κοροϊδέψει τους αδύναµους. Ισοπεδώσατε
τα πάντα. Σε κάθε στόχο που θέτετε, περνάτε από κάτω. Φέρατε
δύο µνηµόνια στον ελληνικό λαό αχρείαστα και άδικα. Η Ελλάδα
θα είχε βγει από την κρίση. Θα είχε προχωρήσει στον ενάρετο
οικονοµικό κύκλο της ανάπτυξης. Και πληρώνει σήµερα το τίµηµα της ανικανότητας και του λαϊκισµού του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα
επίπεδα.
Οι συνταξιούχοι από τα 310 εκατοµµύρια που ήταν στο e-mail
Χαρδούβελη για το ασφαλιστικό έφτασαν τα 10 δισεκατοµµύρια
µε αποτέλεσµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είναι πρώτη
φορά ιστορικά καταγεγραµµένο σήµερα ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει ασφαλιστικό σύστηµα. Διαθέτει ένα ασφαλιστικό µόρφωµα
που συµπυκνώνει από τη µία πλευρά µια ταξική λογική που µε-
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τατράπηκε σε τοξικό δηλητήριο εξοντωτικών εισφορών για ό,τι
πιο δηµιουργικό υπάρχει στον τόπο µε αποτέλεσµα να αυτοϋπονοµεύει το σύστηµα, και από την άλλη µια λογική προνοιακού συστήµατος, µετατρέποντας πολύ σύντοµα το προϋπάρχον
ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας σε οριστικά συντρίµµια και
ερείπια.
Άρα, λοιπόν, αποτύχατε και σε αυτό.
Και είναι και προκλητικό να λέτε σήµερα και να κουνάτε το δάχτυλο για το χρέος προς τα κόµµατα της Aντιπολίτευσης όταν
εσείς, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν από δέκα ηµέρες, για να
σκιάσει τις αντιδράσεις των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κάτω από τα
σκληρά µέτρα του τέταρτου µνηµονίου, είπε το «περίφηµο» περί
γραβάτας και χρέους. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το
κόµµα εκείνο που συνεχώς κοροϊδεύει, λέει ψέµατα. Αλλά δυστυχώς για εσάς και ευτυχώς για τον ελληνικό λαό σας πήραν χαµπάρι, δεν σας πιστεύει πλέον κανένας.
Μπαίνω στο θέµα του νοµοσχεδίου που κατατέθηκε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Υπουργός τα δυόµισι χρόνια
στο Υπουργείο Εργασίας οφείλω σήµερα να αποκαταστήσω την
αλήθεια, την πραγµατικότητα και την τάξη σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα του κοινωνικού κράτους. Ήρθε η ώρα να κοιταχτούµε
στα µάτια. Το ελληνικό κράτος πραγµατικά δεν ήταν το τελειότερο σε επίπεδο κοινωνικών παροχών και κοινωνικών δοµών,
είχε ελλείµµατα, είχε παραλείψεις. Το µεγαλύτερο έλλειµµα του
κοινωνικού κράτους στη χώρα µας ήταν η απουσία του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Η χώρα µας διέθετε πόρους σε
σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά το ποσοστό
στο ΑΕΠ δυστυχώς, όµως, τα χρήµατα χυνόντουσαν στη θάλασσα, γιατί υπήρχαν αλληλοεπικαλύψεις, πελατειακά συστήµατα, λογικές λάθους κατεύθυνσης. Αυτό διορθώθηκε.
Απαντώ στους παραχαράκτες της ιστορίας, στους µικρόψυχους, γιατί είναι µικροψυχία αυτό που συντελείται σήµερα και
όλο το προηγούµενο διάστηµα να µην αναγνωρίζετε ότι το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, η µεγαλύτερη κοινωνική µεταρρύθµιση του ελληνικού κράτους έγινε από την προηγούµενη
κυβέρνηση και να το ΦΕΚ, το οποίο καταθέτω για να το διαβάσετε. Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα -το διαβάζω γιατί εµένα µου
αρέσει να αποδίδω σε όλους τη δικαιοσύνη- Υπουργός Εργασίας
Γιάννης Βρούτσης, Υφυπουργός Κεγκέρογλου, Υπουργός Εσωτερικών Ντόλιος, Οικονοµικών Χαρδούβελης - Σταϊκούρας. Αυτό
είναι το ΦΕΚ, που έβαλε πλέον για πρώτη φορά τα θεµέλια του
σύγχρονου κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Το καταθέτω για να το λάβει υπ’ όψιν της η
Κυβέρνηση.
(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)
Ερώτηση: Εκεί σταµάτησαν όλα; Όχι, βεβαίως ήθελε βελτίωση
και ήθελε και εκσυγχρονισµό όπως και σήµερα η σηµερινή δοµή
του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος θέλει βελτίωση, είµαστε
στα πρώτα βήµατα. Έγινε, όµως, µε τον πιο σύγχρονο τρόπο σε
όλη την Ευρώπη και αυτό ήταν το θετικό της δικής µας παρέµβασης µέσα στην αρνητική συγκυρία ότι ήµασταν οι τελευταίοι
γιατί εντάξαµε και την «ΕΡΓΑΝΗ» µε αποτέλεσµα να παρακολουθούµε το σύστηµα ηλεκτρονικά πιο προηγµένα και πιο αποτελεσµατικά από κάθε χώρα της Ευρώπης µετά από ένα διάστηµα.
Τα αποτελέσµατα του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος θα
πρέπει να επαναξιολογηθούν συνολικά. Και αυτό θα πρέπει να
γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Αυτό θα πρέπει και οφείλει
η κάθε Κυβέρνηση να κάνει στο µέλλον, έτσι ώστε σε αδυναµίες
και ελλείµµατα που υπάρχουν και θα εντοπίζονται, διότι δεν µπορεί να λυθεί ποτέ κάτι τέλεια καθώς τρέχει η κοινωνία και οι κοινωνικές ανάγκες, εµφανίζονται νέα κοινωνικά δεδοµένα, να
παρεµβαίνει κάθε φορά η διοίκηση, η κυβέρνηση και να µπαλώνει
τις αδυναµίες και να βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος.
Σήµερα πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι, ναι, καταφέραµε
αυτό, στο οποίο υστερούσαµε και υπάρχει ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα στην Ελλάδα. Φτιάχτηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση, σήµερα εξελίσσεται και θα εξελίσσεται και στο µέλλον.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΑ’ - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Για να δούµε, όµως, κυρία Φωτίου, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης σήµερα εδώ, την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο ζήτηµα του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Κρατάω εδώ, ως
Υπουργός την περίοδο εκείνη -κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, να τα κοιτάτε αυτά για να µην τα κάνετε ποτέ στο µέλλον
και να είναι το αντιπαράδειγµα για τις µελλοντικές γενιές των πολιτικών- και διαβάζω από left.gr: «Φιέστα ελεηµοσύνης µε Σαµαρά
και Βενιζέλο για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα της Ελλάδας
της φτώχειας».
(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)
Ήσασταν εναντίον του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.
«ΒΗΜΑ»: «Μνηµείο κοροϊδίας το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, λέει η αριστερά». Αυτοί είστε, υποκριτές.
(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)
Διαβάζω, επίσης, από το left.gr τα εξής: «Δηµήτρης Στρατούλης: Αφού εξαθλίωσαν τον λαό τώρα η Κυβέρνηση χαρίζει ψίχουλα φιλανθρωπίας». Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτός; Ο Στρατούλης
δεν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ υπεύθυνος τοµέα κοινωνικής πολιτικής;
Να ποια ήταν η θέση σας για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα.
Για αυτά έπρεπε να απολογηθείτε. Αλλά, δεν είµαστε ίδιοι,
έχουµε τελείως διαφορετική πολιτική συµπεριφορά, πολιτικό
ήθος, ανωτερότητα.
(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)
Και εµείς λέµε ότι, ναι, πρέπει να γίνουν και άλλες βελτιωτικές
παρεµβάσεις στο µέλλον, πρέπει να τις αναβαθµίσουµε, πρέπει
να τις κάνουµε καλύτερες.
Θέλω να κάνω και µία αναφορά γενικότερα για το κοινωνικό
κράτος στη χώρα µας, για να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα.
Εκτός από το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, το οποίο πραγµατικά αποτελεί τη µεγαλύτερη κοινωνική µεταρρύθµιση του ελληνικού κράτους, υπήρχαν άλλες δοµές, θεσµοί, αντηρίδες για το
κοινωνικό κράτος; Βεβαίως και υπήρχαν. Δεν γεννήθηκε σήµερα
-µε παρθενογένεση- ο ΣΥΡΙΖΑ και να έρθει να φτιάξει το κοινωνικό κράτος.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Για πείτε
µας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα σας πω, κυρία Φωτίου, µη βιάζεστε.
Ακούστε λοιπόν. Τα ΚΕΠ δεν ήταν µία δοµή που φτιάχτηκε από
προηγούµενη κυβέρνηση και η οποία ήταν στη σωστή κατεύθυνση, που υπηρετούσε γενικά και την εξυπηρέτηση των αδύνατων κοινωνικών οµάδων και των ευάλωτων οµάδων και
αντιµετώπιζε και τη γραφειοκρατία; Βεβαίως, τα ΚΕΠ. Έρχεστε
σήµερα να πείτε τι, ότι δεν υπήρχαν τα ΚΕΠ; Ή να µηδενίσετε το
παρελθόν;
Το ίδιο θα πω και για τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ παραδείγµατος χάριν.
Προϋπήρχαν από εσάς, αντηρίδα του κοινωνικού κράτους.
Ο κοινωνικός τουρισµός, ο οποίος προϋπήρχε, εγκαταλείφθηκε,
επανήλθε από την προηγούµενη κυβέρνηση Σαµαρά, µεγάλη τοµή
υπέρ των αδυνάτων, των ανέργων και των εργαζοµένων.
Τα ΚΕΠΑ, τα οποία τα κληρονόµησα και θυµάµαι ότι στην οµιλία µου για τα ΚΕΠΑ ως Υπουργός, στις προγραµµατικές δηλώσεις είχα απαντήσει σε ένα ερώτηµα για το αν θα συνεχίσουµε
τα ΚΕΠΑ, λέγοντας ότι είναι ένας θεσµός χρήσιµος, ωφέλιµος
για τους αναπήρους, για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, που
θέλει όµως βελτίωση. Και πράγµατι το βελτιώσαµε και το πήγαµε
ακόµα παραπέρα. Και εδώ µπαίνει ένα ερώτηµα. Θυµάστε την
κριτική που ασκούσατε για τις κοινωνικές οµάδες που περνούσαν
από τα ΚΕΠΑ, υποτίθεται αχρείαστα -και ήταν αχρείαστα- και έµπαιναν σε µία ταλαιπωρία; Αλλεπάλληλες ερωτήσεις γίνονταν
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η προηγούµενη κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
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έκανε το αυτονόητο: περάσαµε τις σαράντα έξι µόνιµες ασθένειες, για πρώτη φορά, οι οποίες δεν χρειάζονταν επανεξέταση
από τα ΚΕΠΑ. Χρειαζόταν η παρέµβαση για µερικές ακόµα, δίκαιες, αλλά δεν µπορούσε να γίνει την προηγούµενη περίοδο και
έπρεπε να το προχωρήσετε. Ρωτάω: Μετά τις σαράντα έξι µόνιµες ασθένειες προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ έστω µία µόνιµη ασθένεια
που να µη χρειάζεται επανάληψη διαδικασίας από τα ΚΕΠΑ; Ούτε
µία!
Προχωράω στο Α21, το περίφηµο, τα γνωστά οικογενειακά
επιδόµατα, που ήταν µία διαρθρωτική τοµή για το κοινωνικό κράτος, αυτή που έδωσε για πρώτη φορά µε τον πιο διαφανή τρόπο
επίδοµα και για το πρώτο και για το δεύτερο παιδί. Γιατί είστε µικρόψυχοι; Γιατί όταν ο Πρωθυπουργός έρχεται εδώ και λέει ότι
θα δώσει επίδοµα για πρώτη φορά στο πρώτο και το δεύτερο
παιδί δεν τον διορθώνετε να του πείτε ότι αυτό το βρήκατε
έτοιµο; Γιατί; Αυτό δεν είναι µικροψυχία; Δεν είναι υποκρισία του
ΣΥΡΙΖΑ;
Πείτε µου εσείς, στη βάση του κοινωνικού κράτους τι προσφέρατε; Στις ράγες του συγκεκριµένου κοινωνικού κράτους και στις
δοµές του ήρθατε και δώσατε αναµόρφωση πόρων! Ακόµη και
το υποκριτικό περί κάλυψης των ανασφάλιστων δεν είναι υποκρισία; Δεν είναι παραχάραξη της ιστορίας, όταν γνωρίζετε ότι από
την προηγούµενη κυβέρνηση, µε υπογραφή του Άδωνι Γεωργιάδη και του Μάκη Βορίδη δόθηκε η δυνατότητα για πρώτη
φορά στους ανασφάλιστους να πηγαίνουν στα νοσοκοµεία χωρίς
να πληρώνουν τίποτα;
Όσο παίζετε αυτό το κρυφτούλι της υποκρισίας να ξέρετε ότι
ο κόσµος το έχει καταλάβει, δικό σας κακό, αλλά σε κάθε περίπτωση προσέξτε µη βλάψετε άλλο τον ελληνικό λαό, γιατί όλα
αυτά τελικά θα τα βρείτε και εκλογικά µπροστά σας, αλλά θα τα
βρούµε και εµείς πολύ σύντοµα και θα τα διορθώσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Λαγός έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα πάλι εδώ, στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου,
για κάποια µέτρα που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, η Δηµοκρατική
Συµπαράταξη όπως λέγεται τώρα, γιατί αλλάζει τα ονόµατα για
να ξεχνιούνται αυτά που έχει κάνει στο παρελθόν. Προτείνει κάποια µέτρα, λέει, για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής, διαβίωσης
των Ελλήνων πολιτών. Το θέµα -στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου
και στη ζωή γενικότερα- είναι ότι αυτοί που προτείνουν µέτρα για
τη βελτίωση της ζωής των συµπολιτών µας είναι στην αντιπολίτευση. Όταν είναι στην αντιπολίτευση προτείνουν, όταν όµως
είναι κυβέρνηση για σαράντα πέντε χρόνια, είτε συγκυβερνούν
είτε κυβερνούν µόνοι τους, εκεί δεν τα σκέφτονται όλα αυτά και
εκεί παίρνουν άλλα µέτρα, τα οποία οδηγούν στην εξαθλίωση
του ελληνικού λαού. Είναι λοιπόν απορίας άξιον πώς αυτοί που
έφτασαν την Ελλάδα σε αυτό το σηµείο, πώς αυτοί που έφτασαν
τον Έλληνα σε αυτό το θλιβερό σηµείο στο οποίο είναι σήµερα
έρχονται τώρα να προτείνουν λύσεις για να βελτιώσουµε τη ζωή
των συµπολιτών µας.
Αλήθεια, τι κάνατε σαν κυβέρνηση; Σαν κυβέρνηση ξέρετε τι
κάνατε; Το µοναδικό που έγινε τότε ήταν να είναι εµπλεκόµενα
πολλά στελέχη σας και πάρα πολλοί Βουλευτές σας σε σκάνδαλα, σε εξοπλιστικά, σε µίζες, σε χίλια δύο πράγµατα, που τα
ξέρει όλος ο ελληνικός λαός.
Φτάσατε σε ένα σηµείο τώρα να αλλάζετε µέχρι και το όνοµά
σας, προκειµένου σιγά-σιγά να απεµπλακείτε από το ένοχο παρελθόν σας, που ξέρετε πολύ καλά ότι έχετε, και να κοροϊδέψετε
για άλλη µια φορά τους «ιθαγενείς» και να τους δώσετε καθρεφτάκια και χάντρες, γιατί έτσι βλέπετε τον Έλληνα πολίτη. Αλλάζουµε όνοµα, λέµε και µια νέα πρόταση νόµου για να δώσουµε
στον Έλληνα να παίρνει διακόσια πενήντα ευρώ τον µήνα και είµαστε µια χαρά.
Δεν είµαστε µια χαρά, δεν είµαστε καθόλου καλά. Έχετε εξαθλιώσει τους Έλληνες συµπολίτες µας εσείς, η Νέα Δηµοκρατία
που κυβερνήσατε σαράντα τρία χρόνια και τα ισοπεδώσατε όλα
και τώρα είναι και η διετία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από εκεί που θα
έσκιζε τα µνηµόνια, από εκεί που θα βάραγε τα νταούλια και οι
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διεθνείς τοκογλύφοι θα χόρευαν, δυστυχώς βλέπουµε ότι σας
έχουν σύρει από πίσω, όπως θέλουν αυτοί, και σας τραβάνε.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Θέλετε να δώσετε ψίχουλα στους Έλληνες συµπολίτες µας,
στους συµπατριώτες µας, ενώ ξεπουλήσατε τα πάντα. Εσείς που
ισοπεδώσατε και που πουλήσατε και που κάνατε την ελληνική
περιουσία να µην υπάρχει σε µια πλούσια χώρα µε ορυκτά, µε
πετρέλαια, που καταργήσατε τα πάντα, που ισοπεδώσατε τα
πάντα, που δώσατε τα πάντα, που δεν υπάρχει πρωτογενής τοµέας στην πατρίδα µας, έρχεστε και µιλάτε για το πώς θα γίνει ο
Έλληνας πολίτης να παίρνει εκατό ευρώ παραπάνω τον µήνα. Γι’
αυτά µιλάµε, για 3 και για 2,5 ευρώ που θέλετε να τους δώσετε.
Και έρχεστε σε µια λεκτική αντιπαράθεση µε τη νυν συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η οποία έλεγε ακριβώς τα ίδια όταν ήταν
στην αντιπολίτευση. Κατηγορούσε εσάς γιατί έχετε εξαθλιώσει
τους Έλληνες συµπατριώτες µας και σήµερα που είναι αυτοί
πάνω κάνουν ακριβώς τα ίδια που κάνατε εσείς. Όµως δεν λέτε
ότι όλα τα µνηµόνια τα ψηφίσατε παρέα. Όλοι µαζί τα ψηφίσατε
τα µνηµόνια, και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο.
Αλήθεια, για να µας πει το ΠΑΣΟΚ, Δηµοκρατική Συµπαράταξη
ή όπως αλλιώς λέγεται τώρα -ξέρετε, οι λωποδύτες αλλάζουν
ονόµατα, για να έχουν πολλά ονόµατα και να µην τους πιάνουν,
έτσι γίνεται-, όταν ξεπουλάγατε την ελληνική περιουσία για ενενήντα εννέα χρόνια τι κάνατε, τι ψηφίζατε; Την άνοιξη του 2010
όταν ο τότε Αρχηγός σας και Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έβγαινε στο Καστελόριζο και έλεγε ότι η Ελλάδα µπαίνει
σε καθεστώς µνηµονίων και πλήρους επιτήρησης, ισοπεδώνοντας όλους τους Έλληνες πολίτες, τι έκανε τότε το ΠΑΣΟΚ; Τι
έκαναν τα στελέχη και οι Βουλευτές σας, οι οποίοι ήταν και τότε
υποτακτικοί -και είναι υποτακτικοί- και οι οποίοι έρχονται σήµερα
να µας δείξουν ότι ενδιαφέρονται για τον Έλληνα πολίτη; Πού
ήταν οι Βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης;
Και αν στο κάτω-κάτω θέλετε να βοηθήσετε τους Έλληνες
συµπολίτες µας και το ελληνικό κράτος, µπορείτε πολύ εύκολα
να το κάνετε. Ξέρετε πώς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ; Με το να βρείτε τα
κλεµµένα που έχουν πάρει οι συναγωνιστές, οι σύντροφοί σας
τόσα χρόνια, αυτές οι υποθέσεις που έχετε καλύψει µε τα εξοπλιστικά, µε τον Τσοχατζόπουλο, µε τον Παπαντωνίου, µε το
άλλο σκάνδαλο Παπαντωνίου που κάποιοι θέλουν να το ξεχάσουν αλλά δεν ξεχνιέται, για το Χρηµατιστήριο µε τον Πρωθυπουργό Σηµίτη, που βάζατε όλους τους Έλληνες να τζογάρουν
στο Χρηµατιστήριο και εν συνεχεία τούς κλέψατε τα χρήµατα
µέσα σε µία νύκτα.
Να πού είναι τα σκάνδαλα και να πού είναι τα χρήµατα! Θα
µπορούσατε, λοιπόν, ευαίσθητοι κύριοι του ΠΑΣΟΚ, να βρείτε
αυτούς τους συντρόφους σας, να πάρετε τα κλεµµένα πίσω,
αυτά που έχετε κλέψει τόσα χρόνια από τον ελληνικό λαό και να
φωνάξετε και τον Θοδωρή τον Πάγκαλο, που ήταν εδώ πέρα και
µας έλεγε µε ύφος χιλίων καρδιναλίων και θρασύτατα ότι όλοι
µαζί τα φάγαµε.
Όχι, Πάγκαλε, δεν τα φάγαµε όλοι µαζί! Εσύ τα έφαγες µε
τους συντρόφους σου. Υπήρχε µεγάλο κοµµάτι και µεγάλο
τµήµα του ελληνικού λαού οι οποίοι είναι τίµιοι άνθρωποι, οι
οποίοι δουλεύουν, οι οποίοι πλήρωναν εισφορές και οι οποίοι δεν
ανέχονται να ζουν σε καθεστώς φτώχειας και επαιτείας λόγω των
κλεψιµαίικων των δικών σας. Γιατί εσείς τα φάγατε µαζί, όχι όλος
ο ελληνικός λαός.
Αλήθεια, πού είναι τα θαλασσοδάνεια, που χρωστάει το
ΠΑΣΟΚ στις τράπεζες; Είναι γύρω στα 200 εκατοµµύρια ευρώ.
Επαναλαµβάνω: πού είναι τα σκάνδαλα µε τα εξοπλιστικά, στα
οποία φυσικά δεν εµπλέκεται µόνο ο Τσοχατζόπουλος και ο Παπαντωνίου, αλλά εµπλέκονται και άλλοι; Εµπλέκεται και ο τότε
Πρωθυπουργός της χώρας, ο αρχιερέας της διαπλοκής, όπως
έλεγαν κάποιοι τότε, ο Σηµίτης. Μόνο που σήµερα δεν θέλει να
τον αγγίζει κανείς. Πού είναι, λοιπόν, όλα αυτά τα χρήµατα;
Βρείτε τα, λοιπόν, εσείς, µια και σας αρέσει να καταλογίζετε
και συλλογική ευθύνη, απ’ ό,τι βλέπουµε, τώρα τελευταία. Βρείτε
τα από τους συντρόφους σας. Είναι πολύ εύκολο. Βγάλτε τα
άλλα 110 - 120 εκατοµµύρια, που έχει δει ο έλεγχος που έχει γίνει
στα γραφεία σας, τα οποία κάπου έχουν καταχωνιαστεί, όπως
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είπε και ο συναγωνιστής µας προηγουµένως, ο Βαγγέλης Καρακώστας. Σε κάποιο συρτάρι έχουν εξαφανιστεί κάποιας εισαγγελίας, προφανώς.
Να τα δούµε όλα αυτά, να τα πάρετε και να τα δώσετε στον
ελληνικό λαό και έτσι θα έχετε προσφέρει πολύ µεγαλύτερο
έργο από τα ψίχουλα που θέλετε να τους δώσετε των 100 και
των 150 ευρώ. Ποιος σας είπε ότι ο ελληνικός λαός παρακαλάει
για να πάρει ψίχουλα; Ποιος σας είπε ότι ο Έλληνας, ο οποίος
έχει δουλέψει τόσα χρόνια, ο οποίος έχει κολλήσει ένσηµα, ο
οποίος συντηρούσε τα ταµεία της πατρίδας µας, δέχεται αυτή
τη στιγµή να µπει σε ένα καθεστώς που τα χρήµατά του θα πηγαίνουν για την άνετη διαβίωση των λαθροµεταναστών που
έχουν έρθει µε παράτυπο τρόπο στην πατρίδα µας; Ποιος σας
είπε ότι ο Έλληνας συνταξιούχος ή ο Έλληνας εργαζόµενος αποδέχεται να είναι αυτός ο οποίος θα ζήσει όλους αυτούς που εµφανίστηκαν από το Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν και δεν ξέρω
και εγώ από πού, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν και µπήκαν στην
πατρίδα µας; Ποιος σας είπε ότι είναι ωραίο και συµφωνεί ο ελληνικός λαός ο κάθε λαθροµετανάστης να έχει δωρεάν υγεία,
δωρεάν παιδεία, δωρεάν διαµονή στην πατρίδα µας, δωρεάν σίτιση και ο Έλληνας να προσπαθεί να βρει 50 ευρώ για να τα βγάλει πέρα;
Έρχεστε τώρα εσείς και τόλµησε µε θράσος προηγουµένως
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας να πει
ότι «εµείς είχαµε φέρει το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και άρα
είναι υπέρ µας». Ποιο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα; Δεν ντρέπεστε λίγο, όταν απευθύνεστε στον ελληνικό λαό και τους λέτε
ότι θα παίρνουν 250 και 300 ευρώ; Δεν ντρέπεστε;
Ρωτώ: Ποιος απ’ όλους εσάς µέσα σε αυτή την Αίθουσα θα
µπορούσε να ζήσει µε τα χρήµατα που εσείς θέλετε να δώσετε
και που αυτή τη στιγµή δίνετε στον Έλληνα πολίτη, είτε είναι
άνεργος, είτε είναι συνταξιούχος, είτε εργάζεται αυτή τη στιγµή
µε ηµιαπασχολήσεις που εσείς οι ίδιοι έχετε καθιερώσει να υπάρχουν; Ποιος σας έδωσε το δικαίωµα να κάνετε τον κάθε Έλληνα
να ψάχνει στα σκουπίδια να βρει τρόφιµα; Ποιος σας έδωσε το
δικαίωµα να κόβετε το ηλεκτρικό από τον κάθε Έλληνα πολίτη;
Ποιος σας έδωσε το δικαίωµα; Διότι, αν τα λέγατε αυτά πριν από
τις εκλογές, θα παίρνατε 0%. Όµως, κοροϊδεύετε τους Έλληνες.
Έχετε βρει ακόµη κορόιδα και τα κοροϊδεύετε.
Όµως, δεν µπορείτε όλους να τους εκµεταλλεύεστε εσαεί. Έρχεται η στιγµή που ο κόσµος καταλαβαίνει την πραγµατικότητα
και θα γυρίσει την πλάτη σε αυτό το σάπιο, διεφθαρµένο πολιτικό
σύστηµα που όλοι µαζί εκπροσωπείτε, όλα τα κόµµατα, από άκρα
Αριστερά έως άκρα Δεξιά, πλην των εθνικιστών της Χρυσής
Αυγής. Αυτό είναι το µεγάλο σας πρόβληµα.
Βλέπουµε τους θρασύτατους Βουλευτές και Υπουργούς του
ΣΥΡΙΖΑ, είδαµε έναν πριν από λίγο χρονικό διάστηµα ο οποίος
οργάνωνε πορείες έξω από το λιµάνι του Πειραιά, όταν ήταν ένας
απλός Βουλευτής της αντιπολίτευσης, για να µη δοθεί το λιµάνι,
για να µη ξεπουληθεί ο ελληνικός πλούτος και να µην ισοπεδώσουµε την πατρίδα µας. Οργάνωνε πορείες µε κάτι άλλους ταλαίπωρους εκεί, για να δείξουν ότι ενδιαφέρονται για το λιµάνι
του Πειραιά. Όταν ο ίδιος έγινε Υπουργός επί των ηµερών του,
µε δικές του υπογραφές, ξεπουλήθηκε το λιµάνι του Πειραιά.
Είστε τόσο θρασείς και τόσο αναιδείς, αλλά αυτό δεν έχει να
κάνει µε τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Έχει φυσικά να κάνει και µε
το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία, γιατί σαράντα τρία χρόνια
έτσι έµαθαν να λειτουργούν.
Πώς, αλήθεια, είναι η κατάσταση, όταν σύµφωνα µε έρευνες
τις οποίες βλέπουµε, υπάρχουν 2,5 µε 3 εκατοµµύρια Ελλήνων,
οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας; Και όταν λέµε ότι
κάτω από το όριο της φτώχειας ζουν 2,5 µε 3 εκατοµµύρια, αυτό
σηµαίνει ότι είναι πάρα πολλοί ακόµη οι οποίοι ζουν οριακά -και
δεν τους περιλαµβάνει η έρευνα αυτή- πάνω από το όριο της
φτώχειας. Δηλαδή, αν κάποιος παίρνει 610 ευρώ, σύµφωνα µε
την έρευνα, δεν είναι στο όριο της φτώχειας. Περνάει καλά.
Αυτή είναι η διαδικασία και έχετε µια µικρή µερίδα Ελλήνων
που τους έχετε βολέψει, κάποιους βολεµένους υποτακτικούς
σας, είτε σε δηµόσιες υπηρεσίες είτε µετακλητούς σας και τους
αυξάνετε συνεχώς, γιατί ξέρετε πολύ καλά, κύριοι του ΣΥΡΖΑ και
των ΑΝΕΛ, ότι θα είναι οι µοναδικοί σας ψηφοφόροι. Δεν έχετε
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άλλους ψηφοφόρους και γι’ αυτό δεν τολµάτε να πάτε πουθενά
στην επικράτεια. Όπου εµφανιστείτε υπάρχει αποδοκιµασία και
κυνηγητό από αγανακτισµένους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν
είναι ούτε φασίστες ούτε οι άνθρωποι έχουν κάτι προσωπικό
εναντίον σας. Έχουν, όµως, την εξαθλίωσή τους που προσπαθούν να τη βγάλουν από πάνω τους.
Έτσι, λοιπόν, φτάσαµε να ζούµε αυτές τις µέρες. Αν η ευαισθησία σας ήταν κατά το ελάχιστο για τους Έλληνες όπως είναι
για τους λαθροµετανάστες, ο Έλληνας θα µπορούσε να περνάει
µια χαρά.
Εσείς, όµως, κόπτεστε µόνο για να είστε τα καλά παιδιά των
διεθνών αγορών, των διεθνών τοκογλύφων που όλοι αυτοί θέλουν να σας εξουσιάζουν και εσείς θέλετε να δείξετε ποιος είναι
ο πιο υποτακτικός. Είναι η Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι δήθεν
πατριώτες των ΑΝΕΛ οι οποίοι ψηφίζουν για τζαµί, οι οποίοι ψηφίζουν για σύµφωνο συµβίωσης και οι οποίοι κάνουν ότι αντιστέκονται µόνο στην Κυβέρνηση, όταν ένα νοµοσχέδιο περνά και µε
τις ψήφους άλλων Βουλευτών. Τότε δήθεν αντιδρούν και δεν ψηφίζουν τα νοµοσχέδια τα οποία φέρνουν οι συγκυβερνώντες
τους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Η Χρυσή Αυγή θα συνεχίσει να αγωνίζεται και να µιλάει για τα
δίκαια του Έλληνα πολίτη. Επαναλαµβάνω για άλλη µια φορά,
για να γίνει σαφέστατο, ότι κανείς Έλληνας δεν παρακαλάει για
να του δώσετε χαρτζιλίκι. Ο κάθε Έλληνας ζητά και απαιτεί αυτά
τα οποία είναι δεδουλευµένα και τα δικαιούται. Τα δικαιούται από
εσάς που τους τα έχετε κλέψει και είναι θρασύτατο να έρχεστε
εσείς οι ίδιοι τώρα που είστε Αντιπολίτευση και να ζητάτε να δώσετε κάποια ψίχουλα. Το ίδιο θα κάνει αύριο µεθαύριο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε τόσα χρόνια που ήταν αντιπολίτευση.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, σε όλους εσάς, βρείτε τους κλέφτες -η
Χρυσή Αυγή τους έχει κατονοµάσει- βρείτε τα κλεµµένα λεφτά,
πάρτε τα από τους µεγαλοεργολάβους, πάρτε τα από τις τράπεζες που σας τα έδιναν σαράντα χρόνια και τα τρώγατε µαζί και
δώστε τα στον ελληνικό λαό. Μόνο τότε θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
Αλλά εσείς, φυσικά και δεν µπορείτε να το κάνετε, γιατί είστε συνένοχοι σε όλο αυτό το έγκληµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ο συνάδελφος κ. Λοβέρδος έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώ µε ορισµένες αναφορές σε λεχθέντα από τον κ. Τσίπρα. Θέµα των ηµερών επίκαιρο, σοβαρό και µεγάλο. Έλεγε γι’
αυτό: Διόδια. Δεν είναι ιδιοτέλεια, είναι πράξεις αντίστασης. Είναι
πράξεις αξιοπρέπειας να µην πληρώνουν οι πολίτες τα διόδια
στο κίνηµα «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», µέλος ο ίδιος και
Υπουργός του σήµερα. Πράξεις; Τριάντα οκτώ διόδια, τριάντα
οκτώ σταθµούς διοδίων έβαλαν στην Εγνατία Οδό.
Δεύτερο θέµα των ηµερών µεγάλο, πολύ µεγαλύτερο αυτό. Το
δηµόσιο χρέος και όσα έχουν πει ως αντιπολίτευση, ως Κυβέρνηση Τσίπρα - Βαρουφάκη, ως Κυβέρνηση Τσίπρα - Τσακαλώτου
και τώρα στις 22 Απριλίου στον κ. Χατζηνικολάου στον «ΑΝΤ1» ο
Πρωθυπουργός, όσα είπε µετά την ψηφοφορία για τα µέτρα στη
Βουλή προ λίγων ηµερών, που ήταν λόγια «λέοντος» και που αντικαταστάθηκαν, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, µε τις φράσεις που διαβάζουµε στις συνεντεύξεις Τσακαλώτου, περί
υποσχέσεων που θα αρκέσουν τις µέρες αυτές ειδικά στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου.
Πάµε τώρα στο θέµα της σηµερινής πρότασης νόµου που κατέθεσε η Δηµοκρατική Συµπαράταξη για το ΕΚΑΣ. Τι έλεγε ο
Πρωθυπουργός λίγες µέρες πριν γίνει, παραµονές των εκλογών
του Ιανουαρίου του 2015; Τώρα –έλεγε- µε τα περίφηµα e-mails
–εννοούσε του Γκίκα Χαρδούβελη- οι άλλοι –εµείς δηλαδή- θέλουν να σου κόψουν το ΕΚΑΣ, λαέ, και να το έχεις υπ’ όψιν σου.
Στις 13 Ιανουαρίου 2015. Και τι ακόµη έλεγε λίγους µήνες µετά,
αφότου έγινε Πρωθυπουργός; Αναστατώθηκαν οι συνάδελφοι
της Πλειοψηφίας όταν το είπα. Έλεγε: «Κυρίως, όµως, δεν µπορούσα να φανταστώ πώς οι πολιτικοί και όχι οι τεχνοκράτες δεν
θα µπορούσαν να κατανοήσουν ότι µετά από τα πέντε καταστροφικά χρόνια της σκληρής λιτότητας του µνηµονίου θα µπορούσε
να βρεθεί Έλληνας Βουλευτής που να ψηφίσει την κατάργηση
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του ΕΚΑΣ». Στις 5 Ιουνίου του 2015, κυρία Υπουργέ. Το επαναλαµβάνω: Είναι λόγια του Πρωθυπουργού, από του δικού του έρκους των οδόντων ξέφυγαν τα λόγια αυτά, για να θυµηθούµε και
τον Όµηρο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εδώ ως µέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας όσοι δεν έχουµε γλιστρήσει στον λαϊκισµό, ως
εκλεγµένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, έχουµε πολιτικό καθήκον να λέµε αλήθειες τώρα σε αυτά τα οδυνηρά χρόνια της
κρίσης και να ξεσκεπάζουµε τα ψέµατα και τις υποκρισίες.
Εδώ εµείς, λοιπόν, κάθε ηµέρα µε τις παρεµβάσεις µας και σήµερα που συζητούµε την πρόταση νόµου για το ΕΚΑΣ, που απορρίπτετε τελικά εσείς, οι φίλοι του λαού δήθεν, εδώ έχουµε
υποχρέωση να αποκαλύψουµε τον πολιτικό αµοραλισµό του
Πρωθυπουργού και των εκατόν πενήντα τριών υποστηρικτών του
στη Βουλή, που µε τα δύο τους χέρια ψήφισαν την κατάργηση
του ΕΚΑΣ.
Θύµατα του λαϊκισµού, έχει αποδείξει η ιστορία, είναι εκείνοι
οι πολίτες υπέρ των οποίων αναπτύσσεται η ρητορική του. Μας
το έχει διδάξει αυτό η πολιτική ιστορία. Η δηµαγωγία πλήττει κυρίως και πρωτίστως αυτούς που υποτίθεται πως προστατεύει.
Ο λαϊκισµός είναι προσβολή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Είναι η ύψιστη προσβολή. Και τον λαϊκισµό τον υπηρετείτε και
τον υπηρετήσατε, συνοδευθέντες από το κοινωνικό παρακράτος,
τους ανθρώπους δηλαδή του κοινωνικού χώρου, κυρίως καλλιτέχνες, που σήµερα µετανιώνουν για αυτά που έλεγαν βέβαια και
τα γυρίζουν, αλλά που τότε και µέχρι πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, σπίλωναν, έβριζαν, συκοφαντούσαν, δηλητηρίαζαν µε
µίσος τον ελληνικό λαό. Λαϊκισµός και κοινωνικό παρακράτος
µέχρι λίγους µήνες πριν.
Πάµε τώρα να δούµε ποια είναι η πρακτική της Κυβέρνησης
των εκατόν πενήντα τριών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα και των Υπουργών µε αρµοδιότητα τα θέµατα κοινωνικής ευθύνης. Δεν εξαιρείται κανείς τους. Δείγµατα όχι
κοινωνικής πολιτικής, αλλά χαρακτηριστικής κοινωνικής αναλγησίας.
Υποσχέθηκαν πως θα διατηρούσαν το ΕΚΑΣ και µας εµέµφοντο, γιατί το e-mail Χαρδούβελη είχε µια παράγραφο για την
οποία έλεγαν στον λαό ότι µιλά για κατάργηση, ενώ έλεγε για
εξορθολογισµό.
Ποιους εµέµφοντο; Και εδώ απευθύνοµαι και σε κόµµατα της
Αντιπολίτευσης που σήκωσαν το δάχτυλο σήµερα, ξεχνώντας
την πρόσφατη ιστορία του τόπου. Ποιον θεσµό ανέφερε ο Πρωθυπουργός πως ήθελε να υποστηρίξει και ψευδώς έλεγε πως
εµείς θέλαµε να καταργήσουµε; Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
τον θεσµό της κοινωνικής αλληλεγγύης, τον θεσµό της κοινωνικής πολιτικής, τον θεσµό της δηµιουργίας περισσοτέρων µεσαίων στρωµάτων, που θέσπισε το ΠΑΣΟΚ µε τον ν.2434/1996
του Σηµίτη, που έχετε µόνο ύβρεις να πείτε για αυτόν, άρθρο 20,
και που έφτασε να αφορά, όταν παραδώσαµε την κυβέρνηση στη
Νέα Δηµοκρατία το 2004, τετρακόσιες χιλιάδες ανθρώπους.
Πρόκειται για τετρακόσιες χιλιάδες ανθρώπους που τους δηµιούργησε πραγµατικές προϋποθέσεις ένταξής τους στη µεσαία
τάξη. Αυτό είναι το ΕΚΑΣ.
Η Νέα Δηµοκρατία δεν το κατήργησε. Ελάττωσε τους δικαιούχους κατά περίπου εβδοµήντα χιλιάδες, αλλά δεν το κατήργησε.
Και άντεξε, αγαπητοί κυρία και κύριοι των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, µέχρι το 2016 αυτός ο θεσµός. Τέσσερα χρόνια κρίσης
στη δική µας διαχείριση δεν διανοήθηκε κανείς Υπουργός µας
να το πειράξει.
Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης που
βρίσατε σήµερα, αντί να σεβαστείτε κόπους και προσπάθειες και
του καιρού της ακµής και του καιρού της οικονοµικής παρακµής
της χώρας. Λιγότερα λόγια, λιγότερες ύβρεις, περισσότερος σεβασµός στην αλήθεια, όχι σε εµάς!
Και πότε καταργήθηκε αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Με
τον ν.4387/2016 καταργήθηκε το ΕΚΑΣ –άρθρο 92– σταδιακά,
και το 2019, τέλος ολοσχερώς. Τέλος το ΕΚΑΣ!
Είναι αυτό δείγµα κοινωνικής πολιτικής φίλων του λαού ή
µήπως, συνοδευόµενο µαζί µε τα άλλα που έχετε κάνει, είναι οι
αποδείξεις της κοινωνικής αναλγησίας της σηµερινής πλειοψηφίας;
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Γιατί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούστε κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Ο νόµος Κατρούγκαλου έχει προσβληθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Επί µήνες το Υπουργείο Εργασίας των
φίλων του λαού, και συγκεκριµένα η Υπουργός που προΐσταται
του Υπουργείου σας, η κ. Φωτίου, δεν στέλνει τη γνώµη του
Υπουργείου στο Συµβούλιο της Επικρατείας, για να γίνει η δίκη.
Το δίκτυο των συνταξιούχων κατήγγειλε το Υπουργείο για
αυτή την παρελκυστική τακτική. Αυτοί είστε. Ανάλγητοι και σε
αυτό. Έχεις πολίτες που διαµαρτύρονται για έναν νόµο σου, γίνονται οι δίκες, το δικαστήριο θέλει να δικάσει και καταγράφει ο
εισηγητής της υποθέσεως ότι παρ’ ότι οχλήθηκε το Υπουργείο
δύο φορές, δεν έχει στείλει τις απόψεις του και η υπόθεση οδηγείται σε αναβολή. Αυτοί είστε.
Δεν χρειάζεται να κάνω πολλές άλλες αναφορές, παρά µόνο
λίγες και µε τίτλους. Είναι κοινωνική πολιτική, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές η µείωση των δικαιούχων των συντάξεων χηρείας;
Είναι κοινωνική πολιτική κατάργηση των οικογενειακών επιδοµάτων συζύγου στις κύριες συντάξεις και η πλήρης κατάργησή της
στις επικουρικές; Είναι κοινωνική πολιτική η µείωση των συντάξεων αναπηρίας; Είναι κοινωνική πολιτική η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς; Είναι κοινωνική πολιτική η µείωση του
εφάπαξ; Είναι κοινωνική πολιτική ο διπλασιασµός και τριπλασιασµός σε ορισµένες περιπτώσεις των εισφορών των ελευθέρων
επαγγελµατιών; Δεν είναι. Είναι αποδείξεις κοινωνικής αναλγησίας.
Εµείς που ασκούµε σήµερα αυτή την κριτική, την ασκούµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γιατί έχουµε πολιτικές παρακαταθήκες σε σχέση µε το ΕΚΑΣ, διότι και το καθιερώσαµε και το
διανείµαµε σε τετρακόσιες χιλιάδες ανθρώπους και το κρατήσαµε στα δύσκολα χρόνια της κρίσης.
Όµως και για όλα τα υπόλοιπα θέµατα, που αφορούν την υγεία
και την κοινωνική ασφάλιση, έχουµε τις περγαµηνές των κυβερνήσεών µας και έχουµε και τα µέσα απόδειξης πια στα χρόνια
της κρίσης ότι αντέξαµε στις πιέσεις, διαπραγµατευτήκαµε και
κρατήσαµε ό,τι εσείς σήµερα έχετε συντρίψει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνω. Μια φράση, η τελευταία
µου. Σε αυτόν τον τόπο µεταπολιτευτικά ό,τι αφορά το κοινωνικό
κράτος έχει µια σφραγίδα: ΠΑΣΟΚ. Και στα χρόνια της κρίσης,
της ύφεσης, ό,τι αφορά κατάκτηση που κρατήθηκε έχει τον τίτλο:
«Κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου», «Κυβέρνηση Σαµαρά – Βενιζέλου». Αυτά είναι τα πεπραγµένα µας.
Για να δούµε τώρα τι καταγράφεται ως δικό σας πεπραγµένο
τα δυόµισι χρόνια και τι τον επόµενο καιρό, γιατί µε αυτά –µην
έχετε καµµία αµφιβολία– θα κάνει ο ελληνικός λαός τις συγκρίσεις του. Είστε χαµένοι από χέρι, όχι γιατί είστε αριστεροί, δεξιοί
ή οτιδήποτε άλλο –είστε που είστε και τα δύο στην Κυβέρνηση
σας– αλλά γιατί είστε ψεύτες, δηµαγωγοί και τα πεπραγµένα σας
σε επίπεδο νόµων και εφαρµογών είναι ό,τι το χειρότερο για την
κοινωνική πολιτική και για τους ανθρώπους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Μάλιστα. Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Η συνάδελφος κ. Μερόπη Τζούφη από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον
λόγο για επτά λεπτά.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε εισαγωγικά να κάνω µια προσπάθεια
να συνεχίσω µετά από αυτό το κρεσέντο διαρκούς λεκτικής βίας
–θα µου επιτρέψετε να πω– από τους αµοραλιστές επιλήσµονες
της αλήθειας και της ιστορίας, που διακυβέρνησαν και εξουσιαστικά και µε θρασύτητα διεκδικούν την επάνοδό τους, λέγοντας
ότι ο λαός έχει ξεχάσει και «πάλι µε χρόνια µε καιρούς πάλι δικά
µας θά ’ναι».
Μπαίνω, όµως, στο καθαυτό κοµµάτι της οµιλίας µου, λέγοντας το τι θέλησε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Εδώ, να θυµίσουµε κάτω από ποιες
συνθήκες ανέλαβε τη διακυβέρνηση, όταν αυτοί που τα έκαναν
όλα καλά είχαν κατεδαφίσει το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν κατά
25%, είχαν εκτοξεύσει την ανεργία από το 7% στο 27%, είχαν
κάνει έντεκα φορές διαρκείς µειώσεις των συντάξεων και είχαν
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εκτοξεύσει τη φτώχεια και την παιδική φτώχεια.
Είχαµε, λοιπόν, ως στόχευση δύο κατευθύνσεις: Από τη µια,
την άµεση ανακούφιση ενός µεγάλου µέρους της κοινωνίας από
τις συνέπειες και της πολιτικής των προηγούµενων χρόνων στη
διαδικασία της ανάπτυξης, αλλά κυρίως των χρόνων των σκληρών µνηµονιακών πολιτικών της λιτότητας. Από την άλλη µεριά,
είχαµε ως καθήκον και τη σταδιακή αλλαγή και µεταρρύθµιση
µιας σειράς κρατικών δοµών και πολιτικών που είχαν δηµιουργηθεί όλα τα τελευταία χρόνια στη χώρα.
Έτσι λοιπόν, έγινε µια προσπάθεια να περάσουν εκείνα τα νοµοσχέδια και να γίνουν εκείνες οι ρυθµίσεις, οι οποίες θα µπορέσουν να δώσουν και ανακούφιση στους ανθρώπους, που
κυρίως πλήττονταν και από την ανεργία και από τις µνηµονιακές
πολιτικές. Και αυτό έγινε σχεδιάζοντας πολιτικές για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως ήταν τα παιδιά, οι ΑΜΕΑ, οι Ροµά
που είχαν σαν στόχο σε πρώτη φάση να τους υποστηρίξουν εισοδηµατικά στην καθηµερινή τους διαβίωση και να τους δώσουν
µία δυνατότητα στοιχειώδους πρόσβασης σε υπηρεσίες και
αγαθά.
Ας δούµε πώς µπορούν να συνοψισθούν αυτές οι βασικές παρεµβάσεις. Θέλω απλώς να τις υπενθυµίσω:
Τα άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Να θυµίσω εδώ ότι πολλοί σε αυτή την Αίθουσα µιλούσαν
για µονοµερείς ενέργειες. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα, που ξεκίνησε την άνοιξη του 2015 µέχρι τον Δεκέµβριο του 2016, που
κατάφερε να δώσει ένα µικρό, αλλά σταθερό χρηµατικό επίδοµα
σε οικογένειες, ένα επίδοµα ενοικίου, δωρεάν ρεύµα και νερό
στα νοικοκυριά.
Το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, που είναι και το θέµα της
σηµερινής συζήτησης, καταφέραµε καθολικά να το εφαρµόσουµε από τον Ιανουάριο του 2017 σε όλους τους δήµους, να
αφορά όλες τις ευάλωτες κοινωνικές. Ήδη υπάρχουν, όπως ειπώθηκε, πεντακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες ωφεληµένοι. Ταυτόχρονα όµως, αυτοί οι δικαιούχοι µπορούν να αποκτούν
πρόσβαση και διασύνδεση σε συµπληρωµατικές παροχές και
υπηρεσίες όπως δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, συµµετοχή στις κοινωνικές δοµές φτώχειας, συµµετοχή στο πρόγραµµα του ΤΕΒΑ, επιδότηση των παιδιών σε βρεφονηπιακούς
σταθµούς και σχολικά γεύµατα, κοινωνικό τιµολόγιο για τη ΔΕΗ
και το νερό. Το πιο σηµαντικό, διότι εκεί κρίνεται η υλοποίηση
του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, το 10% των ωφελούµενων ανέργων δικαιούχων να µπουν στην αγορά εργασίας µε πιλοτικά προγράµµατα απασχόλησης που είχε καταρτίσει ή
σχεδιάσει το Υπουργείο.
Σχεδιάσαµε τα σχολικά γεύµατα. Σήµερα, στη Μεγάλη Βρετανία γίνεται µια πολύ µεγάλη συζήτηση, ακριβώς διότι η υποψήφια
Πρωθυπουργός κ. Μέι σκοπεύει να τα καταργήσει. Και το λέω
αυτό, διότι έγινε πολύ µεγάλη κριτική στην προσπάθεια τα προγράµµατα αυτά, που κατευθύνονται στην αντιµετώπιση του υποσιτισµού αλλά κυρίως στην κατεύθυνση να αλλάξουν το µοντέλο
σχολικής διατροφής, λοιδορήθηκαν πάρα πολύ. Μάλιστα, το
συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι ένα πρόγραµµα για το οποίο είµαστε υπερήφανοι και το οποίο σκοπεύουµε να συνεχίσουµε.
Αναφορικά µε τα κέντρα κοινότητας ειπώθηκε εδώ ότι θα υποστηριχθούν. Ελπίζουµε πράγµατι ότι αυτό θα γίνει ώστε να είναι
οι τοπικές µονάδες επαφής και ενηµέρωσης των πολιτών για τις
πολιτικές κοινωνικής προστασίας. Μάλιστα, νοµοθετήσαµε ανθρώπους που θα µπορούν να βρίσκονται εκεί µε κριτήρια ΑΣΕΠ.
Κάνουµε προσπάθεια να µαζέψουµε τα οικογενειακά επιδόµατα σε έναν φορέα, στον ΟΓΑ. Έγινε µια πολύ µεγάλη διαβούλευση εκεί, ώστε να µπορούν να χορηγούνται και τα αναπηρικά
επιδόµατα.
Εξασφαλίστηκε η δωρεάν µετακίνηση των ανέργων στα µέσα
µαζικής µεταφοράς. Ειπώθηκαν τα µέτρα για τη φροντίδα των
αστέγων. Διαµορφώθηκε ειδική γραµµατεία για την κοινωνική ένταξη των Ροµά. Καταργήθηκε το παράβολο του ΚΕΠΑ για τους
ανασφάλιστους και γίνεται µια πολύ µεγάλη προσπάθεια να
υπάρξουν σοβαρές δοµές για την αντιµετώπιση των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων. Επιπλέον, υπήρξαν θεσµικές αλλαγές,
που έχουν δροµολογηθεί. Διότι εδώ ακούσαµε πολλά για τους
ανθρώπους µε αναπηρία. Να πω ότι υπάρχει νοµοσχέδιο µε
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στόχο να αναµορφωθεί το θεσµικό πλαίσιο για την αναπηρία,
όπου θα εµπεριέχει τη Διεθνή Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών και
το Πρωτόκολλο για τα Δικαιώµατα των Ανθρώπων µε Αναπηρία.
Ενώ γίνεται µεγάλη προσπάθεια να υπάρξει µια συνολική αλλαγή
στον τρόπο πιστοποίησης της αναπηρίας µέσω των κέντρων πιστοποίησης, ώστε πράγµατι να µειωθεί η ταλαιπωρία και οι αδιαφανείς διαδικασίες που ακολουθούνταν.
Είναι έτοιµο το νοµοσχέδιο για την υιοθεσία και την αναδοχή,
ώστε να αλλάξει και να έχουµε θέµα αποασυλοποίησης και αποϊδρυµατοποίησης παιδιών και βρεφών που βρίσκονται σε ιδρύµατα και σε κέντρα παιδικής προστασίας, ώστε να υπάρξουν
κοινοί κανόνες και διαδικασίες που να αλλάξουν το πλαίσιο σε
αυτή την πολύ ευάλωτη και ευαίσθητη οµάδα.
Θα πω εδώ, διότι δεν προλαβαίνω, έχω ολοκληρώσει σχεδόν
την οµιλία µου, ότι ακόµη κι εκεί που κληθήκαµε να πάρουµε
πολύ δύσκολα µέτρα φροντίσαµε να υπάρχουν στην κατεύθυνση
της κοινωνικής προστασίας σηµαντικά αντίµετρα, όπως η αύξηση οικογενειακών επιδοµάτων για το πρώτο και δεύτερο παιδί,
η επιδότηση του ενοικίου, η ένταξη του 1/3 των βρεφών έως τεσσάρων ετών σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, όπως επίσης και η
επέκταση των σχολικών γευµάτων µε στόχο να καλυφθεί το 50%
των µαθητών που βρίσκονται στα δηµοτικά και στα γυµνάσια.
Εποµένως από αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια να πω τι προσπαθήσαµε να κάνουµε. Φαίνεται νοµίζω, ενώ προκύπτει -µε πολλές δυσκολίες- µε την επιµονή της Κυβέρνησης σε µέτρα
στήριξης των ευάλωτων οµάδων και σε προγράµµατα που σχεδιάστηκαν ή υλοποιούνται ήδη µε δεδοµένη την αποτύπωση και
τη στήριξή µας σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο της κοινωνικής
προστασίας.
Εποµένως, παρά το δυσµενές πολιτικό και δηµοσιονοµικό περιβάλλον και τις προηγηθείσες καταστροφικές εφαρµοζόµενες
πολιτικές, που οδήγησαν στη συνολική κατακρήµνιση των υποδοµών του κοινωνικού κράτους µέσω υποβάθµισης, συρρίκνωσης, υποχρηµατοδότησης, κατασπατάλησης του δηµόσιου και
ευρωπαϊκού χρήµατος, δεν ακούσαµε τίποτα γι’ αυτό σαν αυτοκριτική από αυτούς που προηγήθηκαν εδώ στο Βήµα.
Καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια προς όφελος όλων
αυτών των ανθρώπων που τις έχουν ανάγκη. Επιπρόσθετα, συνεχίζουµε ακόµη να εντάσσουµε, όπως είπα και πριν, όσες περισσότερες δράσεις µπορούµε µε την προοπτική µόνιµων
κρατικών παρεµβάσεων και ενίσχυσης των δηµόσιων φορέων
που παρέχουν κοινωνική φροντίδα και προστασία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούµε τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ να κάνουν ησυχία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Μαντά, συµβαίνουν κι αυτά. Δεν πειράζει.
Κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν έρθω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, που έχει θέσει η Δηµοκρατική
Συµπαράταξη µε την πρόταση νόµου που καταθέσαµε, θέλω
απευθυνόµενος σε εσάς εκ µέρους του Προεδρείου της Βουλής
να θέσω ένα θέµα δηµοκρατική τάξης στην Ολοµέλεια, που το
θέσαµε νωρίτερα στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Καθώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προς µεγάλη µας έκπληξη, φαντάζοµαι και δικιά σας, εκτός κι έχετε συνηθίσει πια,
µάθαµε ότι το «µνηµόνιο plus» του τέταρτου µνηµονίου θα έρθει
αύριο εδώ στη Βουλή µε τροπολογία, λέει, σε µια κύρωση σύµβασης, η οποία ήταν προγραµµατισµένη να συζητηθεί την άλλη
βδοµάδα. Και θα έρθει αύριο στην Ολοµέλεια της Βουλής µε νοµοθετικό έργο η σύµβαση και θα µπει το τέταρτο «µνηµόνιο
plus», για να γίνουµε ρεζίλι σε όλες τις χώρες που αφορά αυτή
η σύµβαση.
Και θέλω, πέρα από την καταγγελία, να θυµίσω στην Ολοµέλεια ότι έχει µαλλιάσει η γλώσσα µου να καλώ την Κυβέρνηση
µε βάση την ερώτηση που καταθέσαµε µαζί µε τον κ. Κεγκέρογλου ρωτώντας την Κυβέρνηση ποια είναι τα εκατόν σαράντα
προαπαιτούµενα και δεν µας τα λέει και δεν απαντάει στη Βουλή.
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Να καταγγείλω πως αυτά τα προαπαιτούµενα, τα οποία δεν γνωρίζει η Βουλή, µπορεί να τα γνωρίζει η Πολιτική Γραµµατεία του
ΣΥΡΙΖΑ και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που τους ενηµερώνει ο κ.
Τσακαλώτος, είναι αυτά που υποχρεώνουν την Κυβέρνηση άρονάρον να πάρει αυτή τη νοµοθετική πρωτοβουλία, γιατί θα συνεδριάσει αύριο το Euro-working Group κι έχουµε το Eurogroup
της άλλης εβδοµάδας στις 15 του µήνα.
Η έκκλησή µας προς την Κυβέρνηση είναι τουλάχιστον αυτά
τα προαπαιτούµενα, που αφορούν τον περιορισµό των συντάξεων, κάποια ζητήµατα εργασιακών σχέσεων και άλλα που δεν
ξέρουµε ακόµα, να έρθουν τουλάχιστον µε την κανονική νοµοθετική διαδικασία, ώστε να έχει δικαίωµα κάθε Βουλευτής να
πάρει τον λόγο και να τοποθετηθεί στην Ολοµέλεια υπεύθυνα.
Και δεν εννοώ µόνο τους «πρόθυµους», αυτούς που έτσι κι αλλιώς ψηφίζουν ό,τι φέρνει η Κυβέρνηση εδώ.
Αυτή ήταν η παρατήρησή µου για το θέµα που προέκυψε,
κύριε Πρόεδρε, µόλις προ ολίγου στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Έρχοµαι τώρα στην πρωτοβουλία µας.
Νοµιµοποιούµαστε ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη, γιατί
έχουµε αποδείξει την ευαισθησία µας, να φέρουµε εδώ αυτή την
πρόταση νόµου, που έχει το στοιχείο της διεύρυνσης και της
συµπλήρωσης του προγράµµατος κοινωνικής αλληλεγγύης.
Νοµιµοποιούµαστε διότι εµείς είµαστε που το εφαρµόσαµε πιλοτικά. Τα είπε η εισηγήτριά µας, καθώς και η κ. Γεννηµατά και
ο κ. Λοβέρδος.
Νοµιµοποιούµαστε, µιας και έχουµε αντισταθεί στην περικοπή
των κοινωνικών επιδοµάτων όλη αυτή την περίοδο του τρίτου και
τέταρτου µνηµονίου των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, να έχουµε προτάσεις
για την προστασία των αδύναµων.
Και νοµιµοποιούµαστε και για έναν λόγο παραπάνω, γιατί για
εµάς η πολιτική της κοινωνικής αλληλεγγύης δεν συνδέεται µε
τη φτωχοποίηση της µεσαίας τάξης, που γίνεται συστηµατικά
από την πολιτική των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αλλά είναι συστατικό µιας
προοδευτικής πολιτικής, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη, τη δηµιουργία πλούτου, ο οποίος στηρίζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τις παραγωγικές δυνάµεις της χώρας, κορµός των
οποίων είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και η µεσαία τάξη.
Και θα περίσσευε να κάνω µια ιστορική αναδροµή, αλλά η παρευρισκόµενη εδώ κ. Φωτίου µάς έχει συνηθίσει σε άλλες τις τοποθετήσεις να µιλάει για τα βιβλιάρια της Φρειδερίκης που
παρέλαβε. Να θυµίσω, λοιπόν, στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ
ότι ήταν η πολιτική του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 1980 που κατήργησε τα βιβλιάρια της Φρειδερίκης και τη φιλόπτωχη πολιτική
αυτών των «µεγαλόκαρδων» ηγετών και δηµιούργησε θεσµούς
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
Ας σκεφτούµε µόνο ότι το 1982 η µισή Ελλάδα ήταν ανασφάλιστη και το ΠΑΣΟΚ επέκτεινε την κοινωνική ασφάλιση σε όλη
την Ελλάδα, ότι δεν υπήρχαν θεσµοί προστασίας ούτε των υπερήλικων –τους δηµιουργήσαµε εµείς µε τα ΚΑΠΗ- ούτε η βρεφονηπιακή φροντίδα, για την οποία επίσης δηµιουργήθηκε µια
σειρά από θεσµούς, όπως η προστασία επίσης µιας σειράς
άλλων ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, που έγινε µε την κατ’ οίκον
φροντίδα και ούτω καθεξής.
Ακόµα, όµως, και την περίοδο του εκσυγχρονισµού της χώρας,
τότε που η χώρα έπιασε τους µεγάλους στόχους και εντάχθηκε
µε το σπαθί της στην ΟΝΕ, το ΠΑΣΟΚ συνέχισε την κοινωνική πολιτική. Χαρακτηριστικό είναι το ΕΚΑΣ που εσείς καταργήσατε και
το οποίο προστατέψαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, ακόµα και την περίοδο της κρίσης, όταν αναγκαστήκαµε δηλαδή να διαχειριστούµε το διπλάσιο χρέος και το
έλλειµµα των 35 δισεκατοµµυρίων σε ετήσια βάση που µας κληροδότησε η προηγούµενη κυβέρνηση η κυβέρνηση του Κώστα
Καραµανλή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Άρα και στις τρεις περιόδους, στην πρώιµη περίοδο των µεγάλων αλλαγών και ανατροπών τη δεκαετία του 1980, στην περίοδο
του εκσυγχρονισµού της χώρας τη δεκαετία του 1990 και στην
περίοδο της κρίσης, εµείς δείξαµε δείγµα γραφής σε ό,τι αφορά
την κοινωνική προστασία.
Και δεν θα δεχθούµε από τα διάφορα φασιστοειδή και όσους
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άλλους χρησιµοποιούν την ίδια φρασεολογία και δίνουν πάτηµα
στα φασιστοειδή, τη λογική ότι εµείς, που καταστρέψαµε τον
τόπο, δεν δικαιούµαστε διά να οµιλούµε. Η ιστορία έχει καταγραφεί και δεν πρόκειται να ξαναγραφτεί, όσο και αν προσπαθούν
ορισµένοι να σπιλώσουν µια µεγάλη προοδευτική παράταξη, που
έκανε αυτές τις µεγάλες αλλαγές στη χώρα και να κάνουν πολιτικές καριέρες διχάζοντας τον λαό µε µίσος και δηλητήριο.
Κατά συνέπεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να κλείσω
µέσα στον χρόνο που µου διατίθεται, οι προτάσεις που καταθέσαµε αναλυτικά για την ενίσχυση του πλαισίου της κοινωνικής
πολιτικής, µε την προστασία της πρώτης κατοικίας, µε τον ακατάσχετο λογαριασµό των 1.500 ευρώ, µε τη στελέχωση των ΚΕΠ
για να υποστηρίξουν τα προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής, µε
την επαναφορά των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, µε την εξαίρεση από την εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης των επιδοµάτων αναπηρίας, µε
τη µείωση του ΦΠΑ στους φορείς που απασχολούν δηµιουργικά
άτοµα µε αναπηρίες είναι συγκεκριµένες προτάσεις και αποτελούν µία πρόκληση προς την Κυβέρνηση και την κυβερνητική
πλειοψηφία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουτσούκο, Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας, για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν πολλά και διάφορα
σήµερα για το µονοπώλιο κοινωνικής ευαισθησίας από την Αριστερά, για το κοινωνικό κράτος για πρώτη φορά εκεί που µέχρι
πρότινος δεν υπήρχε τίποτα, υποτίθεται, παρά µόνο σκοτάδι και
δηλώσεις συµπόνοιας, για την πίστη στην ισότητα των ανθρώπων
που τελικά µάλλον έγινε πρακτική καθολικής ισοπέδωσης προς
τα κάτω και από εκεί προκύπτει η ισότητα.
Ακόµα και για τον Τόµας Μαν άκουσα, ο οποίος, λέει, είχε γράψει ένα βιβλίο λίγο πριν να έλθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Βέβαια,
το «Μαγικό Βουνό» γράφτηκε το 1924, αρκετά πριν έλθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και είµαι σίγουρος όχι µε τον ΣΥΡΙΖΑ κατά
νου!
Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι ήλθε η ώρα να πούµε και κάποιες αλήθειες που αντικατοπτρίζουν την πραγµατικότητα. Δεν
είµαι βέβαια υπέρµαχος της θεωρίας πως αν τα γεγονότα είναι
διαφορετικά από την πραγµατικότητα, τόσο το χειρότερο για την
πραγµατικότητα.
Μετά από δυόµισι χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από την
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, γεγονός είναι ότι η φτώχεια έχει διευρυνθεί και η περίφηµη ισότητα, για την οποία έκανε λόγο ο κ.
Ξανθός, τείνει να προσλάβει χαρακτηριστικά ισότητας στη φτώχεια πια και καθολικής ισοπέδωσης προς τα κάτω. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα, απόρροια των συνολικών πολιτικών και όχι µόνο
των στοχευµένων πολιτικών που έχουν να κάνουν µε το κοινωνικό
κράτος.
Είναι άραγε όλοι οι υπόλοιποι πολέµιοι του κοινωνικού κράτους; Ας δούµε τι έχει γίνει µέχρι τώρα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, όταν η κρίση προσέδωσε µία πολύ δραµατική πλέον
διάσταση στην ανάγκη επιτέλους εκπόνησης ενός οργανωµένου
σχεδίου για το κοινωνικό κράτος.
Θα µου επιτρέψετε να διαβάσω κάποια αποσπάσµατα από το
βιβλίο του καθηγητή Αµίτση, µε τίτλο «Εµβληµατικές πρωτοβουλίες διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής στην εποχή των µνηµονίων», για να θυµηθούµε κάποια πράγµατα που έγιναν, τα
οποία δεν εξαγγέλθηκαν αλλά έγιναν.
Τον Ιανουάριο του 2013 ξεκίνησε στο Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης -και Πρόνοιας τότε- µια διαδικασία σχεδιασµού εκπόνησης ενός νέου µοντέλου ενεργητικών πολιτικών
ένταξης. Θυµίζω ότι οι ενεργητικές πολιτικές κοινωνικής ένταξης
σε αντιδιαστολή µε τις παθητικές πολιτικές, που είναι οι κατ’ εξοχήν επιδοµατικές πολιτικές, έχουν να κάνουν µε εισοδηµατική
στήριξη των δικαιούχων, που είναι άτοµα που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, αλλά και σε δεύτερη και τρίτη φάση
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ένταξης αυτών στην αγορά απασχόλησης και δηµιουργίας δυνατοτήτων πρόσβασης αυτών σε υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής
και κοινωνικής πρόνοιας.
Εποµένως εδώ και το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα προϋποθέτει εκτός από την πρώτη φάση, αυτή της εισοδηµατικής ενίσχυσης και τη δεύτερη φάση, που είναι η ουσιαστική κοινωνική
ένταξη των δικαιούχων στην αγορά απασχόλησης.
Ξέρετε ότι µερικές φορές έχει περισσότερη σηµασία και περισσότερη ωφελιµότητα να µη δώσεις σε αυτόν που πεινάει απλά
ένα ψάρι αλλά να τον µάθεις να ψαρεύει, έτσι ώστε να έχει και
επιλογή του ψαριού που θα του προσφερθεί αλλά και δυνατότητα πλέον να ορίζει ο ίδιος -σε έναν ικανοποιητικό βαθµό, νοµίζω- τη µοίρα του και την αντιµετώπιση της πείνας του.
Έτσι, λοιπόν, όπως είπα, τον Ιανουάριο του 2013, ξεκίνησε
αυτή η πρωτοβουλία από το Υπουργείο Απασχόλησης, στο οποίο
τότε διατελούσα αρµόδιος Υφυπουργός για την πρόνοια και την
κοινωνική προστασία.
Θυµίζω ότι εκείνη η πρωτοβουλία της συγκυβέρνησης δεν είχε
ενταχθεί στο πεδίο της προγραµµατικής συµφωνίας της κυβέρνησης εθνικής ευθύνης µε τη στήριξη των τριών κοµµάτων. Ήταν
εκτός, όπως ήταν εκτός των µνηµονιακών υποχρεώσεων.
Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα τότε ήταν σε µορφή πιλοτικού προγράµµατος, ενταγµένου στο µεσοπρόθεσµο που ψηφίστηκε τον Οκτώβρη-Νοέµβρη του 2012, προκειµένου να
καλυφθεί αυτό το κενό στην Ελλάδα που ήταν τότε ένα από τα
δύο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είχαν εφαρµοσµένο, υλοποιηµένο πρόγραµµα εισοδηµατικής ενίσχυσης των
διαβιούντων σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, δηλαδή το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα.
Διαβάζω: «Ως βασικό εργαλείο τεκµηρίωσης της εθνικής στρατηγικής κοινωνικής ένταξης, ως απόρροια της Πράσινης Βίβλου,
που ήταν το πρώτο κείµενο βασικών αρχών που οδηγούσαν σε
υλοποίηση εφαρµοσµένων πολιτικών κοινωνικής ένταξης, επιλέχθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού συστήµατος
κοινωνικής ασφάλειας η εκπόνηση ενός προκαταρκτικού κειµένου διαβούλευσης».
Αυτή ήταν η Πράσινη Βίβλος για την εθνική στρατηγική κοινωνικής ένταξης. Θα τεκµηρίωνε τη σκοπιµότητα και αναγκαιότητα
της υιοθέτησης βιώσιµων στρατηγικών επιλογών για την ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης πολιτικής πρόληψης και καταπολέµησης του αποκλεισµού και της εισαγωγής νέων προγραµµάτων
κοινωνικής παρέµβασης. Παράλληλα, η Πράσινη Βίβλος θα διατύπωνε ένα ολοκληρωµένο πλέγµα εισηγήσεων για τις δυνατότητες αξιοποίησης εθνικών και υπερεθνικών πόρων, σε σχέση µε
την ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής κοινωνικής ένταξης.
Διαβάζω παρακάτω: «Η Πράσινη Βίβλος κατατέθηκε τον Σεπτέµβριο του 2013 από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού
της Κυβέρνησης. Είχε ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2013 και είχε
παραδοθεί τότε στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, µέλος
της οποία ήταν ο κ. Βασίλης Κεγκέρογλου».
Εκεί για εµένα έγινε κάτι το οποίο ήταν και ουσιαστική διαφορά. Αντί να υιοθετηθεί το µοντέλο της δηµόσιας διαβούλευσης
της Πράσινης Βίβλου, όπως είχε εισηγηθεί η οµάδα εµπειρογνωµόνων που την είχε συντάξει, υιοθετήθηκε µια διαδικασία εσωτερικής διαβούλευσης µεταξύ των φορέων της κεντρικής
διοίκησης που ασκούν αρµοδιότητες στο πεδίο της κοινωνικής
ένταξης.
Δεν δηµοσιοποιήθηκε, δηλαδή, στην κοινωνία και τους φορείς
και στην Κοινωνία των Πολιτών και στις υπηρεσίες που έχουν να
κάνουν µε την κοινωνική πρόνοια και την κοινωνική ένταξη αυτό
το βασικό σχέδιο, η αρχή ενός πολύ σηµαντικού στρατηγικού
σχεδιασµού. Και παρέµεινε, θα έλεγα, interna corporis των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.
Ως αποτέλεσµα, το κείµενο κατευθυντηρίων αρχών και τα συνοδευτικά παραρτήµατα της Πράσινης Βίβλου δεν δόθηκαν ποτέ
από το αρµόδιο Υπουργείο Εργασίας στη δηµοσιότητα και δεν
αποτέλεσαν αντικείµενο πολιτικού, κοινωνικού και επιστηµονικού
διαλόγου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Απεστάλησαν, όµως, από το Υπουργείο τα πορίσµατα της
Πράσινης Βίβλου στους εκπροσώπους των θεσµών. Και ποια
είναι αυτά τα πορίσµατα; Είναι πολύ σηµαντικά και νοµίζω χρήσιµα για όποιον θελήσει να συνεχίσει την εκπόνηση αυτής της
εθνικής στρατηγικής κοινωνικής ένταξης, που είναι το συνεκτικό
σχέδιο που πρέπει να έχει η χώρα, όχι αποσπασµατικές παρεµβάσεις, όχι κατασπατάληση πόρων, όχι ανορθολογική κατανοµή
πόρων σε σχέση µε τις πολλές και αυξανόµενες ανάγκες.
Η Πράσινη Βίβλος είχε µιλήσει για επιλεκτικές παρεµβάσεις,
για έλλειψη στοχευµένου δικτύου ασφαλείας, για αδυναµία ορθολογικής παροχής ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών, για
οργανωτικές και διοικητικές στρεβλώσεις, για αδυναµίες στη
χρηµατοδότηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, για αδυναµία
εξεύρεσης επιπλέον διεθνών πόρων χρηµατοδότησης, όπως, ας
πούµε, ο χρηµατοδοτικός µηχανισµός του ΕΟΧ, του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, ο οποίος θα µπορούσε να διαθέσει επιπλέον
πόρους για την κάλυψη αναγκών στο πεδίο.
Όλα αυτά, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να τελειώσω και να προσπαθήσω και να παραµείνω και ουσιαστικός, είναι
ακόµα επιβεβληµένο να γίνουν. Σχέδιο χρειάζεται. Θέλω να πιστεύω ότι δεν αµφισβητούνται οι προθέσεις κανενός. Όλοι θέλουµε να στηρίξουµε τους κοινωνικά ευάλωτους. Βέβαια, άλλοι
αναλίσκουν την προσπάθειά τους περισσότερο σε, θα έλεγα, επικοινωνιακού τύπου παρεµβάσεις και άλλοι περισσότερο σε ουσιαστικές παρεµβάσεις. Πάνω απ’ όλα, όµως, χρειάζεται εθνικό
σχέδιο. Και το κακό είναι ή, µάλλον, το κρίµα είναι ότι ο πυρήνας
αυτού του εθνικού σχεδίου υπάρχει και έχει εκπονηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ για την ανοχή,
κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Η Πράσινη Βίβλος ήταν το βασικό σχέδιο των κατευθυντηρίων
αρχών. Από εκεί και πέρα προέκυψε η εθνική στρατηγική κοινωνικής ένταξης. Το κοινωνικό εγγυηµένο εισόδηµα ως εισοδηµατική πολιτική στήριξης της ακραίας φτώχειας δεν είναι παρά ένα
κοµµάτι αυτού του συνολικού σχεδίου.
Ας συµφωνήσουν, λοιπόν, επιτέλους, όλες οι πολιτικές δυνάµεις του τόπου ότι χρειάζεται αυτό το εθνικό σχέδιο και ας ξεκινήσει ένας ουσιαστικός δηµόσιος και καθολικός διάλογος,
προκειµένου η χώρα να αποκτήσει επιτέλους το σχέδιο, έτσι
ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες από
ορθολογικά κατανεµηµένους πόρους που θα τις καλύψουν.
Αυτό χρειάζεται. Καλές προθέσεις υπάρχουν. Χρειάζεται το
σχέδιο. Υπάρχει το σχέδιο. Ας βγει µπροστά. Ας ξεπεράσουµε
τις αναστολές µας από την πολιτική αντιπαράθεση, που πολλές
φορές προσλαµβάνει ακραίο χαρακτήρα -θα έλεγα- και ας συµφωνήσουµε στο προκείµενο. Από εκεί και πέρα µπορούν να ξεκινήσουν όλα και να έχουν και αποτέλεσµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από την
Ένωση Κεντρώων κ. Αναστάσιος Μεγαλοµύστακας για δώδεκα
λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, αρχίζω την οµιλία µου λέγοντας ότι
δεν µου κάνει πλέον εντύπωση ούτε ότι µία πρόταση νόµου, που
κατατέθηκε πριν από δεκαπέντε µήνες, έρχεται σήµερα προς συζήτηση ούτε αυτό που συνέβη πριν από λίγα λεπτά στη Διάσκεψη
των Πρόεδρων, καθώς στην ουσία µάς φέρνετε µε µία κύρωση
αύριο κοµµάτι του τέταρτου µνηµονιακού νοµοσχεδίου µέσω
τροπολογιών.
Δυστυχώς αυτό που κάνετε και η πολιτική που ακολουθείτε
δεν προάγει το πολίτευµά µας, το οποίο είναι ένα κοινοβουλευτικό πολίτευµα, που θα έπρεπε να το εξυψώνουµε και όχι να του
φερόµαστε µε τον τρόπο που κάνετε εσείς. Στην πράξη είστε οι
νοµοθέτες, καθώς σας το επιτρέπει η κοινοβουλευτική σας πλειοψηφία. Όµως, αυτό δεν αναιρεί το ίδιο δικαίωµα από τους υπόλοιπους συναδέλφους που βρισκόµαστε µέσα σε αυτή την
Αίθουσα, εκτός και εάν αυτό θέλετε να καταφέρετε.
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Ερχόµαστε σήµερα, εποµένως, να συζητήσουµε µια πρόταση
νόµου που έχει χάσει την επικαιρότητά της και πολλά άρθρα της
θέλουν επικαιροποίηση. Όπως είπε η εισηγήτρια της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης στις επιτροπές, πολλά από τα άρθρα έχουν
σε µεγάλο µέρος υλοποιηθεί από την Κυβέρνηση, όπως έχει γίνει
στην ουσία και µε το δεύτερο άρθρο, στο οποίο έχουµε να κάνουµε κάποιες παρατηρήσεις, καθώς άκουσα και εσάς αλλά και
έναν οµιλητή από τη Νέα Δηµοκρατία να παλεύετε για το ποιος
έφερε την καλύτερη κοινωνική πολιτική.
Θα ήθελα να σας θυµίσω ότι το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα
–ή όπως αλλιώς θέλετε να το αποκαλούµε- αποτελεί µια µνηµονιακή υποχρέωση που έχουµε αναλάβει. Καθιερώθηκε για πρώτη
φορά το 2012, στο πλαίσιο του µνηµονίου οικονοµικών και χρηµατοπιστωτικών πολιτικών για την εφαρµογή του δεύτερου προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής της ελληνικής οικονοµίας.
Άρχισε να εφαρµόζεται πιλοτικά από το 2012, σε δεύτερη φάση
το 2014 και το 2016, ενώ καθολικά εφαρµόζεται από τον Ιανουάριο του 2017.
Εποµένως ας µην ευλογούµε µόνο τα γένια µας αλλά ας δούµε
τι πραγµατικά συµβαίνει και ας το λέµε και αυτό στον κόσµο. Δεν
είναι ντροπή να λέµε τα θετικά και της Ευρώπης, γιατί σε αυτή
την Αίθουσα στον βωµό του λαϊκισµού έχουµε µάθει να λέµε
µόνο τα αρνητικά και να λέµε ότι για όλα φταίνε οι ξένοι. Δεν είναι
έτσι ακριβώς. Η Ευρώπη µας έχει βοηθήσει πολύ. Δυστυχώς,
όµως, βλέπουµε τις πολιτικές µας, αλλά και τις πολιτικές κάποιων
από τους δανειστές, να µη συνάδουν µε το ευρωπαϊκό πνεύµα,
το οποίο πρέπει να υπηρετούµε όλοι µας, καθώς µόνο έτσι θα
εξασφαλιστούν τα αγαθά που απολαµβάναµε τα τελευταία χρόνια προ κρίσης, στην οποία βέβαια δεν µας οδηγήσατε εσείς
αλλά µας βουλιάζετε περισσότερο µέσα. Είναι κάτι το οποίο είναι
αποτέλεσµα της κακής πολιτικής των διακυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ
και Νέας Δηµοκρατίας.
Το άλλο κρίσιµο ζήτηµα σχετικά µε αυτή την πρόταση νόµου
και σχετικά µε τους νόµους που έχετε ψηφίσει είναι το πότε και
πώς θα εφαρµοστούν. Επίσης, η αξιολόγησή τους δεν είναι ξεκάθαρη σε εµάς, καθώς καλό είναι να νοµοθετούµε αλλά πρέπει
να βλέπουµε και τι αποτέλεσµα έχουν αυτοί οι νόµοι. Η αρµόδια
Υπουργός έδωσε κάποια στοιχεία, όχι ωστόσο αναλυτικά, ώστε
να µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα.
Εποµένως εµείς ζητάµε άµεση ενηµέρωση κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα για το πώς πορεύονται αυτά τα προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής, προκειµένου να ξέρουµε και ποια είναι τα
αποτελέσµατα. Έχουµε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην
Ελλάδα τυφλοί οδηγοί ταξί να παίρνουν επιδόµατα ή άνθρωποι
που έχουν πάρα πολλά εισοδήµατα να παίρνουν επιδόµατα.
Αυτό που ζητάµε και αυτό που είναι πρόταση της Ένωσης Κεντρώων είναι πραγµατικά να δίνονται τα χρήµατα σε αυτούς που
έχουν ανάγκη, γιατί είδαµε και µε τον µποναµά σας µε τη δέκατη
τρίτη σύνταξη ποιοι πήραν τις συντάξεις, πολλοί συνταξιούχοι,
οι οποίοι είχαν κάποιο εισόδηµα µε το οποίο µπορούσαν να ζήσουν, όχι όπως άλλες εποχές, αλλά µπορούσαν να τα βγάζουν
πέρα, να παίρνουν αυτό το επίδοµα, αυτό το βοήθηµα ή όπως
αλλιώς θέλετε πείτε το, και άνεργες οικογένειες, που είχαν να
ταΐσουν τα παιδιά τους, να πληρώσουν το ρεύµα τους, το νοίκι,
να ζεσταθούν, να µένουν έτσι. Δεν είναι σωστή κοινωνική πολιτική
αυτή.
Και, δυστυχώς, όλα αυτά πρέπει να τα λάβετε υπ’ όψιν σας,
έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένας κώδικας, µια πλατφόρµα. Ευτυχώς τα ηλεκτρονικά µέσα που έχουµε πλέον µας το επιτρέπουν
αυτό. Το θέµα είναι να θέλουµε να το κάνουµε, να ψαχτούµε λίγο,
να διερευνήσουµε το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσµο, στον πολιτισµένο κόσµο. Γιατί σ’ αυτούς τους τοµείς νοµίζω ότι η Ελλάδα
δεν έχει καταφέρει αυτά που έχουν καταφέρει αυτοί και δεν
µπορώ να υποστηρίξω ότι προάγουµε τον σχετικό πολιτισµό
όσον αφορά αυτά τα θέµατα. Εποµένως δείτε το λίγο πιο σοβαρά, όπου του αρµόζει και λάβετε υπ’ όψιν όλες τις παραµέτρους, έτσι ώστε να υπάρχει όλο αυτό το κοινωνικό κράτος που
όλοι θέλουµε, αν κι αυτό δεν είναι που θα µας βγάλει από την
κρίση. Και το ξέρετε πολύ καλά.
Είναι υποκριτικό µετά την ψήφιση µέρους του τέταρτου µνηµονίου, γιατί βλέπουµε ότι και αύριο θα συνεχισθεί και µάλλον
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και στο προηγούµενο νοµοσχέδιο που συζητήσαµε υπήρχαν
µέσα τα άρθρα -γι’ αυτό φέρατε και ως επείγον- κάποια προαπαιτούµενα. Εποµένως µετά από το συµπληρωµατικό µνηµόνιο –
όπως θέλετε πείτε το- φέρνετε µια πρόταση νόµου που δεν δίνει
καµµία απολύτως λύση. Ούτε την ίαση φέρνει ούτε την ανάπτυξη. Η Ελλάδα πάσχει από ύφεση. Και όσο και να µας µειώσουν το χρέος –αν µας το µειώσουν, που µακάρι να συµβεί, να
γίνει κάποια ρύθµιση- εάν δεν έρθει η ανάπτυξη, δεν πρόκειται
να έρθει τίποτα διαφορετικό στις ελληνικές οικογένειες.
Άκουσα κάποιους από εσάς της συγκυβέρνησης να λένε ότι
«εµείς καταφέραµε να ρίξουµε το ποσοστό της ανεργίας». Δεν
το καταφέρατε. Γιατί; Πρώτον, οι µισοί και παραπάνω από όσους
προσλαµβάνονται ακόµα και τώρα στην τουριστική περίοδο,
προσλαµβάνονται σε καθεστώς ηµιαπασχόλησης. Αλλά και
επειδή πολύ φοβάµαι ότι τα ποσοστά της ανεργίας µειώνονται
εξαιτίας της φυγής, νέων ανθρώπων κυρίως, στο εξωτερικό. Ας
τους διώξουµε όλους τους ανέργους και να λέµε ότι έχουµε καταπολεµήσει την ανεργία.
Δυστυχώς δεν είναι αυτή η λύση. Δεν είναι αυτό που ζητάµε.
Η ανάπτυξη θα έρθει µόνο εάν διώξουµε από πάνω µας όλες τις
παλαιοκοµµατικές συνήθειες, οι οποίες σας οδηγούν στο να ζυγίζετε το πολιτικό κόστος και να µη φέρνετε τις µεταρρυθµίσεις
που πρέπει για να πατάξουµε την ανεργία, την υπερφορολόγηση
και τις κάθετες µειώσεις σε µισθούς και συντάξεις. Αυτό είναι
που πρέπει να δούµε.
Όσον αφορά το δεύτερο άρθρο της πρότασης νόµου που κατατέθηκε για τις καθυστερήσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων ΤΕΒΑ, πρέπει να δράσετε άµεσα. Είδαµε τι έγινε στην
περίπτωση των προσφύγων. Τα κονδύλια δεν τα αξιοποιήσαµε
άµεσα, καθώς δεν υπήρχαν οι δοµές. Ελπίζουµε τώρα µε τον διορισµό του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού, σχετικά µε
τα ευρωπαϊκά ταµεία, να µην έχουµε ανάλογες καθυστερήσεις,
καθώς είναι λεφτά που υπάρχουν και πρέπει να µοιραστούν στην
κοινωνία.
Εποµένως δεν πιστεύω ότι πρέπει να µας εµποδίζει κάτι, έτσι
ώστε αυτά να γίνονται άµεσα, για να διευκολύνουµε λίγο τους
πολίτες, που τόσο πολύ κτυπάµε µε όλα τα µέτρα που ψηφίζονται µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Τα άρθρα 3 και 4 είναι άρθρα, που δεν µπορούµε να προσθέσουµε κάτι άλλο, είναι άρθρα λογικά και θα έπρεπε να ισχύουν
αυτά που λέγονται µέσα. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα υπόλοιπα
άρθρα, απλώς έχω κάποιες παρατηρήσεις.
Στο άρθρο 5, για παράδειγµα, που προτείνετε να αναλάβουν
τα ΚΕΠ κι άλλες αρµοδιότητες, δεν µας βρίσκουν αντίθετους.
Ωστόσο, σε έναν επιτυχηµένο θεσµό, όπως είναι αυτός των ΚΕΠ,
δεν θα έπρεπε να τους φορτώνουµε µε επιπλέον βάρος, εάν
πρώτα δεν έχουµε εξασφαλίσει για αυτούς τους πόρους, έτσι
ώστε να εξασφαλισθεί και η εύρυθµη λειτουργία. Το να φορτώσουµε έναν φορέα, που πάει καλά, µε επιπλέον αρµοδιότητες,
εάν δεν τον εξοπλίσουµε κιόλας µε όσα χρειάζεται, τότε θα αποτελέσει την ταφόπλακά του στην ουσία χωρίς να µπορεί να αντεπεξέλθει και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις του.
Σε αυτό το κοµµάτι η Ένωση Κεντρώων έχει µιλήσει για συγχωνεύσεις, για αλληλοκαλύψεις αρµοδιοτήτων πολλών φορέων
και έχουµε κατακρίνει πάρα πολλές φορές από αυτό το Βήµα την
πολιτική σας να δηµιουργείτε νέες υπηρεσίες, νέους φορείς, νέα
ταµεία, τα οποία πιστεύουµε ότι εξυπηρετούν το χτίσιµο ενός
κοµµατικού στρατού, για να εξασφαλίσετε κάποιο ποσοστό στις
επόµενες εκλογές. Δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό και ποιος από
τους Έλληνες πολίτες θα σας υποστηρίξει για άλλη µια φορά,
καθώς είναι πρόδηλη η υποκρισία και η κακή πολιτική, µε την
οποία συνεχίζετε να διακυβερνάτε αυτή τη χώρα. Εποµένως είµαστε σύµφωνοι και µε το άρθρο 5.
Θα κλείσω µε το άρθρο 6, το οποίο αφορά τους φορείς και τα
κέντρα εκπαίδευσης κοινωνικής υποστήριξης και κατάρτισης
ατόµων µε αναπηρία. Έγινε ένα τραγικό λάθος το 2011, καθόσον
οι δοµές µεταφέρθηκαν µε πρωτοβουλία του τότε Υφυπουργού
κ. Μπόλαρη µε τον νόµο του 2011. Συµφώνησαν όλα τα κόµµατα,
νοµίζω, ότι ήταν εσφαλµένη κίνηση. Δεν είδα να διαφωνεί κανένας σήµερα. Το αποτέλεσµα ήταν τα δηµόσια αυτά κέντρα αποκατάστασης να εγκαταλειφθούν, οι διοικητικές των νοσοκοµείων
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να απορροφήσουν το προσωπικό και ένας εξοπλισµός µεγάλης
αξίας να σκουριάζει, στην ουσία, και να αναγκάζονται οι πολίτες
να πηγαίνουν σε ιδιωτικά κέντρα. Τα ιδιωτικά αυτά κέντρα θησαύρισαν την περίοδο που τα δηµόσια κατέρρεαν σιγά-σιγά. Ο
Έλληνας πολίτης δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα να δώσει
χρήµατα για την αποκατάστασή του, όταν θα έπρεπε να έχει προνοήσει γι’ αυτό η ελληνική Κυβέρνηση, καθώς είχε όλα τα απαραίτητα εφόδια.
Θέλουµε να κλείσουµε, συµφωνώντας µε αυτό. Ωστόσο θα θέλαµε να έχουµε περισσότερες διευκρινίσεις για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το σχήµα Υπουργείου-Περιφέρειας, έτσι ώστε
να µπορεί να διοικηθεί γρήγορα και να µην υπάρχουν τα κωλύµατα που προκαλεί η γραφειοκρατία σε πάρα πολλά θέµατα στην
Ελλάδα.
Θέλω να σας ζητήσω, σε όσους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται εδώ µέσα, να υψώσουν λίγο το ανάστηµά τους, γιατί
είναι ντροπιαστικό και για σας αλλά και για εµάς να συµµετέχουµε σε αυτόν τον τρόπο νοµοθέτησης και να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Δεν µπορούµε να ακούµε από Βουλευτές, από
Υπουργούς ότι θα συζητήσουµε τον νόµο που ψηφίσαµε πριν
δυο µέρες ή πριν µια βδοµάδα. Η συζήτηση πρέπει να γίνεται
πριν, να βλέπετε ποιες είναι οι αντιρρήσεις σας, να βλέπετε ποια
είναι τα σηµεία που δεν συµφωνείτε και να ζητάτε να µην ισχύσουν. Δεν γίνεται να φέρνετε νόµο, να τον ψηφίζετε και στη συνέχεια µε τροπολογία να ζητάτε να αποσυρθεί. Αυτό είναι ντροπή
για όλους εµάς και είναι ένας από τους λόγους που οδήγησε τον
κόσµο να έχει αυτή την απαξίωση απέναντι στο πολιτικό σύστηµα
και πρέπει να αλλάξει. Όλοι πρέπει να προσπαθήσουµε γι’ αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μεγαλοµύστακα.
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 πέντε µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο
Παντοκράτορα Ζακύνθου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε µε τον Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστο
Χατζησάββα.
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε, για επτά λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ελπίζω τα παιδιά να µην είδαν ότι η λειτουργία της Ολοµέλειας
είναι χωρίς Κυβέρνηση, χωρίς Υπουργούς, χωρίς Υφυπουργούς
και µε τροπολογίες να µπαίνουν σε µια κύρωση αύριο, για να
έρθει το τέταρτο µνηµόνιο µε τα συµπληρωµατικά µέτρα του.
Ούτως ή άλλως, έχει στηθεί σήµερα εδώ πέρα µια παράσταση
µε δήθεν διαξιφισµούς ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δηµοκρατία πού
είναι, άραγε; Έναν εγγεγραµµένο Βουλευτή έχει σήµερα για να
µιλήσει.
Μεγάλη αβάντα, λοιπόν, σήµερα στο ΠΑΣΟΚ, για να εκθέσει
τάχα τη φιλολαϊκή θεώρησή του για τα πράγµατα, σαν να µην κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ ποτέ, σαν να µην συγκυβέρνησε µε τη Νέα
Δηµοκρατία ποτέ, σαν να µην κυβερνάει τώρα µέσα από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µε τους πρώην Υπουργούς και µε τους πρώην
Βουλευτές του.
Σαν να µην ξέρουµε ότι η φιλολαϊκή θεώρηση ΠΑΣΟΚ είναι η
εξής: «Περνάµε καλά εµείς, περνάνε καλά οι δικοί µας και όσοι
θέλουν να γίνουν δικοί µας εις βάρος των επόµενων γενεών».
Μάλλον θα έπρεπε οι ΑΝΕΛ να ανησυχούν λίγο, γιατί το ΠΑΣΟΚ
ξέρει καλά από συγκυβέρνηση και βλέπουµε λίγο τώρα να προωθείται. Το «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα» και οι λοιπές σοβαρές πολιτικές µάς οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση. Οπότε φυσικά και
να οµιλεί το ΠΑΣΟΚ, για να θυµούµαστε όλοι ότι το οφείλουµε
κυρίως στις πολιτικές τις δικές του, αλλά και στην ελλιπή αντιπολίτευση από τη Νέα Δηµοκρατία, αυτό που σήµερα περνάει ο
ελληνικός λαός.
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Δεν έχετε καταλάβει καν ποιο είναι το πρόβληµα της ελληνικής
κοινωνίας. Θέλετε να εγγυηθείτε ψίχουλα στον ελληνικό λαό µε
ποσά που δεν φτάνουν ούτε για µία εβδοµάδα για µία οικογένεια.
Το πρόβληµα δεν είναι µόνο το εισόδηµα. Το πρόβληµα είναι το
κόστος ζωής και η υπερφορολόγηση στην Ελλάδα.
Οι µνηµονιακές Κυβερνήσεις και φυσικά το ΠΑΣΟΚ µας έβαλε
στα µνηµόνια, αφού πρώτα στράγγισε τον λαό µε διάφορα τεχνάσµατα, όπως του χρηµατιστηρίου και άλλα τέτοια. Έφερε το
PSI, κατέστρεψε τους µικροοµολογιούχους, φορολόγησε τους
πάντες και τα πάντα και συνεχίζετε ως µνηµονιακή Κυβέρνηση κι
εσείς.
Φορολογείτε τα µικροµάγαζα, τους αγρότες, τους εργάτες,
τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Δεν έχει µείνει τίποτα ανοιχτό
ούτε στις πόλεις. Τα χωριά έχουν ερηµώσει εντελώς και εννοείται
ότι δεν έχει µείνει τίποτα. Τα προϊόντα στα σουπερµάρκετ τα
αγοράζει ο κόσµος πανάκριβα, πιο ακριβά και από χώρες της
Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Τα ενοίκια είναι στα ύψη και
των σπιτιών και των επαγγελµατικών στεγών. Η ΔΕΗ έχει δεκατρείς χρεώσεις άσχετες µε το ρεύµα και την κατανάλωσή του,
µόνο και µόνο για να αποκτήσουν χρέη όσοι δεν είχαν µέχρι σήµερα. Γεµίσατε τους δρόµους µε διόδια. Είχαν που είχαν τα προβλήµατά τους κάποιες πόλεις, τα επιδεινώσατε.
Εγώ θα µιλήσω συγκεκριµένα για το Πολύκαστρο του Νοµού
Κιλκίς. Βάζετε στην είσοδο και στην έξοδο της εθνικής οδού διόδια. Είχε την οικονοµική αιµορραγία, που πήγαινε ο κόσµος και
άφηνε τα λεφτά του δίπλα στα Σκόπια, είχε όµως να ελπίζει και
σε αυτούς τους περαστικούς, που κατεβαίνουν από Ευρώπη,
µήπως και σταµατήσουν και µέσα στην πόλη πριν πάνε στη Χαλκιδική ή στον προορισµό που ήθελαν να πάνε. Τώρα µπαίνοντας
και βγαίνοντας µε τα διόδια δεν θα σταµατάει κανένας.
Χθες µου είπε κάποιος που συνάντησα τυχαία ότι δουλεύει
µέρα νύχτα και αυτός και η γυναίκα του. Έχουν αποφασίσει ότι
θα κάνουν αυτή τη θυσία. Δεν βλέπουν τα παιδιά τους. Παίρνουν
σύνολο 1.500 ευρώ και ίσα-ίσα τους φτάνουν τα χρήµατα για να
περνάνε τον µήνα τους.
Από την άλλη οι λαθροµετανάστες παίρνουν 400 ευρώ τον
µήνα και τους φτάνουν να ζήσουν γιατί, πρώτον, τους έχετε βρει
σπίτια δωρεάν, τους πληρώνετε το ρεύµα, τους πληρώνετε τα
τηλέφωνα, τους πληρώνετε τη σίτιση, τους πληρώνετε και τα
ρούχα και λέτε ότι δεν τους φτάνουν. Αυτά όλα µαζί εάν τα κοστολογήσετε ξεπερνούν τα 1.500 ευρώ. Και θέλετε να δώσετε
τώρα 260 ευρώ ή 300 ευρώ εγγυηµένο εισόδηµα στους Έλληνες;
Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα προβλήµατα που ανέφερα πριν µε
το εγγυηµένο εισόδηµα;
Ας µη γελιόµαστε και ας µη λέµε ψέµατα στον κόσµο και µεταξύ µας. Ας µη λέµε ψέµατα στον ελληνικό λαό. Φιλολαϊκή πολιτική µε µνηµόνια δεν µπορεί να γίνει.
Μιας και ανέφερε πριν ένας Βουλευτής το παράδειγµα µε το
ψάρι και το ψάρεµα, έρχεται και κολλάει τώρα το αυριανό που
θέλουν να φέρουν µέσα σε µια κύρωση για την αλιεία τροπολογίες, που θα περάσουν τα επιπλέον µέτρα για το τέταρτο µνηµόνιο. Και γιατί λέω ότι κολλάει; Γιατί αυτό το ευφυολόγηµα, ότι
είναι καλύτερα να µάθουµε κάποιον να ψαρεύει από το να του
δώσουµε ένα ψάρι, οι µνηµονιακές πολιτικές που ακολουθείτε το
έχουν πάει ένα βήµα παραπέρα. Σε αναγκάζουν να ψαρεύεις
µέρα νύχτα. Και αφού πάρεις τα ψάρια να τα πας στο σπίτι σου,
σε υπερφορολογούν τόσο πολύ, που όταν φτάνεις στο σπίτι σου
δεν έχει µείνει λέπι!
Όσο κάνουν κουµάντο τράπεζες, βιοµήχανοι και όλοι αυτοί
που δίνουν τις εντολές σε εσάς, θα υπάρχουν µέτρα µόνο υπέρ
των τραπεζών και των βιοµηχάνων. Σταµατήστε τον δανεισµό
από τους τοκογλύφους. Σώστε τον λαό και όχι το ευρώ.
Ο Υπουργός Οικονοµικών πριν από µερικές ηµέρες παραδέχτηκε σε µένα ότι κανένα από τα µνηµόνια δεν πέρασε για να
σωθεί η Ελλάδα. Δεν υπήρχε θέµα Grexit. Όλα έγιναν για να
σωθεί το ευρώ και η Ευρωζώνη.
Απαγορέψτε µε νόµο τον δανεισµό µε τόκο στους Έλληνες πολίτες και εθνικοποιήστε άµεσα τις τράπεζες. Δεν υπάρχει σωτηρία
µέσα από αυτή τη µνηµονιακή πολιτική. Πρέπει να αποκτήσουµε
ξανά την εθνική µας αξιοπρέπεια, πρέπει να αποκτήσουµε ξανά
την εθνική µας ανεξαρτησία και φυσικά την εθνική µας ταυτότητα.
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Ας πούµε το αυτονόητο χωρίς να ντρεπόµαστε. Δεν είναι κακό
να λες: «αγαπάω την πατρίδα µου και είµαι Έλληνας». Δεν είναι
κακό να είσαι χριστιανός. Δεν είναι ρατσιστικό να λες: «η Ελλάδα
ανήκει στους Έλληνες». Το θυµούνται άραγε αυτό το σύνθηµα
οι του ΠΑΣΟΚ ή φοβούνται µήπως µπουν στον αντιρατσιστικό;
Αν δεν µπορείτε, λοιπόν, να βγείτε από τα µνηµόνια και να σώσετε την Ελλάδα, µη µιλάτε για φιλολαϊκή πολιτική ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ
ούτε η Νέα Δηµοκρατία ούτε φυσικά το ΠΑΣΟΚ ούτε όλα τα µνηµονιακά κόµµατα και φυσικά ούτε το ΚΚΕ γιατί όταν χρειάστηκε
συγκυβέρνησε. Αφήστε χώρο για εµάς που µπορούµε και να τα
πούµε, που µπορούµε και να τα πραγµατοποιήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρούµε µε τον
Βουλευτή της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη.
Έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι βρίσκονται µέσα εδώ και αγαπητέ συνάδελφε και φίλε της συγκυβέρνησης, κύριε Λαζαρίδη, σήµερα στη Διάσκεψη των Προέδρων
πήραν την απόφαση, να έρθει µια σωρεία τροπολογιών αύριο σε
µία κύρωση ενός νοµοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Εσείς αυτό πώς το κρίνετε από τη δική σας πλευρά; Το έχετε
συνηθίσει; Εννοώ ότι επειδή επί είκοσι µήνες το κάνουµε και το
ξανακάνουµε αυτό το ίδιο πράγµα, το έχετε συνηθίσει, έχει µπει
µέσα στο dna σας, το έχετε αποδεχτεί ότι είναι σωστός τρόπος
νοµοθέτησης ο συγκεκριµένος;
Ζήτησα να πάρω τον λόγο, µε σκοπό να εκφράσω εκ νέου, λοιπόν, την ανησυχία της Ένωσης Κεντρώων, για τον τρόπο που αντιλαµβάνεται να νοµοθετεί η συγκεκριµένη Κυβέρνηση, να
αναλαµβάνει, δηλαδή, την ευθύνη του νοµοθετικού έργου. Τόσο
µεγάλη προτεραιότητα δίνει σε αυτή την ευθύνη η Κυβέρνηση.
Με αφορµή, λοιπόν, την υπό εξέταση αυτού του σχεδίου
νόµου που κατατέθηκε από τους συναδέλφους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, το οποίο έρχεται οµολογουµένως µε πολύ
µεγάλη καθυστέρηση µέσα εδώ στην Αίθουσα µας, προ συζήτηση στην Ολοµέλεια, θα ήθελα να ασκήσω κριτική για την επιλογή σας, του να αδιαφορείτε και να µην καταβάλλετε καµµιά
προσπάθεια, εσείς οι Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας,
για την επίτευξη κοινοβουλευτικής συναίνεσης µέσα σε αυτή εδώ
την Αίθουσα.
Αντιθέτως, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί από την Κυβέρνηση
δεν είναι κανένας εδώ αυτή τη στιγµή, κοπιάζετε για τη διατήρηση των προσχηµάτων, που σας επιτρέπει να ισχυρίζεστε πως
οι ενέργειές σας κινούνται εντός του γράµµατος του Κανονισµού.
Υπάρχει, όµως, ξέρετε και το πνεύµα του νόµου, του συνταγµατικού νοµοθέτη, του Κανονισµού του Κοινοβουλίου. Αναρωτηθήκατε τους τελευταίους µήνες για την ποιότητα του νοµοθετικού
σας έργου; Κυριαρχούν επί των ηµερών σας -σήµερα, τώρα που
µιλάµε και µάλιστα µε δική σας ευθύνη- οι έννοιες του επείγοντος
και του κατεπείγοντος. Ακούγεται όλο και πιο συχνά, κάθε µέρα
στην Αίθουσα αυτή η φράση «κατά παρέκκλιση κάθε άλλη διάταξης, κάθε άλλου νόµου». Η προχειρότητα, η βιασύνη, η έλλειψη
προγραµµατισµού επέβαλε τη χρήση της απαράδεκτης πρακτικής
της ξε-νοµοθέτησης. Είναι άλλη έννοια αυτή η οποία έρχεται για
τη διόρθωση των αναπόφευκτων λαθών, στρεβλώσεων και αστοχιών.
Υπουργοί υπογράφουν νοµοσχέδια, χωρίς να τα έχουν διαβάσει. Προχθές έγινε αυτό ή χθες νοµίζω. Έπειτα δε από την πρόσφατη ψήφιση του τέταρτου µνηµονίου εισήχθη βιαίως και στον
κοινοβουλευτικό βίο της χώρας το τετελεσµένο της προ-νοµοθέτησης υπό αίρεση διατάξεων. Αυτό για τα µέτρα και τα αντίµετρα.
Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε την απαράδεκτη συµπεριφορά ορισµένων Υπουργών απέναντι στην υποχρέωση αλλά και
το δικαίωµά τους να απαντούν στις ερωτήσεις των Βουλευτών,
σχηµατίζουν µια ζοφερή εικόνα, µια αποκαρδιωτική εικόνα.
Προσπαθείτε να µας κάνετε να πιστέψουµε, πως δεν έχει κανένα νόηµα να προσπαθούµε, πως δεν βγάζουµε τίποτα όσο και
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να παλεύουµε.
Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, µάς ζητάει σε επιτροπή να αναλάβουµε µαζί την ευθύνη της νοµοθέτησης. Την
ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς δίνει µια µάχη
για λίγους και ικανούς -και πρέπει να το αναγνωρίσουµε- και χρειάζεται την υποστήριξη όλων µας. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος
Αβραµόπουλος, παλεύει µε νύχια και µε δόντια απέναντι σε πολλούς σοβαρούς αντιπάλους, για να είναι σαφές σε όλους πως η
Ευρώπη µόνο ενωµένη θα είναι ασφαλής.
Υπό αυτές τις συνθήκες η Ένωση Κεντρώων εν όψει του κρίσιµου νοµοθετικού έργου των επόµενων µηνών αλλά και των καθοριστικών αποφάσεων που θα κληθούν οι Έλληνες να πάρουν,
απαιτεί από την Κυβέρνηση να αλλάξει συµπεριφορά και εµπράκτως να αποδείξει τη θέλησή της για συναίνεση. Αρκετά µε τα
κούφια λόγια. Αρκετά µε τις αυταπάτες.
Περπάτησα, αγαπητοί συνάδελφοι, στα βήµατα του Προέδρου
της Ένωσης Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη, πολλά χρόνια πριν
η Ένωση Κεντρώων µπει µέσα στη Βουλή. Ο λόγος του για συναίνεση, συνεργασία, διάλογο και δηµοκρατία έβγαλε ρίζες µέσα
µου. Με αυτόν τον λόγο µπήκε η Ένωση Κεντρώων τον Σεπτέµβριο του 2015 στην ελληνική Βουλή µε το αυτονόητο, γιατί την
ψήφισαν αυτοί που πίστεψαν σε αυτή την αναγκαιότητα. Σήµερα
άµα βγείτε έξω και ρωτήσετε τους περισσότερους Έλληνες, θα
σας πουν και εκείνοι ότι αυτό επιβάλλεται να κάνουµε στην παρούσα φάση.
Εγώ από το Βήµα αυτής της Ολοµέλειας έχω επιχειρηµατολογήσει τους είκοσι µήνες ως Βουλευτής πάνω από ογδόντα φορές
για την αναγκαιότητα του λόγου αυτού. Κάθε οµιλία µου µέσα
της έχει, βγάζει, την αγωνία αυτής της αναγκαιότητας. Τίποτα
απολύτως.
Φίλες και φίλοι, µαύρα σύννεφα απλώνονται σε όλον τον
κόσµο. Τα µαύρα σύννεφα έχουν πυκνώσει εδώ και επτά χρόνια
πάνω από τη χώρα µας, πάνω από την Ελλάδα µας. Το τελευταίο
χρονικό διάστηµα είναι πιο µαύρα από ποτέ. Είναι καλοκαίρι εδώ
και έχει καταχνιά, κύριοι. Αυτό συµβαίνει στην Ελλάδα. Είναι καλοκαίρι κι έχει καταχνιά.
Για να γυρίσει ο ήλιος πρέπει να καταλάβει η Κυβέρνηση τη
βαρύτητα των λόγων: συναίνεση, συνεργασία, διάλογος, δηµοκρατία και να τις κάνει πράξη. Για να γυρίσει ο ήλιος, πρέπει να
αλλάξει η νοοτροπία όλων µας µέσα σε αυτή την Αίθουσα, όλων
εσάς και όλων εµάς. «Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά
πολλή».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Σαρίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Τσόγκας, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισαγωγικά θα κάνω δυο παρατηρήσεις. Η Νέα Δηµοκρατία, συνεπής στην πολιτική της σύγχυση, δεν παρέλειψε να αναφερθεί διά του εισηγητή της στην
αξιολόγηση, λέγοντας ότι το κλείσιµο της αξιολόγησης έφερε
9,6 δισεκατοµµύρια µέτρα. Κατά την άποψή µου αποτελεί µια
πλειοδοσία κινδυνολογίας και φαντασίωσης, που έµµεσα παραπέµπει στον Λουίτζι Πιραντέλλο. «Έτσι είναι αν έτσι νοµίζετε».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα την πρόταση
νόµου «Εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής
προστασίας και ένταξης». Είναι µια πρόταση νόµου, που υποβλήθηκε από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ. Η δε
συζήτησή της είναι µια ακόµη απόδειξη ότι η Κυβέρνηση προωθεί τον πολιτικό διάλογο και την πολιτική συνεργασία παρά τα
περί αντιθέτως θρυλούµενα.
Η πρόταση, όµως, ήδη ξεπεράστηκε από τις επακολουθείσες
ρυθµίσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ -και ιδίως του ΚΕΑ. Παρ’ όλα αυτά η
ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών και των συµπολιτών µας µε
χαµηλά εισοδήµατα είναι ζητούµενο όλων µας. Η αντιµετώπιση
της φτωχοποίησης αποτελεί προϋπόθεση για να ισορροπήσει το
κράτος, για να µπορούµε να µιλάµε για µια υγιή κοινωνία. Η ενίσχυση του κράτους πρόνοιας και η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί ουσιαστική προγραµµατική δέσµευση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και
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βασική επιδίωξη της κυβερνητικής πολιτικής. Ως εκ τούτου δεν
θα µπορούσε κανείς να διαφωνήσει στην ουσία της παρούσας
πρότασης νόµου, µε τη διαφορά όµως ότι ως προς κάποιες διατάξεις της είναι ανεπίκαιρη και αρκετά επιφανειακή, ως προς την
αντιµετώπιση των θεµάτων που θέτει.
Είναι βέβαια ελπιδοφόρο το ότι γίνεται διάλογος, για θέµατα
που αποσκοπούν στην οικονοµική ενίσχυση των λαϊκών στρωµάτων, τα οποία σηκώνουν το βάρος των σκληρών πολιτικών λιτότητας που ασκήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια από τις
προηγούµενες κυβερνήσεις, γεγονός που καθιστά ολοένα και πιο
επιτακτική την κοινωνική προστασία των οικονοµικά αδύναµων
και τη σύσταση ενός κοινωνικού κράτους.
Οι συνάδελφοι της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης προτείνουν
στο άρθρο 1 της πρότασής τους την επαναφορά και επέκταση
του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, το οποίο όπως γνωρίζουµε, ήταν µεν µνηµονιακή υποχρέωση που εφαρµόστηκε,
όµως, κακήν κακώς µε καθυστέρηση τεσσάρων ετών από τον Νοέµβρη του 2014 χωρίς κανένα σχεδιασµό, χωρίς την αντίστοιχη
υποδοµή πρόχειρα και αυτό, βεβαίως, δεν προκαλεί καµµιά εντύπωση, καθώς οι προηγούµενες κυβερνήσεις ουδέποτε ασχολήθηκαν επί της ουσίας µε την ενίσχυση του οικονοµικά
ευάλωτου πολίτη, µε τον άνεργο, τον χαµηλόµισθο πολίτη µε ειδικές ανάγκες.
Με προχειρότητα αντιµετωπίστηκαν στο παρελθόν όλες αυτές
οι κοινωνικές οµάδες. Με προχειρότητα εφάρµοσε και η προηγούµενη κυβέρνηση την προνοιακή παροχή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος και µάλιστα λίγες µέρες πριν από τις
εκλογές του 2015.
Η Κυβέρνηση συναισθανόµενη τη σηµαντικότητα της παροχής
ενός µηνιαίου εισοδήµατος στα φτωχά λαϊκά στρώµατα, προέβη
στη θέσπιση του ΚΕΑ, το οποίο τεκµηριώθηκε µε στοιχεία πληθυσµιακά ποσοστών ανεργίας και ποσοστών φτώχειας, όπως
προέκυψαν από το πρόγραµµα αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και του ΤΕΒΑ. Δόθηκε µε κριτήρια βασιζόµενα σε εισοδήµατα των αιτούντων σε πραγµατικό χρόνο και όχι σε
εισοδήµατα αποκτηθέντα ενάµιση χρόνο προ της αίτησης υπαγωγής και εξετάζει την πραγµατική οικονοµική κατάσταση του
αιτούντος, την παροχή, αποκλείοντας έτσι το γνωστό στο παρελθόν φαινόµενο, να επιδοτούνται συµπολίτες µας που δεν έχουν
πραγµατικά ανάγκη σε βάρος των υπολοίπων.
Όµως η Κυβέρνηση δεν έµεινε στο ΚΕΑ. Ήδη εφαρµόζονται
προγράµµατα παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης και κοινωνικής στήριξης. Τον Ιανουάριο εγκρίθηκε η µεταφορά πίστωσης
περίπου 14 εκατοµµυρίων ευρώ ως δέκατη ένατη δόση για τη
φόρτιση των εγκεκριµένων καρπών σίτισης στο πλαίσιο του προγράµµατος για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Επιπλέον οι δικαιούχοι του ΚΕΑ δικαιούνται δωρεάν επανασύνδεση κοµµένων ηλεκτρικών παροχών κύριας κατοικίας και δωρεάν παροχή ποσότητας ρεύµατος 300 KWh ανά µήνα, επίδοµα
ενοικίου για νέες µισθώσεις ή ανανέωση παλαιών.
Επίσης ρυθµίσαµε το θέµα της ελεύθερης πρόσβασης των
ανασφάλιστων πολιτών στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, δίνοντας
τέλος στον αποκλεισµό που βίωναν χιλιάδες συµπολίτες µας, ένα
θέµα το οποίο οι προηγούµενες κυβερνήσεις το απαξίωσαν παντελώς.
Αυτά που προανέφερα, είναι κάποια από τα µέτρα που θεσµοθέτησε η Κυβέρνηση για την ενίσχυση των οικονοµικά αδυνάτων
και την προαγωγή ενός προνοιακού κράτους για τον πολίτη.
Η πρόταση της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης για το ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα είναι καλοδεχούµενη µεν ανεπίκαιρη δε και
ξεπερασµένη. Ελπίζω, όµως, στο µέλλον οι συνάδελφοι Βουλευτές να φέρουν νέες αντίστοιχες προτάσεις στην Κυβέρνηση, οι
οποίες όµως να θέλουν να λύσουν τυχόν προβλήµατα µε γνώµονα το κοινό και όχι το κοµµατικό συµφέρον.
Εν συντοµία θα ήθελα να αναφερθώ και στο ακατάσχετο των
1.500 ευρώ, το οποίο, πράγµατι, είναι πολύ µικρό ποσό, αν αναλογιστεί κανείς το ύψος του µηνιαίου κόστους διαβίωσης. Σίγουρα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου πρέπει να αυξηθεί στο
άµεσο µέλλον. Όπως είπε όµως και η Υφυπουργός, η κ. Παπανάτσιου, στη συνεδρίαση της επιτροπής στις 19/05, όταν το επιτρέψουν οι δηµοσιονοµικές συνθήκες, θα µπορούµε να το
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υλοποιήσουµε και είµαι σίγουρος ότι η Κυβέρνηση δεν θα αµελήσει να ρυθµίσει το εν λόγω θέµα.
Ως προς το ακατάσχετο των προνοιακών επιδοµάτων και κάθε
µορφής βοηθηµάτων ή οικονοµικών ενισχύσεων θεωρώ ότι είναι,
πράγµατι, επιτακτική η ανάγκη να προστατευθούν, καθότι οι αποδέκτες τους είναι ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Αυτό που προτείνω, είναι επιπλέον του ορίου του ακατάσχετου να
εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στις τράπεζες, οι οποίες συχνά αυθαιρετούν και σε δηλωµένους ακατάσχετους λογαριασµούς.
Έχει παρατηρηθεί ότι κατάσχουν αναπηρικές συντάξεις και µισθούς, υποβάλλοντας τον πολίτη σε µια ταλαιπωρία διεκδίκησης
των χρηµάτων του, τα οποία εκ του νόµου τυγχάνουν προστασίας. Αυτό πρέπει να το δούµε, ώστε σε αυτές τις περιπτώσεις
τα χρήµατα να αποδεσµεύονται άµεσα µε µια απλή αίτηση του
πολίτη και να υποβάλλονται πρόστιµα στα πιστωτικά ιδρύµατα
που παραβιάζουν τις κείµενες διατάξεις.
Τέλος, ως προς τις λοιπές προτάσεις της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης θα σταθώ πολύ σύντοµα στα κέντρα κοινότητας, τα
οποία θεσµοθετήθηκαν µε τον ν.4368/2016 και τα οποία σχεδιάστηκαν να παρέχουν υπηρεσίες διευρυµένου τύπου στους πολίτες, ενηµερώνοντάς τους για τα δικαιώµατα τους σε κοινωνικές
παροχές, συνδράµοντας τη συµµετοχή τους σε τοπικά, εθνικά
και ευρωπαϊκά προγράµµατα και ενεργώντας και ως καταγραφή
αναγκών σε τοπικό επίπεδο.
Σκοπός της σύστασής τους δεν είναι άλλος από το να εξυπηρετούν τους δηµότες, µεταξύ των οποίων -και κυρίως- τις ευπαθείς οµάδες αλλά και τις µειονότητες. Όλες αυτές οι υπηρεσίες
θα παρέχονται από εξιδεικευµένο προσωπικό, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοµικούς, µε αποτέλεσµα να ενισχύεται σε σηµαντικό βαθµό η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών
προς τους πολίτες.
Ο συνδυασµός ήταν τα κέντρα κοινότητας, να επιτελούν ένα
πολύ σηµαντικό κοινωνικό έργο, µε το οποίο δεν µπορεί να επιφορτιστούν τα ΚΕΠ. Η αρµόδια Υπουργός, κ. Γεροβασίλη, προ
ολίγων ηµερών εξήγγειλε την αναβάθµιση των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών σε φορέα παροχής on line διοικητικών προϊόντων προστιθέµενης αξίας για τους πολίτες και για τις
επιχειρήσεις µε στόχο την ελάφρυνση της φυσικής εξάρτησης
του πολίτη από τα ΚΕΠ. Συνεπώς και το θέµα της λειτουργίας
των ΚΕΠ φαίνεται βρίσκει ήδη τον δρόµο του και τον ρόλο του
στη δηµόσια διοίκηση.
Κλείνοντας, θα υπενθυµίσω ότι η πρόταση νόµου ξεπεράστηκε
ήδη από τις εξελίξεις και τις ρυθµίσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Θα µείνω
µόνο στη θετική αίσθηση αυτού του διαλόγου, που ξεκίνησε µε
αφορµή την πρόταση νόµου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης,
η οποία αποτελεί ένα βήµα, έστω κι αν είναι µετέωρο, για την καταπολέµηση της ανθρωπιστικής κρίσης και της στήριξης των
αδυνάτων.
Πεπεισµένος ότι οι συνάδελφοι Βουλευτές της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης έχουν ειλικρινές ενδιαφέρον για την ανάσχεση
της φτωχοποίησης του ελληνικού λαού, ευελπιστώ και στο µέλλον να υπάρξουν αντίστοιχες προτάσεις, τις οποίες θα επεξεργαστούµε από κοινού, µε γνώµονα το συµφέρον του κοινωνικού
συνόλου και κυρίως των συµπολιτών µας που υποφέρουν την τελευταία επταετία της κρίσης.
Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει και αποδεικνύει καθηµερινά ότι
έχει στο επίκεντρό της το κοινωνικό κράτος και η συνεργασία µεταξύ των κοµµάτων προς αυτή την κατεύθυνση µόνο όφελος
µπορεί να φέρει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Τσόγκα, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Γεώργιος Λαζαρίδης για δώδεκα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα ξεκινήσω µε τη φράση ενός συναδέλφου από την Αντιπολίτευση, που αυτά τα µέτρα ανακούφισης, τα οποία φρόντισε
να πάρει η Κυβέρνηση, τα χαρακτήρισε ως µέτρα διαχείρισης
της φτώχειας, ειρωνευόµενος την Κυβέρνηση.
Όµως εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Είναι κάποια µέτρα
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διαχείρισης της φτώχειας, αλλά αυτή τη φτώχεια ποιος την προκάλεσε; Αυτά τα κόµµατα της αντιπολίτευσης δεν προκάλεσαν
τη φτώχεια; Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία µε το ΠΑΣΟΚ.
Αυτοί την προκάλεσαν. Και τώρα εδώ σε µια παρένθεση θέλω να
συµπληρώσω και η κυβέρνηση Παπαδήµου-Στουρνάρα, η κυβέρνηση τεχνοκρατών, αυτή την οποία επικαλούνται. Και δεν θα αναφερόµουν στον προηγούµενο τον προλαλήσαντα συνάδελφο της
Ένωσης Κεντρώων, αλλά επειδή έχουν κάνει πολύ συχνά αναφορά σε κυβέρνηση τεχνοκρατών από την Ένωση Κεντρώων, θα
ήθελα να θυµίσω εδώ στους συναδέλφους στην Αίθουσα ότι τη
µεγαλύτερη καταστροφή, τις χειρότερες επιδόσεις, τους χειρότερους δείκτες, τους είχε η πατρίδα µας εκείνη την περίοδο, την
περίοδο που τον τόπο κυβερνούσε ο Παπαδήµος µε τον Στουρνάρα. Εποµένως µην επικαλούµαστε συνεχώς την κυβέρνηση τεχνοκρατών.
Ύστερα η αντιπολίτευση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία, πότε έδειξαν ευαισθησία; Να ξεχάσουµε το πεντάευρω
που έβαλαν; Τη στιγµή που οι συµπολίτες µας, οι Έλληνες, υπέφεραν, δεν είχαν να πάρουν γάλα στα παιδιά τους, έβαλαν το
πεντάευρω. Ήρθε αυτή η Κυβέρνηση και κατήργησε το πεντάευρω.
Κάτι άλλο επίσης να πω, γιατί καλό είναι να τα θυµόµαστε και
να µην τα ξεχνάµε, οι ανασφάλιστοι συµπατριώτες µας, συµπολίτες µας δεν µπορούσαν να πάνε στο νοσοκοµείο. Γιατί; Θέλετε
να σας θυµίσω τι έκαναν; Τους έβαζαν στο νοσοκοµείο και στη
συνέχεια τις οφειλές τις βεβαίωναν στην εφορία.
Και υπάρχουν περιπτώσεις -έχουν έρθει και µου έφεραν στοιχεία συµπολίτες µου από τη Θεσσαλονίκη- όπως για παράδειγµα
η εξής: Έκαναν εγχείρηση και ήταν ανασφάλιστοι οι άνθρωποι,
γιατί έµειναν ξαφνικά χωρίς δουλειά, έκλεισαν τα µαγαζιά τους
κ.λπ., το κόστος της οποίας όταν βγήκαν από το νοσοκοµείο,
ήταν γύρω στις 3.000-3.500 ευρώ. Μετά τον έναν χρόνο βεβαιωµένο στην εφορία, πέρασε τις 10.000 ευρώ. Οι 3.000-3.500
ευρώ πέρασαν τις 10.000 ευρώ. Αυτή ήταν η ευαισθησία των κοµµάτων της αντιπολίτευσης;
Έρχονται τώρα, βέβαια, µε κυνισµό και προσπαθούν να τα ξεχάσουν όλα αυτά και να µας µιλήσουν για ευαισθησία. Όταν µιλούσε εκείνη την περίοδο κανείς για συµπολίτες µας οι οποίοι
πραγµατικά πεινούσαν, δεν µπορούσαν ούτε τα απαραίτητα, τα
αναγκαία, να εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους ή τα παιδιά τους,
ειρωνεύονταν, έλεγαν ότι δηµαγωγεί όποιος το λέει αυτό. Και το
ίδιο έλεγαν για τους µαθητές είτε από τα κανάλια των τηλεοράσεων είτε από εδώ, από τη Βουλή. Ευτυχώς που υπήρχε η Εκκλησία, που υποκατέστησε το κράτος το δικό τους, το οποίο δεν
είχε καµµιά απολύτως ευαισθησία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους.
Από την άλλη άκουσα προηγουµένως και για τη µεσαία τάξη.
Έκαναν ξανά αναφορά στη µεσαία τάξη. Ποια µεσαία τάξη; Αυτή
που κατέστρεψαν; Διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες καταστήµατα, επιχειρήσεις και βιοτεχνίες έκλεισαν. Αυτή είναι η µεσαία
τάξη. Αυτοί οι άνθρωποι που έκλεισαν οι επιχειρήσεις τους.
Μιλάµε για τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όλη η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα είµαστε ελεύθεροι επαγγελµατίες, επιστήµονες. Δεν έχουµε κανέναν δηµόσιο
υπάλληλο. Εποµένως θα µας µιλήσουν για ευαισθησία απέναντι
σε αυτές τις κοινωνικές τάξεις; Οι ίδιοι ανήκουµε σε αυτές τις
κοινωνικές τάξεις. Όλη µας την καταστροφή την υπέστηµεν την
περίοδο που κυβερνούσαν αυτοί.
Εµείς οι µηχανικοί πάψαµε να έχουµε αντικείµενο από το 2009.
Το 2009 κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τους Ανεξάρτητους Έλληνες;
Σαφώς όχι. Εποµένως θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί.
Από την άλλη µέσα στα δικά τους τα κόµµατα υπάρχουν άτοµα
τα οποία φρόντισαν να βγουν στη σύνταξη πολύ πριν συµπληρώσουν τα χρόνια, εκµεταλλευόµενοι κάποια «παραθυράκια» και
τώρα είναι προβεβληµένα άτοµα στα κόµµατά τους. Πραγµατικά
ο κυνισµός τους δεν έχει όρια.
Τι να θυµηθούµε τώρα; Να θυµηθούµε και κάτι άλλο, γιατί το
έχουµε ζήσει πάνω στη Θεσσαλονίκη πολύ συχνά και το έχω
ζήσει κι εγώ στη γειτονιά µου. Είχαν βγάλει τους αστυνοµικούς,
για να σταµατούν µέρα-νύχτα τους πολίτες για έλεγχο και όχι για
έλεγχο των στοιχείων, για έλεγχο µην τυχόν έχουν ξεχασµένη
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καµµιά κλήση. Για 200 ευρώ πήγαιναν τους πολίτες σιδηροδέσµιους στην αστυνοµία αυτά τα δύο κόµµατα ΠΑΣΟΚ και
ΠΑΣΟΚ-Νέα Δηµοκρατία. Τώρα µιλούν για ευαισθησία; Δεν τολµούσαν οι πολίτες να βγουν έξω να κυκλοφορήσουν. Είχαν την
αίσθηση ότι ήταν σε κατεχόµενη χώρα οι Έλληνες πολίτες.
Είχαν, βέβαια, και τους Υπουργούς, οι οποίοι έβγαιναν στην
τηλεόραση και όταν δυσανασχετούσαν οι πολίτες από τις επιβαρύνσεις, έλεγαν ότι «όποιος δεν έχει να πληρώσει για το σπίτι
του να το πουλήσει». Υπουργός αυτών των κυβερνήσεων το είπε
αυτό.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια, για τα µέτρα τα οποία έχει πάρει
αυτή η Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε τις βαριές συνέπειες
µιας πολυετούς µνηµονιακής άστοχης και αντικοινωνικής πολιτικής, που επιβάρυνε µεγάλο ποσοστό των Ελλήνων. Οφείλαµε, λοιπόν, να στοχεύσουµε στην άµεση ανακούφιση µεγάλου µέρους
της κοινωνίας, αλλά παράλληλα και σταδιακά να ενισχύσουµε ή
να αναδιοργανώσουµε κρατικές δοµές, που δηµιουργήθηκαν για
να καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως η υγεία, η εργασία και η κοινωνική ασφάλιση.
Η ενίσχυση, λοιπόν, των δηµόσιων δοµών και υπηρεσιών του
κοινωνικού κράτους για την κοινωνική προστασία υπέρ αυτών
που πλήττονται, ήταν µια από τις προτεραιότητες. Η ανασυγκρότηση της χώρας, µε σκοπό την επανεκκίνηση της οικονοµίας και
της ανάπτυξης, απαιτεί, βέβαια, χρόνο, επενδύσεις, διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, σταθερό περιβάλλον και ισχυρές βάσεις.
Στην πορεία του τελευταίου ενάµιση χρόνου, και µε γνώµονα
την εκ βάθρων αναδόµηση, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται πολιτικές ειδικά για τις ευάλωτες κοινωνικές δοµές, όπως παιδιά,
ηλικιωµένοι, ΑΜΕΑ, Ροµά, οι οποίες έχουν στόχο, να υποστηρίξουν εισοδηµατικά την καθηµερινή διαβίωσή τους και να παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά.
Θα µπορούσαµε, βέβαια, να ανατρέξουµε στις προβλέψεις,
στις δεσµεύσεις και στις προτεραιότητες του κρατικού προϋπολογισµού 2017, που βασίζονται στη διαµόρφωση ενός σύγχρονου και κοινωνικά δίκαιου αναπτυξιακού προτύπου και
ενσωµατώνουν µια σειρά από κρίσιµες παρεµβάσεις, προκειµένου να αναλύσουµε τις κυβερνητικές δράσεις και να αποδείξουµε όσα προελέχθησαν.
Για τους σκοπούς αυτούς η Κυβέρνηση ενσωµάτωσε στην πολιτική, κοινωνική και οικονοµική της πολιτική µια σειρά από κρίσιµες παρεµβάσεις, όπως την πλήρη επέκταση του κοινωνικού
εισοδήµατος αλληλεγγύης µε πιστώσεις που ανέρχονται σε 760
εκατοµµύρια ευρώ και µε την πρόβλεψη να καλύψει πάνω από
διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.
Το πρόγραµµα πέραν της εισοδηµατικής ενίσχυσης προσφέρει δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων για
όλη την οικογένεια, παροχή σχολικών γευµάτων, διανοµή δωρεάν τροφίµων από τα κοινωνικά παντοπωλεία, δωρεάν φοίτηση
όλων των παιδιών των ευάλωτων οµάδων στους βρεφονηπιακούς
σταθµούς, εργασία για το 10% των ανέργων που λαµβάνουν το
ΚΕΑ µέσω κοινών προγραµµάτων του Υπουργείου Εργασίας και
του ΟΑΕΔ, κοινωνικό τιµολόγιο παροχών ηλεκτρικής ενέργειας,
ύδρευσης κ.λπ..
Ακόµα εξασφαλίστηκε η πρόσβαση για δυόµισι εκατοµµύρια
ανασφάλιστους στο δηµόσιο σύστηµα υγείας ή περίθαλψη για
όλους, ενώ σε µεγάλο βαθµό έχει επιτευχθεί η µείωση συµµετοχής στη φαρµακευτική δαπάνη.
Κατοχυρώθηκε το 15% των προσλήψεων στο δηµόσιο, να καλύπτεται από άτοµα µε αναπηρία καθώς και από τα µέλη των οικογενειών τους, ενώ αυξήθηκε η δαπάνη κατά 104 εκατοµµύρια
ευρώ για την εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης, κατάρτισης
και επανένταξης στην αγορά εργασίας καθώς και των προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας από τον ΟΑΕΔ.
Παράλληλα ο οργανισµός συνδέθηκε µε σηµαντική χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό και από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων ύψους 505 και 130 εκατοµµυρίων ευρώ
αντίστοιχα για την υλοποίηση των προαναφερθέντων δράσεων.
Μεταξύ άλλων βασικών παρεµβάσεων είναι η δωρεάν µετακί-
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νηση ανέργων µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς, λεωφορείο για τη
φροντίδα των αστέγων, κατάργηση παραβόλου ΚΕΠΑ για ανασφάλιστους.
Η επιµονή της Κυβέρνησης σε µέτρα στήριξης των ευάλωτων
οµάδων αποτελεί αποτύπωση της δεδοµένης και πάγιας θέσης
για ελάφρυνση των ασθενέστερων νοικοκυριών, που ταλαιπωρήθηκαν από τις πολιτικές αυτών που κατασπατάλησαν τα δηµόσια
αποθεµατικά και διαχειρίστηκαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η επίτευξη της κοινωνικής ευηµερίας αποτελεί βασικό στόχο και αποδεικνύεται από το πρόγραµµα κοινωνικής προστασίας, που
αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών που προείπαµε.
Γνωρίζουµε ότι ο αγώνας για να γίνουν πράξη όσα διακηρύττουµε, θα είναι επίπονος και σκληρός. Όµως είµαστε αποφασισµένοι. Θα συνεχίσουµε να εντάσσουµε όσες περισσότερες
κοινωνικές δράσεις µπορούµε, σε µια προοπτική µόνιµων κρατικών παρεµβάσεων και ενίσχυσης των δηµόσιων φορέων που θα
παρέχουν κοινωνική φροντίδα και προστασία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γιώργο Λαζαρίδη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
κ. Κεγκέρογλου, για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούγοντας ορισµένους από τους συναδέλφους της Συµπολίτευσης, δίνει κανείς εξηγήσεις, στο γιατί ψηφίζουν αβλεπεί
µέτρα, µνηµόνια, ανάλγητες αποφάσεις και στη συνέχεια κάνουν
κριτική στους άλλους.
Πρέπει να πω, λοιπόν, στους συναδέλφους, πως ό,τι λειτουργεί σήµερα στο σύστηµα κοινωνικής προστασίας, έχει είτε θεσµοθετηθεί είτε νοµοθετηθεί είτε προετοιµαστεί από τις
προηγούµενες κυβερνήσεις. Για να είµαστε ξεκάθαροι. Το µόνο
πρόγραµµα που ήρθε επιπλέον και εφαρµόστηκε για ένα διάστηµα και µετά αποσύρθηκε, ήταν το πρόγραµµα µε την προπληρωµένη κάρτα.
Όλα τα υπόλοιπα προϋπήρχαν και είτε ανανεώθηκαν είτε επεκτάθηκαν και καλώς έγινε. Αλλά όχι τέτοια άγνοια.
Διάβαζε ο συνάδελφος προηγουµένως τις πρόσθετες παροχές
-που πράγµατι προβλέπονται από τον δεύτερο πυλώνα από το
εγγυηµένο εισόδηµα- και σαν να θυµήθηκα εγώ ότι διάβαζε την
υπουργική απόφαση, µε την οποία θεσµοθετήθηκε το εγγυηµένο
κοινωνικό εισόδηµα, την οποία έχω υπογράψει εγώ.
Η πρώτη µου παρατήρηση αφορά, στο ότι για όλες αυτές τις
παροχές -που αναφέρονται εκεί είτε αφορούν την ΕΥΔΑΠ είτε το
κοινωνικό τιµολόγιο της ΔΕΗ είτε τα κοινωνικά τιµολόγια των
δήµων για το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης µε τη νέα του ονοµασία όπως έχει ολοκληρωθεί και εφαρµόζεται σε όλη την Ελλάδα- είναι ώριµη πλέον η αυτόµατη ένταξη χωρίς νέα
γραφειοκρατική διαδικασία. Αυτό θέλει µια νοµοθετική ρύθµιση.
Πρέπει να την κάνουµε, για να µη ζητάνε από την αρχή τα ίδια
χαρτιά από τους ανθρώπους που έχουν ήδη κριθεί δικαιούχοι και
άρα ανήκουν στο φάσµα της ακραίας φτώχειας. Γιατί ακριβώς
το κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης έχει στόχο να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους.
Το δεύτερο, έχει να κάνει µε µια ολοκληρωµένη µορφή εργασιακής επανένταξης. Όχι µόνο δεν αρκεί αυτό το 10% των προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας αλλά πρέπει να δούµε, µε
ποιον τρόπο θα το συνδέσουµε µε την πραγµατική οικονοµία, µε
τις επιχειρήσεις, µε τα προγράµµατα κατ’ αρχάς που ήδη λειτουργούν για τις επιχειρήσεις.
Βεβαίως να υπάρχει σύστηµα, ούτως ώστε να µην έχουµε µόνιµους επιδοµατούχους µε την έννοια ότι µπορούν, αλλά και
υπάρχει θέση εργασίας να δουλέψουν και την ίδια ώρα να επαναπαύονται στο επίδοµα. Αυτό χρειάζεται µια θεσµική µεταβολή.
Να δούµε µε ποιον τρόπο µπορεί να υπάρχει πραγµατικά ενεργοποίηση και του ίδιου του δικαιούχου σε αυτή την κατεύθυνση.
Άλλως είναι µια παγίδα, που θα τον καταστήσει παθητικό επιδοµατούχο και θα τον βάλει στο κοινωνικό περιθώριο.
Το άλλο θέµα το οποίο έχει προκύψει από τον τρόπο εφαρµογής όπως το έχετε κάνει, είναι η απαλοιφή του δικαιώµατος της
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κοινωνικής έρευνας και της κοινωνικής έκθεσης από την τοπική
κοινωνική υπηρεσία. Ακούστε, είναι µέγα σφάλµα αυτό. Λόγω της
φοροδιαφυγής και λόγω των πολλών µεθόδων που υπάρχουν και
οδηγούνται σε «µαύρες» δουλειές άνθρωποι που θέλουν να αποφύγουν και την υψηλή φορολόγηση και τις υψηλές ασφαλιστικές
εισφορές, έχουµε το φαινόµενο να είναι δικαιούχοι στο επίδοµα
αυτό, ενώ η τοπική κοινωνία γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν
πρέπει να είναι δικαιούχοι.
Εκεί, λοιπόν, υπήρχε το δικαίωµα της τοπικής κοινωνικής υπηρεσίας του δήµου, του επαγγελµατία κοινωνικού λειτουργού,
που έχει όλο το δικαίωµα και έχει ορκιστεί γι’ αυτό για κοινωνική
έρευνα και κοινωνική έκθεση. Έχουµε, λοιπόν, πλείστες τέτοιες
περιπτώσεις. Για παράδειγµα µια µεσίτρια στη Χαλκιδική έχει
σπίτι που το έχει πάρει µε άτοκο δάνειο µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. Την ίδια ώρα κάνει τη µεσίτρια σε Ρώσους
που αγοράζουν στη Χαλκιδική –προφανώς είναι όλα «µαύρα»- και
παίρνει κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης, ενώ δεν έπρεπε να
παίρνει.
Η τοπική υπηρεσία, λοιπόν, του δήµου το γνωρίζει αυτό. Της
κόψατε όµως το δικαίωµα, γιατί αφαιρέσατε αυτή τη δυνατότητα,
την οποία είχαµε εµείς στο πιλοτικό πρόγραµµα.
Το δεύτερο, λοιπόν, έχει να κάνει µε τη διάρκεια παραµονής
στη χώρα µας κάποιου που θα είναι δικαιούχου. Κοιτάξτε, είναι
άλλο πράγµα να αποφασίσουµε -εάν το κάνετε, αυτό είναι µια
επιλογή- να είναι δικαιούχοι οι πρόσφυγες, εάν θέλουµε να ελαφρύνουµε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα λεφτά που οφείλει να
δίνει και τους βάλουµε στο ΚΕΑ από εθνικούς πόρους και άλλο
πράγµα είναι, να µην υπάρχει καµµιά προϋπόθεση, όπως συµβαίνει σήµερα. Εάν δείτε τον αριθµό των αιτήσεων και κατ’ επέκταση τον αριθµό των δικαιούχων, το ποσοστό, στους βόρειους
δήµους από Γιάννενα µέχρι και Έβρο, θα δείτε ότι υπάρχει πολύ
µεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι σε άλλους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τι σηµαίνει αυτό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σηµαίνει ότι υπάρχουν οργανωµένα κυκλώµατα, τα οποία σου καλύπτουν τις προϋποθέσεις του
ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ και έτσι καθίσταται κάποιος δικαιούχος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Υπάρχουν στοιχεία γι’ αυτό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το ποσοστό το παραπάνω µου
δίνει την αίσθηση ότι κάτι συµβαίνει εκεί. Γιατί, δυστυχώς, σε όλη
την Ελλάδα υπάρχει περίπου το ίδιο ποσοστό φτώχειας και δεν
µπορεί να υπάρχει σε όλο το τόξο αυτό το περίπου 20 µε 30%
παραπάνω µε αυτή την έννοια.
Θα πρέπει, λοιπόν, να εξεταστεί στο επόµενο διάστηµα. Είχαν
εντοπιστεί πάρα πολλά µε το πρώτο πιλοτικό πρόγραµµα -υποθέτω ότι και µε το δεύτερο θα είχαν εντοπιστεί τέτοια- και πρέπει
να διορθωθούν. Αυτά αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο το διαχειρίζεστε.
Έχει γίνει µια συζήτηση και άλλη φορά για το πρόγραµµα επισιτιστικής βοήθειας το γνωστό ΤΕΒΑ. Κοιτάξτε, όπως έχει ξεχειλώσει και µε τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται, έχει
πρόβληµα. Πρέπει να υπάρξει µια επανεξέταση, για να δούµε
πού χωλαίνει. Έχουµε συγκεκριµένες περιπτώσεις –δεν θέλω να
αναφερθώ τώρα, αλλά έχουν δηµοσιοποιηθεί και έχουν καταγγελθεί- που υπάρχει θέµα για να επανεξεταστεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, αναφερόµενος στο θέµα που έχει προκύψει σήµερα
µε τα πρόσθετα µέτρα, τα οποία θα έρθουν αύριο στη Βουλή µε
τροπολογία, όπως ανακοινώθηκε, σε µια κύρωση συµφωνίας η
οποία έχει συζητηθεί στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.
Κοιτάξτε, αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να πούµε, όπως πρέπει να πείτε και εσείς οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ –δεν αναφέροµαι
στους ΑΝΕΛ- που σηκώνετε το βάρος αυτών των αποφάσεων και
που απολογείστε στους πολίτες, να έρθει τουλάχιστον µε κανονικό νοµοσχέδιο, ώστε να δοθεί τουλάχιστον το δικαίωµα της συζήτησης, να δοθεί τουλάχιστον το δικαίωµα, του να
ενηµερωθούµε γι’ αυτά τα οποία εµείς θα καταγγείλουµε και
εσείς θα ψηφίσετε. Ζητήστε το και εσείς. Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν µπορεί να έχουµε κρυφά προαπαιτούµενα, τα οποία να εµφανίζονται µε προθεσµία µία ηµέρα πριν.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο πρέπει να κάνει η Βουλή, είναι να ζητή-
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σει από την Κυβέρνηση, να φέρει µε κανονικό νοµοσχέδιο και όχι
µε σύµβαση, που αφορά άλλες χώρες, τα πρόσθετα µέτρα. Τα
δυσβάσταχτα µέτρα ήδη τα έχετε ψηφίσει µε το τέταρτο µνηµόνιο. Τώρα φέρνετε πρόσθετα, ξέφυγαν κάποια και ξεψηφίζετε
ορισµένα άλλα. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται µε αυτή τη διαδικασία.
Κάνω έκκληση στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, µια και λένε «ναι»
σε όλα, να διαφυλάξουν τουλάχιστον αυτό το θέµα, το δικαίωµά
τους, δηλαδή, να διαβάσουν τα µέτρα αλλά και το δικαίωµά µας
να διαβάσουµε και να µελετήσουµε τα µέτρα και να τοποθετηθούµε επ’ αυτών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία είκοσι πέντε µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου
ABK Association από τη Βόννη Γερµανίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει για δεκαοκτώ λεπτά η Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Θεανώ Φωτίου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελείωσαν οι Βουλευτές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, είναι δευτερολογία. Θα µιλήσουν άλλοι τέσσερις-πέντε Βουλευτές.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Λοβέρδο, ενηµερώθηκα ότι έχω και δευτερολογία, κάτι που δεν το
ήξερα, και γι’ αυτό λέω ότι ίσως έχει νόηµα να παρέµβω τώρα
που έχω ακούσει, νοµίζω, το σύνολο.
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ
που κατατίθεται βέβαια σήµερα, δίνει ευκαιρία σε όλους να πουν
πολλά πράγµατα είτε υποκριτικά είτε όχι, αλλά σίγουρα να τα
χρησιµοποιήσουν ως όχηµα για την αντιπολιτευτική τους κριτική.
Θέλω να σας πω σήµερα ορισµένα δεδοµένα, που βρήκα και
εγώ ερευνώντας τα στοιχεία της EUROSTAT και της ΕΛΣΤΑΤ και
να τα καταθέσω στη Βουλή. Γιατί άκουσα πολλά περί προνοιακού
κράτους που έκανε το ΠΑΣΟΚ, µε αναφορές σε µείζονες, βεβαίως, και πολύ σηµαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό ή στο ΕΣΥ.
Στο τέλος, βέβαια, οι ίδιοι δεν ορρώδησαν, τις µεν συντάξεις να
τις καταστρέψουν, το δε ΕΣΥ να το αποψιλώσουν.
Όµως αυτό που βρήκα και το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και θα το καταθέσω σήµερα εδώ, στα Πρακτικά της Βουλής- είναι
ότι η φτώχεια προϋπήρχε σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά προ κρίσης.
Προσέξτε, κύριοι Βουλευτές, λοιπόν, της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ: Με βάση τα στοιχεία της EUROSTAT τη δεκαπενταετία 1995-2010 δηλαδή την περίοδο της ανάπτυξης µε εισοδήµατα του 1994-2009, η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο
συντελεστή φτώχειας στην Ευρώπη των δεκαπέντε, µέσο όρο
20,4. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(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)
Γιατί; Πώς γίνεται, λοιπόν, σε αυτές τις καταπληκτικές περιόδους της µεγάλης ανάπτυξης, η Ελλάδα να έχει τον υψηλότερο
συντελεστή φτώχειας στην Ευρώπη; Η φτώχεια δεν ήταν κάτι που
σας ενδιέφερε ούτε τους µεν ούτε τους δε, όχι γιατί δεν είστε
ευαίσθητοι αλλά γιατί έχετε και είχατε άλλη πολιτική αντίληψη. Η
πολιτική σας ήταν να κρύβετε κάτω από το χαλί τη φτώχεια και να
τη διαχειρίζεστε πάντα ως φιλανθρωπία και αποκλειστικά µε πελατειακές σχέσεις.
Δαπανήσατε το χαµηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ, για κοινωνικές
δαπάνες, από όλη την Ευρώπη τις εποχές της ευµάρειας και µη
µου ανακατέψετε πάλι τις εντάξεις και τα λοιπά. Μιλάω για προνοιακές δαπάνες.
Παραλάβαµε δαπάνες για την πρόνοια ύψους 780 εκατοµµυ-
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ρίων ευρώ. Το έτος 2015 αυτό ήταν προϋπολογισµένο, αυτό πήραµε µόλις βγήκαµε στην Κυβέρνηση, 0,4% του ΑΕΠ, το χαµηλότερο της Ευρώπης. Το αυξήσαµε κατά 15% το 2015 σε
συνθήκες ασφυξίας, κατά 25% το 2016 µέσα στην ίδια κατάσταση, κατά 100% το 2017, δηλαδή 1,750 δισεκατοµµύρια ευρώ
και θα το φτάσουµε το 2019 –το 2018 θα το ψηφίσουµε, εδώ θα
είµαστε- σε 2,770 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή θα το έχουµε
πάει 350% πάνω από αυτό που παραλάβαµε µέσα σε τέσσερα
χρόνια.
Αυτά δεν τα κάνουµε σε περιόδους ευµάρειας αλλά µεγάλης
στενότητας, και όχι γιατί, όπως σας είπα, έχουµε κοινωνική ευαισθησία –δεν σας κατηγορούµε γι’ αυτό και το ξέρετε- αλλά γιατί
έχουµε κοινωνική µεροληψία. Γιατί πιστεύουµε, πράγµατι, στην
αξιοπρέπεια όλων και την ισονοµία. Γιατί ενδιαφερόµαστε για
τους κοινωνικά αδύναµους, για τα κοινωνικά αδύναµα στρώµατα,
για τους ανθρώπους χωρίς φωνή, αυτούς που πιστεύω ότι µας
έφεραν στην Κυβέρνηση και αυτούς θέλουµε να εκφράσουµε.
Όµως ακόµη και διότι εµείς γνωρίζουµε πολύ καλά αυτό που λέει
και η νεοφιλελεύθερη λογική, που ούτε αυτή εφαρµόζετε, ότι δηλαδή κάθε 1 ευρώ που δίνεται για κοινωνική πρόνοια, κάνει το
ΑΕΠ της χώρας 1,3% έως 1,68%. Είναι, δηλαδή, πολλαπλασιαστής, αγαπητοί κύριοι, της εργασίας. Δίνει δηλαδή θέσεις εργασίας, αυξάνει το ΑΕΠ της χώρας.
Έστω, όµως, και αυτά τα ψίχουλα που δίνατε για την κοινωνική
προστασία. Ήταν αποτελεσµατική; Όχι, λέει η EUROSTAT πάλι:
αναποτελεσµατική η Ελλάδα στους καιρούς της ευµάρειας, τελευταία στην αποτελεσµατικότητα στην Ευρώπη. Και αυτά την
ίδια περίοδο, 1994-2010. Αυτά αναφέρονται στον πίνακα 2, τον
οποίο και καταθέτω.
(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)
Γιατί; Γιατί αποψιλώσατε το προνοιακό κράτος. Εµείς βρήκαµε
πενήντα τέσσερις υπαλλήλους στην Πρόνοια, η οποία µεταφερόταν από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας. Καλά
έκανε! Γλίτωσαν πενήντα τέσσερις υπάλληλοι από τον εκσυγχρονισµό του κ. Μητσοτάκη που απέλυε, γιατί ήταν µεγάλος ο δηµόσιος τοµέας.
Φτιάξαµε δύο νέες διευθύνσεις, η µια για την Καταπολέµηση
της Φτώχειας και η άλλη για τον Εθνικό Μηχανισµό Κοινωνικής
Ένταξης και Συνοχής, καινούργιες διευθύνσεις επιπλέον των υφιστάµενων µε νόµο, που τον φέραµε εδώ και τον ψηφίσαµε.
Δεύτερον, φτιάξαµε δύο νέες επιτελικές διευθύνσεις, πρώτον,
την Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ, γιατί έχει µεγάλη σηµασία να απορροφούνται όλα τα λεφτά από το ΕΣΠΑ, και, δεύτερον, την Ειδική
Γραµµατεία Ροµά, γιατί καταντήσατε εκατό χιλιάδες Ροµά και
παραπάνω να ζουν σε τριακόσιους είκοσι πέντε καταυλισµούς,
που είναι ντροπή για το ελληνικό κράτος και καθηµερινά καταδικαζόµαστε.
Τι ήταν, λοιπόν, το προνοιακό κράτος, που λέει η Ευρώπη και
η EUROSTAT ότι ήταν αναποτελεσµατικό στις περιόδους της ευµάρειας; Ήταν χίλια τετρακόσια νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, φιλανθρωπικά σωµατεία, ΜΚΟ κ.λπ., που τους είχατε
αναθέσει την κοινωνική προστασία. Ήταν εξήντα τρία όλα και
όλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, εκατόν είκοσι πέντε
ασύνδετα επιδόµατα, που δινόντουσαν από είκοσι επτά διαφορετικές αρχές πληρωµής.
Εποµένως, οι ανάπηροι, οι άστεγοι, οι ηλικιωµένοι, τα παιδιά,
οι Ροµά, οι άποροι ήταν έρµαια της κάθε αρχής και πολλές
φορές µε αντιφατικά πράγµατα η κάθε αρχή πληρωµής, χωρίς
ενιαίους κανόνες. Και βέβαια, µετά ήρθε η κρίση και τα αποδιάρθρωσε όλα.
Θα ήθελα να αναφερθώ στον πίνακα 3 µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
αυτή τη φορά. Αναφέροµαι στους πίνακες που έχουν δει πάρα
πολλές φορές τη δηµοσιότητα. Μάλιστα, τώρα πρόσφατα η
UNICEF µιλούσε για τους ίδιους πίνακες του 2015 µε στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ. Δηλαδή, τα εισοδήµατα του 2014. Είναι ακριβώς
αυτό που παραλάβαµε.
Αυτοί οι πίνακες, λοιπόν, σηµειώνουν ότι το 35,7% του πληθυσµού αντιµετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού
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αποκλεισµού, το 37,8% για τις κατηγορίες µηδέν έως δεκαεπτά
χρονών, το 39,4% για τις κατηγορίες δεκαοχτώ έως εξήντα τεσσάρων και το 22,8% για τις κατηγορίες από εξήντα πέντε και άνω.
Καταθέτω τον σχετικό πίνακα στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Θεανώ Φωτίου
καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι έγινε ακριβώς για να λέτε όσα λέτε σήµερα και µε τέτοια
έπαρση; Δεν υπάρχουν αυτά τα νούµερα; Όλα θα τα σβήσουµε
από τη µνήµη του ελληνικού λαού; Θα φέρουµε τώρα το σφουγγάρι µέσα από τα µίντια που ελέγχουµε και θα τα σβήσουµε; Ε,
δεν του την σβήνουµε!
Πρόνοια, λοιπόν, µε πενήντα τέσσερις υπαλλήλους. Κανένας
εθνικός µηχανισµός ενηµέρωσης των πολιτών. Κανένας σχεδιασµός για το νέο ΕΣΠΑ.
Πότε ήρθαµε εµείς; Το 2015. Πότε έληγε το ΕΣΠΑ; Το 20072013. Είχε λήξει. Είχε πάρει µια παράταση µέχρι τον Σεπτέµβρη
του 2015. Τι είχατε σχεδιάσει; Απολύτως τίποτα! Γιατί; Διότι τα
ΕΣΠΑ ήταν το κατ’ εξοχήν εργαλείο των πελατειακών σας σχέσεων. Γι’ αυτό είχατε χαµηλή απορρόφηση. Τα σχεδιάζατε την
τελευταία στιγµή, µετά από µεγάλο καβγά µεταξύ των φατριών.
Το θέµα ήταν ποιος θα έπαιρνε, σε ποιανού τον δήµο ή την περιφέρεια –ή δεν ξέρω τι- θα πήγαιναν τα λεφτά. Έτσι ήταν αυτά.
Γι’ αυτό όταν ήρθαµε εµείς το 2015, δεν βρήκαµε τίποτα. Οι περιβόητες δοµές φτώχειας έληγαν τον Σεπτέµβριο. Τις επεκτείναµε δύο χρόνια. Δώσαµε 20 εκατοµµύρια από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Τις ξανασχεδιάσαµε από την αρχή, τις προκηρύξαµε µε αδιάσειστα κριτήρια. Όχι τα πελατειακά κράτη και
αυτά που λέτε, που είναι έτσι για την κατανάλωση. Ποια πελατειακά κράτη; Με διαδικασίες ΑΣΕΠ θα γίνεται, µέσα από τους δήµους. Τριακόσιοι είκοσι πέντε δήµοι κάνουν αυτή τη δουλειά
σήµερα. Κι όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, παραλάβαµε όλες κι
όλες διακόσιες δοµές φτώχειας σε σαράντα επτά δήµους και
σχεδιάσαµε διακόσιες δεκαέξι δοµές φτώχειας σε εκατόν πενήντα δήµους. Δεν είχαµε εµείς προνοµιακούς δήµους να δώσουµε στους συριζαίους. Άρα, κοιτάξαµε να είναι όσο το δυνατόν
πιο διευρυµένο, προφανώς.
Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά ούτε βρεφονηπιακοί σταθµοί
και θα επανέλθω σε αυτό.
Είκοσι επτά αρχές πληρωµής υπήρχαν λοιπόν. Σχεδιάζουµε
ενιαία αρχή πληρωµής. Μέχρι τον Σεπτέµβριο ο νέος ΟΓΑ, αυτός
που έµεινε από τον παλιό ΟΓΑ, γιατί ένα του κοµµάτι πήγε στον
ΕΦΚΑ, θα είναι η ενιαία αρχή πληρωµής όλων των επιδοµάτων,
µε το ίδιο σύστηµα του ΚΕΑ, µε διασταύρωση όλων των δεδοµένων του κράτους. Αυτά τα «δεν ξέρει η δεξιά µου τι ποιεί η αριστερά µου» τελειώνουν εδώ. Τον Σεπτέµβριο ο ΟΓΑ θα είναι
έτοιµος γι’ αυτόν τον µεγάλο µετασχηµατισµό και µέχρι το τέλος
του 2017 θα λειτουργεί το σύστηµα πλήρως. Γιατί αποδείξαµε
ότι όταν θέλεις, µπορείς να το κάνεις. Δεν θέλατε και δεν τα κάνατε τόσα χρόνια.
Θυµηθήκατε τους ανάπηρους σήµερα. Τόσα χρόνια που σας
λένε οι ίδιοι «µη µας ταλαιπωρείτε µε διαφορετικές αρχές που
µας δίνουν τα επιδόµατα, να µας τα δίνετε την ίδια ηµέρα» δεν
υπήρχε ανταπόκριση σε αυτό. Εµείς, λοιπόν, θα το καταφέρουµε.
Θα τα δίνουµε όλα µέσα από τον ΟΓΑ, την ίδια µέρα κάθε µήνα.
Και να το ξέρετε, στο τέλος του 2017, όλα τα επιδόµατα θα δίδονται την ίδια µέρα για τους ανάπηρους. Θα τελειώσει η αγωνία. Και το ίδιο θα κάνουµε και για τα οικογενειακά επιδόµατα.
Κάθε µήνα, την ίδια µέρα!
Θυµηθήκατε τα ΚΕΠΑ που τα έχετε αποψιλώσει, ώστε να περιµένουν οι άνθρωποι µήνες και µήνες. Τουλάχιστον έξι µήνες!
Θα αναδιοργανώσουµε τα ΚΕΠΑ, πάλι µε βάση τον ΟΓΑ. Όλη η
διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά. Δεν θα ταλαιπωριέται ο άνθρωπος να πηγαίνει πρώτα στον δήµο, µετά στον γιατρό, ξανά µετά
στον δήµο, µετά να πηγαίνει για αίτηση στα ΚΕΠΑ, µετά να κλείνουν ραντεβού κ.ο.κ..
Είναι αυτά δύσκολα πράγµατα; Κάνουµε εµείς τίποτα τροµακτικά έξυπνα; Όχι. Δεν τα θέλατε να τα κάνετε αυτά τα πράγµατα, γιατί αλλιώς σας έκοβε το πελατειακό σας κράτος. Έπρεπε
να πουλήσετε εκδούλευση σε όλες αυτές τις οµάδες. Είτε ήταν
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ανάπηροι, είτε ήταν ηλικιωµένοι, είτε ήταν άστεγοι, είτε ήταν παιδιά µε προβλήµατα, είτε ήταν Ροµά, είτε ήταν φτωχοί, όλες αυτές
οι κοινωνικά ευάλωτες οµάδες έπρεπε να σας παρακαλάνε για
κάτι ή να έρχονται να ενηµερώνονται για κάτι. Αυτό τελειώνει.
Ας πάµε τώρα στο εγγυηµένο εισόδηµα αλληλεγγύης, το
όχηµα για τη σηµερινή συζήτηση, ή το ΚΕΑ, το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης όπως λέµε. Ήταν µνηµονιακή σας υποχρέωση από το 2010. Εφαρµόσατε ένα αποτυχηµένο πιλοτικό
πρόγραµµα την τελευταία στιγµή, τον Νοέµβριο του 2014. Βάλατε για αυτό το πρόγραµµα 20 εκατοµµύρια. Μπήκαν σ’ αυτό
το πρόγραµµα δεκαοχτώ χιλιάδες δικαιούχοι. Εµείς το υλοποιήσαµε και βάλαµε επιπλέον 7 εκατοµµύρια. Αυτά µας αφήσατε
στον προϋπολογισµό, τα 20 εκατοµµύρια.
Τι σχέση έχει αυτό µε το ΚΕΑ; Όπως λέει η World Bank, όπως
λένε οι υπηρεσίες, οι δικές σας υπηρεσίες που είχατε τότε στήσει
-και εννοώ τις επιτροπές κρίσης- το πρόγραµµα είχε χιλιάδες
προβλήµατα. Η World Bank είπε ότι δεν µπορεί να αποτελέσει
βάση και έπρεπε να ξανασχεδιαστεί από την αρχή. Το ξανασχεδιάσαµε από την αρχή.
Τι πράγµατα έπρεπε να ξανασχεδιάσουµε και το κάναµε µε
δική µας βούληση; Πρώτον, να βοηθήσουµε τον συµπολίτη µας
την ώρα της ανάγκης και όχι ένα µε ενάµιση χρόνο µετά, δηλαδή
µε τη φορολογική του δήλωση. Αυτό τελείωσε. Δεν χρειάζεται τη
φορολογική του δήλωση ο άνθρωπος που τους έξι τελευταίους
µήνες έχει πέσει στη φτώχεια. Δεν τη χρειάζεται. Γιατί; Γιατί διασυνδέσαµε για πρώτη φορά online, ηλεκτρονικά, ταυτόχρονα,
όλες τις βάσεις δεδοµένων του κράτους. Δεν µπορούσατε να το
κάνετε αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ δυο-τρία λεπτά ακόµα και θα
επανέλθω, εάν χρειαστεί.
Δεν µπορούσατε να το κάνετε αυτό; Τόσο δύσκολο ήταν! Διασυνδέσαµε «ΕΡΓΑΝΗ», «ΗΛΙΟΣ», τα πάντα.
Αυτό, λοιπόν, τι κάνει; Λέει αµέσως ποιο είναι το εισόδηµα του
ανθρώπου τους τελευταίους έξι µήνες. Μόλις βάζει το ΑΦΜ του,
εµφανίζεται µπροστά του προσυµπληρωµένη η πλατφόρµα µε
όλα τα δεδοµένα του. Τι σηµαίνει αυτό; Αυτό είναι το δεύτερο
πράγµα που θέλαµε, δηλαδή να είναι απλό το σύστηµα. Αυτές οι
οµάδες δεν µπορούν να πληρώνουν µια ζωή λογιστές και να ταλαιπωρούνται. Έπρεπε να µπορούν να το κάνουν µόνοι τους.
Είναι όλο προσυµπληρωµένο.
Τέλος, το τρίτο πράγµα που θέλαµε ήταν ο πολίτης να παίρνει
αµέσως απάντηση, εκείνη την ώρα. Δεν θα έχει αγωνία να του
απαντήσουµε, όπως ήταν αυτά που είχατε σχεδιάσει εσείς.
Εκείνη την ώρα τού λέει στην πλατφόρµα «είσαι δικαιούχος του
ΚΕΑ και θα πάρεις και τόσα λεφτά».
Αυτό είναι σεβασµός. Δεν είναι καµµιά εξυπηρέτηση αυτό που
κάνουµε, είναι σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα κάθε Έλληνα.
Βεβαίως συνδέουµε τους πάντες, όλες τις υπηρεσίες µε αυτό
και είναι γνωστό. Θα τα δει ο Έλληνας. Σήµερα είναι πεντακόσιες
δεκαπέντε χιλιάδες δικαιούχοι του ΚΕΑ. Πεντακόσιες δεκαπέντε
χιλιάδες το βιώνουν αυτό. Θα δουν να συνδέονται µε όλες τις
υπηρεσίες πολύ γρήγορα. Ήδη έχουν αρχίσει. ΤΕΒΑ, φάρµακα
δωρεάν, βρεφονηπιακοί σταθµοί.
Να δούµε και κάτι άλλο. Τόσα χρόνια την παιδική φτώχεια δεν
την είδατε. Σωστά; Γι’ αυτό δεν χρειαζόταν να πάνε σε παιδικούς
σταθµούς τα παιδιά των φτωχών, παρά µόνον όσων εργάζονταν.
Για την παιδική φτώχεια, λοιπόν, να µην τα πω, τα ξέρετε τα
ντροπιαστικά νούµερα που εµείς παραλάβαµε. Το 2015 ήταν στο
26,6% η παιδική φτώχεια. Ήµασταν πάλι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη στην παιδική φτώχεια το 2015 όταν παραλάβαµε εµείς. Το
καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Θεανώ Φωτίου
καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρόκειται για σαράντα επτά χιλιάδες παιδιά από φτωχές οικογένειες, απ’ αυτές τις οικογένειες µε χαµηλά εισοδήµατα, που
τα βάλαµε δωρεάν πέρυσι για πρώτη φορά και µε άνεργους γο-
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νείς. Γιατί εσείς µέχρι τότε νοιαζόσασταν µόνο για τους εργαζόµενους γονείς, όπως έλεγε το ΕΣΠΑ, η εναρµόνιση. Εµείς, όµως,
βάλαµε τα επιπλέον χρήµατα από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Είναι σαράντα επτά χιλιάδες παιδιά έναντι σαράντα τεσσάρων
χιλιάδων παιδιών από εργαζόµενες οικογένειες.
Βέβαια, είναι το 10% από τους άνεργους στην αγορά εργασίας, για να µην γίνει παγίδα στη φτώχεια. Έχουµε µεγάλη αγωνία µην γίνει παγίδα στη φτώχεια το ΚΕΑ. Ναι, και
εξακολουθούµε να πιστεύουµε αυτά που λέγαµε και όταν είχαµε
πρωτοέρθει. Να τα ξαναδιαβάσετε, για να καταλάβετε τι λέγαµε
ακριβώς. Εξακολουθούµε να αγωνιούµε γι’ αυτό.
Τι κάναµε για την παιδική φτώχεια; Υπάρχουν τρία µέτρα:
Πρώτον, είναι τα σχολικά γεύµατα. Έγινε τεράστια φασαρία
σχετικά µε το πώς κάναµε τον διαγωνισµό και το ένα και το άλλο.
Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι αυτή τη στιγµή τρέχει ο µεγάλος
διαγωνισµός για εκατόν τριάντα χιλιάδες παιδιά, τα οποία από
τον Σεπτέµβρη, όταν ανοίξουν τα σχολεία, θα παίρνουν σχολικά
γεύµατα στα δηµοτικά της χώρας. Είναι ένας µεγάλος διεθνής
διαγωνισµός και είναι εξασφαλισµένοι οι όροι του.
Να διαβάσετε τα Πρακτικά στην επιτροπή, όπου αναλύω ακριβώς τι πρόνοιες πήραµε και για να µην ρίξουµε την ποιότητα και
για να ωφεληθούν οι τοπικές κοινωνίες και για να υπάρχει –ας
πούµε– πλαφόν, ότι δεν µπορεί να πέσει κάτω από τόσο. Γιατί
έχουµε σχεδιάσει έτσι τα σχολικά γεύµατα, που είναι κατά τέτοιον τρόπο και κατά της παχυσαρκίας.
Τα σχολικά γεύµατα, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, είναι
αλλαγή κουλτούρας και µια άλλη αντίληψη στο σχολείο. Θα επιβάλουµε τα σχολικά γεύµατα, µε την έννοια ότι τα χρήµατα για
τα σχολικά γεύµατα είναι πια µέσα στον προϋπολογισµό του κράτους. Δεν είναι εκτός προϋπολογισµού του κράτους.
Και επιτέλους, πείτε µας, όταν θα έρθετε «εν τη βασιλεία σας»,
αν θα τα συνεχίσετε ή όχι. Γιατί µε εµάς το 2019 πεντακόσιες χιλιάδες παιδιά, δηλαδή ο µισός πληθυσµός του δηµοτικού και γυµνασίου, θα παίρνει σχολικά γεύµατα, ώστε στο τέλος όλα τα
δηµόσια σχολεία να έχουν σχολικά γεύµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, σας παρακαλώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Βεβαίως.
Για τους παιδικούς σταθµούς είπα.
Σχετικά µε τα οικογενειακά επιδόµατα, δεν είπε κανείς ότι δεν
δίνονται οικογενειακά επιδόµατα για το πρώτο και το δεύτερο
παιδί. Μόνο που αυτά είναι 40 ευρώ. Είπαµε ότι θα αυξήσουµε
αυτά και για το πρώτο και για το δεύτερο.
Όσον αφορά τον νόµο για την αναδοχή και την υιοθεσία, δεν
µπορεί να κλαίνε νέοι άνθρωποι ότι δεν µπορούν να υιοθετήσουν
στην Ελλάδα και να έχουµε παιδιά µέσα στα ιδρύµατα. Κάτι δεν
πάει καλά. Αυτό δεν το είδατε τόσα χρόνια; Τι συµβαίνει; Θα φέρουµε, λοιπόν, τον νόµο για την αναδοχή και την υιοθεσία τώρα.
Στη στέγαση, βεβαίως, ξεκινήσαµε µε την επιδότηση ενοικίου
στον ιδιοκτήτη -είναι τεράστια πρωτοβουλία αυτή- και δεν δίνεται
στον ωφελούµενο, για να κινηθεί και η αγορά των ακινήτων, µε
είκοσι χιλιάδες οικογένειες στην ανθρωπιστική κρίση. Το διευρύνουµε το µέτρο και θα φτάσουµε το 2019 να ωφεληθούν εξακόσιες χιλιάδες οικογένειες συµπολιτών µας που είναι στο νοίκι ή
έχουν δάνειο, µε 600 εκατοµµύρια ευρώ συνολικά από την επιδότηση ενοικίου.
Βέβαια, µου µένει να εξηγήσω τι σηµαίνουν τα Κέντρα Κοινότητος αµέσως µετά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ένα λεπτό, κύριε
Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Υπουργέ, έχουµε δυστυχώς
ένα θλιβερό γεγονός. Έχουµε χάσει τον Νικήτα Καµαρινόπουλο,
πρώην Δήµαρχο Καµατερού και δεν θα µπορέσουµε να µείνουµε
µέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Θέλω στη δευτερολογία µου
να σχολιάσω αυτά που είπατε.
Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ το εξής. Έχουµε ξεκινήσει τη συζήτηση γι’ αυτό πριν αναλάβετε. Αύριο θα έρθει στη
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Βουλή µια τροπολογία µε προαπαιτούµενα και αποφασίστηκε,
ενώ προεδρεύετε, –τώρα µε ενηµέρωσε ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας– ότι τελικώς αυτό που είπατε στη
Διάσκεψη, ότι δηλαδή σε κυρωτικό σχέδιο νόµου θα έρθει η τροπολογία, είναι η τελική διαδικασία, χωρίς να ανοίξει κατάλογος
οµιλητών. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, –διαµαρτυρόµαστε– είναι κοινοβουλευτικά ανεπανάληπτο, είναι ανάρµοστο, είναι άθλιο. Δεν
µπορεί να γίνει. Τουλάχιστον, λοιπόν, µεριµνήστε τώρα να ανοίξει
κατάλογος οµιλητών. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει
ξαναγίνει αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σε αυτό που λέτε,
έχουµε ήδη φροντίσει και θα υπάρξει ένας κατάλογος οµιλητών
σίγουρα…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Με έναν, λέει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ένας από τα κόµµατα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μα, δεν είναι, κύριε Πρόεδρε, διαδικασία αυτή. Κύριε Πρόεδρε, διαµαρτυρόµαστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα υπάρχει οµιλητής από τα κόµµατα, θα υπάρχει εισηγητής, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος και ένας κατάλογος που θα δοθεί από τα κόµµατα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι σωστό να έρχονται δεκάδες
προαπαιτούµενα µε αυτή τη διαδικασία; Δεν είναι σωστό, κύριε
Πρόεδρε, αυτό. Διαµαρτυρόµαστε έντονα. Το καταγγέλλουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μάλιστα, καλώς.
Ευχαριστώ.
Προχωρούµε µε τον κ. Ιωάννη Σαχινίδη, Βουλευτή της Χρυσής
Αυγής, ο οποίος έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ειλικρινά, κυρία Υπουργέ, σκιάχτηκα µε αυτά που άκουσα προηγουµένως από εσάς, τα οποία µε έκαναν να αναρωτιέµαι αν
άραγε φτάσετε στο τέλος του 2019 και κάνετε πράξη αυτά που
λέτε και χρειαστεί να υπάρχουν σχολικά συσσίτια σε όλα τα σχολεία, πού έχετε πραγµατικά σκοπό να φτάσετε αυτήν την οικονοµία!
Άκουσα τον προλαλήσαντα Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να µας λέει
ότι το ΠΑΣΟΚ είχε θεσµοθετήσει, ψηφίσει, επεξεργαστεί οτιδήποτε είχε σχέση µε το κοινωνικό κράτος. Πείτε µας, λοιπόν, για
ποιον λόγο κάνατε τη σηµερινή πρόταση νόµου, αφού τα είχατε
κάνει όλα τόσο ωραία;
Επίσης, πριν από λίγο, κυρία Υπουργέ, αναφερθήκατε -και η
οµιλία σας βασίστηκε πάνω σε αυτό στο µεγαλύτερο κοµµάτι
της- σε στοιχεία από τη EUROSTAT. Αναφερθήκατε και σε άλλες
ανεξάρτητες αρχές. Ξέρετε τι σηµαίνει για εµένα ανεξάρτητη
αρχή; Ανεξάρτητη αρχή οποιασδήποτε µορφής σηµαίνει ανικανότητα της Κυβέρνησης να διαχειριστεί πράγµατα. Έχετε κάνει
κι εσείς και οι προηγούµενες κυβερνήσεις ένα σωρό ανεξάρτητες αρχές. Και αυτό τι µας δείχνει; Μας δείχνει ότι είστε ανίκανοι
να διαχειριστείτε τα του κράτους. Υπάρχει ανεξάρτητη αρχή για
τις προσλήψεις, πράγµα που µας δείχνει ότι το ΑΣΕΠ έρχεται να
αντικαταστήσει το κράτος και ότι δεν µπορούν να γίνουν αδιάβλητοι διαγωνισµοί. Έχετε φτιάξει ανεξάρτητες αρχές σε όλα και
για όλα. Αυτό δείχνει µόνον αυτό.
Έχουµε λοιπόν πρόταση νόµου από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, από το ΠΑΣΟΚ για το ελάχιστο –λέει- εγγυηµένο κοινωνικό
εισόδηµα. Αλήθεια, για ποιο ελάχιστο εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα θέλετε να συζητήσουµε; Για το εισόδηµα που έχετε στερήσει
από τον ελληνικό λαό; Θέλετε να συζητήσουµε για το σπάταλο δηµόσιο από τη Μεταπολίτευση και έως τις µέρες µας; θέλετε να µιλήσουµε για τα κλεµµένα; Θέλετε να µιλήσουµε για το ξεπούληµα
της δηµόσιας περιουσίας, για τις λίστες, για την ανεργία, για το
δηµογραφικό, για τις αυτοκτονίες-δολοφονίες των Ελλήνων πολιτών, για τη νεολαία µας που µεταναστεύει µαζικά;
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, στο σηµείο αυτό να κάνω µια
παρένθεση, γιατί δυστυχώς πριν από δυο, τρεις µέρες άκουσα
από έναν άνθρωπο τον οποίο σεβόµουν ως ηθοποιό -και λέω ότι
τον σεβόµουν και µιλάω σε παρελθόντα χρόνο, διότι έπαψα να
τον σέβοµαι- να λέει ότι η νεολαία µας, η οποία µεταναστεύει
λόγω ανάγκης επιβίωσης, είναι προδότες. Και µάλιστα, αυτός ο
άνθρωπος ήταν Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Καζάκος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ξέρετε τι είναι για εµένα προδοσία; Προδοσία για εµένα είναι
σήµερα ένας άνθρωπος ογδόντα δύο ετών να παίρνει µε σύµβαση έργου από το Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας 4.300 ευρώ
και να µην τα παρατάει, επειδή είναι συνταξιούχος, και να αναγκάζει έναν ακόµη Έλληνα να γίνεται «προδότης» γιατί δεν βρίσκει
δουλειά στην πατρίδα του.
Ας έρθουµε, όµως στην πρόταση νόµου της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης. Όλοι σας, συγκυβέρνηση και Αντιπολίτευση,
έχετε ψηφίσει από δύο και τρία µνηµόνια. Και είστε όλοι σας, µα
όλοι σας υπεύθυνοι για τη σηµερινή τραγική οικονοµική κατάσταση στην Ελλάδα. Εσείς όµως, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, έχετε αναγάγει σε επιστήµη το πολιτικό θράσος. Έρχεστε και καταθέτετε
πρόταση νόµου για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Τα χρόνια
που κυβερνούσατε τι κάνατε, αλήθεια; Και µη βρεθεί κάποιος
από εσάς να µας πει ότι επί δικής σας διακυβέρνησης δεν υπήρχαν αυτά.
Μάλιστα, τις τελευταίες µέρες προς έκπληξή µας στα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης παρακολουθούµε διάφορες φωτογραφίες
που παρουσιάζουν Έλληνες την εποχή ΠΑΣΟΚ και την εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς πάρα πολλοί συνέλληνες το εκλαµβάνουν ως ότι ζούσαµε τα «χρυσά χρόνια» του
ΠΑΣΟΚ. Αυτή η προπαγάνδα σας θα πέσει στο κενό. Θέλετε να
µας πείτε ότι τα δανεικά τα οποία έπαιρναν οι δικές σας κυβερνήσεις και καλούµαστε σήµερα να πληρώσουµε εµείς, τα παιδιά
µας, τα εγγόνια µας και ίσως τα δισέγγονά µας ήταν καλά;
Πείτε µας όµως: Σήµερα δεν πληρώνουµε αυτό που ανέφερε
κι ένας συναγωνιστής προηγουµένως, το γνωστό «Τσοβόλα,
δώσε τα όλα»; Σήµερα δεν έχουµε δύο εξεταστικές οι οποίες
ασχολούνται µε τα «θαύµατα» της δικής σας εκσυγχρονιστικής
περιόδου; Το «λεφτά υπάρχουν» εµείς το είπαµε, οι εθνικιστές;
Δεν συµβάλατε, και µάλιστα τα µέγιστα, στη σηµερινή άθλια οικονοµική κατάσταση; Οι δικές σας λανθασµένες πολιτικές εις ό,τι
αφορά την οικονοµική διαχείριση δεν ευθύνονται;
Λύστε µας µια απορία: Πώς γίνεται όταν διαχειρίζεστε δηµόσια
οικονοµικά ή τα δικά σας κοµµατικά οικονοµικά να είστε τελείως
αποτυχηµένοι και στα προσωπικά σας οικονοµικά να ευηµερείτε
και να έχετε χιλιάδες ευρώ καταθέσεων;
Εντύπωση µας προκαλεί και θα θέλαµε να απαντηθεί από την
εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, για ποιο λόγο κάνατε δεκτή στην
Ολοµέλεια τη συζήτηση για την πρόταση νόµου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξη. Εκτίθεστε.
Ο εισηγητής σας µόλις πριν από λίγο ανέφερε ότι είναι τελείως
ανεπίκαιρη η πρόταση αυτή. Δεν έχετε καταργήσει τα περισσότερα επιδόµατα πριν από λίγες µέρες, στα οποία αναφερθήκατε
και εσείς, µε το τέταρτο µνηµόνιο που ψηφίσατε; Κι αυτό αφορά
περισσότερο τις µονογονεϊκές οικογένειες. Φροντίσατε µάλιστα
να λείπει από αυτή τη συζήτηση στην Ολοµέλεια η Χρυσή Αυγή,
η οποία θα κατήγγελλε και θα καταδείκνυε την αντισυνταγµατικότητα του σχεδίου νόµου που ψηφίσατε.
Ας επανέλθουµε, όµως, στην πρόταση νόµου του ΠΑΣΟΚ ΔΗΣΥ. Ένα κράτος για να µπορεί να φτάσει σε αυτά στα οποία
αναφέρεστε στην πρότασή σας -και µε τα περισσότερα εξ αυτών
σίγουρα συµφωνούµε-, θα πρέπει άσχετα από το αν το κράτος
έχει υποχρεώσεις ή χρέη -και αυτό βέβαια είναι µια άλλη συζήτηση-, να είναι σε τροχιά ανάπτυξης, δηλαδή να υπάρχει αυτάρκεια και να υπάρχει κι ο γνωστός σε όλους µας πρωτογενής
τοµέας, ώστε να µπορεί το κράτος να παρέχει αυτά που πρέπει
στους αδύναµους οικονοµικά Έλληνες, αυτά που προτείνετε και
όχι µόνον αυτά που προτείνετε αλλά και πολύ περισσότερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο χρόνο παραπάνω θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Ας δούµε, όµως, τι συµβαίνει σήµερα στην ελληνική κοινωνία.
Υπάρχει αδυναµία προσέλκυσης επενδύσεων είτε από Ελλάδα
είτε από ξένους, λόγω υψηλής φορολογίας, λόγω µη σταθερού
φορολογικού πλαισίου. Κι αν βρεθεί κάποιος επενδυτής συναντά
πάρα πολλά προβλήµατα στο να φέρει χρήµατα και να µπορεί
να τα εκταµιεύσει ούτως ώστε να επενδύσει.
Capital controls-τράπεζες. Αρνητική παραµένει για όγδοη συνεχή χρονιά η χρηµατοδότηση από τις τράπεζες στην Ελλάδα
στον ιδιωτικό τοµέα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία πριν από µια βδο-
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µάδα, τέλος Απριλίου, δηλαδή µόλις πριν λίγες ηµέρες, όπως
σας είπα, η χρηµατοδότηση στον ιδιωτικό τοµέα είχε διαµορφωθεί στο -0,9%.
Σύµφωνα µε την έκθεση European Payment Report του 2017,
το ελληνικό δηµόσιο σε λίστα µεταξύ τριάντα δυο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχει την πρώτη θέση ως ο µεγαλύτερος
κακοπληρωτής προς ιδιώτες. Με µέσο όρο αποπληρωµής τις
εξήντα ηµέρες το ελληνικό δηµόσιο εξοφλεί, στην καλύτερη των
περιπτώσεων, στον διπλάσιο χρόνο. Εδώ να συµπληρώσω ότι το
ελληνικό δηµόσιο οφείλει σε ιδιώτες κοντά στα 5 δισεκατοµµύρια, χρήµατα τα οποία δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα και πάντα
λογίζονται ως πλεόνασµα.
Δεν θα µιλήσουµε για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, γιατί
γνωρίζετε την καταστροφή που έχει επέλθει, ούτε για τους αγρότες και γι’ αυτά που έχετε επιβάλλει. Να αναφερθώ, όµως, στον
κατασκευαστικό κλάδο ο οποίος προ περιόδου κρίσεως αφορούσε εξακόσιες ογδόντα επιχειρήσεις οι οποίες έχουν µειωθεί
κατά 40%. Η απασχόληση του εργατικού δυναµικού από τετρακόσιες χιλιάδες έχει κατέβει στις εκατόν σαράντα χιλιάδες εργαζόµενους και υπάρχει και µια αδυναµία παροχής κινήτρων σε
νέους επιστήµονες ώστε να παραµείνουν στην Ελλάδα, να δραστηριοποιηθούν επαγγελµατικά και να κάνουν οικογένειες, οι
οποίες θα λύνανε και το δηµογραφικό και το συνταξιοδοτικό πρόβληµα στην Ελλάδα.
Κλείνω µε το εξής, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς, οι µόνες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν θετικό πρόσηµο στην οικονοµία και δραστηριοποιούνται εδώ στην Ελλάδα είναι αυτές των ΜΚΟ, που τα
αρχικά τους σηµαίνουν «Μπίζνες Καλά Οργανωµένες», στις
οποίες για να µπορέσει κάποιος να απασχοληθεί απαιτούνται
συγκεκριµένα δικαιολογητικά και αυτά είναι βεβαίως η συµµετοχή σε κατάληψη, η συµµετοχή σε πορείες δηµοκρατικές, πιστοποιητικό ρίψης µολότοφ σε πορεία ή κλούβα Αστυνοµίας και
συµµετοχή σε µια τουλάχιστον παρέλαση υπερηφάνειας κ.ο.κ..
Δυστυχώς, όλα αυτά τα έχετε κάνει πράξη και οι σηµερινοί
συγκυβερνώντες και οι προηγούµενοι και κρίνω σκόπιµο να κάνω
µια αναφορά.
Όταν µιλούσε ο ειδικός αγορητής µας στο άκουσµα της λέξης
κλεφτο-ΠΑΣΟΚ θυµήθηκα ότι η λέξη ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια
έχει γίνει σύνθετη, έχει µπει µπροστά και το «κλεφτό-», διότι
ακόµα και πρώην ψηφοφόροι σας σας αποκαλούν έτσι. Εντύπωση, όµως, µου έκανε ότι προχθές, παρ’ όλο που χρησιµοποιήθηκε ο ίδιος όρος, δυο εκ των Βουλευτών σας, οι οποίοι είχαν
και τον λόγο προηγουµένως, γύρισε και είπε ο ένας στον άλλο:
«Για σένα λέει», στο άκουσµα της λέξης κλεφτο-ΠΑΣΟΚ.
Δεν περιγράφω άλλο. Ο Θεός να σας φωτίσει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρούµε µε τον
κ. Κωνσταντόπουλο, Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, να θυµίσω ότι πριν από δυόµισι χρόνια η
Ελλάδα ήταν µια ευρωπαϊκή χώρα, η οποία αντιµετώπιζε τη
σκληρή οικονοµική κρίση. Ωστόσο πάλευε µε νύχια και µε δόντια
να βγει από αυτήν.
Δυστυχώς, σήµερα έχει µετατραπεί σε ένα πραγµατικό πειραµατόζωο σε ένα είδος εργαστηρίου, όπου οτιδήποτε ακραίο, αντιλαϊκό και ακραία φιλελεύθερο βρίσκει την εφαρµογή του.
Όλα αυτά αποτελούν, κύριοι της Κυβέρνησης, το επίτευγµά
σας!
Κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε ξεριζώσει εκ θεµελίων όλες τις
δοµές του κοινωνικού κράτους. Εµείς βέβαια είµαστε σήµερα
εδώ για να κάνουµε τη δική µας πρόταση, µια πρόταση που έχει
στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και της πρόνοιας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο πυρήνας και το κίνητρο της δικής µας
πολιτικής πρότασης είναι η κοινωνική ευαισθησία, η προστασία
των ευαίσθητων και ευπαθών µελών της ελληνικής κοινωνίας.
Στόχος µας είναι η αντιµετώπιση των φαινοµένων της ακραίας
φτώχειας και της ανεργίας. Εµείς είµαστε εδώ και δίνουµε καθηµερινά τη µάχη µέσα και έξω από τη Βουλή για να στηρίξουµε
τις ασθενέστερες τάξεις.
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Πρέπει ωστόσο, κυρία Υπουργέ, να καταλάβετε επιτέλους ότι
δηµιουργείτε µία νέα γενιά νεόπτωχων στη χώρα µας και µια νεολαία που µεταναστεύει στην Ευρώπη κουνώντας το µαντήλι.
Προστατέψτε, λοιπόν, την κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες,
γιατί, κυρία Υπουργέ, παρά τα λεγόµενά σας δεν µας έχετε πείσει. Μόνο λόγια, ουτοπίες και εµµονές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σε όλους γνωστό ότι η
ακραία φτώχεια συνδέεται µε την ανεργία, την ασθένεια, την αναπηρία, µε τα ανασφάλιστα γηρατειά, µε τις µονογονεϊκές οικογένειες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να θυµίσω ότι το 2001 στην Αναθεώρηση του Συντάγµατος είχαµε πει ότι δεν χρειάζεται να προσθέσουµε ειδική διάταξη για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα,
διότι όλοι συµφωνούσαµε ότι το Σύνταγµα το επιβάλλει.
Όµως, από τότε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν αλλάξει πολλά.
Εµείς ως Κυβέρνηση και µέσα στον πυρήνα της κρίσης για τη
στήριξη των αδυνάτων θεσµοθετήσαµε το ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα, διότι πιστεύαµε και πιστεύουµε, κυρία Υπουργέ, ότι το
κοινωνικό κράτος είναι µία από τις µεγαλύτερες κατακτήσεις του
ευρωπαϊκού κοινωνικού πολιτισµού. Ωστόσο, την ίδια στιγµή ως
Ελλάδα κινδυνεύουµε να µείνουµε µε µηδενικές προνοιακές
δοµές εξαιτίας της µεγάλης ανικανότητας και του βερµπαλισµού
που κάθε µέρα επιδεικνύετε. Στην πραγµατικότητα, όµως, δεν
µπορεί κανείς να συλλάβει την ιδέα της Ευρώπης χωρίς τις εγγυήσεις του κοινωνικού κράτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουµε πραγµατικά τις
µεγάλες ανάγκες της κοινωνίας. Ο πολίτης έχει δικαίωµα να ζητά
το εγγυηµένο εισόδηµα και η πολιτεία φυσικά οφείλει να του το
παρέχει. Αυτή είναι η λογική σειρά της κοινωνικής αλυσίδας,
διότι τα µέτρα της κοινωνικής πρόνοιας δεν είναι φιλανθρωπία.
Είναι άλλο πράγµα η φιλανθρωπία, είναι άλλο πράγµα η κοινωνική αλληλεγγύη και άλλο πράγµα το κοινωνικό κράτος, κυρία
Υπουργέ.
Το πρώτο είναι µια ηθική στάση απέναντι στον συνάνθρωπο
και είµαστε υποχρεωµένοι να το κάνουµε πράξη.
Το δεύτερο είναι υποχρέωση αλληλεγγύης και αναδιανοµής
του κράτους δικαίου.
Να σας θυµίσω, κυρία Υπουργέ, την ψήφιση του νοµοσχεδίου
µε τον βαρύγδουπο τίτλο: «Αντιµετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης».
Σας ερωτώ, κυρία Υπουργέ: Αντιµετωπίστηκε η ανθρωπιστική
κρίση; Έπαψε να υπάρχει η ανάγκη παροχής βοήθειας προς την
κοινωνία; Περιµένω, κυρία Υπουργέ, την απάντησή σας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολλά τα προβλήµατα και συσσωρευµένα. Είµαστε εδώ ωστόσο να τα συζητήσουµε και να προτείνουµε φυσικά λύσεις. Στην πρότασή µας εµείς µιλάµε για
οργανωµένες δοµές και δράσεις µε αξιοπρέπεια, φυσικά πάντα
µε σεβασµό στον πολίτη. Το σχέδιό µας έχει ως βάση τη στήριξη
προγραµµάτων, που οι πολιτικές σας αφήνουν να αργοσβήνουν,
όπως το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», η ενίσχυση των παιδικών σταθµών, η αντιµετώπιση της τραγικής κατάστασης των
αστέγων. Είναι βάσεις στις οποίες εδράζεται το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και η ανάγκη απόδοσής του.
Είµαστε εδώ για να συµβάλουµε ώστε να ενσωµατώσετε τις
εγγυήσεις του κοινωνικού κράτους, ένα βιώσιµο επίπεδο ζωής,
ένα απαραίτητο ασφαλιστικό σύστηµα, µια πολύ συγκεκριµένη
ρύθµιση, θα έλεγα, της αγοράς εργασίας και των εργασιακών δικαιωµάτων. Το ασφαλιστικό σύστηµα, οι προνοιακοί µηχανισµοί,
οι εργασιακές σχέσεις, τα µέτρα κατά της ανεργίας είναι οι βασικότεροι παράγοντες ενός στοχευµένου κοινωνικού κράτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της δικής µας
διακυβέρνησης ήλθαµε αντιµέτωποι µε δύσκολες καταστάσεις,
µε νέες µορφές φτώχειας, µε τη χώρα ένα βήµα πριν τη χρεοκοπία. Αντιµετωπίσαµε τα προβλήµατα µε αίσθηµα ευθύνης και πατριωτικό φυσικά χρέος.
Κρατήσαµε τη χώρα όρθια. Δεν ρίξαµε το µπαλάκι για τα δεινά
της χώρας µας στους κακούς Ευρωπαίους δανειστές και εταίρους. Κάναµε πράξη την κοινωνική πολιτική, µε συσσίτια και µέριµνα για τους αστέγους, µέριµνα για τους µετανάστες, υπό
συνθήκες οικονοµικής κρίσης, στον τοµέα της υγείας που είναι
ο τοµέας των µεγάλων δηµοσίων δαπανών.
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Είναι δύσκολη η προσπάθεια και το κατανοούµε. Ξέρουµε,
κυρία Υπουργέ, ποια είναι η πραγµατικότητα και του συστήµατος
υγείας και του προνοιακού συστήµατος. Όµως, ουσιαστικά η
αφαίµαξη των Ελλήνων πολιτών από την υπερφορολόγηση είναι
αυτή που απέδωσε το τροµερό επίτευγµα του πρωτογενούς πλεονάσµατος.
Καιρός, λοιπόν, να αξιοποιηθεί αυτό το πρωτογενές πλεόνασµα, να αποκατασταθούν αδικίες. Γι’ αυτό σας προτείνουµε το
25% του πλεονάσµατος να δοθεί στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Ξέρουµε ποιες είναι οι ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Είναι
καταγεγραµµένες.
Το προνοιακό πρόβληµα, το πρόβληµα της απόλυτης φτώχειας θα το λύσουµε µε την ανάπτυξη και την επανεκκίνηση της
οικονοµίας. Η χώρα πρέπει, επιτέλους, κυρία Υπουργέ, να επιστρέψει στην κανονικότητα. Πώς; Με επενδύσεις, µε ένα νέο µοντέλο ανασυγκρότησης, µε τη στήριξη του πρωτογενούς τοµέα,
µε τη στήριξη της βαριάς µας βιοµηχανίας που είναι ο τουρισµός,
µε τη στήριξη της ενέργειας και της ναυτιλίας.
Έτσι θα δηµιουργήσουµε ένα νέο παραγωγικό πλούτο, τον
οποίο θα επαναδιανείµουµε δικαίως. Έτσι θα δηµιουργήσουµε
νέες θέσεις εργασίας. Έτσι θα καταπολεµήσουµε την ανεργία.
Έτσι θα κρατήσουµε τα παιδιά µας στην Ελλάδα. Έτσι θα οδηγήσουµε την Ελλάδα στην ευηµερία και στην έξοδο από την
κρίση. Έτσι θα καταπολεµήσουµε τη φτώχεια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντόπουλο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Μαντάς για δώδεκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρία
Υπουργέ, περίµενα πραγµατικά να κάνουµε µία πιο ψύχραιµη συζήτηση, όπως αυτή που είχε γίνει σε έναν βαθµό στις επιτροπές,
µε αφορµή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
Ωστόσο, θα έλεγα ότι πράγµατι οι συνθήκες είναι έκτακτες και
πρωτόγνωρες για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική πραγµατικότητα. Ίσως, ευνοούν κάποιες φορές τους υψηλούς τόνους
και την πόλωση και όχι µία ενδελεχή αποτίµηση πεπραγµένων,
συνθηκών, έτσι ώστε να µπορούµε να καταλήξουµε σε συµπεράσµατα που θα είναι βοηθητικά για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ή κυρίως για τη συντριπτική της πλειοψηφία, τον κόσµο
της εργασίας, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν επείγουσες
ανάγκες οι οποίοι δυστυχώς είναι πάρα πολλοί σήµερα, όπως και
χθες, δηλαδή όλα τα χρόνια του µνηµονίου. Θα έλεγα να επικεντρώσουµε εκεί τις αντιπαραθέσεις, αλλά και την προσπάθειά
µας.
Δεν θέλω να χρησιµοποιήσω τη φράση που χρησιµοποιεί σήµερα ο δηµοσιογράφος της εφηµερίδας «ΑΥΓΗ», που µιλάει για
ισοβίτες του θράσους. Όµως, µιλώντας κάποιες φορές για ορισµένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που πολύ έντονα µας κουνάνε το δάκτυλο –γιατί δεν θέλω να οδηγηθούµε σε αυτή τη συζήτησηοφείλουµε να θυµόµαστε και διαδροµές. Εγώ δεν ταυτίζω κανέναν. Ο καθένας έχει µια διαφορετική προσωπικότητα και διαδροµή. Πρέπει όµως να είµαστε πιο προσεκτικοί.
Άκουσα κάτι που µε ξένισε πραγµατικά. Το άκουσα και από τον
προηγούµενο οµιλητή και αν θυµάµαι καλά και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Δεν θυµάµαι αν το άκουσα και από την
κ. Γεννηµατά. Αυτό που άκουσα ήταν η κατηγορία για ξεθεµελίωµα του κοινωνικού κράτους και κοινωνική αναλγησία.
Αυτό είναι θράσος, για να είµαστε συνεννοηµένοι. Αυτό δεν
είναι έτσι και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Θέλω να επιµείνω σε ορισµένα πράγµατα, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, για να µπορούµε να συζητάµε επί της ουσίας.
Έχουµε δυο εµβληµατικές ενέργειες, πραγµατικές ενέργειες,
αυτής της Κυβέρνησης στον τοµέα του κοινωνικού κράτους. Εγώ
ξεχωρίζω δυο: Το ένα είναι η καθολική κάλυψη υγείας για όλον
τον πληθυσµό που υπάρχει στη χώρα µε την ισότιµη, σ’ αυτές τις
συνθήκες τις δύσκολες για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, πρόσβαση
και περίθαλψη και των ανασφάλιστων συνανθρώπων µας. Το δεύτερο είναι ότι έχουµε µια εµβληµατική, επίσης, παρέµβαση για
το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης.
Αυτές είναι δυο εµβληµατικές παρεµβάσεις, πάρα πολύ ουσια-
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στικές, πολύ συγκεκριµένες και µε συγκεκριµένο αποτύπωµα.
Νοµίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία να ίσως λέµε έτσι ή αλλιώς, αλλά
αφήνουν πραγµατικό αποτύπωµα και είναι σπουδαίες παρεµβάσεις. Με όλη την επιφύλαξη νοµίζω ότι µελλοντικά η ιστορία έτσι
θα τις κρίνει, όπως έκρινε ως θετικές και ουσιαστικές µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις τις θεσµικές παρεµβάσεις που έγιναν την
περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ –και ιδίως την πρώτη περίοδο- µε όποια προβλήµατα µπορεί να αναπτύχθηκαν µετά.
Όµως, στο χρόνο που έγιναν –και κυρίως, το λέω ξανά, το πρώτο
διάστηµα- ήταν εµβληµατικές παρεµβάσεις, τις οποίες στήριξαν
ευρύτερα οι προοδευτικές δυνάµεις. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάµε. Πρέπει να είµαστε λίγο πιο ψύχραιµοι, θα έλεγα εγώ, σ’
αυτές τις αποτιµήσεις.
Με αυτήν την έννοια, θα ήθελα να πω δυο πράγµατα, γιατί νοµίζω ότι είναι σηµαντικά και γιατί δεν έχουν ειπωθεί µε κάποια
µεγαλύτερη ανάλυση µέχρι τώρα. Πρώτα απ’ όλα, υπάρχει το
θέµα των Κέντρων Κοινότητας. Είναι επίσης µια εµβληµατική παρέµβαση αυτής της Κυβέρνησης. Ουσιαστικά, τα Κέντρα Κοινότητας θα έλεγε κάποιος ότι είναι οι αισθητήρες του κράτους σε
ένα τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, είναι οι δοµές αυτές οι οποίες συγκεντρώνουν µε έναν οριζόντιο τρόπο όλες τις δυνατότητες που
µπορεί να έχει ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε ανάγκη και που
µπορεί πάρα πολύ απλά και χωρίς καµµία διαµεσολάβηση –και
αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία- να έχει πρόσβαση στα Κέντρα
Κοινότητας, προκειµένου να µάθει πάρα πολλά πράγµατα που
αφορούν τις διαδικασίες παροχής κοινωνικής προστασίας, αλλά
βεβαίως να µπορεί να έχει και άµεση πρόσβαση σ’ όλες αυτές
τις υπηρεσίες.
Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιµο θέµα, διότι η άµεση πρόσβαση,
η πρόσβαση χωρίς διαµεσολάβηση, χτυπά θεσµικά στην ουσία
του αυτό που γνωρίσαµε ως πελατειακό κράτος. Θα έλεγα, µάλιστα –για να κάνω και µια αναφορά σε αυτό- ότι οι θεσµοί που
οργάνωσε το ΠΑΣΟΚ από ένα σηµείο και µετά δηλητηριάστηκαν,
δυστυχώς, από το πελατειακό κράτος. Αυτό το γνωρίζουµε ιστορικά και βιωµατικά, θα έλεγα.
Συνεπώς, τα διακόσια πενήντα τέσσερα Κέντρα Κοινότητας σε
ισάριθµους δήµους και η πρόσληψη επτακοσίων εξειδικευµένων
ατόµων µε διαδικασίες ΑΣΕΠ θα δώσουν σ’ αυτούς τους τοπικούς αισθητήρες αυτή τη δυνατότητα. Επίσης, θα δώσουν στους
πολίτες τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες, µε
όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να τις πάρουν,
εφόσον τις έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το πρώτο θέµα που ήθελα
να πω.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, επειδή ειπώθηκε έτσι µε µία
µονοκονδυλιά, θα έλεγα αβάσιµη, από την Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
ότι τα αντίµετρα ήταν φούσκα, που έσκασε, θα ήθελα να τα ξαναθυµίσω, για να τα ακούσουµε και εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία και να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός.
Θα αναφερθώ µόνο στα αντισταθµιστικά µέτρα που αφορούν
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Επισηµαίνω εδώ ότι η προϋπόθεση, βεβαίως, να
ισχύσουν αυτά τα αντισταθµιστικά µέτρα είναι να είµαστε µέσα
στους στόχους, µε βάση αυτά που έχουµε πει, δηλαδή 3,5%
πρωτογενές πλεόνασµα.
Είναι, λοιπόν, η επιδότηση ενοικίου 600.000.000 ευρώ. Σε σύνολο ενός εκατοµµυρίου νοικοκυριών, οι ωφελούµενοι θα είναι
600.000 -το 60% του ποσοστού των νοικοκυριών που ωφελούνται
µε αυτό το επίδοµα- που αφορά ανθρώπους που νοικιάζουν σπίτι
ή έχουν δάνειο πρώτης κατοικίας και το µέγιστο ποσό επιδόµατος είναι 150 ευρώ το µήνα και έως 1.700 ευρώ ανά έτος.
Στα φάρµακα, σε ατοµικό µηνιαίο εισόδηµα έως 700 ευρώ, που
είναι το 60% περίπου του συνόλου των πολιτών, η συµµετοχή θα
είναι µηδενική. Από 701 έως 1.200 ευρώ ατοµικό εισόδηµα η συµµετοχή στη φαρµακευτική δαπάνη θα µειωθεί κατά 50%. Δηλαδή,
ένα µεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσµού, κοντά στο 80%,
ωφελούνται από τα µέτρα για τα φάρµακα, που υπολογίζονται
στο ποσό των 240.000.000 ευρώ.
Οι βρεφονηπιακοί σταθµοί, 140.000.000 ευρώ. Οι ωφελούµενοι
θα φθάσουν το 2017 τις ενενήντα χιλιάδες, το 2019 τις εκατόν
είκοσι χιλιάδες και το 2020 τις εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες. Θα
έχουµε, δηλαδή, µία αύξηση ποσοστού 50% µέχρι το 2020.
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Τα σχολικά γεύµατα –το είπε και η Υπουργός- θα φθάσουν στο
µισό εκατοµµύριο σε µαθητές δηµοτικού και γυµνασίου, το 50%
δηλαδή περίπου των µαθητών δηµοτικού και γυµνασίου. Και το
κυριότερο -νοµίζω ότι αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία να το τονίζουµε- έχουν τη δυνατότητα –εγώ δεν λέω ότι από την πρώτη
στιγµή µπορούµε να το πετύχουµε αυτό- να εισάγουµε ένα νέο
τρόπο στη διατροφή των παιδιών, διότι, όπως πολύ καλά γνωρίζουµε, το πρόβληµα της παιδικής παχυσαρκίας είναι ένα από τα
πολύ κρίσιµα προβλήµατα δηµόσιας υγείας που έχει η χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
επίσης -τελειώνω σιγά-σιγά, κύριε Πρόεδρε- το οικογενειακό
επίδοµα 260.000.000 ευρώ, όπου θα έχουµε αύξηση στα επιδόµατα των τέκνων για το πρώτο παιδί από 40 ευρώ στα 60 ευρώ
και για το δεύτερο παιδί από 54 ευρώ σε 100 ευρώ το µήνα. Είναι
µία πολύ σηµαντική αύξηση, που νοµίζω ότι, για ανθρώπους που
θέλουν να ξεκινήσουν οικογένεια και για ανθρώπους που έχουν
οικογένειες και παιδιά, είναι πάρα πολύ σηµαντικό µέτρο.
Και τέλος, ξαναλέω αυτά είναι τα αντίµετρα, που αφορούν το
συγκεκριµένο Υπουργείο, είναι οι νέες θέσεις εργασίας,
260.000.000 ευρώ, τριάντα χιλιάδες θέσεις εργασίας, στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα.
Αυτά, λοιπόν, όχι µόνο δεν είναι τίποτε, όχι µονό δεν είναι φούσκα, αλλά νοµίζω δηµιουργούν ένα νέο τρόπο στην προσέγγιση
του κοινωνικού κράτους, δηµιουργούν οπωσδήποτε νέες δοµές
και εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ σηµαντικό –και εκεί δίνουµε εµείς την έµφαση και εκεί, εάν θέλετε, είναι οι διαφορές
µας και µε τη Νέα Δηµοκρατία- την έµφαση στο συλλογικό, στις
δοµές, σε αυτό δηλαδή που µπορεί, στη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να δώσει, όχι µόνο ανακούφιση και προστασία, αλλά και
µία προοπτική εγκαθίδρυσης πραγµατικά ενός κοινωνικού κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και µία τελευταία λέξη, αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, ένα
λεπτό. Έχουµε πάρα πολλές δηλώσεις που γίνονται τις τελευταίες ώρες, σε σχέση µε τη διαπραγµάτευση και την εξέλιξή της.
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι µπορούµε να πούµε
πλέον –και θέλω να το πω στην Εθνική Αντιπροσωπεία- πως µε
τη στρατηγική που έχει ακολουθήσει η ελληνική Κυβέρνηση, η
οποία βεβαίως θα κριθεί -και θα κριθεί µε ένα βάθος ιστορικό,
φαντάζοµαι, γιατί πρέπει να κριθεί ψύχραιµα σε αυτές τις συνθήκες- διαµορφώνονται οι συνθήκες για να φτάσουµε σε ένα θετικό αποτέλεσµα πολύ σύντοµα. Εννοώ το Eurogroup της 15ης
Ιούνη.
Η χώρα δείχνει πραγµατικά, ότι έχει δυνατότητες, και η οικονοµία της και η κοινωνία της, να φύγει από αυτήν τη µέγγενη, να
µπει σε έναν καθαρό δρόµο, όσο γίνεται να είναι καθαρός σε
αυτές τις συνθήκες ρευστότητας. Να µπορέσουµε αυτές τις ενδείξεις που δείχνει η ελληνική οικονοµία ήδη το τελευταίο χρονικό διάστηµα και στα νούµερα της απασχόλησης και στα θέµατα
της προόδου, που υπάρχει και στη βιοµηχανική παραγωγή και
στον τοµέα των εξαγωγών κ.λπ. να τις αξιοποιήσουµε µε έναν
συστηµατικό τρόπο, θα έλεγα εγώ, και όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα της χώρας, για να φύγουµε από αυτήν τη µέγγενη της λιτότητας, που όσο θα υπάρχει και όσο θα συνεχίζει να υπάρχει,
βεβαίως θα πιέζει και θα συµπιέζει οποιαδήποτε προσπάθεια κάνουµε και στο επίπεδο κοινωνικού κράτους.
Η µόνη εξαίρεση, δυστυχώς, για µια ακόµη φορά σε αυτήν την
προοπτική, πιο θορυβώδης θα έλεγα εξέλιξη, είναι οι δηλώσεις
του κυρίου Αντιπροέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος ούτε
λίγο ούτε πολύ, µας είπε ότι αυτό που έκανε τη Γερµανία να
σκληρύνει, ήταν οι δηλώσεις του Τσίπρα ότι δεν θα εφαρµοστούν
τα µέτρα, αν δεν υπάρξει λύση για το χρέος. Δηλαδή, µε λίγα
λόγια «βάστα, Σόιµπλε». Λυπάµαι για µια ακόµη φορά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστο Μαντά.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
και Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Δηµήτρης Κρεµαστινός.
Ορίστε, κύριε Κρεµαστινέ, έχετε τον λόγο.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, έχουν σχεδόν όλα λεχθεί και κατά συνέπεια, δεν
έχω να προσθέσω τίποτα επιπλέον ούτε στην οµιλία της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γεννηµατά, ούτε και
στου Κοινοβουλευτικού µας Εκπροσώπου του κ. Λοβέρδου.
Όµως, πρέπει να σχολιάσω ορισµένα πράγµατα, τα οποία
ακούστηκαν στην Αίθουσα και βεβαίως, τα είπε και ο αγαπητός
συνάδελφός µου στην ιατρική, πέραν της πολιτικής, ο κ. Μαντάς.
Όταν µιλάµε για ξεθεµελίωµα του κοινωνικού κράτους, δεν εννοούµε ότι το ξεθεµελιώνει η κ. Φωτίου, προφανώς. Το κοινωνικό
κράτος ξεθεµελιώνεται όταν η οικονοµία της χώρας δεν πάει
καλά.
Χθες, µια εφηµερίδα που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ είχε κύριο
τίτλο «Το κοινωνικό κράτος στο απόσπασµα». Τι σηµαίνει αυτό;
Σηµαίνει ότι εάν η οικονοµία χειροτερεύσει, το κοινωνικό κράτος
θα χειροτερεύσει. Δεν µπορεί να κάνεις κριτική στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, γιατί δεν µπορεί να µαζέψει καλά τους νεκρούς και
τους τραυµατίες στον πόλεµο, όταν ο πόλεµος µεγαλώνει, όταν
πολλαπλασιάζονται οι νεκροί και οι τραυµατίες. Τότε και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός δεν τα καταφέρνει. Λες, λοιπόν, ότι ο
Διεθνής Ερυθρός Σταυρός δεν είναι καλός. Όµως, είναι καλός.
Το ίδιο πράγµα έχουµε και σήµερα.
Εάν η οικονοµία χειροτερεύσει, το κοινωνικό κράτος δεν µπορεί να είναι καλύτερο. Θα είναι χειρότερο, όποιος και εάν είναι
Υπουργός, όποια και εάν είναι η Κυβέρνηση.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι µιλάµε για πελατειακό κράτος
και ξεχνάµε ότι η πλατεία Κλαυθµώνος ονοµάστηκε έτσι, γιατί
κάθε φορά που ερχόταν µια κυβέρνηση έδιωχνε τους προηγούµενους δηµόσιους υπαλλήλους και διόριζε άλλους. Πήγαιναν
στην πλατεία Κλαυθµώνος και κλαίγανε. Γι’ αυτό ονοµάστηκε
πλατεία Κλαυθµώνος. Είναι δηλαδή ελληνικό φαινόµενο. Αλλά
επιτρέψτε µου, ποιος προσπάθησε ουσιαστικά αυτό το φαινόµενο να το ανατρέψει; Δεν προσπάθησε να το ανατρέψει ο Πεπονής και ο Ανδρέας Παπανδρέου µε το ΑΣΕΠ; Ποια άλλη
ελληνική κυβέρνηση έκανε τέτοιο βήµα; Ποια;
Ακούµε στη Βουλή για το πελατειακό κράτος. Σωστά. Υπήρχε,
υπάρχει και θα υπάρχει, ενδεχοµένως. Περιορίζεται, όµως. Το
ΑΣΕΠ ήταν η πιο αποτελεσµατική δράση. Ο ιστορικός δεν θα το
καταλογίσει ιστορικά υπέρ του ΠΑΣΟΚ; Δεν θα πει τίποτα; Είναι
δυνατόν; Στη Βουλή, όµως, ακούµε ένα σωρό: «οι κλέφτες», «οι
απατεώνες», «οι ληστές» και όλα αυτά. Υπήρχε καµµία περίοδος
της χώρας, που να µην υπήρχαν αυτά τα φαινόµενα; Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ιστορικά έφυγε µε το σύνθηµα «έξω οι κλέφτες».
Το ΠΑΣΟΚ τι έκανε; Πέρασε έναν νόµο, που, αυτούς που η
Βουλή µε τις εξεταστικές επιτροπές τους απάλλασσε, τους
έστελνε στη φυλακή. Το ΠΑΣΟΚ δεν το έκανε αυτό; Δεν τους διέγραψε; Όλα τα άλλα κόµµατα είναι ενάρετοι σε αυτήν τη Βουλή;
Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε πολύ περισσότερα από όλους.
Εάν δεν υπήρχε αυτός ο νόµος της τιµωρίας του µαύρου χρήµατος, δεν θα υπήρχε σήµερα τιµωρία κανενός. Υπάρχει καµµία
αντίρρηση πάνω σε αυτό; Θα υπήρχε; Οι εξεταστικές επιτροπές
έχουν δώσει τίποτα; Πόσοι έχουν οδηγηθεί στις φυλακές; Κανένας. Άρα, δεν µπορούµε αυτά ιστορικά να µην τα τοποθετούµε
εκεί που πρέπει.
Βεβαίως, πρέπει να πούµε ότι το κοινωνικό κράτος, εάν δεν
υπάρξει ανάπτυξη, όχι µόνο θα χειροτερεύει, αλλά θα αφανιστεί.
«Το χρέος θα αφανίσει τη χώρα», είπε από αυτή τη θέση ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεκαπέντε χρόνια πριν από τον καιρό που
άρχισε η χρεοκοπία.
Τι κάναµε ή τι προσπάθησε να κάνει ο καθένας τα δεκαπέντε
αυτά χρόνια; Θα το γράψει η ιστορία. Δεν θα τα πω εγώ τώρα,
για να αρχίσει να λέει ο καθένας «όχι», «ναι» κ.λπ., πάντως δεν
έγινε τίποτα ουσιαστικό που να αποτρέψει τη χρεοκοπία. Αυτό
εννοώ και όχι ότι δεν έγινε τίποτα ουσιαστικό για τη χώρα.
Συζητώντας όλα αυτά, µου έκανε κάτι εντύπωση. Για να υποστηρίξουµε το κοινωνικό κράτος, πρέπει πρώτα κάτι να κάνουµε.
Το ΠΑΣΟΚ στη συγκυβέρνηση µε τη Νέα Δηµοκρατία πρωτοστάτησε να περάσει νόµο που να λέει ότι τα προϊόντα από τα πετρελαιοειδή θα υποστηρίζουν εν πολλοίς το κοινωνικό κράτος. Είχε
περάσει νόµος. Αλλά πρέπει να έχουµε τα προϊόντα, για να υποστηρίξουν το κοινωνικό κράτος από τις εξορύξεις των πετρελαίων.
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Εχθές στο Euronews µου έκανε εντύπωση που είδα µια διαφήµιση από την Τουρκία, πέραν της FYROM, η οποία έλεγε: «Φυσούν άνεµοι στην Τουρκία. Ελάτε να κάνετε αιολική ενέργεια
στην Τουρκία». Και ρωτώ: Η Ελλάδα δεν έχει ανέµους, όταν στο
Αιγαίο από πάνω µέχρι κάτω, το καλοκαίρι πνέουν άνεµοι έντασης οκτώ µποφόρ κάθε µέρα; Δεν κάνουµε τίποτα. Και δεν λέω
ότι δεν κάνει µόνο η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να είµαι αντικειµενικός. Δεν κάνουµε τίποτα! Πώς θα έρθουν οι επενδύσεις; Πώς
θα έρθουν οι επενδυτές;
Από τη µια, ζητούµε κοινωνικό κράτος και σωστό είναι. Η δική
µου υπουργία χαρακτηρίζεται από ό,τι καλό υπήρξε για το κοινωνικό κράτος, διότι τότε Υφυπουργός ήταν ο κ. Σκουλάκης και
Γραµµατέας ήταν ο κ. Κουρουµπλής και ό,τι αίτηµα ερχόταν των
ΑΜΕΑ, γινόταν νόµος. Δεν είπαµε «όχι» σε κανένα. Αλλά τότε
υπήρχε η δυνατότητα. Σήµερα, όµως, η δυνατότητα αυτή δεν
υπάρχει.
Άρα, πρέπει πρώτα να δηµιουργήσουµε πλουτοπαραγωγικές
πηγές, δηλαδή ανάπτυξη, δηλαδή επενδύσεις, για να µην λέµε
κάθε φορά στην κ. Φωτίου, γιατί δεν έκανες αυτό ή γιατί δεν έδωσες περισσότερα. Πού να τα βρει τα περισσότερα; Όταν συρρικνώνεται το οικονοµικό κράτος, το πρώτο που την πληρώνει είναι
το κοινωνικό κράτος.
Δεν υπάρχουν θαυµατοποιοί ούτε ως Πρωθυπουργοί ούτε ως
Υπουργοί. Και αυτό πρέπει να το έχουµε κατά νου και να ασπαστούµε όλοι µας, όλα τα προαναφερθέντα αν θέλουµε πραγµατικά να στηρίζουµε το κοινωνικό κράτος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ
και Ε’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Δηµήτρη Κρεµαστινό.
Ακολουθεί ο κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αρχίσω µε κάτι που είπε ο κ. Μαντάς -ο οποίος δυστυχώς
έφυγε- που πραγµατικά µου άρεσε ως όρος. Αναφέρθηκε σε
«ισοβίτες του θράσους». Και έχει πολύ ενδιαφέρον –νοµίζω- όταν
το συνδέω λίγο µε την αυριανή συνεδρίαση, στην οποία αυτό που
προσφυώς ονοµάστηκε «4 plus µνηµόνιο» θα συζητηθεί µε τον
τρόπο που θα συζητηθεί, δηλαδή δεν θα συζητηθεί. Και θα µπορούσα να πω πάρα πολλά σε σχέση µε το θράσος εκείνων, οι
οποίοι λέγανε άλλα και κάνουν άλλα.
Ο κ. Λοβέρδος πριν από λίγο διάβασε µια δήλωση του Πρωθυπουργού πολύ πρόσφατη –ήταν του Ιανουαρίου, νοµίζω- όπου
µιλούσε για 0 ευρώ µέτρα, η οποία διαψεύστηκε οικτρά πολύ
πρόσφατα. Νοµίζω όµως ότι όλο αυτό δεν έχει πάρα πολύ νόηµα,
πλέον. Μιλώντας για θράσος απέναντι στην Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν να κλέβει κανείς εκκλησία, θυµίζοντας αυτά που
κάποτε υποστήριζαν και τώρα κάνουν.
Συνεπώς, θα περάσω στο σηµερινό θέµα, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, το οποίο κατά τη γνώµη µου αποτελεί πραγµατικά ένα case study, µια περίπτωση µελέτης, η οποία από µόνη
της δείχνει µε καθαρότητα πώς µια αυτονόητη, αναγκαία, µεταρρύθµιση, όχι µόνο καθυστερεί και ακυρώνεται, αλλά δείχνει συνολικά γιατί η χώρα βάλτωσε, ενδεχοµένως, από µνηµόνιο σε
µνηµόνιο και ενώ όλοι οι άλλοι βγήκανε και έχουν ανάπτυξη,
εµείς εξακολουθούµε να προβληµατιζόµαστε.
Πολύ σύντοµα, θυµίζω ότι υπήρξε το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα µνηµονιακή υποχρέωση στο πρώτο µνηµόνιο, το 2010.
Νοµοθετήθηκε το 2012 και τότε έπαψε να είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν το ψήφισε στη Βουλή και έπαψε να µιλάει για ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, πράγµα που έκανε µέχρι τότε στις προγραµµατικές του δηλώσεις. Το 2014 εφαρµόστηκε προγραµµατικά σε
δεκατρείς δήµους µε πολύ µεγάλα προβλήµατα, ενδεχοµένως,
όπως είπε η κ. Φωτίου -εφαρµόστηκε, όµως- για να έρθει το 2015
και το πρώτο νοµοσχέδιο της καινούργιας κυβέρνησης, το περίφηµο νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, στο οποίο, παρά
τις διαρκείς εκκλήσεις, σχεδόν όλης της Αντιπολίτευσης,για τη
συνέχιση της αξιολόγησης του προγράµµατος και την ολοκλήρωσή του, η κ. Φωτίου επιτιµούσε τους πάντες, αναφέροντας ότι
το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα είναι συνταγή του ΔΝΤ και ότι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δηµιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο να λειτουργήσει ως παγίδα
φτώχειας, παγιδεύοντας τον πληθυσµό και περνώντας σε άλλου
τύπου προνοιακά επιδόµατα, τα οποία τα θυµόµαστε όλοι.
Στη συνέχεια, βέβαια, ως µνηµονιακή επιταγή του τρίτου µνηµονίου, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα νοµοθετήθηκε µε άλλο
όνοµα, λέγεται ΚΕΑ πλέον, δηλαδή κοινωνικό επίδοµα αλληλεγγύης, και άρχισε να εφαρµόζεται σταδιακά, πιλοτικά πρώτα και
τώρα σε όλους. Πήγαµε, γυρίσαµε, από το 2012 στο 2014 και
από το 2014 στο 2016 και από κει στο 2017.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε το µνηµόνιο, κατήγγειλε τους γερµανοτσολιάδες, τον Σόιµπλε, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, για να
το εφαρµόσει µετά, καταγγέλλοντας το θράσος των άλλων. Στο
µεταξύ, για το θράσος των «ηµέτερων», τίποτα. Και σήµερα καµαρώνει.
Σήµερα ακούσαµε από όλους, ακούσαµε µόλις πριν από λίγο
από τον κ. Μαντά, ότι µία από τις δύο µεγάλες τοµές στο θέµα
της πρόνοιας είναι τα φάρµακα –θα πω κάτι γι’ αυτό µετά- και η
κοινωνική κάλυψη και η άλλη είναι το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. Ακούσαµε στη συζήτηση στην επιτροπή πολλά για τη δηµιουργία του ηλεκτρονικού µητρώου, το οποίο και αυτό, όπως
και το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και προϋπήρχαν και µνηµονιακές επιταγές είναι.
Αυτή είναι η πολιτική των µνηµονίων, για την οποία επαίρεται
σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όσο προλάβαµε να τη
δούµε, ήταν ακριβώς αυτό που καταγγέλλετε: Μια συνέχιση
ενός, όντως άναρχου και πελατειακού συστήµατος επιδοµάτων,
τα οποία ήταν άναρχα. Κανείς δεν ήξερε τι παίρνει ποιος. Είδαµε
µερικές προσπάθειες, όπως ήταν και το νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, δηµιουργίας νέων µηχανισµών και νέων επιδοµάτων, τα οποία ακυρώθηκαν στην πορεία, ευτυχώς θα πω
εγώ.
Βασικό εργαλείο για την καταπολέµηση της φτώχειας, έλεγε
η ΟΚΕ εκείνη την εποχή, αποτελεί η πολιτική του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, το οποίο οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο µιας συνολικής πολιτικής, που θα στοχεύει στην οικονοµική
και κοινωνική επανένταξη, θα αποσκοπεί δηλαδή στη χειραφέτηση και επανένταξη των φτωχών και των αδυνάτων.
Επιτέλους, νοµίζω ότι σε αυτό συµφωνούµε όλοι. Αφού διαφωνήσαµε, καταγγείλαµε, νοµοθετήσαµε διαφορετικά, τουλάχιστον κάλλιο αργά παρά ποτέ, συµφωνούµε σε αυτό. Δεν θα ήταν
καλύτερα, όµως, να είχαµε συµφωνήσει ήδη από το 2012, από
την πρώτη προσπάθεια; Και από εκεί και πέρα, να διαφωνούµε
για τον τρόπο που εφαρµόστηκε ή για τις αδυναµίες, για τα προβλήµατα, για τις προθέσεις ακόµη, αν και ειλικρινά, µε ενοχλεί
όταν µιλάµε για πρόνοια στο δικαστήριο προθέσεων. Δεν πιστεύω ότι κανείς έχει κακές προθέσεις, όταν µιλάει για φτωχούς,
για παιδιά κάτω από το όριο της φτώχειας και αδυνάτους, οι
οποίοι δεν έχουν πρόσβαση.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν καλύτερο να είχαµε ήδη
από το 2012, όχι µόνον στο εγγυηµένο εισόδηµα, αλλά και σε
αυτό θάρρος αντί για θράσος; Δεν θα ήταν καλύτερα να είχαµε
τις ικµάδες του πατριωτισµού, που λείπουν σε µια πολιτική οµοψυχίας πάνω σε αυτό τουλάχιστον, που είναι αυτονόητο και απαραίτητο, για να µπορέσει η χώρα να προχωρήσει και να
µπορέσουν τα πιο αδύναµα κοµµάτια του πληθυσµού να ακολουθήσουν;
Αυτό που έχω πει πολλές φορές και αισθάνοµαι την ανάγκη να
το ξαναπώ, γιατί το ακούω µε τόση ένταση, τόση έπαρση, τα
συσσίτια, τα δοσίµατα κ.λπ., η προοδευτική πολιτική και η φιλανθρωπία δεν ταυτίζονται. Τέµνονται ενδεχοµένως, δεν ταυτίζονται,
όµως. Αλλιώς, και οι Οθωµανοί µε τα φτωχοκοµεία τους και οι
κυβερνήσεις της δεκαετίας του ‘50, που είχαν συσσίτια στα σχολεία θα ήταν προοδευτικές κυβερνήσεις και νοµίζω ότι συµφωνούµε ότι δεν ήταν.
Είναι χρήσιµα και τα συσσίτια και η σίτιση των µαθητών και τα
τρόφιµα και όλα, όµως, όπως είπαµε προηγουµένως, µέσα στα
πλαίσια µιας συνολικής πολιτικής. Βλέπουµε δυστυχώς, µόνο παροχολογία, βλέπουµε λογικές παροχής µόνον και δεν βλέπουµε
πολιτικές αντιµετώπισης του µεγαλύτερου προβλήµατος, που
είναι η ανεργία. Η ανεργία συνεισφέρει κυρίως στην αύξηση της
φτώχειας. Θα ήταν καλύτερο, το έχω ξαναπεί, να ενισχύονται οι
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οικογένειες, για να σιτίζουν τα παιδιά τους, παρά να κάνουµε κάτι
το οποίο ενδεχοµένως να εξελιχθεί σε αυτό που λέγατε κάποτε
«παγίδα φτώχειας», στο βαθµό που γίνεται χωρίς καµµία σύνδεση.
Παρακολούθησα επίσης -και θα τελειώσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε λιγότερο από ένα λεπτό- τον Υπουργό
Υγείας κ. Ξανθό –τον παρακολουθώ πάντα µε µεγάλο ενδιαφέρον και έναν κρυφό θαυµασµό, όταν κτίζει αυτά τα θεωρητικά
σχήµατα µείγµατος βολονταρισµού και ηθικολογίας- τον άκουσα
πάλι σήµερα να στηρίζει ένα όραµα πολιτικής, το οποίο δεν έχει
δυστυχώς καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα. Δεν θα πω
πολλά. Νοµίζω ότι όσοι έχουµε την εικόνα µεγάλων νοσοκοµείων
της χώρας τα τελευταία είκοσι χρόνια εξελικτικά, κάθε φορά που
τα επισκεπτόµαστε έχουµε την απάντηση.
Όµως, µου έκανε εντύπωση και αυτό ήθελα να σχολιάσω ότι
µιλάει ο κύριος Υπουργός συνήθως για αναστήλωση, επιδιόρθωση, ανάταξη, αποκατάσταση ενός συστήµατος, που όπως ο
ίδιος σήµερα είπε, το έκτισε το ΠΑΣΟΚ το 1980. Το είπε και ο κ.
Μαντάς προηγουµένως, ότι όντως, το παλιό καλό ορθόδοξο
ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του 1980 ήταν καλό, ενώ µετά έγινε κακό.
Νοµίζω ότι σε αυτό κάποιοι πρέπει να σκεφτούν λίγο παραπάνω.
Κατά την άποψή µου, τα πράγµατα δεν ήταν ποτέ τόσο απλά
ούτε τόσο γραµµικά.
Όµως όντως, είναι κάτι που το αναγνωρίζουν όλοι, το ΠΑΣΟΚ
είναι υπεύθυνο για το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα και για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Το ΠΑΣΟΚ εισήγαγε πολιτικές και στην
πρόνοια και στην υγεία, µε λάθη, µε προβλήµατα, εξελίχθηκαν
άσχηµα µερικές φορές, υπάρχει πρόβληµα πελατειακό, υπήρξε
και εξελίχθηκε, µόνο που δεν το βλέπουµε να διορθώνεται, δεν
βλέπουµε καµµιά πολιτική διαφάνειας, η οποία να εγκαθιστά κάτι
καινούριο. Ο βολονταρισµός, η άποψη ότι σήµερα εσείς τα κάνετε καλύτερα από αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του
’80, µόνο και µόνο γιατί οι µεν δεν ήταν τίµιοι ή καλοί και οι δε είσαστε, νοµίζω ότι ούτε σε κριτική αντέχει ούτε πολιτική άποψη
είναι.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Μπαργιώτα.
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 έξι µαθητές και µαθήτριες και πέντε συνοδοί καθηγητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Πολίχνης
Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχουν τελειώσει οι οµιλητές.
Ο κ. Κατσώτης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα ζήτησε τον λόγο.
Έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να δώσω µια απάντηση, κατ’αρχήν, στους εγκληµατίες της Χρυσής Αυγής, στους ναζιστές µε την απάνθρωπη ιδεολογία τους, στους απόγονους των συνεργατών των Γερµανών,
των κουκουλοφόρων, οι οποίοι νόµισαν ότι βρήκαν ευκαιρία να
κάνουν επίθεση στο πρόσωπο του κ. Καζάκου, του οποίου η διαδροµή βέβαια, δεν είναι άγνωστη.
Η «προδοσία», που είπε ο κ. Καζάκος, αναφέρεται ακριβώς στο
πρόσωπο του καπιταλισµού, σε όσους έχουν την εξουσία και θέλουν την φτώχια, την εξαθλίωση, την ανεργία, οδηγούν στην µετανάστευση και την προσφυγιά τους νέους και τις νέες. Αυτό
αποκάλεσε προδοσία και όχι τα παιδιά που µεταναστεύουν.
Τα αυτονόητα, όπως να µην πεινά κανένα παιδί, κανένας άνθρωπος, να έχουν όλοι υγεία, παιδεία, να έχουν όλοι δουλειά, το
φάρµακο να µην λείπει από κανέναν, να έχουν όλοι αξιοπρεπή
διαβίωση, δυστυχώς και εσείς, που υπηρετείτε τις ανάγκες του
κεφαλαίου τα έχετε µετατρέψει σε αδιανόητα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποδείχθηκε ότι είναι το καλύτερο
πλυντήριο για τα έργα και τις ηµέρες της Νέας Δηµοκρατίας και
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του ΠΑΣΟΚ, αλλά και το καλύτερο λιπαντήριο της κεφαλαιοκρατικής µηχανής για την αύξηση των κερδών της για τα νέα πεδία
κερδοφορίας, που προσφέρει στους µονοπωλιακούς οµίλους.
Συνέχισε από εκεί που σταµάτησαν οι προηγούµενοι. Δεν άλλαξε
ούτε ένα «και». Βεβαίως, προχώρησε παραπέρα σε άλλα δύο
µνηµόνια, τσακίζοντας τον λαό.
Δεν αφορούν τον λαό οι εντάσεις που εδώ παρακολουθήσαµε
σήµερα, είναι παραπλανητικές. Δεν αφορούν τη βελτίωση των
συνθηκών ζωής του λαού, των αδυνάµων, αλλά τις παραπέρα περικοπές των επιδοµάτων, που τις χαρακτηρίζετε εξορθολογισµό
και βέβαια, χρησιµοποιείτε ως εργαλείο το κοινωνικό εισόδηµα
αλληλεγγύης.
Οι εντάσεις αφορούν πιέσεις που ασκούν οι άλλες δυνάµεις το είπε χαρακτηριστικά η κ. Γεννηµατά στην Κυβέρνηση για τις
καθυστερήσεις που παρατηρούνται και την ανάγκη να απωθηθούν οι πολιτικές αυτές πιο γρήγορα- πάντα βέβαια, στην κατεύθυνση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, του ΟΟΣΑ, των απαιτήσεων των επιχειρηµατικών οµίλων. Ο πυρήνας της πρότασης νόµου του ΠΑΣΟΚ
είναι ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση.
Κύριοι, δεν έχετε άλλο δρόµο, ακόµη και αν θέλετε, από το να
επιχειρείτε να συµβιβαστούν οι εργαζόµενοι, ο λαός, µε τα ελάχιστα. Γιατί αυτή είναι η ανάγκη του κεφαλαίου που υπηρετείτε,
να βάζει τον πήχη ο λαός όλο και πιο χαµηλά. Αυτό τους καλείτε
να κάνουν. Αυτές τις ανάγκες διαχειρίζεστε, γι’ αυτό και η πολιτική σας δεν µπορεί παρά να είναι αντεργατική, αντιλαϊκή, να
ανατρέπει κάθε κατάκτηση εργασιακή, ασφαλιστική, κοινωνική,
για να πιάσετε τον απώτατο στόχο της καπιταλιστικής ανάκαµψης, της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Κανείς συµβιβασµός. Οι
εργαζόµενοι, µέσα από την οργάνωσή τους και τους αγώνες
τους, πρέπει να ανατρέψουν αυτήν την πολιτική.
Πάω παρακάτω, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Λέτε ότι αύριο θα
έρθει τροπολογία στη Βουλή για να περάσουν τα προαπαιτούµενα για τη δεύτερη αξιολόγηση. Θεωρούµε ότι είναι απαράδεκτη αυτή η διαδικασία. Πριν µια εβδοµάδα ψηφίσατε τον εθνικό
στόχο της εξόδου για τις αγορές µε σειρά εκατόν σαράντα οκτώ
προαπαιτούµενα για τους...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αυτά, αν µου επιτρέπετε, θα τα πούµε αύριο, κύριε Κατσώτη. Μην επεκταθείτε σε
αυτό. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τελειώνω.
Η απάντηση της εργατικής τάξης θα υπάρχει αύριο. Γι’ αυτό
καλούµε από αυτό το Βήµα τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους -γιατί αυτούς αφορούν και οι συλλογικές συµβάσεις και
το πάγωµα των συντάξεων και µια σειρά άλλων µέτρων- στη συγκέντρωση που οργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο
αύριο στις 15.30 το µεσηµέρι στην πλατεία Συντάγµατος.
Εκεί θα δοθεί η απάντηση στην Κυβέρνηση και γι’αυτή την τροπολογία, αλλά και κάθε µέρα στους χώρους δουλειάς, γιατί κανείς συµβιβασµός δεν µπορεί να υπάρξει µε αυτές τις πολιτικές,
που φορτώνουν στην πλάτη του λαού ένα χρέος που δεν είναι
δικό τους, που φορτώνουν την κρίση που δεν είναι δική τους, που
τσακίζουν συνολικά τον λαό και τη ζωή τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Κατσώτη.
Κύριε Λοβέρδο, επειδή, όπως ξέρετε, µίλησε η Πρόεδρός σας,
έχετε τρία λεπτά µόνο. Και θα κλείσει η κυρία Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Οφείλω για τον Νικήτα Καµαρινόπουλο, που έφυγε από κοντά µας, στη σύζυγό του Αναστασία και
στα παιδιά του και στους οικείους του συλλυπητήρια. Λυπάµαι
που τράβηξε τόσο πολύ η σηµερινή διαδικασία και δεν µπορώ να
είµαι κοντά τους στην κηδεία του εκλιπόντος.
Θέλω να επαναλάβω, κύριε Πρόεδρε, ότι η Δηµοκρατική Συµπαράταξη καταγγέλλει την αυριανή µεθόδευση. Να µου επιτρέψετε να πω ότι δεν πρόκειται απλώς για µια ανεπανάληπτη
διαδικασία ή για µια άθλια διαδικασία. Η Βουλή αύριο καταργείται, µε αυτόν τον τρόπο που επέλεξε η πλειοψηφία της να περάσει τα τελευταία προαπαιτούµενα.

8666

Κυρία Υπουργέ, δεν θα έπαιρνα τώρα τον λόγο, αν δεν λέγατε
ορισµένα πράγµατα, τα οποία αισθάνοµαι την ανάγκη, όχι να τα
σχολιάσω. Επαναλαµβάνοντας όσα είπα στην πρωτολογία µου
δεν βγαίνει κάτι. Όµως, αισθάνοµαι την ανάγκη να σας κάνω κριτική, όχι σχόλια.
Κατ’ αρχάς, κάνατε µια αναφορά στα µέσα ενηµέρωσης και
πώς καταγράφεται εκεί το έργο σας. Πρέπει να είστε πάρα πολύ
ευχαριστηµένοι µε τον τρόπο που σας αντιµετωπίζουν, γιατί σας
ασκούν κριτική. Αυτό το οποίο έχουµε υποστεί τόσα χρόνια ήταν
πραγµατικά µοναδικό. Αν δικός µας Βουλευτής έφερνε εδώ την
τροπολογία Σαββίδη ή δικός µας Υπουργός, όπως ο κ. Παπαδηµητρίου την αποδεχόταν, θα ήταν στα τηλεοπτικά «µανταλάκια»
τέσσερις-πέντε µέρες, µέχρι να παραιτηθεί. Έτσι ήταν τα πράγµατα, µέχρι να αναλάβετε.
Μέσα στις δυσκολίες, που περνά η χώρα και που η Κυβέρνηση
αντιµετωπίζει τα λάθη, τις παραλείψεις, τις αντιφάσεις της, σε
όλα αυτά έχετε την τύχη, το µιντιακό τοπίο να είναι αυτό που
είναι σήµερα. Κριτική και µέχρι εκεί και όχι επίµονη κριτική.
Αναφερθήκατε στις συντάξεις. Το δίκτυο συνταξιούχων, κυρία
Υπουργέ, έκανε αναφορά στα όσα έγιναν τα µνηµονιακά χρόνια
και κατέγραψε αυτό που είναι η αλήθεια και το έχω πει εδώ επανειληµµένα, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό περικοπών στις συντάξεις έγινε επί των ηµερών σας, όταν είχατε πει για επικουρικές
και για κύριες το αντίθετο. Είναι αλήθεια και το αποδίδουν οι
αριθµοί. Πρέπει να ρωτήσετε την προϊσταµένη Υπουργό σας να
σας το πει αυτό. Το λέει και το δίκτυο συνταξιούχων. Η Αντιπολίτευση το καταγράφει. Κι εγώ µε την εµπειρία µου, όχι µόνο το
επιβεβαιώνω, ανά πάσα στιγµή σας προκαλώ να µιλήσουµε εδώ
µε αριθµούς.
Σε ό,τι αφορά την υγεία: Μίλησε ο Υπουργός για προσλήψεις,
αναφέρατε κι εσείς το σύστηµα υγείας. Ξέρετε ότι η τελευταία
µαζική πρόσληψη µονίµου προσωπικού έγινε από εµένα το 2010
µε τρεισήµισι ή τέσσερις χιλιάδες νοσηλευτές. Το Υπουργείο
τώρα κάνει προσλήψεις, αλλά περιορισµένου χρόνου και µε
πάρα πολλά προβλήµατα κατά τη λειτουργία τους, όπως ο σχετικός κοινοβουλευτικός έλεγχος έχει αναδείξει.
Για το ΕΚΑΣ δεν βρήκατε να πείτε µια λέξη. Μιλήσατε είκοσι
πέντε λεπτά και δεν βρήκατε να πείτε µια λέξη, ενώ οι δικές µας
τοποθετήσεις επικεντρώθηκαν σε αυτό. Μα, τι να πείτε άλλωστε,
που το καταργήσατε. Αναφέρατε αριθµούς της ΕΛΣΤΑΤ και διάφορες στατιστικές για 1η του 2009. Οι αριθµοί δεν σας βοηθάνε.
Βγείτε να πείτε στους Έλληνες πολίτες ότι πριν το 2009 τα πράγµατα στην Ελλάδα ήταν τραγικά και δεν ήταν αυτά τα οποία φαίνονταν, διότι η Στατιστική Αρχή µιλάει για µεγαλύτερη φτώχεια
στο πεδίο της Ευρώπης. Βγείτε να πείτε ότι τα σαράντα χρόνια
ευµάρειας του ελληνικού λαού προηγούµενο δεν είχαν, ήταν τα
χειρότερα, δεν ήταν καλά, κακή εντύπωση είχαν για την καθηµερινότητά τους οι Έλληνες πολίτες. Δεν τολµάτε να το πείτε αυτό.
Εδώ και µε άδεια Αίθουσα, µπορεί το επιχείρηµα να περνάει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για τους παιδικούς σταθµούς και για
τα παιδιά του κόσµου που πήγαν εκεί, επειδή αφιερώσατε αρκετό κοµµάτι της οµιλίας σας σε αυτό, να σας θυµίσω τα περσινά; Ότι, αν δεν παρενέβαινε η ΚΕΔΕ και οι Βουλευτές -εµείς
εδώ- θα µένατε µε την πρώτη δέσµη των µέτρων, των χρήµατων
για τους παιδικούς σταθµούς και δεν θα παίρνατε τα δεκαπέντε
µε είκοσι χιλιάδες παιδιά που πήρατε µετά; Τα θυµάστε αυτά;
Πέρσι έγιναν αυτά. Και πρόπερσι είχατε καταρρεύσει. Πέρσι έγιναν αυτά µε την παρέµβαση ΚΕΔΕ και Αντιπολίτευσης.
Θα σας παρακαλούσα, όταν την επόµενη φορά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, στο νοµοθετικό έργο κληθείτε να µιλήσετε µε
αριθµούς, τα θέµατα να είναι συγκεκριµένα, κοινά για τις αγορεύσεις της Συµπολίτευσης και της Αντιπολίτευσης, για να συγκρίνουµε. Όταν λέµε άλλα εµείς και άλλα εσείς, άκρη δεν βγαίνει
και ο λαός νοµίζει ότι τον κοροϊδεύουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Κυρία Υπουργέ, θα σας παρακαλέσω σε πέντε λεπτά να έχετε
δώσει τις απαντήσεις. Είναι αρκετός ο χρόνος. Ευχαριστώ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν θα χρειαστώ τόσο πολύ χρόνο, κύριε Πρόεδρε, για τον απλούστατο
λόγο ότι ο κ. Λοβέρδος έχει έναν τρόπο πράγµατι να διαστρέφει
και ό,τι λέγεται, αλλά και την πραγµατικότητα. Αυτό είναι ταλέντο.
Τι συνέβη πέρυσι στους βρεφονηπιακούς σταθµούς; Συνέβη
το εξής. Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά -µέσα από το σύστηµα,
που φέραµε εµείς για πρώτη φορά επίσης πέρυσι- αυτό που κρύβατε «κάτω από το χαλί» όλα τα χρόνια, ότι δηλαδή δεν είχατε
προβλέψει, δεν δηµιουργήσατε τόσα χρόνια επαρκείς βρεφονηπιακούς σταθµούς σε όλη τη χώρα.
Αποτέλεσµα; Εµείς κάναµε ένα σύστηµα αδιάβλητο, όπου
έδινε στη φτωχή µάνα, αλλά και στην εργαζόµενη µάνα ένα
voucher στο χέρι, η γυναίκα δεν είχε πού να πάει το παιδί της,
διότι δεν υπήρχαν σταθµοί. Γι’ αυτό και στα αντίµετρα, που σας
φέρνουν ανατριχίλα, υπάρχει πρόβλεψη για δηµιουργία χιλίων
οχτακοσίων σταθµών, βρεφικών και παιδικών σταθµών, τους
οποίους θα φτιάξουµε, γιατί έχουµε προβλέψει και τα χρήµατα,
που χρειάζονται για να δηµιουργηθούν και σαν χώρος, υλικοτεχνικά δηλαδή, αλλά και για να εξοπλιστούν. Αυτή είναι η αλήθεια.
Τι να κάνουµε;
Πέρυσι δεν µας είπε καµµία ΚΕΔΕ τι να κάνουµε, δυστυχώς ή
ευτυχώς. Εµείς θέλουµε να συνεργαζόµαστε µε την ΚΕΔΕ, συνεργαζόµαστε µε την ΚΕΔΕ.
Ξέρετε ότι πρόσφατα κάναµε µια συζήτηση στο Υπουργείο
Εσωτερικών ο Υπουργός Παιδείας και εγώ, γιατί φοβόντουσαν
οι εργαζόµενοι ότι δεν θα υπάρχουν αρκετά παιδιά, για να µπουν
στους βρεφονηπιακούς σταθµούς, γιατί θα πήγαιναν στα νηπιαγωγεία από τεσσάρων χρονών. Όπως όλοι ξέρετε, εκπαιδευτικά
και παιδαγωγικά αυτό είναι το βέλτιστο. Φοβήθηκαν πολύ, λοιπόν, οι εργαζόµενοι ότι θα έµεναν χωρίς δουλειά στους βρεφονηπιακούς σταθµούς.
Σήµερα πια, ενώ δίνουµε και παράταση του προγράµµατος
µέχρι την Τρίτη, ξέρουµε ότι έχουν υπερκαλυφθεί οι περσινές αιτήσεις, τα νούµερα, και πάµε για πολύ µεγαλύτερα νούµερα
φέτος, γι’ αυτό εξάλλου θα πάρουµε εκατό χιλιάδες παιδιά
φέτος.
Μάλιστα, τα περισσότερα είναι χρήµατα από τον κρατικό προϋπολογισµό. Γιατί προλάβατε τα δύο πρώτα χρόνια να πάρετε
όλα σχεδόν τα χρήµατα από το ΕΣΠΑ, να µην βάλετε ούτε ένα
ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό και σήµερα αυτό που
έµεινε είναι 65 εκατοµµύρια από το ΕΣΠΑ και όλα τα υπόλοιπα
τα βάζουµε από τον κρατικό προϋπολογισµό. Φαίνεται, λοιπόν,
ότι τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά.
Τι κριτική να ασκήσω στα µίντια; Ούτε λίγο ούτε πολύ, είπατε
ότι µας φέρονται εξαιρετικά τα µίντια, ότι µάλλον µας κολακεύουν, από το πρωί µέχρι το βράδυ.
Εγώ δεν ασκώ κριτική, κύριε Λοβέρδο, στα µίντια, γιατί είναι
πασίγνωστο τι συµβαίνει. Πηγαίνετε στο δρόµο, στον ελληνικό
λαό, να πείτε πόσο τα µίντια είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Πηγαίνετε,
λοιπόν, να το πείτε στον ελληνικό λαό, αφού σας αρέσει να τα
λέτε αυτά.
Όσο για τα νούµερα, κύριε Λοβέρδο, τι είπα ακριβώς; Είπα ότι
σε καιρούς ευµάρειας και ανάπτυξης, δηλαδή όταν ο ελληνικός
λαός αισθανόταν ότι όλα ανέβαιναν και τον έπνιξαν οι τράπεζες
να παίρνει δάνεια, από το πρωί µέχρι το βράδυ, τότε που εσείς
ανοίξατε την ιστορία του χρηµατιστηρίου και έχασε τις περιουσίες του ο ελληνικός λαός, τότε εκείνες τις «καλές εποχές» η Ελλάδα είχε το µεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας στην Ευρώπη. Αυτό
είπα. Διότι για τη φτώχεια δεν ενδιαφερόσασταν στους καιρούς
της ευµάρειας.
Μπορούµε να κάνουµε τα άσπρα µαύρα, όσο θέλετε. Τελικά,
ο λαός είναι ο κριτής, προφανώς, και όλοι θα κριθούµε. Και αυτά
που κάνουµε εµείς, θα αποτιµηθούν. Πιστεύω ότι όταν θα έρθει
η ώρα της κρίσης, πράγµατι ο λαός θα τα ζυγίσει όλα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστώ, κυρία
Υπουργέ.
Ο Βουλευτής κ. Πλακιωτάκης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό, για προσωπικούς λόγους, από 9 Ιουνίου έως
11 Ιουνίου 2017. Η Βουλή εγκρίνει;
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη
Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
16-05-2017, ποινική δικογραφία που αφορά:
α) Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµικών κ. Γεώργιο
Παπακωνσταντίνου, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη.
β) Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµικών κ. Ιωάννη
Στουρνάρα, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μάξιµο
Χαρακόπουλο.
γ) Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµικών κ. Γκίκα
Χαρδούβελη, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νικόλαο-Γεώργιο Δένδια και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γεώργιο
Καρασµάνη.
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δ) Στους διατελέσαντες Υπουργούς: Οικονοµίας Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Γεώργιο Σταθάκη, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη και στην διατελέσασα Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονοµικών
κ. Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εγγυηµένο κοινωνικό
εισόδηµα - ενίσχυση κοινωνικής προστασίας και ένταξης».
Η πρόταση νόµου δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία, διότι εµπίπτει
στις διατάξεις του άρθρου 73 παράγραφος 3 του Συντάγµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 17.13’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση
επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε
τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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