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Τετάρτη 6 Σεπτεµβρίου 2017
Αθήνα, σήµερα στις 6 Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 14.10’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του A’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 7 Σεπτεµβρίου 2017.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1386/4-9-2017 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Καρδίτσας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Χρυσούλας Κατσιαβρά - Σιωροπούλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προώθηση και
στήριξη των συλλογικών σχηµάτων παραγωγής.
2. Η µε αριθµό 1440/5-9-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κιλκίς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Γεωργαντά προς την
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τον προγραµµατισµό προσλήψεων κάθε ειδικότητας στους Δήµους και τις καθυστερήσεις στην ενηµέρωση της Απογραφής.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1441/5-9-2017 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Αραµπατζή προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Απούσα η χώρα µας από τη διεκδίκηση κοινοτικής στήριξης για
τους σιτοπαραγωγούς».
2. Η µε αριθµό 1357/29-8-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών, µε θέµα: «Ένταξη όλου του Βορείου Οδικού
Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο φυσικό αντικείµενο για τις µελέτες
που θα ανατεθούν ».
3. Η µε αριθµό 1329/28-8-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Χίου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών,
µε θέµα: « Ολοκλήρωση εργασιών διαµόρφωσης και περίφραξης
απαλλοτριωθείσας περιοχής στο αεροδρόµιο Χίου και κατασκευή επέκτασης της οδού Χρήστου».
4. Η µε αριθµό 1114/29-6-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Σερρών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Μιχαήλ Τζελέπη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Η δηµιουργία τριών νέων σταθµών διοδίων
στον Οδικό άξονα Προµαχώνας – Σέρρες – Λιµάνι Θεσσαλονίκης
είναι καταστροφική για τον Νοµό Σερρών».

5. Η µε αριθµό 1248/18-7-2017 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λέσβου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σταύρου Τάσσου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε
θέµα: «Να παρθούν άµεσα µέτρα για την άµεση αποζηµίωση των
σεισµοπαθών και την αποκατάσταση των ζηµιών στη Λέσβο».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση
της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 30 Αυγούστου 2017 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο
συνεδριάσεις ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και επί των
τροπολογιών.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το Σώµα
συνεφώνησε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Βαρδάκης
για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σχετικά µε την
οργάνωση της συζήτησης, θα είναι σήµερα επί της αρχής και
αύριο επί των άρθρων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Είναι ενιαία η συζήτηση. Να µιλήσουν οι δύο πρώτοι για να δούµε πόσοι θα εγγραφούν και µετά να κανονίσουµε τους χρόνους µε κοινή συµφωνία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Κατσώτη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα έχει δευτερολογία των εισηγητών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όλα θα είναι κανονικά. Δεν υπάρχει πρόβληµα.
Ορίστε, κύριε Βαρδάκη, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να ευχηθούµε περαστικά στον Πρόεδρο κ. Βούτση
και γρήγορη επάνοδο στα καθήκοντά του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγεται σήµερα για συζήτηση
στην ολοµέλεια ένα νοµοσχέδιο που συζητήθηκε και αναλύθηκε
αρκετά στις επιτροπές και χαρακτηρίστηκε θετικό από τους φο-
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ρείς οι οποίοι επισήµαναν µάλιστα ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Πώς να µην κινείται άλλωστε, αφού λύνει προβλήµατα πολλών
χρόνων, προβλήµατα που βάραιναν το ασφαλιστικό σύστηµα και
το συνταξιοδοτικό σύστηµα της χώρας δηµιουργώντας µονίµως
αλλαγές αλλά και ένα κλίµα ανασφάλειας για συνταξιούχους και
ασφαλισµένους.
Διορθώνονται δικά σας λάθη, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, αδικίες που δηµιουργήθηκαν από δικές σας πολιτικές
εις βάρος του συνόλου των εργαζοµένων.
Συζητάµε σήµερα ένα σχέδιο νόµου το οποίο µόνο θετικό µπορεί να χαρακτηριστεί και αυτό γιατί περιέχει διατάξεις εφαρµογής του ν.4387/2016. Είναι διατάξεις για την ενίσχυση και την
προστασία των εργαζοµένων, διατάξεις για την υλοποίηση της
σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων
µε αναπηρίες, καθώς και τη µετατροπή του συνδέσµου κοινωνικών λειτουργών Ελλάδος σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.
Ένα µέρος των διατάξεων του νοµοσχεδίου ρυθµίζει την ταχύτερη απονοµή των κύριων επικουρικών συντάξεων, των εφάπαξ παροχών, επιλύει διοικητικής φύσεως θέµατα των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και µεµονωµένα ασφαλιστικά θέµατα συγκεκριµένων κατηγοριών.
Οι αγρότες ωφελούνται γιατί θα µπορούν να εξαγοράσουν
πλασµατικά χρόνια µε χαµηλό αντίτιµο. Οι µηχανικοί, οι δικηγόροι ωφελούνται γιατί αποσυνδέεται η ασφάλισή τους από την
ιδιότητα και πλέον θα καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές µε την
έναρξη της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και για όσο
αυτή διαρκεί.
Τέλος, οι πάσχοντες από ψυχικά νοσήµατα ωφελούνται αφού
θα µπορούν να εργαστούν χωρίς να έχουν καµµία περικοπή της
σύνταξής τους.
Λύνεται το θέµα της αρµοδιότητας του χαρακτηρισµού των εργατικών ατυχηµάτων, που είχε οδηγήσει σε συσσώρευση των εκκρεµών υποθέσεων από το 2012. Χορηγούµε επίδοµα ανεργίας
στους επιστήµονες. Επιλύεται το ζήτηµα υπολογισµού της σύνταξης των προσώπων που λόγω της οικονοµικής κρίσης δεν
είχαν καθόλου ή είχαν περιορισµένης διάρκειας χρόνο ασφάλισης στο διάστηµα από 1-1-2002 και εντεύθεν µε αποτέλεσµα
πλέον να προβλέπεται ότι όπου δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον πέντε ετών από την 1-1-2002 µέχρι την έναρξη
καταβολής σύνταξης τότε η πενταετία αναζητείται για έτη πριν
το 2002. Από το 2021 ο χρόνος ασφάλισης που αναζητείται πριν
το 2002 µπορεί να φτάσει και τα δέκα έτη.
Το νοµοσχέδιο προστατεύει τους εργαζόµενους και ανταποκρίνεται σε πάγια αιτήµατά τους. Όλο αυτό το διάστηµα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε, καταγράψαµε τις προτροπές
των ίδιων των εργαζοµένων, τα προβλήµατα και τις ανησυχίες
τους. Από την πρώτη στιγµή είµαστε σε επαφή µε τους εργαζόµενους, τα συνδικάτα, τα εργατικά σωµατεία, µε φορείς για να
ακούσουµε τα προβλήµατα και τις απόψεις τους. Ποτέ δεν κλείσαµε πόρτες, ποτέ δεν κρυφτήκαµε πίσω από το δάκτυλό µας.
Βάζουµε τα θεµέλια για καλύτερες εργασιακές συνθήκες,
χωρίς κοινωνικές ανισότητες και καταπάτηση των εργασιακών
δικαιωµάτων. Γιατί µέχρι σήµερα ο εργαζόµενος, που έµενε
απλήρωτος εγκλωβισµένος µέσα σε µια επιχείρηση που δεν τον
πλήρωνε διότι υπήρχε µια πολύ αρνητική νοµολογία, που έλεγε
ότι δεν µπορούσε να θεωρηθεί η µη καταβολή δεδουλευµένων
ως µονοµερής, άρα δεν µπορούσε ο εργαζόµενος εύκολα να
αποδείξει ότι η µη πληρωµή του ισοδυναµεί µε απόλυση, θα
έπρεπε να πάει στα δικαστήρια και η υπόθεσή του να εκδικαστεί
µετά από χρόνια. Αν του επιδικαζόταν αποζηµίωση για όλον
αυτόν τον καιρό, δεν θα ελάµβανε επίδοµα ανεργίας µε ουσιαστικό, βέβαια, βιοποριστικό πρόβληµα.
Εµείς τι κάναµε; Το Υπουργείο έκανε κατ’ αρχάς δεκτή την
τροπολογία που κατέθεσε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
σύµφωνα µε την οποία η µη καταβολή δεδουλευµένων συνιστά
µονοµερή βλαπτική µεταβολή, άρα ο εργαζόµενος µπορεί να θεωρήσει ότι δεν υπάρχει απόλυση και να διεκδικήσει την αποζηµίωσή του. Επιπλέον, την αµέσως επόµενη ηµέρα θα µπορεί να
παίρνει το επίδοµα ανεργίας. Άρα, βοηθάµε ουσιωδώς στο ζήτηµα του βιοπορισµού. Ταυτόχρονα, θα θεσπίσουµε και την
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άµεση εκδίκαση των διαφορών ώστε πολύ γρήγορα ο εργαζόµενος να έχει στα χέρια του µια δικαστική απόφαση και να παίρνει
την αποζηµίωσή του και αυτά που του οφείλονται.
Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας ενισχύεται ώστε να γίνεται
αποτελεσµατικότερη δουλειά στην καταπολέµηση της αδήλωτης
και υποδηλωµένης εργασίας. Η έγκριση χρηµατοδότησης µέσω
ΕΣΠΑ 7.600.000 -και αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά είναι επιλογή
µας, είναι επιλογή της Κυβέρνησης αυτά τα χρήµατα- που θα διατεθούν για την πρόβλεψη για ποιοτικούς ελέγχους που θα γίνονται στο εξής σε κλάδους υψηλής παραβατικότητας και για την
αναβάθµιση των υπηρεσιών ενηµέρωσης και νοµικών συµβουλών
στους εργαζόµενους.
Επιδιώκουµε και θα πετύχουµε να σταθεροποιήσουµε την κατάσταση στην αγορά εργασίας προς όφελος των εργαζοµένων,
να ενισχύσουµε το θεσµικό πλαίσιο, αλλά και να χρησιµοποιήσουµε τα κατάλληλα χρηµατοδοτικά εργαλεία πάντα για την ενίσχυση και προστασία των εργαζοµένων.
Επιπλέον, προωθούµε µεταρρυθµίσεις που θα βελτιώσουν το
επίπεδο της ζωής των ΑΜΕΑ διευκολύνοντας την προσβασιµότητά τους στο περιβάλλον. Κανένας κοινωνικός αποκλεισµός δεν
είναι αποδεκτός γι’ αυτό και τα διοικητικά όργανα υποχρεούνται
πλέον να σχεδιάσουν τις κατάλληλες υποδοµές, ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιµότητα για όλους και να παρέχουν µέτρα υποστηρικτικής τεχνολογίας και προσωπικής βοήθειας.
Τέλος η µετατροπή του ΣΚΛΕ σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου, που αναµένεται να δώσει µια νέα πνοή και ώθηση στην
εφαρµογή της κοινωνικής πολιτικής, αποτελεί µια ακόµα σηµαντική πτυχή του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν σταµατάµε όµως εδώ. Θα
ακολουθήσουν κι άλλες πρωτοβουλίες. Έγινε η πρώτη τοµή και
είπαµε ότι διορθώνουµε λάθη παρελθόντων ετών, επαναφέρουµε
διατάξεις που πραγµατικά ήταν θέµα αξιοπρέπειας των Ελλήνων
εργαζοµένων. Δεν επαναπαυόµαστε και αυτό φαίνεται στην πολιτική που επιλέγουµε να ασκήσουµε, φαίνεται στις διατάξεις
που εισάγουµε για να θωρακίσουµε δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρία, διατάξεις για την επιτάχυνση της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης, διατάξεις για την προστασία των εργαζοµένων, µε τις
οποίες προωθούµε µέτρα ενίσχυσης των εργατικών δικαιωµάτων
και προστασίας των εργαζοµένων από συγκεκριµένες µορφές
παραβατικότητας και καταχρηστικής συµπεριφοράς. Επουλώνουµε, πραγµατικά, πληγές που προέκυψαν από την άσκηση των
δικών σας επιλογών. Επίσης, επιτρέψτε µου να πω για την τροπολογία που καταθέσαµε για την επίσχεση εργασίας, που είναι
πραγµατικά µια τοµή και είναι ουσιαστικής σηµασίας για τους
εργαζοµένους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναλύσαµε και σε όλες τις επιτροπές, είδαµε ότι υπήρχε η σύµφωνη γνώµη της συντριπτικής
πλειοψηφίας των φορέων, όλοι καταλάβαµε ότι πραγµατικά αυτό
το νοµοσχέδιο ήταν επιτακτική ανάγκη. Καταφέραµε να το φέρουµε. Θέλω όµως να πω και δυο πράγµατα, γιατί το τελευταίο
διάστηµα και η προπαγάνδα αλλά και η δηµαγωγία έχουν φτάσει
σε υψηλά επίπεδα.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, βλέπετε ότι κάθε µέρα
η µεθοδολογία και η ρητορική σας για καταστροφή, για τέταρτο
και πέµπτο µνηµόνιο, για µόνιµη επιτροπεία, για ανικανότητα της
Κυβέρνησης καταρρίπτεται. Το πρώτο πράσινο φως για την
έξοδο της χώρας από τη διαδικασία περί υπερβολικού ελλείµµατος δόθηκε µετά τη συνεδρίαση προχθές των Υπουργών Οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βελτίωση των οικονοµικών
δεικτών και σηµάδια επαναφοράς στην κανονικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που τόσο έχει αναδειχθεί το τελευταίο
διάστηµα, έδειξε η εξάµηνη έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ
και δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ το προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ. Η ανεργία, αργά
-ναι αργά- αλλά σταθερά, µειώνεται ουσιαστικά. Γενικά οι οικονοµικοί δείκτες βελτιώνονται. Οι ρυθµοί ανάπτυξης είναι πλέον
ικανοποιητικοί και ευελπιστούµε ότι θα είναι ικανοποιητικότεροι
το επόµενο διάστηµα.
Δύο πράγµατα να πω, κλείνοντας: Για να µη σας γίνει εφιάλτης
ο Αύγουστος του 2018 πρέπει να κάνετε υποµονή και αυτοσυγκράτηση. Και το δεύτερο, καλό θα είναι να ψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο, θα είναι µια ουσιαστική συγγνώµη για τα δεινά που
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επιβάλατε στο σύνολο των εργαζοµένων της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Σωκράτη Βαρδάκη, εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Βαρδάκη, µπορώ να πάρω τον
χρόνο σας;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Δεν θα χρειαστεί, κύριε συνάδελφε,
γιατί νοµίζω ότι στα περισσότερα θα συµφωνήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα τον προσθέσω
εγώ, κύριε Βρούτση.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Βρούτσης, εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος, συµφωνώντας µε τον κ. Βαρδάκη και ενισχύοντας αυτά που θα πει, θέλει να πάρει και τον χρόνο του για
να υπερθεµατίσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κάπως έτσι, αλλά λίγο διαφορετικά,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έτσι, λίγο διαφοροποιηµένα, ίσως και το ανάποδο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρία
χρόνια, σε λίγο, ολοκληρώνει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και
επιβεβαιώνεται και στην πράξη πλέον και µε το παρόν νοµοσχέδιο ότι τα µεγαλύτερα θύµατα της ανικανότητάς σας και της ιδεοληψίας σας δεν είναι µόνο οι συνταξιούχοι, είναι κατ’ εξοχήν οι
εργαζόµενοι. Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιβεβαιώνεται και µε το παρόν νοµοσχέδιο, καθότι όσο παράξενο κι αν
φαίνεται αυτό το διαβόητο και πολυδιαφηµισµένο, όπως θα πω,
για επικοινωνιακούς λόγους νοµοσχέδιο, εργασιακό στην ταυτότητά του όπως το λέει η Κυβέρνηση, δεν φέρνει και δεν δηµιουργεί ούτε µία θέση απασχόλησης. Για να είµαι πιο ακριβής,
διορίζονται δύο µετακλητοί στο γραφείο του κ. Φλαµπουράρη,
όπως λέει σε κάποιο συγκεκριµένο άρθρο.
Αν δούµε όµως τώρα, αποτυπώσουµε και αναλύσουµε τα χαρακτηριστικά του νοµοσχεδίου, θα δούµε ότι δυστυχώς για τον
ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα αναλύσουµε και θα φανεί και στη συζήτηση,
πρόκειται για ένα συνονθύλευµα διατάξεων, πρόχειρων, αναποτελεσµατικών, διατάξεων οι οποίες δεν απαντούν στις ανοιχτές
πληγές που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία και στην οικονοµία,
δεν απαντούν στη γενιά των 360 ευρώ, που δηµιούργησε ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν απαντούν στις συντάξεις των 185 ευρώ
στη γενιά των συνταξιούχων, δεν απαντούν στις επικείµενες µειώσεις των δύο συντάξεων από 1-1-2019, δεν απαντούν στους
δύο µισθούς που θα χάσουν οι εργαζόµενοι από 1-1-2019, µέσα
από τη δεύτερη διαδοχική µείωση του αφορολογήτου.
Δεν απαντούν σε µια σειρά από πράγµατα και κυρίως, δεν
απαντούν, κύριε Πετρόπουλε, µια που είστε και εσείς παρών,
στις τριακόσιες χιλιάδες –πρωτοφανές νούµερο!- συνταξιούχους, που περιµένουν τρία και πλέον χρόνια τη σύνταξή τους.
Είναι ένα νοµοσχέδιο, που κυρίαρχα είναι ασφαλιστικό.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ασφαλιστικό
στην πλειονότητα των διατάξεων και έρχεται µε µορφή µπαλωµάτων να διορθώσει τον νόµο Κατρούγκαλου, αλλά δεν τα καταφέρνει. Και είναι ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, το δέκατο έβδοµο
στη σειρά µετά τον νόµο Κατρούγκαλου, το οποίο φέρνει µειώσεις συντάξεων. Επιβεβαιώνει τη µείωση των συντάξεων από
21% ως 40% στις επικουρικές συντάξεις, αλλά κάνει κάτι ακόµη
πιο αρνητικό. Δεν λύνει το πρόβληµα των συνταξιούχων, των επικουρικών συντάξεων, που από 1-1-2015 περιµένουν τον περιβόητο µαθηµατικό τύπο ΣΥΡΙΖΑ, αφού κατήργησε τον δικό µας.
Δεν λύνει το πρόβληµα σε εκατόν είκοσι εννιά χιλιάδες επικουρικές συντάξεις συνανθρώπων µας που περιµένουν στην ουρά για
να πάρουν τη σύνταξή τους.
Δεν απαντά, λοιπόν, σε τίποτα από αυτά και φέρνει επιβαρύνσεις σε συνταξιούχους. Όµως, όσον αφορά, αυτό που ρώτησα
την κυρία Υπουργό, για τον επείγοντα χαρακτήρα του νοµοσχεδίου και τη χρονική συγκυρία, που το φέρνει, δεν πήρα απάντηση. Γιατί της είπα: «Κυρία Υπουργέ, µπορούσατε να φέρετε το
νοµοσχέδιο ένα µε ενάµιση µήνα πριν, όταν φέρνατε τις οµαδικές
απολύσεις στο νοµοσχέδιο, που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ τις οµαδικές
απολύσεις. Γιατί δεν το κάνατε τότε; Δεν υπάρχουν επείγουσες
διατάξεις, θα µπορούσατε να το κάνετε και τότε.» Απάντηση δεν
πήρα. Θυµίζω ότι εµείς δεν ψηφίσαµε τις οµαδικές απολύσεις.
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Της είπα ότι µπορούσε να το καθυστερήσει, να το κάνει σε µια
ευρύτερη συζήτηση και διαβούλευση και να το φέρει ένα µήνα
µετά, όταν θα φέρει το άλλο εργασιακό νοµοσχέδιο, αυτό που
αλλάζει τον συνδικαλιστικό νόµο, το περίφηµο 50% συν ένα και
την κωδικοποίηση της εργατικής νοµοθεσίας. Και της είπα, µη
φοβάστε, εκείνο θα το ψηφίσουµε µαζί. Απάντηση δεν πήρα.
Όµως, η απάντηση είναι εύκολη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
καθότι είµαστε µπροστά στην ΔΕΘ και ήθελε η Υπουργός, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να δώσει κάποια ψίχουλα επιχειρηµάτων στον κ. Τσίπρα ενόψει της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κυρίως στο γήπεδο, το οποίο θεωρείτε
ότι είναι προνοµιακό για σας, στο εργασιακό και ασφαλιστικό.
Στην πράξη, όµως, δεν προσθέτετε τίποτα και θα παραµείνει για
άλλη µια φορά εκτεθειµένος ο κ. Τσίπρας και στις αθετήσεις
αυτών, που είχε πει πέρυσι, που -θυµίζω- είχε υποσχεθεί από το
βήµα της ΔΕΘ για τον ακατάσχετο λογαριασµό, που δεν έγινε τίποτα, και είχε υποσχεθεί για το πάγωµα των χρεών και των οφειλών των ελεύθερων επαγγελµατιών, που πάλι δεν έγινε τίποτα.
Όµως, θέλω, για να µην αδικήσω, να πω ότι καλωσορίζω και
την Υπουργό προσωπικά και το επιτελείο του Υπουργείου Εργασίας, που προσχωρούν στον πραγµατικό κόσµο της οικονοµίας.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στη διαδικασία της συζήτησης στην επιτροπή, η κυρία Υπουργός έκανε ένα πολύ σηµαντικό
βήµα -και η Κυβέρνηση-, αποχωρίστηκε το παρελθόν της -δεν
αναφέροµαι σε εκείνα, που έλεγαν προεκλογικά, για τα 751 ευρώ
κατώτατο µισθό, για κατάργηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης, για διπλό επίδοµα ανεργίας σε όλους, τα βάζουµε αυτά
στην άκρη-, µιλώ για τα ποσοστά της ανεργίας.
Άκουσα την Υπουργό να επικαλείται την ΕΛΣΤΑΤ και την «ΕΡΓΑΝΗ». Θυµίζω ότι η ΕΛΣΤΑΤ ήταν αναξιόπιστη τα προηγούµενα
χρόνια, η δε «ΕΡΓΑΝΗ», που έβγαζε θετικά αποτελέσµατα, ήταν
η µονταζιέρα-Βρούτση την περίοδο εκείνη. Τώρα την επικαλούνται. Είναι θετικό, που δεν επικαλείται την ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, που σήµερα
η ανεργία, που λέει η ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ότι υπάρχει, είναι 37% και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το αποδέχεται.
Σας καλωσορίζουµε στον πραγµατικό κόσµο, κυρίες και κύριοι
του ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς είµαστε εδώ, σταθεροί στην υπευθυνότητα και
στη σοβαρότητα.
Όµως, ας πάµε να δούµε λίγο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και
τα πραγµατικά στοιχεία της ανεργίας και να αποκατασταθεί η
αλήθεια τελικά σε αυτήν την Αίθουσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανεργία το 2013 πράγµατι –
εκεί θα συµφωνήσουµε- εκτινάχθηκε στο 27,9%. Το 2015, τον Ιανουάριο αποφεύγει να το πει ο Πρωθυπουργός, η ανεργία έπεσε
στο 25,4%, δυόµισι µονάδες κάτω. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε
επειδή έγιναν µεταρρυθµίσεις και ωρίµασαν οι µεταρρυθµίσεις
όλων των προηγούµενων ετών. Το κρύβετε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Στην πράξη το 2016 η ανεργία έκλεισε στο 23,5%. Το κρύβετε.
Τόσο έκλεισε. Όµως, στην πράξη είχαµε βγάλει µέσα από τη
συµφωνία µε τους θεσµούς ότι η ανεργία στις 31-12-2016 θα
έκλεινε στο 19,5%.
Τι σηµαίνει αυτό; Ότι µε ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ και της πολιτικής
του χάθηκαν διακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άρα, λοιπόν, αυτή η αποκλιµάκωση της ανεργίας που σήµερα
επικαλείστε έχει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά, που θα σας
συνιστούσα, αφού αποδέχεσθε τον βασικό κανόνα των οργάνων
που τα λένε, να µπείτε και στον κόπο να διαβάσετε την ποιοτική
ανάλυση, γιατί είναι πολύ κρίσιµη.
Λέω, λοιπόν, γιατί µειώνεται η ανεργία; Αποκλιµακώνεται; Βεβαίως και αποκλιµακώνεται, αλλά επιβραδύνθηκε πολύ σηµαντικά η αποκλιµάκωση της ανεργίας µε δική σας ευθύνη.
Η ανεργία αποκλιµακώνεται, αλλά δυστυχώς, κυρία Υπουργέ
µε τις πολιτικές σας καταφέρατε να κάνετε κυρίαρχες τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Το λέει η «ΕΡΓΑΝΗ». Καταφέρατε να ανταλλάσσετε –και
αυτό είναι µια αιτία της αποκλιµάκωσης- θέσεις πλήρους απασχόλησης µε θέσεις µερικής απασχόλησης.
Και είναι και κάτι άλλο, ακόµη πιο σηµαντικό. Μειώνονται σηµαντικά οι µισθοί των εργαζοµένων. Είναι αυτό που λέµε «η γενιά
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των 360 ευρώ», που έχει την υπογραφή σας ως ΣΥΡΙΖΑ, το αποτύπωµα της δικής σας ευθύνης και πολιτικής.
Φυσικά, δεν υπολογίζετε και δεν βάζετε ποτέ την πραγµατική,
σοβαρή διάσταση του brain drain, που όταν έγινε η πρώτη αξιόλογη µελέτη έδειξε ότι το 11% του 2015 εκτινάχθηκε στο 33% το
2017.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ποια είναι αυτή η µελέτη; Θα µας την
πείτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ποιανού είναι η ευθύνη αυτής της διαχείρισης των τριών ετών στην Κυβέρνηση;
Και προχωρώ. Επειδή υπάρχει αµφισβήτηση σ’ αυτά τα οποία
λέω και επειδή πρέπει εδώ να συµφωνήσουµε τουλάχιστον στα
νούµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέτω στα Πρακτικά
της Βουλής τα εξής στοιχεία: 53,05% η µερική απασχόληση στην
αγορά εργασίας της χώρας µας µε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν
54% το 2015 σε ετήσια βάση. Ήταν 54,74% -«κοκκίνισε» η αγορά
εργασίας- η µερική απασχόληση της χώρας µας το 2016. Τα καταθέτω στα Πρακτικά και µπορείτε να τα πάρετε, για να µην ξαναπούµε άλλα πράγµατα, για να συνεννοηθούµε µεταξύ µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το 2017 δεν έχουµε ετήσια βάση, έχουµε όµως τον Ιούλιο
µήνα και είναι στο 54,26% η µερική απασχόληση στην Ελλάδα µε
ευθύνη ΣΥΡΙΖΑ. Το καταθέτω στα Πρακτικά και πάρτε τα, παρακαλώ, από τα Πρακτικά, για να µην έχουµε διαφορετικά νούµερα
να συζητάµε αυτές τις ηµέρες.
(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)
Πάω τώρα στο ισοζύγιο του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ», το οποίο
επικαλείστε πάρα πολύ. Πράγµατι, το ισοζύγιο του συστήµατος
«ΕΡΓΑΝΗ» από το 2013 είναι θετικό και µόνο θετικό. Για να
δούµε, όµως, την πραγµατική διάσταση του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ».
Καταθέτω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που δεν σας
δίνει η Κυβέρνηση -και το λέω προς τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑτο ισοζύγιο του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» µέχρι και το 2016 σε ετήσια βάση. Τι βγάζει αυτό το στοιχείο; Βγάζει ότι κατά το χρονικό
διάστηµα 2012-2013 έγινε η µεγαλύτερη θετική ανατροπή στην
αγορά εργασίας µε τη δηµιουργία διακοσίων πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δύο θέσεων εργασίας. Εάν δείτε το 2016 σε σύγκριση
µε το 2013, έχουµε µόνο δύο χιλιάδες εννιακόσιες πέντε νέες θέσεις εργασίας. Το καταθέτω στα Πρακτικά και µπορείτε να το πάρετε. Είναι από την ετήσια «ΕΡΓΑΝΗ», στοιχεία του Υπουργείου
Εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε τώρα στους µισθούς που επικαλέσθηκε η Υπουργός.
Ήταν προκλητική η δήλωσή σας σε µια καθηµαγµένη κοινωνία,
σε εργαζόµενους των 360 ευρώ να µιλάτε για αυξήσεις µισθών,
κυρία Υπουργέ.
Οι µισθοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε βάση τα στοιχεία
του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» –την «ΕΡΓΑΝΗ» επικαλούµαι, την
οποία τώρα επικαλείστε και εσείς- συγκρίνοντας το διάστηµα
2013-2014 µε το διάστηµα 2015-2016 έχουµε εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιους ογδόντα εννέα εργαζόµενους µε
µισθό λιγότερο από 500 ευρώ. Το έχω καταθέσει και αυτό στα
Πρακτικά. Είναι από την ετήσια «ΕΡΓΑΝΗ» που βγαίνει στο τέλος
του χρόνου από το Υπουργείο Εργασίας.
Και εάν θέλετε να πούµε και άλλα στοιχεία για τον ΕΦΚΑ, µε
στοιχεία τα οποία εξέδωσε ο ΕΦΚΑ, σας λέω ότι τον Νοέµβριο
του 2015 µέχρι τον Νοέµβριο του 2016 από τη σύγκριση των
στοιχείων βλέπουµε αύξηση της µερικής απασχόλησης την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ κατά 12,75%. Είναι στην τέταρτη σελίδα. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
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για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάω τώρα στο πιο κρίσιµο στοιχείο, κυρία Υπουργέ, το οποίο
θα σας «στοιχειώνει» για πολλά χρόνια, για να δείτε στην πράξη
ότι φιλοεργαζόµενος δεν είναι αυτός που το επικαλείται, δεν
είναι αυτός που νοµοθετεί ευχές, δεν είναι αυτός που λέει και
χτυπά την πλάτη πονηρά µε αοριστίες και γενικολογίες, αλλά
αυτός που ασκεί πολιτική πραγµατική, υπέρ των εργαζοµένων,
µε εργαλεία την επιχειρηµατικότητα, τη δηµιουργία κλίµατος,
που παίρνει αποφάσεις για την υπεράσπιση των εργαζοµένων
ουσιαστικές και όχι αόριστες, όπως θα αποδείξω παρακάτω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πήρα το Υπουργείο Εργασίας
το 2013. Παρέλαβα την αδήλωτη εργασία, σύµφωνα µε στοιχεία
του Υπουργείου, στο 40,47%. Την παρέδωσα τον Δεκέµβριο του
2014 στο 13,22%. Το καταθέτω.
(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)
Να, πώς αντιµετωπίζεται η αδήλωτη εργασία, µε τι πολιτικές,
µε τι πίστη, µε έναν πολιτικό προσανατολισµό που έχει στόχο,
που παίρνει τις σηµαντικές αποφάσεις. Και πήραµε αποφάσεις
ισορροπηµένες.
Και αν µε ρωτάτε -γιατί ακούω τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να
λένε- γιατί δεν δίνω στοιχεία κάτω από 13,2% του 2014, είναι γιατί
δεν υπάρχουν. Δεν ξαναβγάλατε στοιχεία. Και εδώ σκοταδισµός,
όπως µε τα στοιχεία του «ΗΛΙΟΣ» που σας πίεσε η τρόικα και τα
βγάλατε µέχρι τον Φεβρουάριο του 2017 και από τότε δεν ξαναδείξατε κανένα στοιχείο. Σκοταδισµός, µεσαίωνας στο Υπουργείο Εργασίας. Δυστυχώς, αυτό είναι. Όµως, απ’ ό,τι βλέπω, δεν
έχετε ρίξει ούτε µια µονάδα την αδήλωτη εργασία, τρία χρόνια
Κυβέρνηση και αυτή η παράταξη, η προηγούµενη κυβέρνηση
έριξε από το 40% στο 13% την αδήλωτη εργασία. Πάρτε το σχεδιάγραµµα να το διαβάσετε, όταν θα κάνετε τοποθέτηση, να τοποθετηθείτε και σ’ αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ρώτησα την κυρία Υπουργό να
µου δώσει µια απάντηση σε ένα κρίσιµο ζήτηµα. Συζητάµε ένα
εργασιακό νοµοσχέδιο και τη ρώτησα να µου πει για τη δήλωση
του κ. Φλαµπουράρη ότι «δεν απορροφήθηκαν λόγω ολιγωρίας,
λόγω φόρτου δουλειάς τα 35 δισεκατοµµύρια». Βεβαίως, για να
είµαστε ακριβείς, δεν θα έπρεπε να είναι 35, γιατί είναι µέχρι το
2020, αλλά µέχρι το 2017 θα ήταν τουλάχιστον 11 δισεκατοµµύρια. Σκεφθείτε αυτά, εάν τα είχαµε απορροφήσει και έµπαιναν
στο ΑΕΠ, πόσο θα αύξανε το ΑΕΠ και συγκρίνετε τώρα τη µία
µονάδα του ΑΕΠ, που λένε οι οικονοµολόγοι ότι αντιστοιχεί σε
σαράντα χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Κυρία Υπουργέ, θα µας πείτε πόσα λεφτά χάσαµε σε επίπεδο
κοινοτικών πόρων και πόσες θέσεις απασχόλησης δεν φέρατε
στη χώρα και πόσο οι µισθοί καθηλώθηκαν εξαιτίας της ολιγωρίας σας; Θα απαντήσετε; Σας ρωτάω για τρίτη συνεχόµενη
ηµέρα. Θα µας απαντήσετε για την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ», για τις δυόµισι χιλιάδες εργαζόµενους; Κυρία Υπουργέ,
έχουν ταξικό πρόσηµο οι εργαζόµενοι στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ», είναι άλλοι εργαζόµενοι ή δεν σας ενδιαφέρουν;
Είναι, επίσης, η επένδυση στην Κασσιόπη της Κέρκυρας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που συριζαίος δήµαρχος την µπλοκάρει, οι εκατοντάδες θέσεις εργασίας που δεν έχουν
δηµιουργηθεί. Θα απαντήσετε, κυρία Υπουργέ Εργασίας; Έχετε
ευθύνη για τους άνεργους που υπάρχουν σήµερα και δεν πιάνουν δουλειά λόγω της πολιτικής σας;
Και πάω και σε σηµερινά στοιχεία του ΕΣΠΑ. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το 2015 η προηγούµενη κυβέρνηση είχε απορροφήσει το 87,97% των πόρων του ΕΣΠΑ που είναι προδιαγεγραµµένα. Το 2016 έκλεισε µε 29,3%. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό;
Χαµένοι πόροι για την ελληνική οικονοµία οι οποίοι αντιστοιχούν
σε θέσεις εργασίας και δεν κάνετε τίποτα, κυρία Υπουργέ. Δεν
σας ακούω να λέτε κάτι για τη δηµιουργία αυτών των θέσεων εργασίας, για τις οποίες αγωνιά η ελληνική κοινωνία να δηµιουργηθούν, να αυξηθούν οι µισθοί.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρίες και
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κύριοι συνάδελφοι, αλλά είµαι και υποχρεωµένος να αποκαταστήσω την αλήθεια σε ένα ζήτηµα το οποίο µε άγγιξε προσωπικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, για λίγο την ανοχή σας.
Η κυρία Υπουργός στην πρωτολογία της στην επιτροπή είπε
ένα απίστευτο ψέµα, το οποίο µετά γύρισε -«fake news» τα λέµε,
κύριε Πετρόπουλε, διαµέσου των δικών σας µεθόδων- στα ΜΜΕ
και είπε το εξής, ότι καταργήθηκαν διακόσιες θέσεις επιθεωρητών εργασίας. Στη συνέχεια, συνέβη το εξής: Τα γνωστά αντίγραφα του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά των ΑΝΕΛ, υιοθέτησαν
άκριτα αυτή τη θεωρία της κυρίας Υπουργού και είπαν ότι «ο
Βρούτσης, η Νέα Δηµοκρατία, η προηγούµενη κυβέρνηση
έδιωξε διακόσιους επιθεωρητές εργασίας». Σε παρέµβασή µου
αποκατέστησε η Υπουργός την αλήθεια.
Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν πειράχτηκε ούτε ένας επιθεωρητής εργασίας. Κενές θέσεις µειώσαµε,
κενές οργανικές θέσεις και προσπαθήσατε να το περάσετε ότι
διώξαµε επιθεωρητές εργασίας. Καταθέτω τα Πρακτικά των δηλώσεων της κυρίας Υπουργού, η οποία δεν είχε το φιλότιµο να
ζητήσει µια «συγγνώµη» απέναντι σ’ αυτήν την άθλια συκοφαντία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όµως, θεωρώ ότι η κυρία Υπουργός είναι άξια διάδοχος του
κ. Κατρούγκαλου. Εκείνος θα µείνει στην ιστορία ως ο Υπουργός
µε τα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ περικοπών στις συντάξεις, όταν
έταζε τη δέκατη τρίτη που έκοψε το ΕΚΑΣ και το σηµαντικότερο,
ο Υπουργός που έλεγε στους συνταξιούχους «µην πιστεύετε την
τσέπη σας, πιστέψτε το γράµµα µου».
Εδώ συνέβη το εξής αµίµητο: Η κυρία Υπουργός, η κ. Αχτσιόγλου, έκανε το ολίσθηµα να διασύρει τη Βουλή. Στο νοµοσχέδιο
- εξαπατήσατε τους εργαζόµενους, µεταξύ κλαδικών και επιχειρησιακών συµβάσεων, άλλη µία αθέτηση- η κυρία Υπουργός
έφερε δύο νοµοθετικές διατάξεις, άλλη στην αιτιολογική και
άλλη στο πραγµατικό σώµα του νόµου. Νοµοθετήσαµε, ξε-νοµοθετούµε και στη συνέχεια ξανανοµοθετούµε. Αυτός ο διασυρµός,
κυρία Υπουργέ, εύχοµαι -σας το ξαναλέω-να µην συµβεί στο
παρόν νοµοσχέδιο.
Όµως θα σας πω κάτι, γιατί ο καθένας γράφει την ιστορία
του.…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Και κλείστε µε αυτό,
σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ένα
λεπτάκι, να πω µόνο το εξής: Το αρνήθηκε η κυρία Υπουργός και
δεν πήρε θέση. Από αυτό εδώ το Βήµα φέρατε τις οµαδικές απολύσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός είναι ο ν.4472, Αριθµός
Φύλλου 74, άρθρο 17. Είναι η πλήρης απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων, χωρίς έλεγχο. Αυτό, κυρία Υπουργέ, θα σας
συνοδεύει. Είστε η Υπουργός που φέρατε -όχι προσωπικά, ως
Υπουργός µαζί µε τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόµµα σας- στο Εργατικό Δίκαιο της χώρας σας τις οµαδικές απολύσεις.
Το καταθέτω για να το διαβάσουν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
οι οποίοι έδειχναν άγνοια, όταν το συζητούσαµε.
(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 πάµε τώρα να πούµε δύο πραγµατάκια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με αυτό κλείστε,
σας παρακαλώ. Έχετε υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Διακατέχεται από µια
τιµωρητική αντίληψη, η οποία δεν βοηθάει τους εργαζόµενους
και το σηµαντικότερο είναι πως είναι και ακοστολόγητο.
Υπάρχουν διατάξεις, στις οποίες είµαστε θετικά προσκείµενοι
και θα τις ψηφίσουµε. Παραδείγµατος χάριν, για τον ΟΑΕΔ, το
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επίδοµα ανεργίας σε αυτούς που λέµε «εγκλωβισµένοι άνεργοι»,
είναι κοστολογηµένο; Ερώτηση κάνω. Δεν µπήκατε στον κόπο να
δείτε πόσο στοιχίζει αυτό, να το αποδείξετε στη Βουλή, στους
Έλληνες. Μήπως νοµοθετείτε πάλι ευχές και δεν θα υπάρχουν
λεφτά;
Επίσης, όσον αφορά στην επιτάχυνση της δίκης, που θα την
ψηφίσουµε, ρωτήσατε τον Υπουργό Δικαιοσύνης εάν οι δικαστές
µπορούν να τα βγάλουν πέρα µε το συγκεκριµένο ζήτηµα;
Και κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -θα πούµε και άλλα
στα άρθρα, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό και απαράδεκτο,
γιατί είναι πρωτοφανές στον τόπο µας- µε το εξής: Μετατρέψατε
τον ΕΦΚΑ σε ΣΥΡΙΖΕΦΚΑ. Φέρνετε διάταξη µέσα στο νοµοσχέδιο, βάσει της οποίας τι κάνετε; Το ασύλληπτο! Δεν έχει προηγούµενο στην πολιτική ιστορία του τόπου! Αντί να βγάλετε από
τον Μάιο του 2016 το οργανόγραµµα και το προεδρικό διάταγµα
για τον ΕΦΚΑ, τις νέες θέσεις δουλειάς έτσι ώστε µε δηµοκρατικό και διαφανή τρόπο να τοποθετούνται οι εργαζόµενοι και να
µπαίνουν οι θέσεις των διευθυντών και των προϊσταµένων, εξουσιοδοτείτε την Υπουργό Εργασίας µε µια απίστευτη δυνατότητα
-βάζοντας στην άκρη οποιαδήποτε άλλη διαδικασία- να αποφασίζει εκείνη για τη µοίρα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εργαζοµένων.
Αυτοί είστε! Ο ελληνικός λαός και οι εργαζόµενοι σας έχουν
καταλάβει. Θα το δείτε και πολύ σύντοµα στις κάλπες. Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν υπάρχει διαδικασία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Για ένα δευτερόλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, κανένα δευτερόλεπτο. Τώρα τον λόγο θα πάρει η κ. Χριστοφιλοπούλου.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Μα, δώσατε στον κ. Βρούτση δεκαοκτώ λεπτά, χωρίς να πει τίποτα για το νοµοσχέδιο. Μίλησε επί
παντός επιστητού και ούτε µια νύξη δεν έκανε για το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν είναι εκεί το
θέµα. Αυτό είναι πολιτική κρίση. Σας παρακαλώ. Δεν διακόπτουµε τη διαδικασία.
Τον λόγο έχει η κ. Χριστοφιλοπούλου, ειδική αγορήτρια της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, για δεκαπέντε λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ευχηθούµε µια καλή φθινοπωρινή διαδικασία. Ξεκινάει η Ολοµέλεια µε νοµοθετικό έργο,
γιατί οι επίκαιρες είχαν ήδη ξεκινήσει.
Ας ξεκινήσω εγώ µε κάτι θετικό για αυτό το νοµοσχέδιο. Αναφέροµαι στο κεφάλαιο για τα άτοµα µε αναπηρία. Αναρωτιέµαι
γιατί δεν εθίγη όσο θα έπρεπε αυτό, κυρία Φωτίου.
Το κεφάλαιο συνιστά έµπρακτη θεσµική κατοχύρωση της από
πλευράς µας -από πλευράς της Ελλάδας- κύρωσης της Διεθνούς
Σύµβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των ΑΜΕΑ το 2012. Έρχεται, λοιπόν, η θεσµική του διάσταση µε αυτό το νοµοσχέδιο και
βεβαίως αυτό είναι κάτι θετικό.
Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα νοµοσχέδιο χαµηλής πτήσης. Επιχειρεί κάποιες µικροβελτιώσεις. Γιατί, άραγε, έρχεται τώρα και γιατί έρχεται έτσι;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, σε αυτόν που είναι στο Βήµα -επικαλούµαι τη βοήθεια του Προεδρείου παρακαλώ- ακούγεται πάρα πολύ έντονα
και η οµιλία µε το κινητό τηλέφωνο και η συνοµιλία.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τελείως συναδελφικά, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ για λίγη ησυχία. Δεν έχει κανένα νόηµα
έτσι. Όποιος δεν θέλει, δεν ακούει. Θα ήθελα, όµως, να µπορώ
να συγκροτήσω τη σκέψη µου, γιατί δεν µιλάω από κείµενο.
Έλεγα, λοιπόν, κύριοι Υπουργοί, ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι
χαµηλής πτήσης. Γιατί άραγε; Τι έρχεται να καλύψει; Έρχεται να
καλύψει µια ζοφερή πραγµατικότητα µιας χώρας που έχει επιβάλλει δυσβάσταχτα βάρη από εισφορές, φόρους και περικοπές
συντάξεων, µε ένα αχρείαστο µνηµόνιο 3 και το «αδελφάκι» του
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το µνηµόνιο 4 και επιβαρύνει κατά 12 δισεκατοµµύρια ευρώ τον
Έλληνα πολίτη.
Σε αυτή, λοιπόν, τη ζοφερή πραγµατικότητα ούτε προγράµµατα Θεσσαλονίκης µπορούν να υπάρξουν ούτε παραµύθια πια!
Ας πάµε σε ένα γνωστό παραµύθι από τα παιδικά µας χρόνια,
αυτό του γυµνού βασιλιά. Διότι ο βασιλιάς είναι όντως γυµνός.
Και όσον αφορά τούτο το νοµοσχέδιο, ενόψει της φθινοπωρινής
διαδικασίας, είτε υπήρχε η ΔΕΘ είτε δεν υπήρχε, ο Πρωθυπουργός κάτι πρέπει να πει. Κι επειδή στο παραµύθι ο γυµνός βασιλιάς δεν το γνωρίζει, επειδή εδώ το γνωρίζουµε -και οι ίδιοι,
γνωρίζετε τη γύµνια- πρέπει να έχουµε ένα φύλλο συκής και κάποια τσίγκινα στολίδια.
Και σε ό,τι αφορά εµάς, τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, θα πω
ένα πράγµα: Θα ψηφίσουµε το «φύλλο συκής», τις όποιες θετικές
διατάξεις. Τα «τσίγκινα στολίδια», όµως, είναι για άλλους. Δεν
είναι για εµάς. Να τα δείτε µε τους συγκυβερνώντες σας, τους
Ανεξάρτητους Έλληνες της λαϊκής Δεξιάς.
Ξεκινώ, λοιπόν, από τα γενικά, έχοντας την πρώτη παρατήρηση για τον κοινωνικό διάλογο. Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν γίνεται κοινωνικός διάλογος µε το να φέρνεις αυτό
το νοµοσχέδιο χαµηλής πτήσης, που έχει κάποια θετικά, χωρίς
διαβούλευση. Προς τι χωρίς διαβούλευση; Τόσο µεγάλη πίεση
υπήρχε να πει κάτι ο κ. Τσίπρας; Δεν είχε τι να πει; Αυτό το νοµοσχέδιο ήρθε χωρίς διαβούλευση; Υπήρχε κανένας λόγος την
ίδια µέρα που συζητούσαµε στο Κοινοβούλιο επί της αρχής, σαν
να ήταν επείγον -αλλά δεν θέλατε να το πείτε, για να µην σας
κολλήσουµε ότι και αυτό είναι επείγον- να έρθουν να πουν την
άποψή τους οι κοινωνικοί εταίροι και έξω από την πόρτα;
Και υπάρχουν συνάδελφοι εδώ, που ήταν κοινωνικοί εταίροι
και δεν άκουσα καν µια ήπια κριτική. Δεν περιµένω κάποιου είδους σφοδρή κριτική από τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης.
Περίµενα, όµως, κάποιοι συνάδελφοι που έχουν συνδικαλιστικό
παρελθόν να θίξουν κάτι γι’ αυτό.
Επιπλέον, αγαπητή κυρία Υπουργέ, είµαι σίγουρη ότι γνωρίζετε τον νόµο περί ΟΚΕ, τη φιλοσοφία του θεσµού και την πρακτική του τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκής ΟΚΕ, όσο και ελληνικής.
Η ΟΚΕ δεν είναι ακόµα ένας θεσµός εργοδοτικός ή εργατικός
ή άλλος, που τον καλούµε να µας πει κι αυτός τη γνώµη του και
έξω από την πόρτα. Η ΟΚΕ είναι ένας θεσµός, όπου υπάρχει επεξεργασία του νοµοσχεδίου. Και όπως σας είπε και η Πρόεδρος και απέστειλε και επιστολή και στον κ. Βούτση, που όλοι του
ευχόµαστε «περαστικά» ειρήσθω εν παρόδω, αλλά και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και σε εσάς- καλό
θα ήταν αυτό το νοµοσχέδιο να έρθει στην ΟΚΕ. Αλήθεια, όµως,
πιστεύετε στον κοινωνικό διάλογο; Είστε εσείς που µαζί µε τον
κ. Βρούτση, απ’ ό,τι άκουσα, θα αλλάξετε τον συνδικαλιστικό
νόµο;
Προσέξτε, εγώ δεν θα πω ότι ο συνδικαλιστικός νόµος δεν αλλάζει και ότι είναι οι πλάκες του Μωυσή. Θα πω, όµως, το αυτονόητο: Κάνατε κάποιου είδους διαβούλευση; Βλέπετε τους
θεσµούς κάθε τόσο και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι σας έχουν
πει και για το «50+1» και για την περικοπή του δικαιώµατος απεργίας και για την αλλαγή πτυχών του συνδικαλιστικού νόµου. Πήρατε την πρωτοβουλία λοιπόν, κυρία Υπουργέ, να φωνάξετε τους
κοινωνικούς εταίρους; Ζητήσατε από την ΟΚΕ τεκµηρίωση; Τι
ακριβώς κάνατε; Πείτε στην ελληνική Βουλή.
Διότι εµείς δεν θα ακολουθήσουµε τη Νέα Δηµοκρατία που θα
έρθει να συµπορευτεί µαζί σας. Έτσι κι αλλιώς, τα βρίσκετε σε
επίπεδο Σόιµπλε.
(Γέλωτες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μη γελάτε καθόλου. Ψηφίσατε όλοι «ναι» σε όλα. Σηκώσατε
τα χεράκια και ψηφίσατε.
Εγώ ερωτώ, κυρία Υπουργέ: Θα φωνάξετε, επιτέλους, τους
κοινωνικούς εταίρους να κάνετε διαβούλευση και διάλογο για την
αλλαγή του συνδικαλιστικού νόµου ως οφείλετε ή δεν θα τολµήσετε και θα το φέρετε πίσω από την πόρτα, έχοντας και τις πλάτες της Νέας Δηµοκρατίας;
Πηγαίνω τώρα στο κεφάλαιο του ασφαλιστικού. Ακούστηκε όχι
µόνο εδώ, αλλά και στην επιτροπή, ότι αυτός ο νόµος τάχα έρχεται να διορθώσει δικά µας λάθη των δικών µας ασφαλιστικών
νόµων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να µην κοροϊδευόµαστε, όλα τα άρθρα του ασφαλιστικού κεφαλαίου είναι βελτιώσεις του νόµου Κατρούγκαλου. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Το
ράβε-ξήλωνε σε αυτόν τον νόµο, που υποτίθεται ήταν µεταρρυθµιστικός, δεν έχει προηγούµενο. Ναι, κάποια είναι προς την θετική κατεύθυνση. Διότι τι κάνετε; Βεβαίως όταν ζητάγατε από
εµπόρους, επιστήµονες, επαγγελµατίες και βιοτέχνες να πληρώσουν και τώρα τους τα ζητάτε πίσω, σταµατάτε να τους τα ζητάτε
πίσω. Εντάξει. Βλέπετε ότι το 2002, για τη δυνατότητα κάποιος
να εγγράψει και να κατοχυρώσει τα ασφαλιστικά του δικαιώµατα,
ήταν µια ηµεροµηνία του νόµου Κατρούγκαλου, η οποία ήταν
ανεφάρµοστη. Άλλη µια ανεφάρµοστη πτυχή.
Φέρνετε, λοιπόν, διορθώσεις του νόµου Κατρούγκαλου. Για να
θυµηθούµε, όµως, γιατί εδώ το παίζουµε «κοινωνικό πρόσωπο»
και δεν θυµόµαστε τα βασικά. Τι έκανε αυτός ο ασφαλιστικός
νόµος και η εξέλιξή του από την κ. Αχτσιόγλου, ο ν.4472/17; Τι
έχουν να µας πουν τετρακόσιες χιλιάδες συνταξιούχοι, οι οποίοι
έχουν άθροισµα κύριας και επικουρικής σύνταξης πάνω από
1.180 ευρώ καθαρά, για τα ψίχουλα που τώρα παίρνουν από
αυτό το νοµοσχέδιο, που δεν παίρνουν στην ουσία;
Τι έχουν να µας πουν οι τριακόσιες χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχοι που έχασαν το ΕΚΑΣ χάριν του νόµου Κατρούγκαλου και
οι επιπλέον εκατό χιλιάδες περίπου που θα το χάσουν ως το
2018; Αυτό είναι κοινωνική πολιτική ή άρση κοινωνικών αδικιών;
Διότι το ΕΚΑΣ δεν είχε καταργηθεί και το επάρατο mail Χαρδούβελη είχε µόνο µία υποχρέωση: τον εκσυγχρονισµό του θεσµού
του ΕΚΑΣ. Εσείς είπατε «ναι» σε όλα. Καταργήσατε το ΕΚΑΣ και
είστε κατά τα άλλα αυτοί που θα φέρετε τη δίκαιη ανάπτυξη.
Ούτε ανάπτυξη θα φέρετε, ούτε δίκαιοι µπορείτε να είστε.
Και τι θα πουν οι διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες συνταξιούχοι που βλέπουν τις επικουρικές τους συντάξεις έως τώρα να
περικόπτονται ακόµη και ως το 49% και 50%; Γιατί βάλατε πλαφόν στις επικουρικές; Γιατί οι µειώσεις του δικού σας νόµου ήταν
τεράστιες. Και τι έχουν να πουν οι διακόσιοι ογδόντα πέντε περίπου συνταξιούχοι του δηµοσίου που χάνουν τα µερίσµατα που
έπαιρναν, ενώ έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήµατα;
Και βέβαια, κυρία Αχτσιόγλου, νοµοθετήσατε και νέα περικοπή,
στον δικό σας νόµο, της τάξης του 18%, που ισοδυναµεί µε µια
αφαίµαξη 2,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2019. Πώς θα τα βγάλουν
πέρα το 2019 και το 2020 όταν οι περικοπές, µε βάση αυτά που
εσείς ψηφίσατε -και θυµώσατε όταν σας είπα ότι βρισκόσαστε
στον Σόιµπλε οι δυο σας- θα αγγίξουν τα 2,35 δισεκατοµµύρια
ευρώ και το 2021 θα ξεπεράσουν τα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ;
Και πού είναι εκείνα τα αντίµετρα, αλήθεια, που ήταν βρεφονηπιακοί σταθµοί και επιδοτήσεις ενοικίου; Κι αυτά πάνε πέρα, πάνε
προς το 2021, προς το 2022 και πάει λέγοντας.
Κοιτάξτε, ο νόµος Κατρούγκαλου πέρα από αυτές τις αδικίες
και πέρα από την υπερβολική επιβάρυνση των εισφορών, ιδιαίτερα στη µεσαία τάξη, των επαγγελµατιών και επιστηµόνων,
έφερε και εξειδικευµένες αδικίες. Έφερε πολλές-πολλές µικρές
κοινωνικές αδικίες, που εµείς λέµε ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη ότι αν αυτή η Κυβέρνηση ήθελε πραγµατικά να φέρει έναν
νόµο που να βελτιώσει δικές της ρυθµίσεις, θα έπρεπε να κάνει
και τρία-τέσσερα πράγµατα ακόµη τα οποία εδράζονται -προσέξτε!- στον νόµο Κατρούγκαλου.
Ποια είναι αυτά; Είναι αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που
εµπεριέχονται στην τροπολογία που καταθέσαµε ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη όλοι οι Βουλευτές µε την επικεφαλής µας, την
κ. Γεννηµατά. Θα αναφερθώ στα δυο-τρία βασικά σηµεία όπου
υφίστανται στοχευµένα, εξειδικευµένα προβλήµατα και κοινωνικές αδικίες. Και ξεκινάω µε τις συντάξεις χηρείας.
Δεν ξέρω αν έχετε δει. Υπάρχει και Σύλλογος Συζύγων που
έχουν χάσει τον άνθρωπό τους και οι οποίες είναι κυρίως γυναίκες, αλλά όχι µόνο γυναίκες, και οι οποίες φυτοζωούν, διότι υφίστανται περικοπές της τάξεως του 50% -νόµος Κατρούγκαλουσε σχέση µε το 70% που ήταν πριν και οι οποίες, εάν δεν έχουν
φτάσει το πεντηκοστό πέµπτο έτος, τα χάνουν όλα, αν και µπορεί
να έχουν να µεγαλώσουν παιδιά. Και πράγµατι πολλές από αυτές
έχουν να µεγαλώσουν παιδιά και να σπουδάσουν παιδιά.
Εδώ µιλάµε για ακραία φτωχοποίηση. Έλεος! Στηρίξτε αυτήν
την τροπολογία που φέραµε για τις χήρες. Στηρίξτε την! Βου-
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λευτές όλων των παρατάξεων ξέρουν το θέµα. Το ξέρουν γιατί
είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σηµαντικό να στηριχθεί αυτή
η τροπολογία.
Δεύτερον, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει µεγάλο πρόβληµα στην αγορά και ότι υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι, ιδίως
έµποροι και ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι οποίοι δεν κατάφεραν
να πληρώσουν µια δόση και αυτήν τη στιγµή είναι στον αέρα. Τι
κάνετε γι’ αυτούς που δεν έχουν συµπληρώσει τα ελάχιστα χρόνια ασφάλισης; Δεν θα µπορούσαµε να δώσουµε αναλογική σύνταξη, λέµε εµείς;
Προτείνουµε, λοιπόν, µια ρύθµιση, η οποία θα πάει λίγο πιο
πέρα από τη δική σας και η οποία είναι απλή: Ρυθµίσεις οφειλών
στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ έως 35.000 ευρώ από το 2015 που ισχύει
τώρα και στον ΟΓΑ 12.000 έναντι του 4.000 ευρώ που ισχύει
τώρα.
Αυτό είναι µια πρώτη ανακούφιση. Και µια δεύτερη ανακούφιση είναι ο έµπορος ή ο ελεύθερος επαγγελµατίας ο οποίος
έχει επιπλέον βάρη να πληρώσει και δεν µπορεί να συµπληρώσει
τα χρήµατα αυτά, να µπορεί να πάρει αναλογική σύνταξη. Προσέξτε! Δεν υιοθετούµε τον θεσµό της αναλογικής σύνταξης για
όλους τους συνταξιούχους, αλλά µόνο για τις περιπτώσεις αυτές
ανθρώπων που ήδη έχουν συµπληρώσει ή που θα µπορούσαν,
εάν δεν χρώσταγαν, να είναι συνταξιούχοι και αυτήν τη στιγµή
είναι στο έλεος του Θεού.
Τέλος, θα µιλήσω για τους αγρότες, οι οποίοι υφίστανται
πολλά. Και όχι µόνο για τους αγρότες, αλλά και για τους συνταξιούχους που έχουν µια µικρή αγροτική εκµετάλλευση. Και είµαι
σίγουρη ότι στις επαρχίες, ιδιαίτερα οι Βουλευτές της επαρχίας,
αλλά και οι Βουλευτές της Αττικής, όπως εγώ, ξέρουν περιπτώσεις µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πάρω πάνω από δύο λεπτά. Θέλω λίγο
την ανοχή σας.
Έχουµε, λοιπόν, τέτοιες περιπτώσεις όπου κόβουµε το 60%
της σύνταξης για µια µικρή αγροτική εκµετάλλευση ή κόβουµε
πάλι το 60% της σύνταξης, γιατί ένας συνταξιούχος κάνει δυοτρία µαθήµατα δια βίου µάθησης σε κάποιο κέντρο κατάρτισης,
σε κάποιο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Αυτό είναι αδικία. Μπορούµε να παρακρατούµε, όπως ήταν η προηγούµενη ρύθµιση,
το 10% αυτών των λίγων αµοιβών που παίρνουν οι συνταξιούχοι
που πάνε να διδάξουν στην ουσία και να το πάµε στο ΑΚΑΓΕ, στο
Ταµείο για την Αλληλεγγύη των Γενεών. Θεωρούµε ότι αυτό είναι
δίκαιο και θέλουµε να στηρίξουµε αυτές τις ρυθµίσεις.
Έρχοµαι γρήγορα στα εργασιακά για να πω ότι πέραν των
οµαδικών απολύσεων, όπου το ΠΑΣΟΚ είχε βάλει πραγµατική
κόκκινη γραµµή -όχι για τα λόγια- υπάρχει µεγάλο πρόβληµα
αυτήν τη στιγµή στην αγορά εργασίας, κυρία Αχτσιόγλου, και το
γνωρίζετε. Και οι όποιες βελτιώσεις του τύπου «θα τα πούµε και
στα άρθρα», που εµείς θα τις ψηφίσουµε αυτές -δεν έχουµε κανένα πρόβληµα µε την ένταξη των υπερωριών στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», που έχουµε συζητήσει και πώς αυτό µπορεί να
εφαρµοστεί, γιατί το να το ψηφίσεις είναι ένα θέµα- δεν αλλάζουν
τη γενικότερη εικόνα.
Κοιτάξτε. Εγώ δεν θα σας κουράσω –εξάλλου δεν έχω χρόνοµε επιπλέον στοιχεία. Όµως, αν δει κάποιος πράγµατι τα στοιχεία
του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ», θα δει ότι από τον Ιούλιο του 2014
έως και σήµερα η τάση είναι η αύξηση της εκ περιτροπής εργασίας και της µερικής απασχόλησης. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ωφελεί να κρυβόµαστε τώρα και να κάνουµε καλλιστεία, όχι έτσι, όχι
αυτό. Αυτό είναι η αλήθεια. Πώς το αντιµετωπίζουµε; Και δεν το
αντιµετωπίζουµε µόνο µε τις ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου.
Θα αναφερθώ και σε µια άλλη τυχαίως. Η επιτάχυνση των
δικών είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Ξέρετε, όµως, πολύ καλά
ότι και στο παρελθόν έχουν θεσµοθετηθεί τέτοιες επισπεύσεις
για δίκες και κατ’ ουσίαν, λόγω του προβλήµατος που υπάρχει
στη στελέχωση και στην οργάνωση της ελληνικής δικαιοσύνης,
έχει µείνει γράµµα νεκρό. Ο νόµος δεν εφαρµόζεται.
Άρα, θέλουµε -και το λέει και η δική σας αιτιολογική έκθεση
εξάλλου- πέραν αυτών των θεσµικών ευχών και κάποιων διακηρυκτικών διατάξεων, να δούµε πώς εφαρµόζεται στην πράξη η
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πραγµατική προστασία των εργαζοµένων.
Γιατί πέρα από τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ», ξέρουµε πάρα πολύ
καλά ότι υπάρχει µια ζούγκλα και ότι υπάρχουν υπερωρίες που
είναι µαϊµού, που είναι δήθεν έκτακτες και υπάρχουν και οι πραγµατικά έκτακτες, όπου πρέπει από τη µία να προστατευτεί ο εργαζόµενος και από την άλλη να βοηθηθεί η επιχείρηση.
Κάντε πραγµατικό κοινωνικό διάλογο έστω κατόπιν εορτής, για
να δείτε πώς µπορεί να γίνει κάτι προς το θετικό, εάν τα δουν
µαζί εργαζόµενοι και εργοδότες. Αυτή η πεµπτουσία του κοινωνικού διαλόγου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τέλος, δεν θέλω να κατέβω από το Βήµα αυτό, εάν δεν αναφέρω για άλλη µια φορά, πως πέραν της θετικής µας στάσης για
τις διατάξεις που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρίες –λείπει η κ.
Φωτίου αυτή τη στιγµή, αλλά είµαι σίγουρη ότι θα της το µεταφέρετε- οι εκπρόσωποι, τόσο η ΕΣΑΜΕΑ όσο και οι επιµέρους
φορείς που ήρθαν στον διάλογο, έστω αυτόν της µισής ηµέρας
που κάναµε όπως-όπως, έθεσαν ορισµένα θέµατα ουσιαστικά και
γραπτώς. Θα αναφερθώ εν τάχει µόνο σε δύο και θα πούµε περισσότερα στη συζήτηση για τα άρθρα:
Τα δύο θέµατα που αφορούν τον µηχανισµό, ο οποίος θα στηρίξει την προσβασιµότητα και την άρση των εµποδίων είναι, πρώτον, αυτός να αποκτήσει τη διάσταση της αποκέντρωσης,
δηλαδή να διαχυθεί στους δήµους, στις περιφέρειες και στις
αποκεντρωµένες διοικήσεις, ούτως ώστε να έχουµε εκεί σηµεία
επαφής. Δεν είδα ανταπόκριση από την Κυβέρνηση. Περιµένουµε!
Δεύτερον, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να κωδικοποιηθεί η
νοµοθεσία για τα ΑΜΕΑ. Νοµίζω ότι πρέπει να στηριχθεί αυτή η
πρόταση της ΕΣΑΜΕΑ. Η Κυβέρνηση είναι ενιαία, λέει το Σύνταγµα, δρα συλλογικά και αυτό το νοµοσχέδιο είναι µία ευκαιρία.
Έως αύριο έχετε όλοι το δικαίωµα να φέρετε βελτιώσεις πάνω
σε αυτά τα άρθρα, στα οποία έτσι και αλλιώς, όπως είπαµε, εµείς
διακείµεθα θετικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι καιροί ου µενετοί. Ακούσαµε
χθες από τον κ. Τζανακόπουλο ότι η αξιολόγηση βεβαίως θα ολοκληρωθεί. Εάν αυτό το συγκρίνουµε πάλι µε τα λόγια της Κυβέρνησης πέρυσι τέτοια εποχή, θα θυµηθούµε ότι µας πήρε όλη τη
σεζόν για να τελειώσει η δεύτερη αξιολόγηση. Και το έλλειµµα
στην ανάπτυξη που έχουµε, δηλαδή η ισχνή ανάπτυξη που
έχουµε το τρίµηνο που µας πέρασε, είναι ακριβώς διότι όλο αυτό
το κλίµα του «διαπραγµατευόµαστε και πάµε παρακάτω και ναι
και δήθεν διαπραγµατευόµαστε και πάει πέρα η αξιολόγηση» δεν
ωφελεί την ανάπτυξη.
Αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, θα κοµίσει ολίγα και στην αναπτυξιακή διαδικασία και δυστυχώς και στα κοινωνικά. Αυτά τα
ολίγα εµείς ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη, όποια είναι θετικά,
θα τα ψηφίσουµε. Όµως, βεβαίως, δεν διακείµεθα θετικά προς
αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο, όπως είπα, δεν είναι τίποτε άλλο
παρά ένα άτολµο νοµοσχέδιο χαµηλής πτήσης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου, ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Προχωρούµε στον ειδικό αγορητή της Χρυσής Αυγής τον κ.
Νικόλαο Κούζηλο.
Κύριε Κούζηλε, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο τίτλος του νοµοσχεδίου είναι: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις
Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και
άλλες διατάξεις».
Αυτό που καταλαβαίνει κάποιος όταν ακούει αυτό, είναι ότι θέλετε να προσπαθήσετε να διορθώσετε τον τραγικό νόµο Κατρούγκαλου, τον ν.4387/2016.
Όµως, εδώ ξεκινά ένα πρόβληµα, όταν διαβάσει κάποιος την
αιτιολογική έκθεση, όπου λέτε: «Το παρόν νοµοσχέδιο εισάγει
ένα σύνολο θεσµικών παρεµβάσεων στον τοµέα της εργασίας
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και της κοινωνικής προστασίας, που στόχο έχουν να ενισχύσουν
και να επεκτείνουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, να βελτιώσουν ουσιωδώς κρίσιµες πτυχές της καθηµερινότητάς τους».
Όλα αυτά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του νόµου
Κατρούγκαλου, η αναµόρφωση, το να βελτιώσετε, να φτιάξετε
το συνταξιοδοτικό και τις ασφαλιστικές εισφορές. Και εδώ βλέπουµε ότι έχει περάσει ενάµισης χρόνος και αυτό που καταφέρνετε να κάνετε είναι να φέρνετε συνέχεια νέες τροπολογίες, νέα
άρθρα και παραγράφους και να προσπαθείτε κατ’ εσάς να βελτιώσετε τον νόµο Κατρούγκαλου, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα µε αυτόν.
Και συνεχίζετε: «Το Μέρος Α’ συγκροτείται από ένα σύνολο
διατάξεων που έχουν στόχο την επιτάχυνση της ασφαλιστικής
µεταρρύθµισης, η οποία επήλθε µε τον ν.4387, τον νόµο Κατρούγκαλου, όπου υλοποιείται η πλήρης αναµόρφωση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης…» –το οποίο να τονίσουµε ότι
το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει βγάλει αντισυνταγµατικό και θα το
δούµε και παρακάτω αυτό- «…στο πλαίσιο ενός ενιαίου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης…» -µε το οποίο µέχρι στιγµής
ακόµα δεν µπορείτε να υπολογίσετε τις συντάξεις, γιατί δεν
υπάρχει µαθηµατικός τύπος- «…του οποίου οι γενικές αρχές είναι
η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας». Αξιοπρεπής διαβίωση µε 350, 360, 400 ευρώ συντάξεις,
από τη στιγµή που θα κοπεί το ΕΚΑΣ; Κάτι άλλο που έχετε κάνει
µε τον νόµο Κατρούγκαλου –και το φέρνω σαν παράδειγµα- είναι
τα µερίσµατα των µετοχικών ταµείων: Μέρισµα 9 ευρώ. Αυτό
είναι η αξιοπρεπής διαβίωση!
Κοινωνική προστασία µε µνηµόνια στον χώρο της εργασίας
δεν νοµίζουµε ότι υπάρχει πλέον και µε όρους, όπως λέτε, ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανοµής και αλληλεγγύης
των γενεών.
Πού τα είδατε όλα αυτά στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο;
Σίγουρα υπάρχουν και θετικά άρθρα τα οποία θα τα στηρίξουµε.
Όµως, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά που λέτε. Σε έναν εργασιακό µεσαίωνα που υπάρχει αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά που λέτε. Δεν υπάρχει στήριξη της
αιτιολογικής έκθεσης µε τα συγκεκριµένα άρθρα.
Και εδώ ξεκινάµε, για να δείτε ότι δεν στέκει η αιτιολογική σας
έκθεση: Ανταποδοτική σύνταξη υπάρχει, σύµφωνα µε τον νόµο
Κατρούγκαλου, τον ν.4387/2016, άρθρο 2 παράγραφος 3; Και αν
ναι, πώς υπολογίζεται;
Λέτε ότι θα υπάρξει ένα πλέγµα διατάξεων που αποσκοπεί
στην ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων. Μα, µε όλες
αυτές τις διατάξεις που έχει φέρει το µνηµονιακό τόξο και µε
όλους αυτούς τους νόµους δεν υπάρχει πλέον εργασιακό
πλέγµα ή προστασία των εργαζοµένων. Υπάρχουν οµαδικές απολύσεις, δεν υπάρχουν πλέον συλλογικές συµβάσεις εργασίας,
δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε, για ποιο πλέγµα µιλάτε;
Επίσης, λέτε ότι θα ενισχύσετε την αποτελεσµατικότητα των
εργαλείων ελέγχου και επιβολής της εργατικής νοµοθεσίας. Μάλιστα, πολύ ωραία µέχρι εδώ, πολύ ωραία αυτά τα λόγια που
έχετε γράψει. Για να το πετύχετε, όµως, θα πρέπει να ενισχύσετε
το Σώµα Επιθεωρητών.
Υπάρχει ένα απλό παράδειγµα που µπορούµε να σας δώσουµε, ότι υπήρχε Επιθεώρηση Εργασίας, Σώµα Επιθεωρητών
Εργασίας στη συγκεκριµένη περιοχή για την Περιφέρεια Πειραιώς συγκεκριµένα, στο οποίο ήταν κάποια στιγµή µόνο ο διευθυντής, χωρίς κανέναν υπάλληλο.
Οπότε, για ποιον ελεγκτικό µηχανισµό µιλάµε, για ποια Επιθεώρηση, για ποιο Σώµα Επιθεωρητών και πώς θα το ελέγξετε όλο
αυτό;
Τέλος, το Μέρος Ε’ «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος», που είναι
ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, είναι στην ουσία ένα τυπικό Μέρος του νοµοσχεδίου, το οποίο θα µπορούσατε να το είχατε φέρει και κάποια άλλη στιγµή. Όµως, εδώ κάνετε ένα ωραίο
κολπάκι. Επειδή είναι ένα καταστατικό στην ουσία, το φέρνετε
και µετά από ένα χρόνο και το φέρνετε και τώρα. Για ποιο λόγο;
Για να φανεί, αν κάποιος ψηφίσει υπέρ του συγκεκριµένου Μέρους, ότι φέρνετε πολλά θετικά –ας πούµε- άρθρα. Στην ουσία,
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δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα καταστατικό για τους κοινωνικούς λειτουργούς.
Ας δούµε λίγο και τα άρθρα και τα Μέρη, τα Κεφάλαια του νοµοσχεδίου.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο για το Κεφάλαιο Α’, Μέρος Α’, στην τέταρτη ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας τονίζει ότι λείπει η νοµοθετική συνοχή και συνεχίζει: «Το προβληµατικό, ωστόσο, είναι
ότι ενώ ήδη η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει αποφανθεί, επαναλαµβάνοντας την προηγούµενη γνωµοδότησή του στις
29-6-2010…» –από το 2010 το Ελεγκτικό Συνέδριο τα λέει- «…η
ένταξη των τακτικών δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών σε ενιαίο κλάδο κύριας σύνταξης µε τους ασφαλισµένους του ιδιωτικού τοµέα δεν συνάδει και µε τις συνταγµατικές διατάξεις των
άρθρων 103, 107, 73, 98».
Άρα, εδώ βλέπουµε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αποφανθεί
ότι ο ΕΦΚΑ είναι αντισυνταγµατικός στην ουσία και στην αιτιολογική έκθεση µιλάτε για κοινωνική δικαιοσύνη.
Και δεν φτάνει µόνο αυτό. Έρχεστε εσείς και προσθέτετε
άρθρα που συνεχίζουν ακριβώς το ίδιο µοτίβο που υπήρχε και
στον νόµο Κατρούγκαλου. Φέρνετε και το άρθρο 3 «Προσδιορισµός σύνταξης, αποδοχών αµειβόµενων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4772/2017» όπου στην ουσία θα υπάρξει µια µικρή
µείωση στις επικουρικές. Το ερώτηµα είναι µε ποια προσωπική
διαφορά.
Με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Α’ «Εφαρµοστικές διατάξεις
του ν.4387/2016» κάνετε κάποια πολύ ωραία τεχνάσµατα, γιατί
έρχεται και η ΔΕΘ. Δίνετε στους αγρότες τη δυνατότητα εξαγοράς του 20% επί του κατώτερου ασφαλιστικού εισοδήµατος, το
οποίο όλοι θα δούµε θετικά, αλλά στην ουσία, από εκεί που ήταν
να δώσουν οι αγρότες 70%, τώρα δίνουν 20% -τους κάνετε ένα
δωράκι- ενώ τους έχετε πετσοκόψει όχι µόνο συντάξεις, αλλά
τους έχετε αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές και τη φορολογία.
Οπότε µιλάµε τώρα για ένα ψίχουλο που θα δώσετε; Και αυτό
λόγω της ΔΕΘ. Όλα αυτά θα ακούγονται πάρα πολύ ωραία στα
αφτιά του κόσµου, χωρίς όµως να βλέπετε από πίσω τι παίζει.
Με το συγκεκριµένο άρθρο µπορείτε να πείτε ότι εξασφαλίζετε
την αξιοπρεπή διαβίωση και κοινωνική προστασία. Κοινωνική
προστασία, όταν δεν δίνετε τη δυνατότητα στον Έλληνα αγρότη
να έχει ένα χωράφι και του τα παίρνετε, ενώ δίνετε αυτή τη
στιγµή σε λαθροµετανάστες να πάνε δωρεάν σε χωράφια να τα
καλλιεργήσουν κ.λπ.; Γιατί; Αυτή είναι η κοινωνική προστασία;
Ξεχνάτε ότι όλα αυτά που έχετε νοµοθετήσει εσείς του µνηµονιακού τόξου –γιατί στην ουσία µνηµονιακές δεσµεύσεις είναι
όλα- τα ίδια θα ψήφιζε και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και
όλοι όσοι κυβερνούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε, δεν αλλάζει
κάτι. Ενιαίο είναι το σύνολο. Στην ουσία αυτή τη στιγµή λέτε ότι
όλα αυτά είναι µνηµονιακές υποχρεώσεις και θέλουµε να µην
πέσει η χώρα στα βράχια. Μα, µε όλα αυτά που κάνετε πέφτει η
χώρα στα βράχια.
Επίσης, φέρνετε την τροποποίηση του άρθρου 82 του ν.4170
που στην ουσία είναι µια τυπική διάταξη για τον ΕΦΚΑ. Ναι, αλλά
στην ουσία ο ΕΦΚΑ έχει βγει αντισυνταγµατικός και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όταν οµαδοποιεί ασφαλισµένους ιδιωτικού και
δηµόσιου τοµέα και ελεύθερους επαγγελµατίες.
Εσείς που λέτε ότι θα βοηθήσετε τον ελεύθερο επαγγελµατία,
κάνετε ένα δωράκι επικοινωνιακό για δικηγόρους, µηχανικούς
ελεύθερους επαγγελµατίες που όταν προσπαθούσατε να φέρετε
τον νόµο Κατρούγκαλου -και τον φέρατε- όλοι αυτοί είχαν επαναστατήσει. Και τώρα προσπαθείτε να τους δώσετε µικρά δωράκια µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, για να έχετε κάτι να πείτε
στη ΔΕΘ στην ουσία.
Επίσης, έρχοµαι στο άρθρο 42 του ν.4250/2012. Οι επικουρικές συντάξεις πλέον είναι ψίχουλα, να µη γελιόµαστε. Κι εδώ ξανακάνουµε κι εµείς αυτή την ερώτηση για το αν θα υπάρξουν
αλλαγές ή µειώσεις, µε το υφιστάµενο ποσοστό αναπλήρωσης.
Όσο κοιτάς τις συγκεκριµένες τροποποιήσεις του συγκεκριµένου
άρθρου, βλέπεις ότι ανοίγει πολύ η ψαλίδα και οι µειώσεις θα
είναι πολύ µεγαλύτερες από αυτό που νόµιζαν όλοι στην αρχή,
µε το 0,45 που υπολογίζετε.
Τροποποιείτε, επίσης, τον ν.4174/2013 και το άρθρο 62 ν.4170
όπου το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, το ΚΕΑΟ, θα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΒ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

αποκτά υπερεξουσίες και απεριόριστη πρόσβαση στο σύνολο
των δεδοµένων των Ελλήνων πολιτών. Δηλαδή, το συγκεκριµένο
θα είναι κάτι όπως αυτό που λέγατε παλιότερα, οι «Ράµπο» της
εφορίας, κάπως έτσι. Θα µπορούν να συλλέγουν όλα τα στοιχεία
από τις ηλεκτρονικές πλατφόρµες του κράτους.
Ωραία! Και τα προσωπικά δεδοµένα για τα οποία εσείς τόσα
χρόνια αγωνιζόσασταν και ήσασταν στα κάγκελα και λέγατε ότι
υπάρχουν προσωπικά δεδοµένα, υπάρχουν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σωστό είναι αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Σωστά, κύριε Βρούτση. Χαίροµαι που
συµφωνείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι το δικό σας. Η διάταξη είναι
σωστή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ναι, αλλά έτσι όπως έρχεται, θα είναι
οι νέοι «Ράµπο». Θα έχουµε και εκεί γέλια, όπως µε τους πλειστηριασµούς που έρχονται.
Άλλη µια καταγγελία που έχουµε είναι για την τροποποίηση
του άρθρου 101 του ν.4387/2016, όπου φέρατε ένα τυπικό
άρθρο όπου ορίζονται οι εκπρόσωποι των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό και στα ιατρικά συµβούλια του ΕΦΚΑ για το χρονικό διάστηµα µέχρι τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής τους από
τους νέους φορείς. Οι φορείς, όµως, γιατί άρχιζαν και φώναζαν
κατά την ακρόαση φορέων και έλεγαν: «Μα, τώρα έχουµε εκλογές. Γιατί το φέρατε τώρα; Τι κρύβεται πίσω από αυτό;».
Το θέµα των υπερωριών όντως θα έπρεπε κάποια στιγµή να
διευθετηθεί και να οργανωθεί λίγο καλύτερα. Όπως είπε και η
κυρία Υπουργός, θα προσπαθήσουν στο µέλλον να φέρουν ένα
σύστηµα µε ένα απλό µήνυµα να δηλώνονται οι υπερωρίες.
Μιλώντας µε κάποιους φίλους και γνωστούς, ελεύθερους
επαγγελµατίες µε µικρά µαγαζάκια, µου είπαν το εξής, ότι µια µικροµεσαία ελληνική επιχείρηση που έχει τρεις, τέσσερις, πέντε
υπαλλήλους ή δέκα και δεν έχει µόνιµο λογιστή, αν έχει στείλει
το βράδυ το µήνυµα και έχει ενηµερώσει τον λογιστή του και πάει
το πρωί η Επιθεώρηση, τι θα γίνει; Αυτό δεν έχει προβλεφθεί και
δεν έχει λυθεί και εκεί θα δηµιουργηθούν όλα τα προβλήµατα.
Πώς θα το λύσετε;
Όσον αφορά σε γενικές γραµµές στη µείωση της ανεργίας,
όπως είπαν και οι προηγούµενοι οµιλητές, δεν θα µπορέσει να
έρθει µε τον τρόπο που το κάνετε. Όσο υπάρχουν µνηµόνια, όσο
υπάρχουν µνηµονιακοί πολιτικοί, όσους νόµους και να φέρετε,
όσο και να φέρνετε καινούργιους «νόµους Κατρούγκαλου» κ.λπ.,
δεν θα υπάρχει καµµία αναµόρφωση. Δεν θα ζήσει για αρκετό
καιρό το ασφαλιστικό µας σύστηµα το οποίο καταρρέει ήδη µε
µερική απασχόληση στο 50%, µε στρατιές νέων συνταξιούχων
που φυτοζωούν, µε νέους οι οποίοι ψάχνουν την τύχη τους στο
εξωτερικό, µε την αδήλωτη εργασία να οργιάζει αυτή τη στιγµή
στην Ελλάδα, µε επιδόµατα που προσπαθείτε να δώσετε, γιατί
δεν υπάρχει δουλειά, σε διάφορους εργαζόµενους. Το ασφαλιστικό σύστηµα θα καταρρεύσει πολύ γρήγορα. Το µεγάλο στοίχηµα το οποίο δεν θα κερδίσετε -είµαστε σίγουροι- και δεν
µπορείτε να το κερδίσετε, είναι ένα: Δουλειά στον Έλληνα εργάτη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προχωρούµε µε τον
ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστο Κατσώτη, για δεκαπέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, φέρνετε ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο
ισχυρίζεστε ότι αντιµετωπίζετε προβλήµατα εργασιακών δικαιωµάτων και διατηρείτε ανέγγιχτο όλο το αντεργατικό πλαίσιο που
διαµορφώθηκε από τις προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και όλα τα µέτρα που πήρατε
εσείς, τέτοια µέτρα που δεν µπόρεσαν να πάρουν οι προηγούµενοι, που το έχουµε χαρακτηρίσει ως τη βρώµικη δουλειά που
κάνατε αντί αυτών.
Πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόµενοι ότι το προηγούµενο διάστηµα έχουν ψηφιστεί µέτρα που δεν έχουν εφαρµοστεί ακόµη.
Η εφαρµογή τους θα επιδεινώσει την ήδη τραγική κατάσταση
που βιώνουν οι εργατικές λαϊκές οικογένειες ακόµη περισσότερο. Μπροστά στην τρίτη αξιολόγηση η Κυβέρνηση ετοιµάζεται
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πυρετωδώς για τα εκατό και πλέον προαπαιτούµενα που έχει
συµφωνήσει, τα οποία αφορούν εναποµείναντα εργασιακά,
ασφαλιστικά και προνοιακά δικαιώµατα.
Η πρόβλεψη για τα µεγάλα πλεονάσµατα τα επόµενα χρόνια
έχει ως αποδέκτη τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους
αυτοαπασχολούµενους, τη φτωχή αγροτιά. Αν δεν ανατρέψουν
αυτοί µε τον αγώνα τους αυτήν την πολιτική, θα βιώνουν τη
διαρκή επίθεση που απαιτεί το κεφάλαιο και υπηρετούν τα κόµµατά τους και ερίζουν ποιος µπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την
καπιταλιστική ανάπτυξη και τις ανάγκες του κεφαλαίου.
Τα όποια µερεµέτια δεν µπορούν να αλλάξουν την πραγµατικότητα που είναι η εργασιακή ζούγκλα που έχει διαµορφωθεί µε
τα τέσσερα µνηµόνια που έχετε ψηφίσει, καθώς και η κατεδάφιση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. Χρόνια επεδίωκε το µεγάλο κεφάλαιο την ανατροπή αυτών των δύο
ζητηµάτων και εσείς ανταποκριθήκατε θεσπίζοντας τις επιλογές
του.
Τα έχετε δώσει όλα στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Συνεχίζετε τις ανατροπές στα εργασιακά και στα ασφαλιστικά των εργαζοµένων, τη µεγάλη φοροληστεία, οδηγώντας µεγάλη
πλειοψηφία του λαού σε µεγάλα αδιέξοδα, χρέη, κατασχέσεις,
πλειστηριασµούς που ήδη προχωρούν µε γρήγορους ρυθµούς
στο ξεσπίτωµα του ίδιου του λαού.
Μέσα σ’ αυτήν την κατάσταση που διαµορφώνεται, αυτές οι
ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου µοιάζουν µε κουβάληµα νερού µε το
κοφίνι, όπως χαρακτηρίζει ο λαός κάτι που είναι χωρίς αντίκρισµα.
Πριν από λίγους µήνες κάνατε δεκτό το αίτηµα των επιχειρηµατικών οµίλων νοµοθετώντας τις οµαδικές απολύσεις και την
κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Τον πυρήνα των ανατροπών που είναι η κατάργηση του σταθερού ηµερήσιου χρόνου
δουλειάς, δεύτερον, της πλήρους και σταθερής εργασίας, τρίτον, των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, τέταρτον, της κατάργησης του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, δεν τον
αγγίζετε. Οι ελαστικές µορφές, ήδη, υπερτερούν της πλήρους
απασχόλησης και συνεχίζουν να διευρύνονται. Τα δουλεµπορικά
γραφεία εργασίας διαφηµίζουν στους επιχειρηµατικούς οµίλους
ότι διαθέτουν φθηνούς εργαζόµενους, µε απαλλαγµένη την επιχείρηση από κάθε ευθύνη. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας,
σε συνδυασµό µε άλλες αντεργατικές ρυθµίσεις, έδωσε τη δυνατότητα στην εργοδοσία να απασχολεί τους εργαζόµενους σύµφωνα µε τις ανάγκες της παραγωγής.
Η εργοδοσία απαλλάσσεται διαρκώς από ασφαλιστικές εισφορές. Υλοποιείτε εσείς ως Κυβέρνηση προγράµµατα επιχορήγησης του µη µισθολογικού κόστους, όπως χαρακτηρίζετε τις
εισφορές του εργοδότη. Στην ίδια γραµµή είναι και η ρύθµιση
για την απαλλαγή του κράτους. Όλα αυτά είναι εργαλεία που
έχετε δώσει στη εργοδοσία, για να ξεπερνά κάθε άλλη ρύθµιση
- µερεµέτι που φέρνετε.
Λέτε ότι αντιµετωπίζετε προβλήµατα αδήλωτης, υποδηλωµένης και απλήρωτης εργασίας και ρωτάτε εµάς, το ΚΚΕ, «Μα,
αυτά βοηθάνε ή όχι τον εργαζόµενο;».
Όµως, δεν απαντάτε, κυρία Υπουργέ. Λέµε ότι µε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας ουσιαστικά έχει καταργηθεί η αµοιβή
της υπερωριακής απασχόλησης. Εσείς ισχυρίζεστε ότι αυστηροποιείται το πλαίσιο. Λέτε ότι θα ελέγξετε και θα διασφαλίσετε την
αµοιβή.
Μα, λέτε αλήθεια; Δεν είναι ψέµατα αυτό που λέτε;
Κάθε χρόνο, κυρία Υπουργέ, οι απολύσεις και οι προσλήψεις
είναι ίσες. Δείχνουν την ανακύκλωση του ενεργού εργατικού δυναµικού, µια στη δουλειά και µια στην ανεργία. Οι απολύσεις
είναι ίσες µε τις προσλήψεις είτε αορίστου είτε ορισµένου χρόνου, µερικής ή εκ περιτροπής εργασίας, µε διαρκή µείωση του
ποσοστού προσλήψεων αορίστου χρόνου και µεγάλη άνοδο των
ευέλικτων µορφών απασχόλησης.
Η ρύθµιση που έχει κάνει η προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και που εσείς διατηρείτε, λέει ότι η
δοκιµαστική περίοδος για έναν εργαζόµενο, δηλαδή η περίοδος,
για την οποία αν απολυθεί δεν δικαιούται αποζηµίωση, από δύο
µήνες γίνεται ένας χρόνος. Όταν στον χρόνο, σύµφωνα µε τα
στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ», ανακυκλώνεται κάθε εργαζόµενος, για
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ποια αποζηµίωση µιλάτε; Ποιο είναι το δικαίωµα της αποζηµίωσης αυτού του εργαζόµενου, που τον απολύει πριν τον έναν
χρόνο, για να µην έχει θεσπίσει δικαίωµα αποζηµίωσης; Αυτό το
διατηρείτε όπως ψηφίστηκε.
Χωρίς, λοιπόν, τη θέσπιση συνεχόµενου, σταθερού ηµερήσιου
χρόνου του οκταώρου ή επταώρου, του πενθηµέρου, της πλήρους και σταθερής δουλειάς, µε κατάργηση των ελαστικών µορφών, της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και όλων αυτών που
είχαν αποτρεπτικό χαρακτήρα για τις απολύσεις, όλα όσα λέτε
είναι έπεα πτερόεντα. Απλά κοροϊδεύετε.
Για την οικειοθελή αποχώρηση ισχυρίζεστε ότι βάζετε τέρµα
σε αυτόν τον εκβιασµό, µε τις συνέπειες βέβαια, που έχει στους
εργαζόµενους. Μα, ο εργαζόµενος σήµερα βιώνει ένα κλίµα από
όλο το µέτωπο των πολιτικών δυνάµεων, πλην του ΚΚΕ, που τον
καλούν να ανεχτεί τα µνηµόνια, τα δυσβάσταχτα µέτρα, την πολιτική, που εξασφαλίζει φιλικό περιβάλλον στην επιχειρηµατικότητα, που δεν είναι τίποτε άλλο από την αφαίρεση κάθε
δικαιώµατος από την αποδοχή αυτής της πολιτικής, που µειώνει
στα κατώτατα δυνατά επίπεδα την τιµή της εργατικής δύναµης.
Ο εργαζόµενος έτσι, µέσα σε αυτό το κλίµα, εκβιάζεται µπροστά
στην ανεργία και την πείνα να υπογράψει όποιο χαρτί του δώσει
ο εργοδότης. Και αυτό είναι το αποτέλεσµα του κλίµατος, που
και εσείς δηµιουργείτε.
Διαφωνούµε, βέβαια, µε αυτή τη στάση του εργαζόµενου,
αλλά τη συναντούµε συχνά πυκνά το τελευταίο διάστηµα ως
αποτέλεσµα της µεγάλης επίθεσης, του πολέµου, που δέχεται
σε όλες τις πτυχές της ζωής από την πολιτική, που ασκείτε και
εσείς και οι προηγούµενοι. Γι’ αυτό και πολλές φορές συναντάς
πολλούς εργαζόµενους να βάζουν την υπογραφή τους ότι πληρώθηκαν και να µην έχουν πάρει ούτε 1 σεντ.
Κανένα, λοιπόν, πρακτικό αντίκρισµα δεν θα έχουν αυτές οι
ρυθµίσεις όσο παραµένουν οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, οι καταργηµένες
συλλογικές συµβάσεις εργασίας, όσο δεν γίνονται υποχρεωτικές
και δεν επεκτείνονται, όσο δεν επανέρχεται ο κατώτερος µισθός
στα 751 ευρώ, όσο δεν καταργείται η άθλια διάκριση παλιών και
νέων εργαζοµένων, που οδηγήσατε τους νέους σε µισθούς 200250 ευρώ τον µήνα.
Σχετικά µε τη γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων και τα δεδουλευµένα που περιλαµβάνετε στο σχέδιο νόµου, στην πραγµατικότητα και αυτή η ρύθµιση είναι χωρίς αντίκρισµα. Γιατί; Πρώτον,
εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στη δικαιοσύνη µε την
έλλειψη δικαστών, γραµµατέων, αιθουσών και άλλων υποδοµών.
Δεύτερον, εξαιτίας του πλαισίου, που υπάρχει για τη καταβολή
των δεδουλευµένων. Εµείς, βέβαια, καταθέσαµε τροπολογία, την
οποία δεν είχατε δεχτεί το καλοκαίρι -και θέλουµε τώρα να απαντήσετε αν θα την κάνετε δεκτή- η οποία αυστηροποιεί το πλαίσιο
για τα δεδουλευµένα, έτσι ώστε να διέπονται από την ίδια λογική,
όπως το δώρο. Και όσον αφορά τη δήλη ηµέρα, έχουµε µέσα και
για τη δήλη ηµέρα, την οποία αµφισβητεί η δικαιοσύνη, ο δικαστής τέλος πάντων, γιατί δεν ορίζεται επακριβώς. Όµως, µέσα
από τις συµβάσεις του εργαζόµενου ορίζεται η ηµέρα καταβολής
του µισθού και αν δεν ορίζεται, να είναι η τελευταία µέρα του
µήνα. Επίσης, να επεκτείνεται η ευθύνη στα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου και στον βασικό µέτοχο.
Είναι χιλιάδες τα παραδείγµατα όπου οι εργαζόµενοι µένουν
απλήρωτοι για πολλούς µήνες, όπως οι εργαζόµενοι του
«ATHENS LEDRA MARRIOTT», του «MEGA», του πρακτορείου
διακίνησης των εντύπων «ΕΥΡΩΠΗ», της εταιρείας «ΙΡΙΣ», του
«ΚΑΡΥΠΙΔΗ» και χιλιάδων άλλων επιχειρήσεων. Οκτακόσιες χιλιάδες είναι αυτοί οι εργαζόµενοι, που µένουν απλήρωτοι, όπως
κι εσείς έχετε εκτιµήσει. Οι ιδιοκτήτες έχουν ιδιότητες που τις
ξέρετε. Ο άλλος είναι ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας,
παίρνει δηµόσια έργα, παίρνει ζεστό δηµόσιο χρήµα. Κι όµως,
αυτός είναι άφαντος και ψάχνουν να τον βρουν οι εργαζόµενοι
γιατί έχει την ευθύνη της καταβολής των αποδοχών τους.
Είναι επίσης, χωρίς πραγµατικό αντίκρισµα για έναν τρίτο
λόγο. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
σε περίπτωση πτωχευτικής διαδικασίας, την οποία αξιοποιούν
αρκετοί αετονύχηδες, κατέταξε τις απαιτήσεις των εργαζοµένων
σε δυσµενέστερη θέση, µετά το δηµόσιο, µετά τις τράπεζες,
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µετά τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Ό,τι δηλαδή αποµείνει.
Να κάνετε δεκτό, κυρία Υπουργέ, το αίτηµά µας, να έλθουν στην
πρώτη θέση στην κατάταξη οι εργαζόµενοι για τις απαιτήσεις
τους σε δεδουλευµένα, σε αποζηµιώσεις και ό,τι άλλο έχουν σαν
απαιτήσεις.
Αναφέρεστε στη δυνατότητα που θα έχουν για το επίδοµα
ανεργίας οι απλήρωτοι, αφού θα απεγκλωβιστούν από αυτήν την
κατάσταση. Μα, από το ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες που
είναι οι εγγεγραµµένοι άνεργοι ούτε οι εκατό χιλιάδες δεν επιδοτούνται σήµερα µε αυτές τις προϋποθέσεις που έχετε, τις
άθλιες προϋποθέσεις! Και αφήνετε τους άνεργους στο «έλεος
του Θεού», όπως λέει ο λαός µας. Και εδώ, δεν λέτε κουβέντα.
Και ούτε δέχεστε το αίτηµα των συνδικάτων για επιδότηση της
ανεργίας, για όσο διαρκεί η ανεργία, µε επίδοµα τέτοιο, που θα
µπορεί να προστατεύεται ο άνεργος και η οικογένειά του.
Επίσης, κυρία Υπουργέ, ενώ το κλίµα που διαµορφώνετε -κι
εσείς, ως Κυβέρνηση- είναι ότι τα µέτρα είναι αναγκαία -αυτό
λέτε- και ο συµβιβασµός, η στήριξη στην εργοδοσία είναι αναγκαία, για να κάνει την ανάπτυξη, ετοιµάζεστε τώρα πέρα από
τις οµαδικές απολύσεις που θεσπίσατε, µπροστά στην τρίτη αξιολόγηση να δώσετε και ένα ακόµα εργαλείο, που θα χρησιµοποιηθεί για την υποταγή των εργαζοµένων παραπέρα. Ποιο; Την
ανατροπή του συνδικαλιστικού νόµου, µε µεγαλύτερα εµπόδια
σε συνδικαλιστικές ελευθερίες, σε δικαιώµατα και κυρίως την παρεµπόδιση κήρυξης απεργίας, που είναι το κύριο όπλο απέναντι
στην εργοδοσία και τις αντεργατικές πολιτικές, που υλοποιούν
οι κυβερνήσεις. Αποτελεί το κύριο όπλο για τη διεκδίκηση των
δικαιωµάτων, των απωλειών τους, των δεδουλευµένων τους για
τη διεκδίκηση των πραγµατικών τους αναγκών. Ετοιµάζεστε,
όπως είπατε, να προχωρήσετε στην κωδικοποίηση του Εργατικού Δικαίου. Μην τολµήσετε ούτε το ένα να φέρετε ούτε το άλλο!
Διότι δεν θα περάσει, όπως σας είπαµε αβρόχοις ποσί. Τι σηµαίνει κωδικοποίηση; Μονιµοποίηση, διατήρηση όλου αυτού του αντεργατικού πλαισίου που έχετε κάνει όλο αυτό το διάστηµα,
υπηρετώντας τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων για αυξηµένη κερδοφορία.
Όσον αφορά τις ασφαλιστικές ρυθµίσεις, που συµπεριλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο, αποτελούν ρυθµίσεις υλοποίησης του
νόµου-«λαιµητόµου», του νόµου Κατρούγκαλου, όπως γράφετε
εξάλλου στην αιτιολογική έκθεση. Το πρώτο µέρος συγκροτείται
από ένα σύνολο διατάξεων, που έχουν στόχο την επιτάχυνση της
ασφαλιστικής µεταρρύθµισης. Αυτό γράφετε. Με τον νόµο αυτό,
λοιπόν, υλοποιείται η πλήρης αναµόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή συνεχίζεται το ψαλίδισµα στις κύριες συντάξεις,
στις επικουρικές, στις συντάξεις χηρείας, το σφαγείο των αναπηρικών συντάξεων και επιδοµάτων µέσα από τα ΚΕΠΑ ως προποµπός των προαπαιτούµενων για ριζική αναθεώρηση των
αναπηρικών συντάξεων και επιδοµάτων, που έχετε δεσµευτεί
ενόψει της τρίτης αξιολόγησης. Καθορίζετε τον νέο συντελεστή
σε 0,45% µε τον οποίο οι επικουρικές συντάξεις θα µειωθούν περαιτέρω πάνω από 25%, µε τις συνολικές απώλειες στις επικουρικές να υπερβαίνουν ακόµα και το 80% σε κάποιες των
περιπτώσεων.
Συνεχίζονται οι περικοπές, η µεγάλη σφαγή ακόµα και σε
όσους έχουν λίγες ηµέρες ασφάλισης, µικρές συντάξιµες αποδοχές, δηλαδή στους πιο φτωχούς, για τους οποίους λέγατε ότι
προβλέψατε µεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης. Μέχρι τώρα,
η Κυβέρνησή σας, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει αφαιρέσει
πάνω από 16 δισεκατοµµύρια ευρώ από τους συνταξιούχους και
συνεχίζει να αφαιρεί, πέρα από αυτά που ήδη έχει ψηφίσει ότι
θα κόψει από το 2018 και µετά, όπως η προσωπική διαφορά. Μιλάµε για µεγάλη σφαγή.
Όσον αφορά την αποδέσµευση του επαγγέλµατος του µηχανικού και του δικηγόρου από την καταβολή των εισφορών, είναι
µια ανακούφιση.
Όµως, είναι κι αυτό ένα ζήτηµα, στο οποίο εµείς έχουµε µια
άλλη αντίληψη. Δεν τους κάνετε κατ’ αρχάς χάρη, γιατί την περίοδο αυτή δεν θα έχουν ασφάλιση, δεν θα προσµετράται στη
σύνταξη. Έχουµε καταθέσει, λοιπόν, τροπολογία µε την οποία
ζητάµε ο χρόνος της ανεργίας να προσµετράται κανονικά ως
χρόνος στην ασφάλιση µε όλα τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα.
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Επίσης, τελειώνοντας -και ευχαριστώ για την ανοχή στον
χρόνο, κύριε Πρόεδρε- θέλω να σας επισηµάνω κάτι το οποίο το
είπαµε και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, σχετικά µε την επίσχεση εργασίας. Μέχρι τώρα, αναγνωρίζατε έναν µήνα. Αυτόν
τον µήνα, µετά τον κάνατε πέντε. Ο ίδιος ο Συνήγορος του Πολίτη µε πόρισµά του σας εγκαλεί γιατί δεν αναγνωρίζετε όλο τον
χρόνο της επίσχεσης εργασίας για τους εργαζόµενους.
Και εδώ καταθέτουµε στα Πρακτικά, για µια ακόµα φορά, το
πόρισµα και ζητάµε να προχωρήσετε στην αναγνώρισή του.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν πόρισµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της)
Για το θέµα των κατευθυντήριων και οργανωτικών διατάξεων
υλοποίησης της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, είπαµε ότι είναι ένα ευχολόγιο.
Μπροστά στην τρίτη αξιολόγηση και στη δέσµευσή σας για επανακαθορισµό των επιδοµάτων, των αναπηρικών συντάξεων και
όλα αυτά θα αποτελέσει ένα ακόµα εργαλείο, για να µπορέσετε
να προχωρήσετε στη σφαγή όλων αυτών που υποχρεωθήκατε
να δώσετε µέχρι τώρα, µέσα από τους αγώνες των εργαζοµένων
και του αναπηρικού κινήµατος.
Για το θέµα των κοινωνικών λειτουργών, είπαµε και στην επιτροπή, είναι ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, που θα είναι
κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και οι σκοποί
του θα είναι να συµβουλεύει την Κυβέρνηση και να υλοποιεί την
εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, που είναι αντιλαϊκή, αντεργατική,
που υπηρετεί τους στόχους του κεφαλαίου και πάντα θα είναι,
βέβαια, σε αντίθεση µε τις ίδιες τις ανάγκες του λαού µας.
Τέλος, κυρία Υπουργέ, µια απάντηση για τα στοιχεία που δώσατε, όσον αφορά τους µισθούς των εργαζοµένων. Είπατε ότι
αυξήθηκαν κατά 0,8%. Τα στοιχεία, βέβαια, δηµοσιοποιήθηκαν
την αµέσως επόµενη µέρα. Διαβολική σύµπτωση! Και όπως φάνηκε, το 2016 οι εργαζόµενοι έχουν µειωµένα εισοδήµατα -και οι
µισθωτοί και οι συνταξιούχοι- κατά 1,5% σε σχέση µε το 2015.
Και όσον αφορά τα στοιχεία που δώσατε για την «ΕΡΓΑΝΗ», η
ίδια η «ΕΡΓΑΝΗ», πάλι, για µια ακόµη φορά, σας διαψεύδει. Γιατί
το 2009 είχαµε 79% σταθερή δουλειά και το 2016 έχουµε 45,3%.
Είναι δικό σας έργο.
Επίσης, η ποσοστιαία αναλογία των νέων προσλήψεων µε ευέλικτες µορφές απασχόλησης το 2009 και το 2016 υπερδιπλασιάστηκαν.
Και τέλος, το 2009 οι προσλήψεις µε ευέλικτες µορφές εργασίας αντιστοιχούσαν στο 21% του συνόλου των προσλήψεων και
το 2016 αντιστοιχούν στο 54,7% των προσλήψεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε τη σκέψη σας, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τέλος, για να σταµατήσουν τα δεινά
για την εργατική τάξη χρειάζεται οι υπάλληλοι του εργατικού κινήµατος να προσανατολιστούν συνολικά ενάντια στην καπιταλιστική εξουσία, την ιµπεριαλιστική βαρβαρότητα και τους φορείς
της. Γι’ αυτό εµείς καλούµε τους εργαζόµενους, τα λαϊκά στρώµατα, να συµπορευτούν µε το ΚΚΕ σε αυτόν τον δρόµο της
ρήξης και της ανατροπής, στον δρόµο της άλλης µορφής οργάνωσης της οικονοµίας και της κοινωνίας, µε τα κλειδιά της οικονοµίας και της εξουσίας στα χέρια της εργατικής τάξης και του
λαού, για να είναι σταθερές, βέβαιες και οι κατακτήσεις του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κατσώτη.
Παρακαλώ να έρθει στο Βήµα ο κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος, ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο οποίος έχει
τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα ξεκινήσω λίγο αλλιώτικα και θα ξαναθυµίσω -όσο κι αν
ενοχλεί κάποιους- τι συµβαίνει σήµερα στην ελληνική πραγµατικότητα. Πριν λίγο καιρό η ΕΛΣΤΑΤ µε τους ρυθµούς ανάπτυξης
µέχρι το δεύτερο τρίµηνο -ξέρουµε όµως όλοι ότι το τρίτο τρίµηνο είναι πολύ δυνατό- αλλά και η EUROSTAT προβλέπει ρυθµούς ανάπτυξης στη χώρα µετά από πάρα πολλά χρόνια πάνω
από το 1,8%. Πιθανόν να πιάσει το 2% και ίσως να πιάσει και δύο
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ακόµα, µε ό,τι αυτό σηµαίνει.
Θέλω ακόµα να θυµίσω ότι η δεύτερη αξιολόγηση τέλειωσε µε
επιτυχία. Η προσωρινή, πειραµατική έξοδος, για πρώτη φορά
µετά από πολλά χρόνια στις αγορές, ήταν πετυχηµένη και το πιο
σηµαντικό είναι ότι τρεις οίκοι αξιολόγησης, που δεν διάκεινται
φιλικά σε καµµία χώρα, ξέρουµε όλοι ότι έχουν άλλους κανόνες
και άλλες επιλογές και η «MOODY’S» και η «FITCH» και δευτερευόντως η «STANDARD & POOR’S», που προεξοφλεί την ανάπτυξη στην χώρα, βλέπουν θετικούς ρυθµούς.
Ο Μακρόν, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, που πιστεύω ότι θα παίξει
σηµαντικό ρόλο στο πώς θα δοµηθεί στο µέλλον η Ευρωπαϊκή
Ένωση, είναι θετικά διακείµενος απέναντί µας και τα πρώτα αποτελέσµατα, χειροπιαστά, όχι εκτίµηση, είναι ότι µετά την συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός της χώρας από την επιστροφή
του από τη Λισσαβόνα στο Παρίσι -αυτήν την µυστική συνάντηση,
που την έκανε viral η Νέα Δηµοκρατία, προσπαθώντας να βρει
δεν ξέρω τι, πού πήγαινε ο Πρωθυπουργός της χώρας- τη µυστική και αθόρυβη συνάντηση τότε, µε τον υποψήφιο Πρόεδρο
της Γαλλίας, το πρώτο αποτέλεσµα ήταν ότι η «TOTAL», ένα γαλλικό µεγαθήριο, µαζί µε την «EXXON MOBIL» -κι αυτή είναι η
πρώτη χειροπιαστή απόδειξη και απάντηση σε αυτούς που λένε
ότι η Κυβέρνηση δεν θέλει επενδύσεις- ήδη δουλεύει στο Οικόπεδο 11 στην ΑΟΖ κάτω, µε τη σύµφωνη γνώµη Ισραήλ, Αιγύπτου, κ.λπ.. Αυτά και άλλα πολλά υπάρχουν, όπως, για
παράδειγµα, δηµοσίευµα εφηµερίδων που ήταν πολύ εχθρικές
µαζί µας, της «SUDDEUTSCHE ZEITUNG» ή της «HANDELSBLATT», τώρα πρόσφατα, πριν από δύο -τρεις µέρες, όπου βλέπουν θετική ανάπτυξη στη χώρα και ότι κάτι αλλάζει.
Τα λέω όλα αυτά, γιατί -δεν ξέρω, είναι η δύναµη της συνήθειας;- ακούω παντού υπερβολές, καταστροφολογία, πάλι κινδυνολογία, πάλι τα ίδια. Εγώ θα έλεγα ότι ο καθένας κρίνεται για
τις επιλογές του, όπως και για την αντιπολιτευτική του τακτική.
Δικαίωµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ή της άλλης Αντιπολίτευσης είναι να επιλέγει τον τρόπο που αντιπολιτεύεται, θεσµικός ρόλος είναι. Και σταµατάω εδώ.
Άκουσα τον κ. Βρούτση, ο οποίος ήταν πολύ επιθετικός. Θα
γίνω κουραστικός, αλλά θα ξαναθυµίσω και σε αυτόν και σε αυτούς που κυβέρνησαν σαράντα χρόνια ότι τον Ιανουάριο όλοι οι
Έλληνες ήδη είχαν χάσει το 1/4 της περιουσίας τους, γιατί το
ΑΕΠ από 120% είχε πάει στο 180%. Τον Ιανουάριο η χώρα ήταν
χρεωµένη, όχι βέβαια από αυτήν την Κυβέρνηση, µε 325 δισεκατοµµύρια. Τον Ιανουάριο -γιατί άκουσα να λέει κάτι για την ανεργία ο κ. Βρούτσης- παρέλαβε αυτή η Κυβέρνηση την ανεργία στο
27%, ένα νούµερο -λυπάµαι που θα το πω- που καταθρυµµατίζει
όποια επιχειρηµατολογία των ανθρώπων της αγοράς, των ανθρώπων που πιστεύουν στις επενδύσεις, στην ελεύθερη οικονοµία. Ανεργία στο 27% είναι ανεπίτρεπτο! Όλα αυτά συνθέτουν
χώρα χρεοκοπηµένη. Αυτό παρέλαβε αυτή η Κυβέρνηση -και
συγχωρήστε µε που ανεβάζω τους τόνους. Προσπαθεί, λοιπόν,
κάτω από αυτές τις συνθήκες να βελτιώσει αυτά που δεν βελτιώνονται ή που βελτιώνονται σιγά - σιγά.
Θέλω να ξαναπώ για τον Υπουργό που κάνει την µεταρρύθµιση
στο ασφαλιστικό ότι δεν υπήρχε οικονοµολόγος στο πλανήτη
που να λέει το αντίθετο από αυτό που θα πω: Εάν δεν γινόταν η
µεταρρύθµιση στο ασφαλιστικό τα δύο επόµενα χρόνια δεν θα
υπήρχε σύνταξη πουθενά, για κανέναν.
Ακούω σήµερα για τους συνταξιούχους των 300 ευρώ, των 400
ευρώ και έχω εδώ ένα δηµοσίευµα και σάς το δείχνω, που δεν
είναι της «ΑΥΓΗΣ» ούτε της «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ».
Είναι της «DIE WELT».
Για όσους αγνοείτε τι θα πει «DIE WELT», είναι µια συντηρητική
εφηµερίδα, κάπως σαν την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Μιλάει για 800 δισεκατοµµύρια ευρώ καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία και κανείς δεν τα φορολογεί. «DIE WELT», εκείνη την εποχή.
Περιµένουµε από έναν σώφρονα άνθρωπο, τουλάχιστον να
κάνει την αυτοκριτική του. Λάθη κάνουµε όλοι, αλίµονο. Αντιπολίτευση να κάνει, αυτός είναι ο θεσµικός του ρόλος, αλλά αυτό
είναι διαφορετικό από την υπερβολή, την καταστροφολογία, τη
µικροψυχία και πάνω απ’ όλα την υστερική επιλογή που βλέπουµε αυτήν τη στιγµή.
Μόλις σήµερα, για όσους δεν έχουν καταλάβει, ο Πρωθυπουρ-
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γός της Ελλάδας µαζί µε τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας εγκαινίασε ένα έργο που εγώ το άκουγα χρόνια. Λέγαµε «Μπουργκάς–Αλεξανδρούπολη» και δεν γινόταν ποτέ. Για πρώτη φορά,
λοιπόν, τρία λιµάνια ενώνονται µε αντίστοιχα άλλα τρία λιµάνια.
Το ένα είναι µε τον Δούναβη. Όσοι δεν έχουν καταλάβει τι σηµαίνει αυτή η σηµερινή πράξη του Πρωθυπουργού µαζί µε τον
Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, δικαίωµά τους να µην το καταλαβαίνουν και να το υποβαθµίζουν.
Θα ήθελα, επίσης, να πω κάτι, που µε αφορά και προσωπικά.
Η κ. Αχτσιόγλου δεν ευθύνεται σε τίποτε. Εγώ φταίω -αν φταίωσε κάτι και σας διαβάζω ακριβώς τη διατύπωση που έκανε η κ.
Αχτσιόγλου, η οποία λέει το εξής. Η κ. Αχτσιόγλου ανέφερε ότι
θα ενισχυθεί το Σώµα Επιθεωρητών µε εκατόν πενήντα άτοµα
ακόµα, ενώ επί Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Βρούτσης µείωσε το προσωπικό κατά διακόσια άτοµα. Εγώ το ερµήνευσα λάθος στην επιτροπή και είπα ότι απέλυσε. Δεν απέλυσε και γι’ αυτό και ζήτησα
συγγνώµη και αναδιατυπώνω.
Δεν πληροφόρησε κανείς τον λαλίστατο κ. Βρούτση ότι η φοροδιαφυγή στη χώρα είναι δεκαέξι δισεκατοµµύρια τον χρόνο;
Βρήκε, λοιπόν, το οργανόγραµµα –πράγµατι δεν απέλυσε, του
δίνω εύσηµα που δεν απέλυσε- και κατήργησε διακόσιες εννιά
θέσεις; Αυτές βρήκε να καταργήσει; Το λέω αυτό γιατί είδα τον
κ. Βρούτση να είναι επιθετικός.
Πάµε στο νοµοσχέδιο. Έχω την αίσθηση ότι τα προβλήµατα
τα εργασιακά ή κάποια ασφαλιστικά δεν λύνονται όλα µε αυτό
το νοµοσχέδιο. Είναι, όµως, ένα δείγµα γραφής τι ακριβώς λέει
αυτό το νοµοσχέδιο. Έχω αριθµήσει, λοιπόν, µε νούµερα, γύρω
στα δεκαεννιά, τι ακριβώς κάνει.
Τα διαβάζω: Πρώτον, είχαν εδώ και καιρό ένα αίτηµα οι νέοι
µηχανικοί, οι νέοι δικηγόροι και οι νέοι γιατροί, που αναγκάζονται
να πληρώσουν ασφάλιστρα, ενώ δεν δουλεύουν. Είναι ένα αίτηµα δίκαιο. Τους το ικανοποιεί. Αποσυνδέει την ιδιότητα τη
στιγµή που δεν δουλεύεις και δεν έχεις ανοίξει βιβλία. Το ζητούσαν εδώ και αρκετά χρόνια. Ήταν δίκαιο αίτηµα. Αυτό είναι το
νούµερο ένα, που ικανοποιείται. Είναι επικοινωνιακό αυτό; Σας
πληροφορώ ότι οι δικηγόροι, οι γιατροί και οι µηχανικοί που τους
αφορά είναι χιλιάδες.
Δεύτερον, στη ρύθµιση υπάρχουν ευνοϊκοί όροι, ώστε οι αγρότες να εξαγοράζουν πλασµατικά χρόνια. Και αυτό είναι επικοινωνιακό; Ξέρετε πόσες χιλιάδες αγρότες υπάρχουν που µας
ακούνε; Επικοινωνιακό κι αυτό;
Τρίτον, στο νοµοσχέδιο οι φουκαράδες του ΚΕΠΑ -και το λέω
µε αγάπη για τους φουκαράδες του ΚΕΠΑ γιατί είναι άνθρωποι
που έχουν απίστευτα προβλήµατα- µέχρι πρότινος είχαν το
άγχος αν θα ανανεωθεί ή όχι η σύνταξη αναπηρίας. Δεν διακόπτεται πια. Μονίµως, τουλάχιστον όσο εκκρεµεί η γνωµάτευση
του ΚΕΠΑ, η σύνταξη αυτή θα δίνεται. Μας ακούνε αυτοί οι άνθρωποι.
Τέταρτον, ποιος τολµάει και το κάνει αυτό; Σχετικά µε τη γονική, όταν µια γυναίκα γεννάει και φεύγει για έξι µήνες, πρέπει
να είναι συντάξιµα αυτά τα χρόνια, ναι ή όχι; Με αυτό το νοµοσχέδιο είναι. Η αναρρωτική άδεια, όταν κάποιος αρρωσταίνει,
του τυχαίνει κάτι, πρέπει να είναι συντάξιµα χρόνια; Ναι.
Η εκπαιδευτική άδεια, όταν κάποιος εκπαιδεύεται για να πάρει
έναν τίτλο σπουδών, για να βοηθήσει την υπηρεσία του, είναι
συντάξιµα χρόνια; Ναι, µε αυτό το νοµοσχέδιο είναι. Ακόµα και
για άτοµα που είναι σε διαθεσιµότητα -εξηγούσε σήµερα σε µια
άλλη επιτροπή η κ. Γεροβασίλη ότι δεν έχει σχέση µε απολύσεις
τουλάχιστον η κρίση, γιατί θα κρίνονται πλέον, και έφερε µια τροπολογία- είναι συντάξιµα τα χρόνια. Είναι ύµνος στην εργατική
νοµοθεσία αυτό το τέταρτο που σας διάβασα.
Πέµπτον και µιλάω µόνο µε νούµερα και συγκεκριµένα: Δεν
παραγράφεται το δικαίωµα για σύνταξη, σε περίπτωση που κάποιος δεν ξέρει, δεν µπορεί, δεν το έχει ασκήσει για τρία χρόνια.
Για ρωτήστε κάποιους που έχαναν αυτό το δικαίωµα. Είναι φιλεργατικό, ναι ή όχι;
Έκτον, οι προηγούµενες κατηγορίες πλήρωναν εισφορές που
δεν όφειλαν να πληρώσουν. Επιστρέφονται αυτές οι εισφορές.
Αυτό τι είναι; Και βέβαια, λογικό είναι, αν κάπου αλλού χρωστάει
αυτός ο συγκεκριµένος εργαζόµενος, αφού γίνει συµψηφισµός,
να µένει το τελικό ποσό. Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές
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επιστρέφονται.
Έβδοµον, η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ οι ίδιες έκαναν το εξής αίτηµα. Κάποιος εργαζόµενος µπορεί, αν καταβάλει αυξηµένες εισφορές, να πει «εγώ δεν θέλω να µου κόψετε, θέλω και παίρνω
περισσότερη σύνταξη». Έγινε δεκτό αυτό το αίτηµα. Το ζητούσαν χρόνια στην ΓΣΕΒΕΕ και στην ΕΣΕΕ.
Όγδοον, ένα θέµα που πραγµατικά ταλαιπώρησε το Υπουργείο Εργασίας είναι ότι έως το διάστηµα 31-12-2014 υπήρχε µια
εκκρεµότητα µε τις επικουρικές. Δεν θέλω εγώ να το αναλύσω.
Πιστεύω ότι η Υπουργός θα το ξεµπλοκάρει αυτό το πράγµα για
τα χρόνια από το 2002 µέχρι το τέλος του 2013.
Ένατον, υπάρχει µια ειδική διάταξη για τους αυτοαπασχολούµενους και αυτούς που απασχολούνται ανεξάρτητα. Ποια είναι
η ειδική διάταξη; Μέχρι τώρα, αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν δικαίωµα να παίρνουν επίδοµα ανεργίας. Είναι φιλεργατικό ή όχι;
Είναι επικοινωνιακό αυτό; Ξέρετε πόσοι αυτοαπασχολούµενοι
δουλεύουν µε το µπλοκάκι; Είναι πάρα πολλοί. Έχουν δικαίωµα
για επίδοµα ανεργίας και ακόµα θα υπάρχουν προγράµµατα γι’
αυτούς, για ενίσχυση της απασχόλησής στους.
Δέκατον, αδήλωτη εργασία. Εδώ θέλω να σταµατήσω λίγο,
γιατί είναι πολύ σηµαντικό. Κάποιοι πονηροί εργοδότες, «στο
βουβό» -συγχωρείστε µου τη λαϊκή έκφραση- πέρναγαν τις υπερωρίες των εργαζοµένων. Τους έβαζαν και δούλευαν πέντε και
έξι ώρες παραπάνω. Η προσφορά-ζήτηση είναι κατά του εργαζόµενου. Τι να πει ο εργαζόµενος; Λέει, θα µε διώξει. Υποχρέωση
ηλεκτρονικής αναγγελίας της υπερωρίας. Ξίνισαν τα µούτρα
τους οι τραπεζίτες και οι µεγαλοβιοµήχανοι. Ξέρετε γιατί; Διότι
βρέθηκαν διακόσια άτοµα σε µεγάλη τράπεζα, να µην έχουν δηλωθεί οι υπερωρίες τους.
Ενδέκατον, ειδικό point system για κακούς εργοδότες. Κι εδώ,
για να µην γίνει καµµιά παρεξήγηση, το θέµα του κλεισίµατος
της επιχείρησης είναι το ακραίο, τελευταίο µέτρο.
Έχω την ανοχή σας για δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε ένα λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι ένα λεπτό. Κάποιοι
πήραν τέσσερα και πέντε.
Επιβάλλονται πολλά, πριν φτάσουµε στη διακοπή λειτουργίας
του εργοδότη. Κυρίως, όταν υπάρχει επιδότηση από το δηµόσιο,
αυτή σταµατάει. Υπάρχουν κι άλλες κλίµακες, για να φτάσουµε
στο κλείσιµο της επιχείρησης, που µπορεί να το κάνει το ΣΕΠΕ.
Παρεµπιπτόντως, να πω µια κουβέντα για το ΣΕΠΕ. Αυτό το
Σώµα διακινδυνεύει τη σωµατική του ακεραιότητα κάθε µέρα.
Πρέπει να ενισχυθεί, πρέπει να θωρακιστεί και πρέπει να έχει και
κίνητρα. Είναι αυτό που χτυπάει τη φοροδιαφυγή. Μπήκε στα ταµεία ένα δισεκατοµµύριο τον τελευταίο µήνα, πέρα από το ένα
δισεκατοµµύριο, που µπήκε στις τράπεζες, γιατί αρχίζει σιγάσιγά ο Έλληνας πολίτης να αποκτά εµπιστοσύνη.
Δωδέκατον, µια άλλη υποχρέωση των εργοδοτών, όχι µόνο
ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης, -ο εργαζόµενος ενώ εργαζόταν το µάθαινε- αλλά να υπάρχει και η συνυπογραφή του.
Δέκατο τρίτον και εδώ σταµατάω πολύ: Aπλήρωτη εργασία.
Δεν άκουσε ο κ. Βρούτσης ποτέ ότι κάνουν οι εργαζόµενοι να
πληρωθούν όχι δύο, όχι τρεις, όχι τέσσερις µήνες, αλλά δώδεκα,
δεκατέσσερις και δεκαπέντε και µε τον φόβο να µην χάσουν τη
δουλειά τους, µούγκα;
Το νοµοσχέδιο τι κάνει γι’ αυτό; Επιτρέψτε µου εδώ να είµαι
πιο λεπτοµερειακός. Έκδοση διαταγής πληρωµής. Δεν υπήρχε
ποτέ αυτό το πράγµα. Εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του
εργοδότη. Το έχετε ξανακούσει; Έχει αυτήν τη δυνατότητα ο εργαζόµενος, σε περίπτωση µη καταβολής των δεδουλευµένων
αποδοχών. Επίδοµα ανεργίας δεν έπαιρνε. Τώρα παίρνει. Η µη
καταβολή των δεδουλευµένων ισοδυναµεί µε απόλυση. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι µπορεί να διεκδικήσει αποζηµίωση. Πού τα είχε δει
ο εργαζόµενος αυτά; Γιατί έρχονται πολύ λάβροι εδώ. Και είναι
µονοµερής βλαπτική µεταβολή από τον εργοδότη.
Να σας πω και κάτι: Ο Άρειος Πάγος «ήξεις, αφήξεις». Η ίδια
αυτή η Κυβέρνηση τον Ιούλιο πέρασε τροπολογία που το «ήξεις,
αφήξεις» το κατήργησε. Δεδουλευµένα ισοδυναµούν µε µονοµερή βλαπτική µεταβολή, συνεπώς ο εργαζόµενος µπορεί να
διεκδικήσει αποζηµίωση µετά την απόλυσή του.
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Και κάτι άλλο ακόµα, εκτός το επίδοµα: Σύντοµες δικάσιµοι.
Είναι εξήντα µέρες σε πρώτο βαθµό, τριάντα µέρες η αναβολή
και η απόφαση σε τριάντα µέρες από τη συζήτηση. Ποιος εργαζόµενος θα πήγαινε, που κράταγε τέσσερα και πέντε και έξι και
επτά χρόνια αυτή η διαδικασία, να καταγγείλει ή να µηνύσει;
Αυτά είναι επικοινωνιακά; Ερωτώ για να ξέρω.
Ακόµα, θα ήθελα, ειλικρινά σας το λέω, να πω τα εξής για το
δικαστικό ένσηµο...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε,
όµως, τη σκέψη σας, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό θέλω, κύριε
Πρόεδρε, για πρώτη φορά σήµερα. Είµαι συνήθως συνεπής στον
χρόνο µου. Ένα λεπτό θέλω και τελειώνω.
Το δικαστικό ένσηµο δεν θα επιβαρύνει πια, θα είναι µειωµένο
ή τελείως εξαφανισµένο.
Επίσης, θα ήθελα να πω το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Επεκτείνονται τα εργατικά δικαιώµατα στη µητρότητα,
στη παρένθετη γυναίκα, στην παρένθετη µητρότητα και στην υιοθεσία. Τα είχατε ξανακούσει αυτά τα πράγµατα; Και ακόµα, µόνο
µε βαριά νοητική υστέρηση ένα ζευγάρι ή κάποιος γονέας µπορούσε να πάρει άδεια από τη δουλειά του. Τώρα παίρνει και µε
σύνδροµα down, παίρνει και µε αυτισµό. Έπρεπε να έχουν γίνει
εδώ και χρόνια αυτά; Ποιος βοηθάει τον εργαζόµενο; Ποιος είναι
κοντά του;
Τελειώνω. Ο Σύλλογος των Κοινωνικών Λειτουργών -ρωτήστε
τον- η µετατροπή σε πρόσωπο δηµοσίου δικαίου τι δικαιώµατα
έχει; Ρωτήστε αυτούς τους ανθρώπους που σας ακούνε, γιατί
κάποιοι προσπάθησαν να το υποτιµήσουν.
Και τέλος, κάνει και κάτι καλό για τους εργοδότες. Σε αυτούς
που δηλώνουν τους απασχολούµενους µε δελτίο παροχής υπηρεσιών και µετατρέπουν τη σύµβαση σε µισθωτή εξαρτηµένη εργασία, τους επιδοτεί τα ασφάλιστρά τους.
Θέλω να πω το εξής και τελείωσα, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας, ότι οι φορείς, όταν ήρθαν εδώ -µε εξαίρεση τρεις-τέσσερις, όχι παραπάνω- ήταν πολύ συναινετικοί µε
αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι οξύµωρο σχήµα να ακούω οξυµένες
κραυγές για ένα νοµοσχέδιο, που έχει συγκατάθεση. Εγώ µε τα
αυτιά µου, άκουσα τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της
Αθήνας -που δεν τον έχουµε διορίσει εµείς, είναι εκλεγµένος- να
λέει πόσο θετικά το βλέπει, πόσο θετικά το βλέπει η ΓΣΕΒΕΕ,
που δεν την ελέγχουµε εµείς, αλλά και όλοι σχεδόν οι φορείς.
Τελειώνω λέγοντας το εξής: Κάτι αλλάζει σε αυτή τη χώρα.
Νοµίζω ότι είναι στο χέρι µας αυτό το θετικό κλίµα να το σεβαστούµε όλοι στο µέτρο των δυνατοτήτων µας, γιατί µπορεί να είµαστε αντίπαλοι, αλλά αντίπαλοι µε τη χώρα δεν είµαστε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Παπαχριστόπουλο, ειδικό αγορητή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Θα παρακαλέσω να είµαστε µέσα στον χρόνο και αν είναι και
λιγότερο, ακόµα καλύτερα.
Τον λόγο έχει ο κ. Αριστείδης Φωκάς, ειδικός αγορητής της
Ένωσης Κεντρώων.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα νοµοσχέδιο µε έντονο προεκλογικό αέρα
µάς παρουσιάζει αυτήν τη φορά η Κυβέρνηση. Μόνο έτσι µπορώ
να χαρακτηρίσω τα όσα περιλαµβάνονται στα άρθρα του και τα
οποία είµαι σίγουρος πως ο Πρωθυπουργός θα κραδαίνει ως νικητήριο λάβαρο, ανεβαίνοντας σε λίγες µέρες στη Θεσσαλονίκη
για τη Διεθνή Έκθεση. Θα ανέβει στο Βήµα, προφανώς ξεχνώντας τα όσα υποσχέθηκε πέρυσι στο ίδιο σηµείο και φυσικά, δεν
υλοποίησε ποτέ.
Θα µπορέσετε, όµως, να µας εξηγήσετε γιατί οι εξαγγελίες
εκείνες έµειναν στα χαρτιά, γιατί τις ξεχάσατε όλοι στην Κυβέρνηση µόλις φύγατε από τη Θεσσαλονίκη; Γιατί µια µερίδα επαγγελµατιών έχουν αποκλειστεί από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
αφού το πάγωµα των εισφορών που υποσχέθηκε πέρυσι δεν
έγινε ποτέ;
Μιλάµε για περίπου τριακόσιες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες. Ο Πρωθυπουργός είχε αναφέρει πέρυσι ότι το πάγωµα
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των οφειλών θα δώσει ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες µικρούς
και µεσαίους ελεύθερους επαγγελµατίες, που στενάζουν κάτω
από το βάρος των χρεών. Τι άλλαξε στη συνέχεια; Αποφασίσατε
να τους αφήσετε να ασφυκτιούν;
Αφού, λοιπόν, δεν προνοήσατε εσείς γι’ αυτούς, αφήστε µας
να βοηθήσουµε εµείς µε την πρότασή µας. Επιτρέψτε και σε
εµάς, αλλά και σε εσάς, να δώσουµε λύση σε ένα ζήτηµα που ταλαιπωρεί εκατοντάδες χιλιάδες συµπολίτες µας.
Υποσχεθήκατε, λοιπόν, πέρυσι πως θα παγώσουν οι ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελµατιών σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, οι
οποίες θα είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες στο τέλος του 2016. Με
αυτόν τον τρόπο, επαγγελµατίες που θα κατέβαλαν τις ασφαλιστικές τους εισφορές από την αρχή του 2017, θα µπορούσαν να
αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και να µπορούν να ξανασυµµετέχουν στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Δική µας πρόταση είναι, οι οφειλές αυτές να µεταφερθούν στο
τέλος, στη φάση δηλαδή της συνταξιοδότησης. Τότε, ο ασφαλισµένος, εάν έχει την οικονοµική δυνατότητα, θα πληρώνει ό,τι
µπορεί και όποτε µπορεί και αυτά θα υπολογιστούν στο τέλος,
όταν έρθει η ώρα της σύνταξης, για το αν θα την πάρει ολόκληρη
ή δεν θα υπολογιστούν τα χρόνια που οφείλει. Πρόκειται για ένα
πολύ σηµαντικό θέµα και σας καλώ να δείξετε ευαισθησία. Σας
καλώ να δείξετε ότι δεν ήταν ένα απλό πολιτικό τερτίπι, µόνο και
µόνο για να έχετε κάτι να πείτε από τη Θεσσαλονίκη.
Θα εστιάσω τώρα στα άρθρα του νοµοσχεδίου. Νοµίζω πως
για µια άλλη φορά χρησιµοποιείτε τακτικές αποπροσανατολισµού. Δίνετε κάποια ψίχουλα, ασχολείστε επιφανειακά µε κάποια
θέµατα, αλλά δυστυχώς ξεχνάτε τα σοβαρά. Καλά είναι τα επιδόµατα, συµφωνούµε σε αυτό, αλλά οι άνεργοι θέλουν θέσεις
εργασίας, οι επιχειρήσεις θέλουν κίνητρα και η αγορά θα πρέπει
να κινηθεί. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας εδώ µέσα, που να
µην συµφωνεί µε αυτό. Κάτι προσπαθείτε να κάνετε σε κάποια
σηµεία, για να προστατεύσετε τους εργαζόµενους, αλλά διακρίνω µία προχειρότητα, ίσως και άγνοια της πραγµατικότητας,
στην οποία ζούµε.
Μη δυσχεραίνετε τη λειτουργία των επιχειρήσεων που παλεύουν κυριολεκτικά να µείνουν ανοιχτές και µην υπόσχεστε
στους απλήρωτους εργαζόµενους και τους άνεργους ρυθµίσεις,
που δεν θα µπορέσετε να υλοποιήσετε.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 38 µιλάτε για αναγγελία υπερωριών
στο ξεκίνηµα της κάθε εργάσιµης ηµέρας. Ναι, συµφωνούµε στο
να γίνεται σωστή καταγραφή, αλλά αυτό που ζητάµε και ζητάτε
πλέον είναι ανέφικτο. Ξέρετε τι θα συµβεί εάν ισχύσει αυτό το
άρθρο; Θα συσσωρεύονται οι παραβάσεις, χωρίς να λύνεται το
πρόβληµα.
Στα άρθρα 49 και 51 αναφέρεστε στο θέµα της βλαπτικής µεταβολής στην εργασία, στη µη καταβολή δεδουλευµένων και την
προστασία των εργαζοµένων. Εννοείται πως τασσόµαστε υπέρ
της προστασίας των εργαζοµένων. Θέλουµε, όµως, να επισηµάνουµε το εξής: Να µην ταυτιστούν, ο κακός εργοδότης µε αυτόν
που -πρόσκαιρα ίσως- αντιµετωπίζει κάποια προβλήµατα ρευστότητας, τα οποία στη συνέχεια µπορεί και να τα λύσει.
Υπάρχουν πολλοί επιχειρηµατίες, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια
του έτους, δυσκολεύονται για ένα µικρό χρονικό διάστηµα δύο
και τριών εβδοµάδων και δεν µπορούν να καταβάλουν το βδοµαδιάτικο στην ώρα τους. Αυτοί δεν είναι συστηµατικά απατεώνες.
Αντιµετωπίζουν πρόσκαιρο πρόβληµα.
Μη βοηθήσετε να κλείσουν και άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες
παλεύουν πραγµατικά να επιζήσουν στη δύσκολη αυτή περίοδο.
Όσον αφορά στη διαδικασία της ταχείας εκδίκασης εργατικών
διαφορών, είναι κάτι µε το οποίο συµφωνούµε. Δυστυχώς όµως,
όλοι ξέρουµε και πρώτοι οι πολίτες, που για χρόνια πηγαινοέρχονται στις αίθουσες των δικαστηρίων, ότι οι χρόνοι που εξαγγέλλετε δεν θα επιτευχθούν ποτέ. Ή µήπως βρήκατε κάποιον
µαγικό τρόπο, που θα αδειάσει τα πινάκια στις αίθουσες των δικαστηρίων, για να συζητούνται γρηγορότερα οι εργατικές υποθέσεις;
Ξέρετε τι λένε οι απλοί άνθρωποι για κάποια από τα άρθρα του
νοµοσχεδίου αυτού; Ότι δεν µπορούν να εφαρµοστούν. Αυτοί οι
άνθρωποι, τους οποίους έχετε κάνει να γονατίσουν από τα φο-
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ρολογικά βάρη, αντιλαµβάνονται ότι πολλά από αυτά που λέτε,
το πιθανότερο είναι πως θα µείνουν στα χαρτιά και µόνο. Εργαζόµενοι σε οµηρεία, ακόµα και αν λάβουν το επίδοµα που υπόσχεστε στο άρθρο 53, ξέρουν ήδη πως δεν θα µπορέσουν να το
επιστρέψουν στην περίπτωση που δεν θα δικαιωθούν στα δικαστήρια.
Βλέπουµε ακόµα πως, µεταξύ άλλων, η Κυβέρνηση προσπαθεί
να θεσπίσει µε το άρθρο 16 κανόνες επιστροφής εισφορών για
τους ασφαλισµένους του ΕΦΚΑ. Είναι κάτι που πραγµατικά, θα
θέλαµε να το δούµε και στην πράξη, όχι µόνο εµείς, αλλά φαντάζοµαι και όσοι πιστεύουν πως θα επωφεληθούν από αυτό εδώ
το µέτρο.
Με το νοµοσχέδιό σας χτυπάτε, όµως, για µια ακόµα φορά
τους συνταξιούχους. Στο άρθρο σας για τις επικουρικές συντάξεις κρύβετε µειώσεις της τάξης του 25%, οι οποίες έρχονται να
προστεθούν στις ήδη πενιχρές αποδοχές των ανθρώπων αυτών,
τη στιγµή µάλιστα που οι κύριες συντάξεις έχουν υποστεί µειώσεις πάνω από 45% όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης.
Εγώ αισθάνθηκα ντροπή όταν άκουσα τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ και Επικουρικών Ταµείων
Μισθωτών να λέει πως δεν τους έχουµε πλέον ανάγκη -έτσι µας
χαρακτήρισαν- διότι έκαναν τη ζωή τους, πρόσφεραν στα ασφαλιστικό σύστηµα, πρόσφεραν στο ΑΕΠ και τώρα τους πετάµε στα
σκουπίδια. Είναι ντροπή για εµάς.
Μπορεί εσείς και το αρµόδιο Υπουργείο να εξακολουθείτε να
ονοµάζετε «συντάξεις» τα ελάχιστα χρήµατα που παίρνουν οι Έλληνες συνταξιούχοι, οι ίδιοι, όµως, τα αποκαλούν «προνοιακά επιδόµατα», µε τα οποία αδυνατούν να ζήσουν.
Ίσως να έχετε ενηµερωθεί για τις τεράστιες καθυστερήσεις
στις εκδόσεις συντάξεων. Τρία χρόνια απαιτούνται για τις κύριες
συντάξεις και περίπου τέσσερα µε πέντε χρόνια για τις επικουρικές. Δυστυχώς, υπάρχουν και χειρότερα.
Με τις µειώσεις που έχουν σηµειωθεί στις συντάξεις, λόγω της
προσωπικής διαφοράς, οι συνταξιούχοι θα βρεθούν να χρωστάνε
στο τέλος και θα κληθούν να επιστρέψουν πίσω χρήµατα. Το αντιλαµβάνεστε αυτό;
Οι προσωρινές συντάξεις που εκδόθηκαν για χιλιάδες συνταξιούχους, δυστυχώς, θα είναι µεγαλύτερες από τις κύριες συντάξεις, που τελικά θα δικαιούνται, οπότε θα πρέπει να
επιστρέψουν πίσω χρήµατα. Αυτά συµβαίνουν σε αυτήν τη χώρα
µε αυτήν την αριστερή Κυβέρνηση, που αντί να επιλύσει αδικίες
ωθεί στην εξαθλίωση τους πολίτες της.
Ίσως σας διαφεύγει, αλλά µε αυτές τις πενιχρές συντάξεις
ζουν στις ηµέρες µας ολόκληρες οικογένειες, που χτυπήθηκαν
από την ανεργία. Με το υστέρηµά τους αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν σήµερα την κοινωνία και δίνουν αξιοπρέπεια στα παιδιά
τους και στα εγγόνια τους. Όταν πλήττονται οι συνταξιούχοι,
πλήττεται ολόκληρη η κοινωνία. Όχι, δεν είµαστε αρνητικοί,
απλώς προσπαθούµε να υποδείξουµε τις αδυναµίες του προεκλογικού σας σχεδίου.
Βεβαίως, συµφωνούµε µε τα άρθρα για τα ΑΜΕΑ. Σε οτιδήποτε διευκολύνει τις ευπαθείς οµάδες θα µας βρείτε σύµφωνους.
Όπως επίσης συµφωνούµε και µε το άρθρο 60 για την προστασία των υπερηλίκων και των χρονίως πασχόντων, αλλά και
στις ρυθµίσεις για τα εργατικά ατυχήµατα δεν είµαστε αρνητικοί.
Απλώς νοµίζουµε πως προσπαθείτε να καλύψετε τα σοβαρά ζητήµατα µε ανέξοδες, κατά κύριο λόγο, ρυθµίσεις.
Συµφωνούµε, επίσης, µε το άρθρο 47 για την ειδική γονική
άδεια σε περιπτώσεις σοβαρών νοσηµάτων, µε τα άρθρα 46 και
48 για την προστασία της παρένθετης µητρότητας, αλλά και µε
το άρθρο 32 για την απαλλαγή από τη φαρµακευτική δαπάνη
στους σεισµόπληκτους.
Στηρίξτε τους εργαζόµενους, στηρίξτε τους συνταξιούχους
που παλεύουν να βοηθήσουν τα άνεργα παιδιά τους. Στηρίξτε
αυτήν την κοινωνία, που αυτήν τη στιγµή κυριολεκτικά χαροπαλεύει. Δεν είµαι, όµως, σίγουρος ότι µπορείτε να το κάνετε αυτό
µε το νοµοσχέδιο που καταθέσατε. Κάντε µία χάρη σε αυτήν τη
χώρα: Αφήστε στην άκρη τα προεκλογικά σας τερτίπια, ξεχάστε
ότι πλησιάζουν εκλογές και ότι πρέπει να παρουσιάσετε ένα
ωραίο παραµύθι στη ΔΕΘ. Μην µοιράζετε ψίχουλα πάνω στα
αποκαΐδια αυτής της τελειωµένης χώρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Ένωση Κεντρώων θα ψηφίσει «παρών» επί της αρχής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την Ένωση Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αριστείδη Φωκά, Βουλευτή και ειδικό αγορητή της Ένωσης
Κεντρώων. Ευχαριστούµε και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Ποτάµι κ. Γεώργιος
Μαυρωτάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν νοµοσχέδιο µε τις ασφαλιστικές και εργασιακές διατάξεις έρχεται µε εσπευσµένες διαδικασίες, φαίνεται, για να µην
χάσουµε τη φόρµα µας από το κλείσιµο της προηγούµενης συνόδου, όπου τις δύο τελευταίες εβδοµάδες επεξεργαστήκαµε
και ψηφίσαµε ή καταψηφίσαµε πέντε νοµοσχέδια. Το νοµοσχέδιο
αυτό µάλιστα, έρχεται να προσπεράσει στη σειρά άλλα νοµοσχέδια που είχαν κατατεθεί, χωρίς να έχει ανεβεί καν σε διαβούλευση. Ακόµη και οι φορείς συµφωνήθηκαν τηλεφωνικά.
«Μα, δεν συµφωνείτε µε πολλές διατάξεις;», λέει η Κυβέρνηση,
«γιατί κολλάτε στη διαδικασία;». Μα, γιατί τελικά, η διαδικασία
είναι ουσία. Έτσι γρήγορα και πρόχειρα φτιάχτηκε και ψηφίστηκε
και ο νόµος Κατρούγκαλου και τώρα ερχόµαστε πάλι να τον διορθώσουµε. Τότε, υπήρχε η δικαιολογία να κλείσουµε την πρώτη
αξιολόγηση, τώρα η δικαιολογία είναι να ανοίξουµε την 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή να έχει να παρουσιάσει ο
Πρωθυπουργός το Σάββατο ένα εργασιακό success story. Και
όπως είπαµε και στις επιτροπές, στα εργασιακά έχει γίνει το λεγόµενο cherry picking, δηλαδή έχετε διαλέξει τα καλά κεράσια
και έχετε αφήσει τα ζαρωµένα για αργότερα, να έχει το καλάθι
της ΔΕΘ τα καλά κεράσια και όχι τα ζόρικα. Αφήνετε για µετά τα
θέµατα που σχετίζονται µε την αξιολόγηση, τα προαπαιτούµενα,
όπως ο συνδικαλιστικός νόµος.
Αλήθεια, µιας και έρχεται αύριο ο Γάλλος Πρόεδρος κ. Μακρόν, θα έχει ενδιαφέρον να µας σχολιάσετε και λίγο τις εργασιακές µεταρρυθµίσεις που προωθεί. Είναι νεοφιλελεύθερες,
όπως σας αρέσει να βαφτίζετε ό,τι δεν σας βολεύει κι ό,τι αντιστρατεύεστε; Κι αν είναι νεοφιλελεύθερες και αποκρουστικές,
προς τι ο ενθουσιασµός και οι προσδοκίες από την άφιξη του
Γάλλου Προέδρου;
Ας πάµε, όµως, στα του νοµοσχεδίου. Στο Μέρος Α’, στα
άρθρα 1 έως 32, έχουµε µια συρραφή αποσπασµατικών διατάξεων, που αφορούν τις ασφαλιστικές διατάξεις και έρχονται να
διορθώσουν τα λάθη, τις αδικίες και τις παραλείψεις από τον
νόµο Κατρούγκαλου. Υπάρχει, για άλλη µια φορά, µια σωρεία
τροποποιήσεων του νόµου, συνεχίζεται δηλαδή το διαρκές ράβεξήλωνε.
Εκφράσαµε στις επιτροπές κάποιες απορίες που είχαµε για
ορισµένες διατάξεις. Κάποιες απαντήθηκαν από τον κ. Πετρόπουλο, όπως ότι οι πρόωρες συντάξεις αφορούν πλέον µόνο σε
άτοµα µε αναπηρία και θύµατα εργατικών ατυχηµάτων. Μάλιστα,
ο κ. Πετρόπουλος µας είπε, µε αφορµή το άρθρο 11, που του είπαµε τους προβληµατισµούς µας, ότι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δίνουν λίγες εισφορές και γι’ αυτό θέλουν να δώσουν και
κάτι παραπάνω. Έτσι δεν είπατε;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Η ΓΣΕΒΕΕ
το λέει. Ορίστε ο πίνακας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ναι, ότι δίνουν λίγες εισφορές λένε
στη ΓΣΕΒΕΕ. Εντάξει.
Κάποιες απορίες, όµως, δεν λύθηκαν, όπως το γιατί οι ευνοϊκές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4, να µην υπάρχει
δηλαδή το όριο της τριετίας για αναδροµική ισχύ, να εφαρµόζονται, όπως λέει η παράγραφος 2, µόνο για δηµοσίους υπαλλήλους, µετακλητούς και αιρετούς, και όχι για εργαζοµένους γενικά
στον ιδιωτικό τοµέα.
Στο άρθρο 14 ρωτήσαµε τι χρειάζεται η διατήρηση των κενών
οργανικών θέσεων στο ΝΑΤ και στον ΟΓΑ, κενών οργανικών θέσεων για οργανισµούς που ουσιαστικά απενεργοποιούνται, πέρα
από το να χρησιµοποιηθούν σαν υποδοχείς ψηφοθηρικών διορισµών στο µέλλον.
Στο άρθρο 12 δεν µας βρίσκει σύµφωνους το γεγονός ότι ο
Υπουργός θα καθορίζει τα του ΕΦΚΑ, τη στιγµή µάλιστα που στις
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20 Ιουνίου 2017, δηλαδή πριν από δυόµισι µήνες περίπου, ο κ.
Μπακαλέξης, ο Διοικητής, είχε πει στην ενηµέρωση που µας
έκανε, ότι το οργανόγραµµα θα είναι σύντοµα έτοιµο. Πού έχει
κολλήσει το θέµα και θέλουµε πάλι υπουργικές αποφάσεις επί
υπουργικών αποφάσεων για τη λειτουργία του οργανισµού, είναι
ένα ερώτηµα.
Για να πούµε, όµως, και κάτι καλό, το άρθρο 22 έρχεται να
αποκαταστήσει µία αδικία, να µη συνδέεται η ασφάλιση µε την
ιδιότητα του µηχανικού και του δικηγόρου, αλλά µόνο µε την
έναρξη του επαγγέλµατος στην εφορία.
Στο Μέρος Β’, από τα άρθρα 33 έως 51, έχουµε τα εργασιακά.
Έρχονται επιτέλους µέτρα για την αδήλωτη και την απλήρωτη
εργασία, αποσπασµατικά µεν, αλλά απαραίτητα. Το νοµοσχέδιο
περιλαµβάνει σειρά ρυθµίσεων για τις εργασιακές σχέσεις, την
αυστηροποίηση του πλαισίου, για να καταπολεµηθεί η αδήλωτη
και απλήρωτη εργασία. Και ειδικά για το τελευταίο, για την απλήρωτη εργασία, να πούµε ότι το Ποτάµι είχε κάνει µία καµπάνια
πέρυσι το καλοκαίρι, µε τίτλο: «Δουλεύεις. Πληρώνεσαι;», που
αφορούσε ακριβώς αυτό το συγκεκριµένο θέµα, που έχει πάρει
µεγάλες διαστάσεις.
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι χρειάζονται κανόνες και να προστατεύονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Δεν πρέπει, όµως, οι
διαδικασίες να δηµιουργήσουν τόσες δυσλειτουργίες, κυρίως
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που θα τις οδηγούν σε στραγγαλισµό. Πρέπει δηλαδή να βρεθεί η χρυσή τοµή µεταξύ των δύο
και εκεί θα µπορούσαµε να αντλήσουµε παραδείγµατα και από
άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή από τον ILO.
Για το άρθρο 38, που αφορά την εκ των προτέρων δήλωση των
υπερωριών στην «ΕΡΓΑΝΗ», έγινε πολλή συζήτηση στις επιτροπές. Πρέπει κι εδώ να βρεθεί µία χρυσή τοµή. Το βέλτιστο θα
ήταν να γίνεται µε έναν εύκολο τρόπο, όπως παραδείγµατος
χάριν µε µια εφαρµογή σε κινητό ή µε ένα sms. Ακούσαµε και
την κ. Αχτσιόγλου να αναφέρεται σε αυτό. Υπάρχει η ΗΔΙΚΑ, που
έχει δώσει εξετάσεις και έχει πετύχει σε έργα µηχανογράφησης,
που θα µπορούσε να συµβάλει. Και αυτό θα ήταν πολύ ευνοϊκό,
ειδικά για τις µικρές επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν µικρές επιχειρήσεις, που δεν έχουν οργανωµένα λογιστήρια, που δεν λειτουργούν και το απόγευµα, όταν µπορεί να ληφθεί µία απόφαση για
υπερωρία. Μία απλή, λοιπόν, και εύκολη διαδικασία θα εξασφαλίζει και τους εργοδότες και τους εργαζοµένους, προστατεύοντας τους πρώτους από τον γραφειοκρατικό φόρτο και τους
δεύτερους από αυθαιρεσίες κακών εργοδοτών. Αυτή είναι άλλωστε και η δουλειά ενός αποτελεσµατικού κράτους, όχι µόνο η νοµοθέτηση, αλλά και η εφαρµοσιµότητα.
Στη συνέχεια, είµαστε σύµφωνοι για τα θέµατα απασχόλησης
ατόµων λόγω ψυχικών παθήσεων και την εξαίρεσή τους από την
περικοπή της σύνταξης, εφόσον απασχολούνται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Στη σωστή κατεύθυνση είναι και
οι προβλέψεις για τις παρένθετες µητέρες, αλλά και η παροχή
ειδικής γονικής άδειας και σε γονείς ή αναδόχους παιδιών, που
πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδροµο Down.
Το Μέρος Δ’ και Μέρος Ε’ είναι θετικά. Το Μέρος Δ’ δηµιουργεί ένα πλαίσιο κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της Σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία,
προκειµένου να αντιµετωπίζονται οι συµπολίτες µας µε αναπηρία
ισότιµα σε ό,τι έχει να κάνει στις σχέσεις τους µε το κράτος, αλλά
και όλους τους άλλους φορείς της δηµόσιας ζωής.
Θα ήθελα εδώ να σηµειώσω κάτι που άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον στην επιτροπή, στην ακρόαση των φορέων, από την κ. Κολοτούρου, από την εκπρόσωπο της «Ακουστήριξης», που είναι
µια κίνηση για την προσβασιµότητα των κωφών και βαρηκόων µε
προφορικό λόγο. Ζητάει να εφαρµοστεί και στη χώρα µας το σύστηµα ζωντανού υποτιτλισµού, το σύστηµα speech-to-text, στις
εργασίες διαφόρων φορέων, κάτι που ήδη εφαρµόζεται στο εξωτερικό, όπως για παράδειγµα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και
µε δεδοµένο ότι κάτι τέτοιο εντάσσεται πλήρως στον σκοπό του
Δ’ Μέρους του νοµοσχεδίου και επίσης µε δεδοµένο ότι έχουµε
κορυφαίο επιστηµονικό δυναµικό για καινοτόµες λύσεις στον
τοµέα της τεχνολογίας, φωνής, στην ψηφιοποίηση και επεξεργασία του προφορικού λόγου -πρόσφατα η «INNOETICS», µία
spin off επιχείρηση από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου του
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Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ», εξαγοράστηκε από την «SAMSUNG», που δείχνει ότι υπάρχει το επιστηµονικό δυναµικό για τέτοιες εφαρµογές- µπορείτε να το δροµολογήσετε και να βρείτε
και άλλες τέτοιες συνέργειες επιστήµης και προσφοράς στο αναπηρικό κίνηµα -η ΕΛΕΠΑΠ είναι ένα τέτοιο παράδειγµα- προκειµένου να υλοποιηθούν µε βέλτιστο τρόπο οι προβλέψεις που
υπάρχουν στο Μέρος Δ’ του νοµοσχεδίου.
Το Μέρος Ε’ είναι η δηµιουργία νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου για τους κοινωνικούς λειτουργούς. Επίσης, θετικό.
Στο υπόλοιπο της οµιλίας µου θα πάω σε δύο ζητήµατα που
έθιξα και στις επιτροπές, αλλά δεν είδα να λαµβάνονται υπ’ όψιν
ή δεν πήρα απάντηση.
Το πρώτο είναι κάτι που θα το λέω σε κάθε νοµοσχέδιο. Αφορά
τις υπουργικές αποφάσεις, που προβλέπονται στα νοµοσχέδια
και γίνονται νόµοι του κράτους. Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
µέτρησα δεκαπέντε φορές τη φράση «µε απόφαση του Υπουργού ρυθµίζονται, καθορίζονται κ.λπ.». Πότε; Όποτε.
Εκτός από το άρθρο 75, που έχει να κάνει µε τα άτοµα µε αναπηρία και υπάρχει η χρονική προθεσµία των τεσσάρων µηνών για
τις υπουργικές αποφάσεις, σε όλα τα άλλα τίποτε. Πιστεύω ότι
αυτό τον τρόπο νοµοθέτησης, της αόριστης έκδοσης κανονιστικών πράξεων, οι εκάστοτε Υπουργοί πετούν την µπάλα στην κερκίδα. Καθησυχάζουν όσους πιθανώς διαφωνούν µε τη
συγκεκριµένη διάταξη, καθ’ ότι δεν θα εφαρµοσθεί άµεσα, και
εφησυχάζουν τις διοικητικές υπηρεσίες που δεν έχουν λόγο να
επισπεύσουν αλλαγές που πιθανόν θα ξεβολέψουν καταστάσεις.
Όµως, οι ίδιοι οι Υπουργοί έχουν το ακλόνητο άλλοθι ότι αυτοί
τη δουλειά τους την έκαναν, νοµοθέτησαν. Όµως, και η εφαρµογή και η υλοποίηση είναι δική τους ευθύνη. Η εφαρµοσιµότητα
των όσων ψηφίζουµε ή ψηφίζετε τίθεται έτσι στην διακριτική ευχέρεια των εκάστοτε επισπευδόντων, που µπορεί να µην είναι και
τόσο πρόθυµοι ή µπορεί να µην υπάρχουν καν. Δεν δεσµεύονται
οι υπηρεσίες, δεν δεσµεύεται ο Υπουργός, δεν δεσµεύεται κανένας. «Θα» ετοιµαστεί η υπουργική απόφαση, «θα» ετοιµαστεί
και η εγκύκλιος και εν τω µεταξύ οι πολίτες ταλαιπωρούνται στα
γρανάζια µιας µεταβατικής κατάστασης, όπως έχει γίνει πολλάκις -µε «γιώτα», όχι µε «ήτα»- αναφέροµαι στο επίρρηµα, όχι στον
Υπουργό.
Και σε αυτό το νοµοσχέδιο το βλέπουµε, επίσης, να γίνεται
αυτό. Οι διατάξεις από τον νόµο Κατρούγκαλου δεν εφαρµόστηκαν και ταλαιπωρούν τον κόσµο. Γιατί; Γιατί δεν έχουν βγει για
δεκαοκτώ µήνες οι υπουργικές αποφάσεις.
Τώρα πάµε στο άρθρο 8, για τα εργατικά ατυχήµατα, και ερχόµαστε κάπως να το µπαλώσουµε. Είναι, λοιπόν, κάτι που θα το
λέµε σε κάθε νοµοσχέδιο: Πρέπει να µπαίνει ένα χρονοδιάγραµµα σε κάθε υπουργική απόφαση, που προβλέπεται µέσα
στο νοµοσχέδιο. Να λέµε «εντός τριών µηνών θα βγει η υπουργική απόφαση, εντός έξι µηνών, εντός δώδεκα µηνών», έτσι ώστε
η διοίκηση να δεσµεύεται, να ελέγχεται και να αξιολογείται. Αλλιώς θα µιλάµε για νοµοσχέδια ευχολόγια. Θα ήθελα να ακούσω
κάποια σχόλια επ’ αυτού αργότερα από τους Υπουργούς.
Το δεύτερο σηµείο αφορά πιο συγκεκριµένα την κυρία
Υπουργό. Δεν έχει να κάνει τόσο µε το παρόν νοµοσχέδιο. Το
είπα και στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων. Δεν ένιωσε την ανάγκη να µου απαντήσει. Από τον
Νοέµβριο, που αναλάβατε, έχω κάνει δέκα ερωτήσεις και τρεις
αναφορές και δεν έχω λάβει απάντηση. Το ΠΟΤΑΜΙ συνολικά,
έχει κάνει σαράντα τέσσερις ερωτήσεις και αναφορές στο συγκεκριµένο Υπουργείο. Έχουν απαντηθεί εννέα, µάλιστα από τις
αναπληρώτριες Υπουργούς, κ. Φωτίου και κ. Αντωνοπούλου.
Καταλαβαίνω, βέβαια, ότι ο φόρτος εργασίας µπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις απαντήσεων, να παραπέσει καµµία, να
ξεχαστεί, αλλά να ξεχαστούν δέκα στις δέκα, µου φάνηκε παράξενο. Και να πεις ότι χρειάζεται κανένα ιδιαίτερο business plan,
στο οποίο δυσκολεύεται, όπως δήλωσε ο κ. Φλαµπουράρης,
στην ειλικρινή, αλλά πολιτικά µακάβρια δήλωσή του. Μόνο πολιτική βούληση χρειάζεται για µία στοιχειώδη διαχείριση, ένα στοιχειώδες project management. Αυτό το έχετε, ελπίζω. Εκτός,
βέβαια, αν θεωρούµε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο διακοσµητικό
και ότι οι Βουλευτές κάνουν τις ερωτήσεις απλώς, για να τις µετρούν τα περιοδικά της Βουλής, χωρίς να τους ενδιαφέρουν οι
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απαντήσεις.
Δεν είναι έτσι, τουλάχιστον για όλους και θεωρώ ότι θα ήταν
σκόπιµο να µας εξηγήσετε γιατί αυτή η απαξίωση ως προς τις
διαδικασίες του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Είναι προσωπική η
απαξίωση απέναντι σε µένα, κοµµατική απέναντι στο Ποτάµι ή
γενική; Για να µην τη στενοχωρώ, όµως, δεν είναι η µόνη. Και
αναρωτιέµαι αν της το έχουν µεταδώσει αυτό από το Υπουργείο
Υγείας, που επίσης απαξιούν και από εκεί να µας απαντήσουν.
Και επειδή είναι µία νέα και ανερχόµενη Υπουργός, κατά τα φαινόµενα, µε ξενίζει το γεγονός το να υιοθετεί απαξιωτική προς
τους Βουλευτές συµπεριφορά.
Εν κατακλείδι, λοιπόν, επειδή τελειώνει και ο χρόνος και για
να είµαι µέσα στο όριο, επειδή θα ξαναβρεθούµε σύντοµα στη
Βουλή, για να συζητήσουµε για τα εργασιακά -καθ’ ότι έρχεται η
αξιολόγηση, προαπαιτούµενα θα νοµοθετήσουµε, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, πάλι- βάζω εδώ µία άνω τελεία, λέγοντας τα εξής, µε
αφορµή κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός για την
κερδοφορία στην επίσκεψή του στην επιχείρηση «ΑPIVITA».
Η κερδοφορία είναι ο κινητήριος µοχλός στην ελεύθερη οικονοµία. Είναι άτοπο να το θεωρούµε ως κάτι εχθρικό, ένα κακό για
την κοινωνία. Δαιµονοποιώντας την κερδοφορία δεν θα υπάρχουν επενδύσεις, δεν θα υπάρχουν επιχειρήσεις σε µία ελεύθερη
οικονοµία. Δεν υπάρχουν άλλωστε ζηµιοσκοπικές επιχειρήσεις.
Ο εχθρός της κοινωνίας δεν είναι το κέρδος, είναι η απληστία.
Αν είναι, λοιπόν, να αντιµετωπίσουµε κάτι είναι η απληστία και
εκεί πρέπει να στοχεύει το οποιοδήποτε θεσµικό πλαίσιο.
Πού µπορεί, όµως, να βάλει κανείς το όριο, µεταξύ απληστίας
και ωφέλειας; Αυτό είναι το µεγάλο ερώτηµα και εκεί έρχονται
να απαντήσουν οι αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, όπου πέρα
από την οικονοµική βάζουµε και την κοινωνική και την περιβαλλοντική συνιστώσα.
Ο βέλτιστος συγκερασµός αυτών των τριών κριτηρίων, που θα
συνδυάζουν οικονοµική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και περιβαλλοντική προστασία, είναι το µεγάλο στοίχηµα των σύγχρονων
κοινωνιών και πρέπει να είναι η πυξίδα όλων των αποφάσεων. Στη
βιώσιµη ανάπτυξη, όµως, οι βέλτιστες λύσεις δεν µπορεί να είναι
ακραίες. Οι πιο ελκυστικές λύσεις στα πολυκριτηριακά προβλήµατα, δηλαδή στα προβλήµατα µε πολλά κριτήρια, δεν βρίσκονται εκεί που βελτιστοποιείται µόνο το ένα κριτήριο, αλλά εκεί που
τα κριτήρια παντρεύονται, εκεί που όλα τα κριτήρια έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις και αυτή η περιοχή είναι το κέντρο. Κι αν
αυτό το κέντρο είναι ανοιχτό και ευρύ, ακόµη καλύτερα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μαυρωτά, ειδικό αγορητή από το Ποτάµι.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, για δέκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Για ποιο λόγο παίρνει τώρα τον λόγο
ο κύριος Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κύριος Υπουργός
ζήτησε να ενηµερώσει για λίγο -όπως ακούσατε επτά λεπτά µου
ζήτησε, εγώ του έβαλα δέκα- το Σώµα για την πορεία των διαπραγµατεύσεων, όλα αυτά που γίνονται και θεωρώ ότι είναι πάρα
πολύ χρήσιµο. Με αυτή την έννοια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πότε θα γίνει από εσάς η διευκρίνιση
του χρόνου των οµιλιών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μόλις τελειώσει, θα
σας πω αναλυτικά και την ώρα που θα πάει σήµερα το βράδυ η
συνεδρίαση. Μετά τον Υπουργό, είχε ζητήσει τον λόγο για να µιλήσει ο κ. Μιχαλολιάκος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Χρυσής Αυγής. Στη συνέχεια, θα µιλήσουν οι Υπουργοί. Είχατε ζητήσει και εσείς τον λόγο -και σας έχουµε υπ’ όψιν
µας- αµέσως µετά την κυρία Υπουργό και θα προχωρήσουµε µε
τον κατάλογο των οµιλητών.
Υπολογίζουµε ότι σήµερα µπορούµε να πάµε µέχρι τις δωδεκάµισι τα ξηµερώµατα περίπου, µία η ώρα το αργότερο, για να
µπορέσουµε να αρχίσουµε αύριο νωρίς σχετικά, ώστε να τελειώσουµε νωρίς το µεσηµέρι κατά τη µία, δεδοµένου ότι όλοι οι
δρόµοι γύρω από το Μέγαρο της Βουλής θα είναι κατειληµµένοι
εξαιτίας της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου. Όµως, αυτά θα
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τα πούµε και στη συνέχεια, αν χρειαστεί.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Αφού τελειώσει ο κ. Τσακαλώτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μετά τον κ. Τσακαλώτο θα µιλήσει ο κ. Μιχαλολιάκος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μετά τον κ. Τσακαλώτο θα τα συζητήσουµε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μετά θα τα συζητήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχουµε συνεννοηθεί. Θα µιλήσει ο κ. Τσακαλώτος, θα µιλήσει ο κ. Μιχαλολιάκος.
Είχε ζητήσει ο κ. Σκουρλέτης να έρθει να µιλήσει για µια τροπολογία και στη συνέχεια…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εµείς, µόλις τελειώσει ο κύριος
Υπουργός, µπορούµε να µιλήσουµε για αυτό; Για πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μετά θα µιλήσει ο
κ. Μιχαλολιάκος και το συζητάµε τότε.
Να προχωρήσουµε, όµως.
Κύριε Τσακαλώτο, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ανακούφιση για το Σώµα
όσο είναι ανακούφιση και για εµένα, όπως θα έχετε προσέξει, ότι
δεν έχουν µεγαλώσει τα αυτιά µου τις τελευταίες τρεις ηµέρες.
Γιατί διαβάζω ότι πήγα στις Βρυξέλλες και µου «τράβηξαν τα
αυτιά» για τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχουν γίνει. Καµµία συζήτηση δεν έγινε για τις ιδιωτικοποιήσεις.
Διαβάζω ότι µας «τράβηξαν τα αυτιά» για τα προαπαιτούµενα
και επειδή έχουµε καθυστερήσει, µας έβαλαν καινούρια προαπαιτούµενα. Οι δηµοσιογράφοι που το λένε αυτό δεν έχουν διαβάσει καν τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ήταν
εκατόν δεκατρία µέχρι το τέλος του Προγράµµατος και ενενήντα
πέντε αυτά, που προσπαθούµε να τα κάνουµε µέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτό.
Επίσης, διαβάζω ότι µου «τράβηξαν τα αυτιά», γιατί έχουµε
κάνει νοµοσχέδια, χωρίς να τους έχουµε ενηµερώσει. Πρέπει να
σας πω ότι ούτε για αυτό έγινε οποιαδήποτε αναφορά στις Βρυξέλλες στη συνάντηση που είχα εγώ και ο Γιώργος Χουλιαράκης
µε τον Πιερ Μοσκοβισί.
Ξέρετε ότι αυτό το νοµοσχέδιο το έχουµε δείξει στους θεσµούς. Μπορεί να έχουν κάποιες αντιρρήσεις, θα το δούµε, αλλά
η άποψή µας είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου backtracking –η έκφραση των θεσµών, όταν παίρνουµε πίσω πράγµατα που έχουµε
συµφωνήσει- και ότι είναι ένα «δικαιωµατικό» νοµοσχέδιο, που
διευρύνει τα δικαιώµατα µε έναν τρόπο που έπρεπε να έχει βαθιά
υποστήριξη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Γι’ αυτό το νοµοσχέδιο;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Γι’
αυτό το νοµοσχέδιο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μη διακόπτετε, κύριε Βρούτση.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Με
διακόπτει από συνήθεια! Είναι ένστικτο, δεν το κάνει εργαλειακά.
Πρέπει να σας πω ότι δεν έγινε καµµιά αναφορά µε τον κ. Μοσκοβισί σ’ αυτό το νοµοσχέδιο ούτε σε κάποιο άλλο νοµοσχέδιο
που έχουµε καταθέσει και µας ζητούν, όπως διαβάζω, να το πάρουµε πίσω. Αυτό είπα και άρα, τα αυτιά µου είναι όπως τα έχετε
συνηθίσει και τα έχετε αγαπήσει.
Αυτό το νοµοσχέδιο είναι µέρος της στρατηγικής εξόδου από
την κρίση. Δεν είναι ένα νοµοσχέδιο που το φέραµε, όπως
ακούω, πριν από τη ΔΕΘ ή για εντυπωσιασµό. Είναι στον πυρήνα
του πώς φανταζόµαστε ότι βγαίνουµε από την κρίση. Είναι µέρος
ολόκληρου του σχεδίου µας, όταν θα βγούµε από την κρίση, να
βγούµε µε το νοµοσχέδιο, µε κάποιες αρχές, µε κάποιες αξίες
και µε κάποιους θεσµούς που λένε ότι δεν θα επιστρέψουµε στο
οικονοµικό µοντέλο που ήταν πριν από το 2009.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Θυµίζω στους καλούς συναδέλφους και στις καλές συναδέλφισσες ότι οι άµεσοι λόγοι που µπήκαµε στην κρίση του 2009 –
οι άλλοι λόγοι µπορεί να είναι πιο βαθείς- ήταν τρεις παγκοσµίως
και όχι µόνο στην Ελλάδα: Ο πρώτος ήταν το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα. Ο δεύτερος ήταν οι µακροοικονοµικές ανισορροπίες,
µε µεγάλα πλεονάσµατα στο ισοζύγιο πληρωµών κάποιων
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χωρών, µε µεγάλα ελλείµµατα σε κάποιες άλλες χώρες και ο τρίτος λόγος ήταν οι ανισότητες.
Σας καταθέτω τέσσερα διαγράµµατα, για να δείτε τι έχει γίνει
στο µερίδιο της εργασίας µετά από το 1980.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παντού έχει πέσει. Σε σοσιαλδηµοκρατικές κυβερνήσεις, σε
νεοφιλελεύθερες δεξιές κυβερνήσεις, παντού σε όλο τον δυτικό
κόσµο το µερίδιο της εργασίας έχει µειωθεί.
Πώς θα ξεφύγει η Ευρώπη από την κρίση, όταν δεν έχουµε αντιµετωπίσει παγκοσµίως αυτό το θέµα; Άρα, δεν υπάρχει µοντέλο
που απευθύνεται στον κόσµο της εργασίας να πει «θα υπάρχει
ανάπτυξη, αλλά θα έχετε και εσείς ένα µέρος σ’ αυτή την ανάπτυξη». Δεν υπάρχει αυτό το µοντέλο. Δεν έχουµε σχέδια που
ακούµε, για να αντιµετωπίσουν την ανισότητα και δεν υπάρχουν
και για τα άλλα δύο, αλλά δεν είναι της ώρας να συζητήσουµε
για τις µακροοικονοµικές ανισορροπίες και το θέµα των τραπεζών, που και στο θέµα των τραπεζών δεν έχουµε κάνει τους περιορισµούς.
Θέλω να τελειώσω την οµιλία µου απλώς µε δύο παρατηρήσεις
για το νοµοσχέδιο. Η µία αφορά στον οικονοµικό τοµέα. Το είπαν
και άλλοι οµιλητές. Ο κ. Μαυρωτάς το υπαινίχθηκε ή το είπε µε
µεγαλύτερη λεπτοµέρεια, ότι στον καπιταλισµό που είχαµε πριν
από το 2009 στην Ελλάδα ευνοούσαµε τον κακό επιχειρηµατία.
Δηλαδή, όλοι µιλάγατε -ακόµα και η σοσιαλδηµοκρατία- για τη
στροφή προς το νεοφιλελευθερισµό και για τον ανταγωνισµό και
η έλλειψη δικαιωµάτων, το γεγονός ότι µπορούσες να µην πληρώσεις τους εργαζόµενους, να µη δηλώσεις τους εργαζόµενους,
προφανώς ευνοούσε τους κακούς βιοµήχανους και τους κακούς
επιχειρηµατίες. Δίνατε, δηλαδή, µε το µοντέλο που υπήρχε πριν
από το 2009, κίνητρα για το χειρότερο είδος καπιταλισµού.
Και τώρα, όλη αυτή η µείωση που είχαµε στο µερίδιο της εργασίας δεν έχει καµµία συσχέτιση µε αύξηση της παραγωγικότητας. Καµµία. Δηλαδή, στην ίδια περίοδο -και αυτό φαίνεται
στον τελευταίο πίνακα- µειώθηκε το µερίδιο της εργασίας, αλλά
µειώθηκε και η παραγωγικότητα, σε σχέση µε αυτή που ήταν το
1980. Κανένα οικονοµικό αποτέλεσµα δεν υπήρξε µε αυτήν την
πολιτική.
Γιατί το κάνατε σκόπιµα και ο εργοδότης πάντα είχε την εύκολη λύση, να µη δηλώσει εργαζόµενους, να µην τους πληρώσει,
να µειώσει τους µισθούς. Δεν κάνατε τις θετικές ρυθµίσεις και
το πλαίσιο που θα ανάγκαζαν τον εργοδότη να επενδύσει σε νέες
τεχνολογίες, σε νέα προϊόντα, σε νέες αγορές. Δεν ήταν αυτό το
µοντέλο.
Γι’ αυτό λέω ότι είναι µέρος της διαπραγµάτευσης και της εξόδου από την κρίση. Γιατί εµείς έχουµε υποσχεθεί και µπορούµε
να κοιτάµε το καινούριο, χωρίς να γυρίζουµε στο παλιό µοντέλο
του 2009.
Όµως, για εµάς δεν είναι όλα οικονοµία. Δεν είναι µόνο ότι πιστεύουµε πως αυτό θα βοηθήσει την οικονοµία και θα αυξήσει
την παραγωγικότητα, γιατί θα σπρώξει τους εργοδότες να βρουν
άλλους τρόπους να βγάζουν κέρδος και όχι µε τη µείωση στους
µισθούς και µε άθλιες εργασιακές σχέσεις. Είναι και θέµα δικαιωµάτων.
Έχω πει πολλές φορές στους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ ότι το
όνοµα «Σοσιαλδηµοκρατία» βγαίνει από την ιστορική επιθυµία
των σοσιαλδηµοκρατών να επεκτείνουν τη δηµοκρατία από την
πολιτική σφαίρα -που ψηφίζουµε, κάνουµε απεργίες, διαδηλώσεις- στην οικονοµική σφαίρα. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα.
Και γι’ αυτό, οι τρεις πυλώνες –που τους γκρέµισε και τους
τρεις η εποχή Σηµίτη, η εποχή Σρέντερ, η εποχή Μπλερ- που
είχαν οι σοσιαλδηµοκράτες, ήταν πρώτον, υπέρ των συνδικάτων,
δεύτερον, υπέρ της αναδιανοµής του εισοδήµατος, και τρίτον,
υπέρ του κοινωνικού κράτους. Όλα αυτά γκρεµίστηκαν.
Θα σας θυµίσουν οι καλοί σύντροφοι του ΚΚΕ ότι στο «Κεφάλαιο» υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό σηµείο, που µιλάει ο Μαρξ για
την ελευθερία και λέει ότι η ελευθερία στον καπιταλισµό τελειώνει στην είσοδο των εργοστασίων, ότι αυτά που λέει ο Μπένθαµ
για τον φιλελευθερισµό και την ελεύθερη αγορά υπάρχουν στην
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αργά και µόλις περάσεις την πύλη του εργοστασίου δεν υπάρχουν.
Εµείς λέµε ότι οι άνθρωποι -και οι εργαζόµενοι και οι εργαζόµενες- είναι αδιαίρετοι. Δεν µπορεί να είσαι δηµοκράτης πολίτης
στην πολιτική σφαίρα, να ψηφίζεις και να συζητάς, και στο εργοστάσιο και στον χώρο δουλειάς να είσαι σκλάβος. Δεν δουλεύει
έτσι η ανθρώπινη φύση.
Αν θέλεις να έχεις δηµοκρατία, αν θέλεις να έχεις ανθρώπους
που είναι σκεπτόµενοι και κριτικοί, δεν µπορεί να υπάρχει η πύλη
στους εργασιακούς χώρους που να λέει: «Εδώ ξεχάστε τη δηµοκρατία, εδώ υπάρχει µόνο η βούληση του εργοδότη ή του αφεντικού».
Και αυτή είναι η µεγάλη διαφορά µας από αυτή τη µεριά του
Κοινοβουλίου. Γιατί αυτό το αναπτυξιακό µοντέλο, που προωθούµε εµείς θα είναι και πιο δίκαιο και πιο αναπτυξιακό και
ασχέτως από την οικονοµία, θα προσπαθήσει να δηµιουργήσει
ανθρώπους, που έχουν αυτοσεβασµό και στην πολιτική σφαίρα
και στην κοινωνική σφαίρα και στην εργατική σφαίρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Χρυσής Αυγή…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πήρε τον λόγο ο
Υπουργός Οικονοµικών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε συνάδελφε,
δεν σας έδωσα τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπε ότι θα ενηµερώσει τη Βουλή για τα θέµατα της δηµοσιονοµικής πολιτικής κι
έκανε πολιτική, ιδεολογική οµιλία της Αριστεράς και των µυθευµάτων που πιστεύει. Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Αυτό ήταν η παρέµβαση του Υπουργού Οικονοµικών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βρούτση, σας
παρακαλώ πολύ, µη διακόπτετε τη διαδικασία. Όποιος επιθυµεί
να πάρει τον λόγο, θα γίνει µετά την τοποθέτηση του Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής Αυγής. Με συγχωρείτε, αλλά έχει αυτό το δικαίωµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τώρα θα ήθελα τον
λόγο. Όχι µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδο,
επειδή είναι σε γνώση το Προεδρείο ότι ζητήσατε το λόγο, θα
σας τον δώσουµε και σε όποιον άλλο επιθυµεί εκ των συναδέλφων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τώρα έχει νόηµα, κατά τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μιχαλολιάκο,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο
προλαλήσας Υπουργός, σαν καλός Μαρξιστής, είπε ότι ο καπιταλισµός είναι καλός και κακός. Αυτό εγώ δεν το εννοώ. Είπε,
επίσης, ότι σύµφωνα µε τα όσα έχει διαβάσει και µελετήσει στο
κεφάλαιο του Μαρξ, η ελευθερία τελειώνει στην είσοδο των εργοστασίων. Τώρα καταλαβαίνω, γιατί επί δυόµισι χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, επί των ηµερών του, έχει κλείσει τόσα εργοστάσια και
οδηγεί την εθνική παραγωγή από το κακό στο χειρότερο. Είπε
ακόµη ο κύριος Υπουργός ότι πριν το 2009 υπήρχε ένας κακός
καπιταλισµός, ενώ αυτοί, επί των ηµερών του ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν
έναν καλό καπιταλισµό.
Με δυο λόγια, επειδή σε αυτή τη χώρα όλα συµβαίνουν και ο
καθένας είναι ό,τι δηλώσει -όπως είχε πει ο αείµνηστος δηµοσιογράφος και πολιτικός Γεώργιος Πωπ- έτσι και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι Υπουργοί ακόµη και ο Πρωθυπουργός, µπορούν άνετα
να δηλώνουν κοµµουνιστές και ταυτόχρονα να ακολουθούν µια
σκληρή καπιταλιστική πολιτική. Διότι δεν νοµίζω να ήταν διαφορετικοί οι καπιταλιστές, που έπαιρναν τα δηµόσια έργα µε τις
υπερβάσεις των εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ πριν από το
2009, από αυτούς τους οποίους πλήρωσε ο ελληνικός λαός πρόσφατα στα έργα, που πανηγυρικά εγκαινιάστηκαν. Ήταν οι ίδιοι
διαπλεκόµενοι εργολάβοι.
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Λεφτά υπάρχουν, λοιπόν, για τους εργολάβους, αλλά και για
τους λεγόµενους πρόσφυγες, ανάµεσα στους οποίους οι περισσότεροι είναι λαθροµετανάστες, γύρω από τους οποίους έχει
στηθεί µια ολόκληρη βιοµηχανία.
Δεν απασχόλησαν, δυστυχώς, τη δηµόσια ζωή της χώρας τα
όσα συνέβησαν στο Ταλίν της Εσθονίας, όπου εκλήθη και η Ελλάδα να συµµετάσχει σε ένα συνέδριο των χωρών της Ευρώπης,
όπου θα καταδικάζονταν τα εγκλήµατα του κοµµουνισµού. Και
φυσικά, δεν είναι µόνο ο κοµµουνισµός που έκανε εγκλήµατα.
Εγκλήµατα έκανε και ο εθνικοσοσιαλισµός, αλλά και η δηµοκρατία, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Εκλεγµένοι ήταν αυτοί που έριξαν τις ατοµικές βόµβες στη Χιροσίµα και το Ναγκασάκι.
Εις ό,τι αφορά, όµως, τη Νέα Δηµοκρατία και την αντίδρασή
της, πραγµατικά απέδειξε για µία ακόµη φορά πόσο απέχει από
τη λεγόµενη Δεξιά. Μίλησε µε ανακοίνωσή της και κατήγγειλε
τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν καταγγέλλει τα εγκλήµατα του Σταλινισµού.
Πριν αναφερθώ στα όσα συνέβησαν σε αυτήν τη χώρα, θα θυµίσω ότι στις αρχές του 1953 πέθανε ο Στάλιν. Με αφορµή το γεγονός αυτό, οι εργάτες της Ανατολικής Γερµανίας ξεσηκώθηκαν,
ζητώντας περισσότερα δικαιώµατα και τα σοβιετικά τανκς τους
έπνιξαν στο αίµα. Τότε δεν υπήρχε Στάλιν.
Να θυµίσω επίσης, το 1956 στην Ουγγαρία, όταν πάλι ο Ουγγρικός λαός αναζήτησε κάποια ίχνη, κάποια αχτίδα ελευθερίας
πάλι πνίγηκε στο αίµα από τα κόκκινα τανκς του σοβιετικού στρατού. Δεν υπήρχε Στάλιν. Γιατί φοβάστε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας να καταγγείλετε αυτά τα πράγµατα;
Μέχρι πριν λίγα χρόνια, πηγαίνατε στα µνηµόσυνα των σφαγιασθέντων από τους κοµµουνιστάς. Τώρα γιατί σιωπάτε; Γιατί
σιωπάτε για το γεγονός ότι ένα κόµµα, το οποίο κυβερνά τη
χώρα, έχει συνοδοιπόρο του ένα κόµµα, το οποίο συµµετείχε σε
αυτές τις γιορτές µίσους; Κορυφαία στελέχη των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων πήγαιναν στις επετείους για το Σύνταγµα Μακρυγιάννη.
Και τώρα είσαστε µαζί, συνοδοιπόροι, αγκαλιά και αρνείστε να
καταδικάσετε τα εγκλήµατα του κοµµουνισµού και οµιλείτε γενικώς περί σταλινισµού. Ο Στάλιν ήταν το 1968 στην Πράγα; Όχι
βέβαια.
Και πήραν αφορµή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, παραποιώντας
πλήρως την ιστορία, να πουν ότι έγινε η διάσπαση στο ΚΚΕ το
1968 εξ αφορµής της Άνοιξης της Πράγας. Μέγα ψεύδος! Είχε
προηγηθεί η διάσπαση από την Άνοιξη της Πράγας. Επιπλέον,
αµέσως µετά το ΚΚΕ Εσωτερικού δεν βρήκε στοργική αγκαλιά
σε καµµιά δηµοκρατική χώρα, αλλά στην κόκκινη τυραννία, σε
µια µαρξιστική δικτατορία, όπως ήταν το καθεστώς του Τσαουσέσκου.
Πριν λίγες ηµέρες, στο κέντρο του Πειραιώς µία οµάδα από
τους λεγόµενους αντιεξουσιαστές, που προστατεύετε και που
δηµιουργείτε πραγµατικά συνθήκες µιας εµφύλιας διαµάχης, επιτέθηκαν εναντίον ενός περιφερειακού συµβούλου της Χρυσής
Αυγής, του συναγωνιστή Περικλή Μουλιανάκη. Κανένα κόµµα και σας καταγγέλλω- από όλα εσάς, που παριστάνετε τα δηµοκρατικά και συνταγµατικά κόµµατα, δεν κατήγγειλε την επίθεση
αυτή.
Σκέφτεστε αλήθεια την περίπτωση να γινόταν µια επίθεση από
εθνικιστές και χρυσαυγίτες εναντίον του περιφερειακού συµβούλου ενός άλλου κόµµατος από αυτά που βρίσκονται στο Κοινοβούλιο; Τι πρωτοσέλιδα θα υπήρχαν στις κίτρινες φυλλάδες της
διαπλοκής, τις οποίες ελέγχετε; Τι πύρινες ανακοινώσεις που θα
έβγαιναν µέσα από τα κανάλια; Τώρα σιωπή. Κανείς σας δεν καταδίκασε το γεγονός αυτό και αυτό δείχνει πόσο λίγο, πόσο ελάχιστα και πόσο επιλεκτικά δηµοκράτες είστε.
Είστε όλοι µαζί το κόµµα των πολιτικών κοµµάτων ενιαίοι και
αυτό αποδεικνύεται από ένα γεγονός. Όλοι παίρνετε χρηµατοδότηση, εκτός από ένα κόµµα µέσα σε αυτή τη Βουλή, τη Χρυσή
Αυγή. Όλοι έχετε εκλέξει Αντιπρόεδρο, εκτός από ένα κόµµα
µέσα σε αυτή τη Βουλή, τη Χρυσή Αυγή. Είστε το σύστηµα και
είµαστε η δύναµη του ελληνικού λαού, που αντιστέκεται µέσα
στα πλαίσια της σωτηρίας του έθνους και της πατρίδος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή)
Με αφορµή, µάλιστα, το ψήφισµα στο Ταλίν της Εσθονίας,
έδωσε στη δηµοσιότητα µία επιστολή η Ευρωβουλευτής του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΣΟΚ κ. Καϊλή, στην οποία έλεγε για τη δολοφονία του παππού
της. Αµέσως απαντήσατε ότι δεν ήταν αιµατολογικά παππούς
της. Χαίροµαι που έστω και µία φορά συµφωνείτε ότι έχει κάποια
σηµασία η βιολογική συνέχεια, αλλά σας βρίσκω πολύ ρατσιστές,
για να χρησιµοποιείτε τέτοια επιχειρήµατα.
Εγκλήµατα έγιναν από όλες τις πλευρές -εγώ δεν θα κρυφτώ
πίσω από το δάκτυλό µου- και πρέπει να τα καταδικάσουµε όλα.
Αλλά µε ρεβανσιστικές πολιτικές αυτού του τύπου δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει ο τόπος.
Και θα σας θυµίσω και κάτι άλλο, ένα άλλο φρικτό έγκληµα,
τον παπα-Σκρέκα στη Θεσσαλία που τον έγδαραν ζωντανό και
είχε γίνει ένα άγαλµά του εκεί και αφαιρέθηκε και δεν το τοποθετήσατε ποτέ.
Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι θέλουν την εθνική
συµφιλίωση, να θέλουν µόνο από τη µία πλευρά να γίνεται αυτό
το πράγµα.
Ταυτόχρονα έχουµε µία µεγάλη ενδυνάµωση της Τουρκίας. Η
Τουρκία εφοδιάζεται µε S-400, µε ένα πανίσχυρο αντιπυραυλικό
σύστηµα και τα σύνορά µας, η εθνική µας κυριαρχία παραβιάζονται συνεχώς.
Η στάση του ΝΑΤΟ πονηρά και δόλια πριν λίγους µήνες ήταν
που γινόντουσαν οι περιπολίες από τα πλοία του ΝΑΤΟ και όπου
κατ’ απαίτηση της Τουρκίας εξαιρέθηκαν τα νησιά της Δωδεκανήσου, γιατί είναι αποστρατικοποιηµένη ζώνη.
Ακόµη, ακούσαµε και κάποιες δηλώσεις και κάποια επιχειρήµατα ότι η Τουρκία δεν µπορεί να παραβιάσει τα σύνορά µας,
γιατί είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δηλαδή, τι θα γίνει;
Θα έλθουν τα στρατεύµατα της Μάλτας και του Λουξεµβούργου
να υπερασπιστούν τη Χίο και τη Μυτιλήνη; Θα ενδιαφερθεί καµιά
Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, εάν η Τουρκία µας επιτεθεί; Όχι, βέβαια. Αυτά είναι λεονταρισµοί χωρίς σθένος.
Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε τον επίσηµο επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για θέµατα τροµοκρατίας, πεντακόσιες χιλιάδες
ισλαµιστές, τζιχαντιστές, τροµοκράτες υπάρχουν στις χώρες της
Ευρώπης. Κι εσείς τι κάνετε; Τίποτα. Το Δουβλίνο ΙΙ συνεχίζεται
και περιµένουµε, µάλιστα, και επιστροφή λαθροµεταναστών από
τη Γερµανία, γιατί αυτοί είναι βεβαιωµένοι λαθροµετανάστες και
όχι πρόσφυγες. Τους στείλατε σαν πρόσφυγες, αλλά είναι λαθροµετανάστες. Και τι κάνει το κράτος; Έχει στήσει µια νέα βιοµηχανία, τη βιοµηχανία των µη κυβερνητικών οργανώσεων, όπου
γίνονται σκάνδαλα εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Το νέο
σχέδιο που προωθούν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις είναι να
ενοικιάζουν διαµερίσµατα σε πρόσφυγες και λαθροµετανάστες.
Όπως, µάλιστα, µου καταγγέλθηκε, στην πόλη του Κιλκίς, αλλά
και στη Θεσσαλονίκη, ενοικιάζονται πολύ ακριβότερα τα διαµερίσµατα από την τρέχουσα τιµή που έχουν στους πρόσφυγες
από τις ΜΚΟ µε αποτέλεσµα να µη βρίσκουν να ενοικιάσουν κατοικίες φοιτητές και στρατιωτικοί.
Μια µεγάλη, λοιπόν, βιοµηχανία είναι οι ΜΚΟ και η περίφηµη
ενσωµάτωση των λεγοµένων προσφύγων και την ίδια στιγµή
έχουµε τους Έλληνες –εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες- µε κόκκινα δάνεια να κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους και όλοι
αυτοί απορούν πώς είναι δυνατόν να δίνει το κράτος µας στέγη
σ’ αυτούς που µπήκαν παράνοµα σ’ αυτό και να µη δίνει στέγη
στους Έλληνες πολίτες.
Σχετικά µε το σηµερινό σχέδιο νόµου, το οποίο αφορά συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, πρόκειται περί ενός νοµοθετήµατος, το
οποίο πραγµατικά είναι ένα µνηµονιακό νοµοθέτηµα και για τον
λόγο αυτό, εκτός από κάποιες ευεργετικές διατάξεις στις οποίες
θα σταθούµε µε περισυλλογή και θα αποφασίσουµε, θα το καταψηφίσουµε.
Μόνο το γεγονός ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό καθορίζεται η
εθνική σύνταξη στα 345 ευρώ είναι ένα αίσχος. Κάνατε την Ελλάδα Βουλγαρία και ακόµα χειρότερα, γιατί στη Βουλγαρία η
ανεργία είναι 6%, ενώ στην Ελλάδα η επίσηµη είναι 22% και είναι
πολύ µεγαλύτερη στην πραγµατικότητα.
Είχαµε, επίσης, ένα άλλο σηµαντικό γεγονός, το οποίο, επίσης,
πέρασε στα ψιλά, τη δήλωση Γκάµπριελ στο γερµανικό Κοινοβούλιο, όπου είπε ότι ο Σόιµπλε επέµεινε µέχρι τα τέλη του 2016
να γίνει το Grexit και ότι ευτυχώς που η Μέρκελ µας έσωσε, γιατί
αλλιώς –προσέξτε- δεν θα καταστρεφόταν –λέει- η Ελλάδα, θα
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καταστρεφόταν η Ευρώπη. Είναι πρόβληµα για την Ευρώπη το
να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Και αυτό δεν το εκµεταλλεύεστε
και υποτάσσεστε πλήρως. Λέτε ψέµατα συνεχώς στον ελληνικό
λαό, νοµίζοντας ότι όλοι είναι αφελείς.
Θα ήθελα, όµως, να σταθώ τελειώνοντας και σε ένα άρθρο, το
οποίο έγραψε ο Πρωθυπουργός, σε µια κυριακάτικη εφηµερίδα,
το οποίο ήταν το κύριο θέµα της εφηµερίδας και είχε τίτλο:
«Ήταν ο Ανδρέας ψεύτης;». Τρεις σελίδες είναι το άρθρο του
Πρωθυπουργού. Το διάβασα προσεκτικά. Δεν λέει πουθενά ότι
ήταν ο Ανδρέας ψεύτης.
Είστε το νέο ΠΑΣΟΚ και το παραδέχεστε και, µάλιστα, σχετικά
µε τις κατηγορίες περί λαϊκισµού λέτε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ -λέει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός- κατηγορείται σήµερα στο κόµµα
που έχει πιάσει ξανά το νήµα αυτών των στόχων, του ΠΑΣΟΚ,
τότε η κατηγορία γίνεται δεκτή.
Ακόµη, στο ίδιο άρθρο µιλάει για τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέµβρη, σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, και λέει, επίσης, ότι εκατοµµύρια καταπιεσµένοι επί δεκαετίες οµογενείς, είχαν µε το ΠΑΣΟΚ
τη δυνατότητα να πάρουν εκδίκηση τα όνειρά τους.
Ποια ήταν η εκδίκηση στα όνειρά τους; Να πάρουν µία θέση
στο δηµόσιο; Να δηµιουργηθεί αυτό το πελατειακό κράτος που
χρεωκόπησε τη χώρα; Και ετοιµάζεστε και για νέους διορισµούς.
Όµως διαχωρίζει τη θέση του ο Πρωθυπουργός στο άρθρο
του από τους επίγονους του ΠΑΣΟΚ, αναφερόµενος στην κυβέρνηση Σηµίτη, λέγοντας ότι αυτός τιµά το παλαιό ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου.
Είναι οκτώ οι υποψήφιοι µέχρι σήµερα για την προεδρία του
ΠΑΣΟΚ. Ίσως θα έπρεπε να προστεθεί και ένας ένατος. Το
όνοµά του: Αλέξης Τσίπρας!
Είστε το νέο ΠΑΣΟΚ, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, και µε
τη βούλα πλέον και µε οµολογία του ίδιου του Πρωθυπουργού
σας!
Όµως υπάρχει και κάτι χειρότερο που χρεώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ,
που είναι µία θλιβερή µειοψηφία πλέον στον ελληνικό λαό και εάν
είχε πολιτική εντιµότητα θα έπρεπε να παραιτηθεί, γιατί δεν εκφράζει τη θέληση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Το χειρότερο που κάνατε, λοιπόν, δεν είναι ότι δεν σκίσατε τα
µνηµόνια, αλλά ότι πείσατε τον λαό µε αυτή την σκληρή, την αντιλαϊκή σας πολιτική να αποδεχτεί και να προσκυνήσει αυτή την
πολιτική των µνηµονίων.
Απέναντι σε όλους αυτούς, οι οποίοι σήµερα παθητικά έχουν
αποδεχθεί µε ραγιαδισµό αυτή την αντεθνική και αντιλαϊκή πολιτική, η Χρυσή Αυγή κηρύσσει τον λόγο του αγώνα, χαράσσει τον
δρόµο του αγώνα και καλεί τον ελληνικό λαό να αντισταθεί για
µία νέα Ελλάδα, χωρίς µνηµόνια, χωρίς ξενοκρατία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδο,
έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούσαµε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα τον Υπουργό Οικονοµικών να µας ενηµερώνει, διακόπτοντας τη διαδικασία –και καλά έκανε- για τις
συζητήσεις που έχει εν όψει της αξιολόγησης και να διαψεύδει
δηµοσιεύµατα που ήθελαν να υπάρχουν κάποια προβλήµατα.
Είναι ευπρόσδεκτη αυτή η ενηµέρωση!
Βέβαια, έχουµε πάντα επιφυλάξεις σε αυτά που ακούµε από
κυβερνητικούς παράγοντες και από τον Υπουργό Οικονοµικών,
γιατί πολλά πράγµατα µας έχει πει εδώ. Θυµάµαι στα τέλη του
2016 να µας λέτε για το χρέος και τίποτα από αυτά που είπατε
δεν έγινε. Έτσι θυµάµαι και για πολλά άλλα θέµατα να δίνετε διαβεβαιώσεις και λόγους τιµής και να µην τηρούνται. Εύχοµαι αυτή
τη φορά αυτά που είπατε να είναι και έτσι.
Ωστόσο, κάνατε µία αναφορά, για την οποία κινητοποιηθήκαµε
και ζητήσαµε τον λόγο, στο ότι αυτό το σχέδιο νόµου που συζητά
σήµερα η Βουλή για να ψηφίσει είναι ένα από τα βήµατα εξόδου
από την κρίση που περνάει ο τόπος. Κάπως έτσι το είπατε.
Νοµίζω ότι η ενηµέρωση που έχετε από τους αρµοδίους στο
Υπουργείο Εργασίας δεν είναι ακριβής και κάνετε λάθος και εκτίθεστε, διότι αυτό το σχέδιο νόµου, κύριε Υπουργέ, έχει ένα
πρώτο κοµµάτι, το οποίο έχει να κάνει µε ασφαλιστικές ρυθµίσεις, µε τριάντα δύο περίπου άρθρα, εκ των οποίων τα δεκατρία
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διορθώνουν ηµαρτηµένα του νόµου Κατρούγκαλου. Μάλιστα,
ένα εξ αυτών, το πρώτο, κάνει τέσσερις αλλαγές στον νόµο Κατρούγκαλου.
Επίσης, εµπεριέχει διατάξεις για τα εργασιακά καθ’ υπαγόρευση, ποιου ακριβώς δεν µπορώ να ξέρω! Όµως όταν στο
άρθρο 50, κυρίες και κύριοι Βουλευτές και κύριε Υπουργέ, προβλέπεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής οφειλοµένων προς τους εργαζόµενους, του δίδεται το δικαίωµα να
ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωµής, όταν στην παράγραφο
4 του άρθρου 50 αναφέρεται και η ανακοπή κατά της αποφάσεως περί διαταγής πληρωµής και η αναστολή της εκτελέσεως
της διαταγής πληρωµής, καταλαβαίνει ένας πολύ άπειρος ακόµη
περί τα νοµικά, ότι αυτό µία αύξηση της δικηγορικής ύλης είναι.
Εγώ δικηγόρος εν ενεργεία είµαι, δεν έχω αντίρρηση ως επαγγελµατίας. Όµως ως πολιτικός και στην Αίθουσα αυτή, θεωρώ
ότι πρέπει να βλέπουµε τι µας φέρνει η Κυβέρνηση να ψηφίζουµε.
Πάνω σε αυτά τα άρθρα βασιστήκατε για να πείτε ότι είναι σχέδιο νόµου εξόδου από την κρίση, και µάλιστα στο πλαίσιο των
πολιτικών ενός Υπουργείου που επί των ηµερών σας έκανε τις
µεγαλύτερες περικοπές στο ΕΚΑΣ, το οποίο το κατήργησε, το
εξαφάνισε, στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις;
Κύριε Υπουργέ, η ενηµέρωση περί της αξιολόγησης είναι ευπρόσδεκτη, αλλά όλες οι άλλες αναφορές σας, δυστυχώς, ήταν
απολύτως άστοχες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λοβέρδο.
Έχει ζητήσει τον λόγο και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Καραθανασόπουλος.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για δυο λεπτά, για να κάνω ένα σύντοµο σχόλιο
στην τοποθέτηση του κ. Τσακαλώτου, του Υπουργού Οικονοµικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, θέλατε να διαψεύσετε τα δηµοσιεύµατα.
Όµως αυτό το οποίο δεν µπορείτε να διαψεύσετε είναι την πραγµατικότητα. Και η πραγµατικότητα λέει πολύ συγκεκριµένα πράγµατα. Λέει ότι ως Κυβέρνηση δεν καταργήσατε κανέναν
αντεργατικό νόµο των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ. Πατήσατε σε αυτό το αντεργατικό οπλοστάσιο και
το προχωρήσατε ένα βήµα παραπέρα. Για παράδειγµα, η απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων. Άλλο παράδειγµα, η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας. Και ετοιµάζεστε, στο πλαίσιο
της τρίτης αξιολόγησης, να «χτυπήσετε» και τα συνδικαλιστικά
δικαιώµατα -όσα έχουν αποµείνει- και να βάλετε και περισσότερα
εµπόδια στην κήρυξη απεργίας.
Ό,τι και αν κάνετε, κύριε Υπουργέ, δεν µπορείτε να αλλάξετε
το DNA του καπιταλιστικού συστήµατος, το οποίο πατάει πάνω
στην εκµετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο και αναπαράγει συνεχώς, διευρύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.
Ο παραγόµενος πλούτος συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα
χέρια και αυξάνεται η σχετική και απόλυτη φτώχεια σε αυτόν εδώ
τον τόπο -και όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και παντού, κύριε
Υπουργέ- γιατί η ανατροπή στις εργασιακές σχέσεις, η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας εκεί κατατείνει, στο να µειωθεί
ακόµη περισσότερο η τιµή της εργατικής δύναµης, για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία του κεφαλαίου.
Ένα πράγµα θέλω να πω, κύριε Υπουργέ: Πολλοί προσπάθησαν στο διάβα αυτών των αιώνων να εξανθρωπίσουν τον καπιταλισµό. Όχι µόνο δεν το κατάφεραν, αλλά αποτέλεσαν και το
άλλοθι για να επιταχυνθούν τα αντεργατικά και αντιλαϊκά µέτρα.
Και επί της ουσίας, αν πιστεύετε ότι σε συνθήκες καπιταλισµού
η δηµοκρατία µπορεί να περάσει τις πύλες των εργοστασίων,
αυτό θα γίνει µόνο όταν ο ήλιος βγει από τη Δύση, κύριε
Υπουργέ. Τότε και µόνο τότε! Καλλιεργείτε στον κόσµο αυταπάτες, για να υλοποιήσετε µια σκληρή ταξική πολιτική που εξυπη-
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ρετεί τις ανάγκες των µονοπωλιακών οµίλων και του κεφαλαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δένδιας.
Κύριε Δένδια, έχετε τον λόγο για δυο λεπτά και εσείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, θα µιλήσω λιγότερο από δυο λεπτά.
Κατ’ αρχάς, µε την ευκαιρία, θα ήθελα να εκφράσω τις θερµότερες ευχές µου για ανάρρωση και προσωπικά, αλλά κυρίως εκ
µέρους της Νέας Δηµοκρατίας, στον Πρόεδρο της Βουλής. Ευχόµαστε να είναι γρήγορα κοντά µας!
Κύριε Υπουργέ, ήρθατε -εσπευσµένως, από ό,τι καταλαβαίνωγια να ενηµερώσετε την Εθνική Αντιπροσωπεία -αυτό είναι θετικό- όσον αφορά διάφορες φήµες για το θέµα των διαπραγµατεύσεων.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι απολύτως συγκεκριµένο.
Κρατάω στα χέρια µου χθεσινή ανακοίνωση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Συγκεκριµένα γράφει: «Ελληνικές πηγές διαψεύδουν ότι στο χθεσινό Euroworking Group έγινε συζήτηση για
το θέµα των εργασιακών…» -ούτε στον νόµο του Υπουργείου
Εσωτερικών ούτε στον νόµο για την απλήρωτη εργασία- «…σηµειώνοντας, ωστόσο, ότι το θέµα αυτό αποτελεί αντικείµενο διαβουλεύσεων».
Εσείς είστε ο επικεφαλής διαπραγµατευτής της χώρας. Η
Εθνική Αντιπροσωπεία έχει επανειληµµένως γελοιοποιηθεί µε ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας και της Κυβέρνησης, φέρνοντας διατάξεις τις οποίες ψηφίζουµε -εµείς άλλες δεν
ψηφίζουµε- και οι οποίες αποσύρονται την άλλη µέρα και έρχονται άλλες στο πλαίσιο της ανάγκης της διαπραγµάτευσης. Διαβεβαιώνετε την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι δεν θα συµβεί τίποτα
τέτοιο στο νοµοθέτηµα το οποίο φέρνει η κ. Αχτσιόγλου; Η απάντηση είναι ναι ή όχι. Εδώ δεν υπάρχει λόγος…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Η
απάντηση είναι αυτή που έδωσα στην οµιλία µου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το αφήνετε ανοικτό, δηλαδή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Άκουσα την οµιλία σας. Στην εισαγωγή
της οµιλίας σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Τσακαλώτε,
δεν καταγράφεται κάτι από αυτό που λέτε, γιατί…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε,
κύριε Τσακαλώτε…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για πέντε δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μισό λεπτό. Αφήστε
µε λίγο να σας εξηγήσω. Θα σας δώσω τον λόγο. Δεν σας τον
στερώ. Τέθηκαν ερωτήµατα ή ένα ερώτηµα. Ας ακούσουµε
όποιον άλλο θέλει να παρέµβει, γιατί έχουν δηλώσει ότι θέλουν
να παρέµβουν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των υπολοίπων Κοινοβουλευτικών Οµάδων, για να έχετε µια συνολική εικόνα
και να απαντήσετε. Θα κλείσουµε µε εσάς.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δώστε
µου πέντε δευτερόλεπτα για να µην το ξεχάσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, έχετε τον
λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αν ο κ.
Δένδιας κατεβάσει την οµιλία µου, θα καταλάβει ότι απάντησα.
Κατεβάστε τη και θα το δείτε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Το ναι ή όχι, όµως, θα ήταν πιο σύντοµο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αµυράς από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Ποταµιού.
Κύριε Αµυρά, θέλετε τον λόγο και εσείς για δυο λεπτά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Τσακαλώτε, πριν από λίγο είπατε ότι το παρόν
σχέδιο νόµου στην ουσία περιλαµβάνει το πώς φαντάζεστε τα
εργασιακά δικαιώµατα, την ισορροπία της αγοράς εργασίας
µετά την έξοδο από τα µνηµόνια και την κρίση. Φοβάµαι ότι θα
µείνουµε µόνο στη φαντασία. Εγώ θα είµαι πάρα πολύ συγκεκριµένος και σας καλώ, αν θέλετε, σας προκαλώ, να µου δώσετε µια
συγκεκριµένη απάντηση.
Πριν από έναν µήνα ψηφίστηκε εδώ στο Κοινοβούλιο ο ν.4487.
Το άρθρο 56, λοιπόν, έλεγε -η κ. Αχτσιόγλου, βεβαίως, θα το θυµάται περισσότερο από όλους- το εξής: Ανέφερε ότι θα θεωρείται µονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας η
αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευµένων αποδοχών του εργαζοµένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως αιτίας καθυστέρησης. Ξαναλέω ότι ψηφίσαµε πως θα είναι µονοµερής,
βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση
καταβολής των δεδουλευµένων.
Και σας ερωτώ εγώ: Ποια είναι η αξιόλογη καθυστέρηση; Είναι
δύο, τρεις, τέσσερις µήνες; Θα ήθελα να µου πείτε συγκεκριµένα. Γιατί µε το να αφήνουµε µια γενική διάταξη έτσι, χωρίς,
όµως, να της δίνουµε ουσία, σάρκα και οστά -πείτε σε έναν µήνα
κι εµείς πρώτοι θα σας χειροκροτήσουµε- σηµαίνει ότι όλα τα
υπόλοιπα τα ανάγετε στον χώρο της φαντασίας, όπως µας περιγράψατε πριν.
Και καταλήγω. Όταν µιλάγατε για τον νεοφιλελευθερισµό και
τον καταχεριάζατε, εγώ κοίταγα τον κ. Σκουρλέτη. Ήθελα να δω
τις δικές του αντιδράσεις. Γιατί σας θυµίζω ότι πριν από δύο
µήνες σε συνέντευξή του ο κ. Σκουρλέτης, ο Υπουργός που κάθεται δίπλα σας, είχε πει: «Ασκούµε νεοφιλελεύθερες πολιτικές
και αυτό δεν µας αρέσει».
Αν δεν σας αρέσει, αγαπητέ κύριε Σουρλέτη και κύριε Τσακαλώτε, τότε υπάρχει άλλος δρόµος, άλλη οδός. Υπάρχει, ας
πούµε, η οδός της παραιτήσεως από την υποχρέωση να βάζετε
το χέρι σας στη νεοφιλελεύθερη φωτιά. Όπως, βέβαια, δεν παραιτήθηκε ο κ. Τσακαλώτος όταν το αφορολόγητο έπεσε στα
5.400 ευρώ, φαντάζοµαι ότι κι εσείς θα κάνετε το ίδιο. Όµως δεν
είναι αυτό το θέµα µου. Το θέµα είναι να µας δώσετε ένα χρονικό
όριο της αξιόλογης καθυστέρησης που σας περιέγραψα. Ένας
µήνας είναι, κύριε Τσακαλώτε, ένας χρόνος ή µια δεκαετία;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούµε τον κ. Αµυρά.
Δεν υπάρχει άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που να
έχει δηλώσει επιθυµία να µιλήσει.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Τσακαλώτε,
κι εσείς θέλετε να µιλήσετε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν θα
απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, µε συγχωρείτε.
Δεν έχω πρόθεση να σας στερήσω τον λόγο. Αν ζητάτε τον λόγο,
τον έχετε, απλώς µε την παρότρυνση να είστε σύντοµος. Δύο
λεπτά το πολύ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πάντα
είµαι σύντοµος. Το ξέρετε.
Κύριε Αµυρά, δεν µπορώ να σας απαντήσω γιατί είναι και νοµικό θέµα. Ίσως να απαντήσει στην οµιλία της η κ. Αχτσιόγλου.
Για να είµαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι είναι και πως θα το ερµηνεύσουν τα δικαστήρια υπέρ των εργαζοµένων ή όχι.
Τι έχει γίνει µε τα τελευταία δύο νοµοσχέδια -για να σας απαντήσω πιο σοβαρά τι κάνουµε- και µε το παιδείας, που και σε αυτό
είχα µιλήσει: Είχα πει, λοιπόν, ότι δεν λύνονται όλα τα προβλήµατα που θέλουµε να λύσουµε εντός του πλαισίου, αλλά είναι τα
πρώτα βήµατα στο παιδείας για να καταλάβουµε πώς σιγά - σιγά
µπορούµε να κάνουµε λιγότερα µαθήµατα και σε περισσότερο
βάθος για να µην υπάρχει η αποστήθιση, πώς µπορεί το σχολείο
να έχει µια ανεξαρτησία εκτός από την τελευταία τάξη, πώς µπορούµε να βάλουµε κάποιες ρυθµίσεις στην έρευνα.
Το ίδιο κάνει και η κ. Αχτσιόγλου. Δεν νοµίζω ότι η ίδια θα ισχυριστεί ότι αυτό το πλαίσιο είναι το τέλειο πλαίσιο που ενισχύει τη
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θέση των εργαζοµένων, για τη φοβερή ανισορροπία ανάµεσα
στην εργατική τάξη και το κεφάλαιο µέσα στην αγορά εργασίας.
Βάζει, όµως, κάποια στίγµατα που δείχνουν πώς θέλουµε να πάει
αυτό το οικονοµικό µοντέλο.
Η ερώτηση σε εσάς είναι αντίστροφη. Εσείς για τη µεγάλη ανισορροπία που υπάρχει -και για το ΠΑΣΟΚ και για τη Νέα Δηµοκρατία- που φαίνεται από όλους τους πίνακες που κατέθεσα, για
την αύξηση της ανισότητας, τη µείωση του µεριδίου, τι ακριβώς
λέτε; Δεν χρειάζεται να υπάρχουν θεσµικές παρεµβάσεις, να αυξηθεί η δύναµη των εργαζοµένων ως ένα πρώτο βήµα;
Δεν θα φθάσουµε, κύριε Καραθανασόπουλε, στον σοσιαλισµό
µε αυτό. Θα ενισχύσουµε, όµως, τους εργαζόµενους για να µπορούν να διεκδικήσουν κάτι και να έχουν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση; Αυτό είναι το ερώτηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελευταία µου πρόταση είναι, κύριε Πρόεδρε.
Αν περιµένατε σοσιαλιστικό νόµο µία κι έξω, δεν είναι. Όµως
είναι ένας νόµος που αρχίζει να δίνει µια αξιοπρέπεια, ώστε να
βοηθήσει την αυτοπεποίθηση των εργαζοµένων για να µπορούν
να διεκδικήσουν; Αυτό είναι το ερώτηµα. Σε όλα τα νοµοσχέδια
αυτό είναι το ερώτηµα. Και γι’ αυτό πρέπει να απαντήσουµε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Καταργώντας την απεργία;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ: Περιµένετε,
κύριε. Άλλο νοµοσχέδιο συζητάµε τώρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Άλλο νοµοσχέδιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ.
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος αυτής της συζήτησης. Πριν ξεκινήσουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών, έχει ζητήσει τον λόγο ο κ.
Σκουρλέτης για δύο λεπτά, για να υποστηρίξει δύο τροπολογίες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχε πει ο κ. Κουράκης ότι µετά τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής θα κάνουµε συζήτηση επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι σας είπα τώρα;
Σας λέω ότι πριν ξεκινήσουµε µε τον κατάλογο των οµιλητών, θα
δώσουµε τον λόγο στον κ. Σκουρλέτη…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, άλλο λέµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι ακριβώς θέλετε,
κύριε Λοβέρδο; Δεν ήµουν στην Αίθουσα, όταν προήδρευε ο κ.
Κουράκης. Εξηγήστε µου τι ακριβώς εννοείτε, τι θέλετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το Προεδρείο έχει ενότητα, κύριε
Πρόεδρε. Με συγχωρείτε, δεν κάνω υποδείξεις, αλλά έχει ενότητα το Προεδρείο. Εµείς περιµέναµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αµφισβητεί κανένας
την ενότητα του Προεδρείου;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μου λέτε: «Τι είπατε µε τον κ. Κουράκη…». Είπαµε µε τον κ. Κουράκη ότι µόλις τέλειωνε ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, θα συνεννοούµασταν για τη
διαδικασία. Είναι κακό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, κανένα κακό.
Προέταξα τον κ. Σκουρλέτη, ο οποίος περίµενε να µιλήσει µετά
τις παρεµβάσεις των κοινοβουλευτικών και του Υπουργού, του
κ. Τσακαλώτου…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να ακούσουµε τον κ. Σκουρλέτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσω, λοιπόν,
τον λόγο στον κ. Σκουρλέτη και µετά θα κάνουµε τη συζήτηση
που θέλετε.
Κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο. Δύο, τρία λεπτά επαρκούν;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Τρία και µισό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών): Νοµίζω ότι τρία λεπτά θα φτάσουν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, θα παρασπονδήσω λίγο και θα κάνω µια αναφορά
στον κ. Αµυρά, χωρίς να βγω έξω από τον χρόνο. Θέλω να πω
ότι χαίροµαι, κατ’ αρχάς, διότι για πολλοστή φορά ανακαλύπτω
ότι παρακολουθεί τις δηλώσεις µου. Δεν είµαι εξίσου χαρούµενος τι καταλαβαίνει και αποδίδει πολύ περισσότερο ακριβώς
αυτά που λέω.
Απλώς, θα ήθελα να του διευκρινίσω το εξής: Η µη υιοθέτηση
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του εφαρµοζόµενου προγράµµατος δεν είναι µια προσωπική
άποψη. Είναι µια πολιτική θέση η οποία έχει ακουστεί από τον
ίδιο τον Πρωθυπουργό, πολλάκις από τα κυβερνητικά στελέχη
και από σύσσωµη την Κοινοβουλευτική Οµάδα. Αυτό πρέπει να
το καταλάβετε. Σας το λέω. Ελπίζω να σας διαφώτισα. Τη φιλοσοφία του προγράµµατος εννοώ.
Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι το εξής, αν και νοµίζω ότι ο κ. Τσακαλώτος το έθεσε πάρα πολύ καλά. Ανεξάρτητα
από αυτά που είπε ο κ. Καραθανασόπουλος -και είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτηµα, έχει απασχολήσει πάρα πολλούς- για το
κατά πόσο εξανθρωπίζεται ο καπιταλισµός, αυτό το ερώτηµα
όταν πάµε να το απαντήσουµε, δεν θα πρέπει να µας αποπροσανατολίζει από το αν µέσα στο διάβα του καπιταλισµού, στις διάφορες φάσεις του, που ήταν λιγότερο ή περισσότερο επιθετικός,
µπόρεσε το εργατικό κίνηµα, οι λαϊκοί αγώνες να αποτυπώσουν
συγκεκριµένες κατακτήσεις υπέρ του κόσµου της εργασίας. Εάν
το έχει κάνει αυτό, αντιλαµβάνεστε ότι υπάρχουν και οι άλλες
φάσεις, η αντεπίθεση και η απώλεια αυτών των κατακτήσεων.
Αν αναγνωρίσετε αυτή την πραγµατικότητα, τότε θα δείτε ότι
στο όνοµα του προηγούµενου ερωτήµατος δεν πρέπει να υποστέλλουµε τις προσπάθειες του καθηµερινού αγώνα για να κερδίσει συγκεκριµένα πράγµατα ο κόσµος της εργασίας.
Αυτό, βέβαια, παραπέµπει σε µια πολύ µεγάλη στρατηγική διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στη δική σας Αριστερά και τη δική
µας Αριστερά. Το έχουµε πει και άλλες φορές. Δεν είναι κακό
που το ξαναλέµε, όµως.
Ως προς την τροπολογία για την οποία πήρα τον λόγο, είναι η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1248 και ειδικό 97 και αφορά το
θέµα του πρώην στρατοπέδου «Παύλος Μελάς», ενός εµβληµατικού χώρου στη Θεσσαλονίκη, για τον οποίο έχει δεσµευτεί η
Κυβέρνησή µας ύστερα από συνεννόηση µε τον δήµο. Άλλωστε,
ήταν ένα διαχρονικό αίτηµα του δήµου και των κατοίκων της περιοχής να περάσει για ενενήντα εννέα χρόνια στη χρήση του
δήµου. Αυτός ο χώρος είχε ξεκινήσει ως οθωµανικό στρατόπεδο,
ήταν στρατόπεδο των συµµαχικών δυνάµεων, ήταν και χώρος
εκτέλεσης αριστερών δηµοκρατών πατριωτών, όταν αγωνίζονταν. Το λέω αυτό µε αφορµή την προηγούµενη τοποθέτηση ενάντια στους οµοϊδεάτες του κ. Μιχαλολιάκου, ενάντια στους ναζί.
Έχει, λοιπόν, ένα ιδιαίτερο φορτίο αυτός ο χώρος. Αυτός ο
χώρος αποδίδεται για ενενήντα εννιά χρόνια στον δήµο και θα
αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός χώρου πολιτισµού υπερτοπικού, πρασίνου, αναψυχής. Και εις αντάλλαγµα
αυτής της χρήσης για ενενήντα εννιά χρόνια, ο δήµος θα παραχωρήσει έναν αριθµό κατοικιών, που αυτή τη στιγµή είναι κενές,
προς το Ταµείο Εθνικής Άµυνας.
Είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερη, κύριε Τσακαλώτο, οπότε νοµίζω ότι πρέπει να εγκριθεί αυτή η τροπολογία.
Η δεύτερη τροπολογία, στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ,
είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1242 και ειδικό 94 και αφορά
στη δυνατότητα να πληρώνονται µισθοί και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων στο πρόγραµµα, στη δράση «Εναρµόνιση
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» και πέραν του τέλους
του 2017 -όπως προβλεπόταν µε µία προηγούµενη τροπολογίαδηλαδή και για τον κύκλο 2017-2018, από τους δήµους, µε βάση
τα δικά τους πάσης φύσης ίδια έσοδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σκουρλέτη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Σκουρλέτη, θέλει
πολύ µεγάλο θράσος -επιτρέψτε µου αυτήν την έκφραση- από
τη µεριά της Κυβέρνησης να κάνει µαθήµατα στο ΚΚΕ για τη σηµασία της ταξικής πάλης, όταν ακριβώς όλοι οι µεγάλοι αγώνες
οι οποίοι αναπτύχθηκαν στη χώρα µας τις τελευταίες δέκα δεκαετίες, έχουν τη σφραγίδα του ΚΚΕ.
Αυτό το λέµε για κάποιους οι οποίοι συκοφαντούν τον ταξικό
αγώνα και από τη θέση της Κυβέρνησης, ενός αστικού πολιτικού
συστήµατος, παίρνουν µέτρα που εµποδίζουν την ταξική πάλη,
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βάζουν εµπόδια στην ανάπτυξη των αγώνων των εργαζοµένων
και κάνουν µαθήµατα σ’ αυτήν την κατεύθυνση προς το ΚΚΕ.
Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται σήµερα -κι εµείς το λέµε καθαρά- είναι ο λαός να περάσει στην αντεπίθεση, να συντρίψει τα
µνηµόνια και τους αντιµνηµονιακούς νόµους, προκειµένου να
αποκαταστήσει τις απώλειες, για να διαµορφώσει τις προϋποθέσεις για γενικότερη ρήξη και ανατροπές -εσείς ως Κυβέρνηση
όχι µόνο βάζετε εµπόδια για την αποκατάσταση των απωλειών,
αλλά του παίρνετε κι άλλα- και παράλληλα για να µπορεί να οργανώσει και την πάλη του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν περάσουµε στον κατάλογο
των οµιλητών και µε βάση την κουβέντα που είχαµε προηγουµένως, θα ήθελα να σας πω τα εξής: Νοµίζω ότι είναι σε γνώση των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων ότι έχουν εγγραφεί εβδοµήντα έξι
οµιλητές. Το σηµερινό χρονοδιάγραµµα -το συζητάµε βεβαίωςέχει οριστεί ως τις 00.30’ η ώρα περίπου. Δηλαδή, αν συµφωνείτε, προτείνουµε να λήξει η σηµερινή συνεδρίαση στις 00.30’
η ώρα. Βεβαίως, σε αυτό τον χρόνο πρέπει να συµπεριλάβουµε
και τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και της
Υπουργού. Μιλάµε για οκτώ Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
και περίπου τριάντα πέντε οµιλητές. Οι υπόλοιποι οµιλητές έως
τους εβδοµήντα έξι, δηλαδή οι υπόλοιποι σαράντα περίπου, θα
πρέπει να µείνουν για αύριο.
Ενηµερώνω το Σώµα ότι αύριο δεν θα υπάρξει Κοινοβουλευτικός Έλεγχος. Άρα µπορούµε τη διαδικασία στην Ολοµέλεια να
την ξεκινήσουµε νωρίτερα, δηλαδή στις 09.30’ η ώρα. Καταθέτω
µία πρόταση και τη συζητούµε. Νοµίζω ότι 09.30’ είναι µία καλή
ώρα. Θα πρέπει, όµως, να λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι το µεσηµέρι
θα υπάρξουν κάποια κυκλοφοριακά προβλήµατα πέριξ της Βουλής λόγω της έλευσης του Προέδρου της Γαλλικής Δηµοκρατίας, σε ό,τι αφορά ενδεχοµένως Βουλευτές που θέλουν να
µετακινηθούν από και προς τη Βουλή.
Στόχος, λοιπόν, είναι να ολοκληρώσουµε την αυριανή συζήτηση του νοµοσχεδίου, αν µπορούµε, έως τη µία η ώρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Εµείς συµφωνούµε µε την ώρα για
αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συµφωνείτε, δηλαδή, για τις 13.00’. Εντάξει, βάζουµε έναν στόχο και θα δούµε
από εκεί και πέρα πώς θα τον επιτύχουµε.
Εκ των προτέρων, µε βάση βεβαίως τον εναποµείναντα για
αύριο αριθµό οµιλητών, καθώς και το επτάλεπτο, όπως είπαµε,
νοµίζω ότι δεν µας βγαίνει ο χρόνος. Το Προεδρείο, λοιπόν, παρακαλεί θερµά και τους Βουλευτές και τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους να τηρήσουν τον χρόνο που θα έχουν στη διάθεσή τους. Επίσης, ενδεχοµένως να χρειαστεί να προταθεί από
το Προεδρείο να µειώσουµε τον χρόνο των οµιλητών. Όµως αυτό
µένει να το δούµε στην εξέλιξη της συζήτησης.
Ως Προεδρείο, λοιπόν, ακούµε ενστάσεις και απόψεις.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουµε ενστάσεις. Προς Θεού! Έχουµε, όµως, να καταθέσουµε γνώµη για τη
διαδικασία. Ας τελειώσει αύριο η συζήτηση στη µία η ώρα και ας
πάµε µέχρι τις δωδεκάµισι τα ξηµερώµατα σήµερα. Όµως βοηθήστε µας λίγο ως Προεδρείο σε ό,τι αφορά συναδέλφους που
υπολόγιζαν να µιλήσουν επί των άρθρων και δεν έχουν εγγραφεί,
καθώς υπολόγιζαν να εγγραφούν αύριο.
Δεύτερον, δώστε σε εµάς, τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, τη δυνατότητα, µε ακέραιο τον χρόνο της οµιλίας µας, να
µιλήσουµε αύριο. Δηλαδή, πηγαίνετε σε µια λογική εκ των ενόντων εφαρµογής του Κανονισµού κι όχι αυστηρής εφαρµογής του
κι εµείς θα βοηθήσουµε για να τελειώσουµε αύριο µέχρι τις
13.00’.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Λοιπόν, σε ό,τι
αφορά το πρώτο ζήτηµα, η συζήτηση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου είναι ενιαία. Νοµίζω ότι αυτό είναι γνωστό από την αρχή
της συνεδρίασης, από το πρωί. Δεύτερον, το πότε θα µιλήσουν
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οι κοινοβουλευτικοί, αυτό είναι δικαίωµά τους. Δεν µπορώ εγώ
να προκαθορίσω ότι αύριο θα µιλήσουν οι κοινοβουλευτικοί. Ήδη
-και ήταν λάθος µου που δεν το ανέφερα στην προηγούµενη τοποθέτησή µου- βάζοντας µια σειρά, µε βάση τα αιτήµατα των παρεµβάσεων που ζήτησαν κάποιοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι,
προτείνω -αν συµφωνείτε- ανά πέντε οµιλητές να παρεµβαίνει
ένας κοινοβουλευτικός. Ας ξεκινήσουµε έτσι και στην πορεία θα
το δούµε. Υπάρχει ήδη ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος που
θα µιλήσει µετά τον πέµπτο οµιλητή. Από εκεί και πέρα, όσοι κοινοβουλευτικοί επιθυµούν, µπορούν να µιλήσουν έως τις δωδεκάµισι. Αν κάποιοι θέλουν αύριο, ας µιλήσουν αύριο. Κύριε
Λοβέρδο, δεν µπορεί να δεσµευτεί το Σώµα για το πότε θα µιλήσει ο κάθε κοινοβουλευτικός. Αυτό ας το αποφασίσει ο ίδιος.
Για να µην χρονοτριβούµε, έχετε κάτι άλλο να προτείνετε ενδεχοµένως;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σωστά τα λέτε, κύριε Πρόεδρε. Το ενιαίο της διαδικασίας δεν µειώνει τον χρόνο τον δικό µας, αν µιλήσουµε αύριο. Θα µιλήσουµε, όπως ο καθένας εκτιµάει. Ωστόσο,
κάντε µια υποχώρηση στο ζήτηµα της προσθήκης συναδέλφων.
Εµείς έχουµε περίπτωση Βουλευτή που θέλει να τοποθετηθεί
αύριο και δεν έχει δηλώσει. Κάντε µια παρέµβαση σε αυτό και
νοµίζω ότι τα έχουµε βρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Προσθήκη στον ήδη
υπάρχοντα κατάλογο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι ενιαία η διαδικασία και δεν θα
σπάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, κύριε Λοβέρδο,
εντάξει. Αλλά προσθήκη στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο; Ακούσατε προηγουµένως -νοµίζω ότι τώρα µπορούµε να συνεννοηθούµε- πως είναι εβδοµήντα έξι οι οµιλητές και µε βάσει τα
επτάλεπτα -σας λέω και πάλι- και µε αυστηρά τηρούµενο τον
χρόνο των οµιλητών, των παρεµβάσεων κ.λπ., ενδεχοµένως να
µην µας φτάσει ο χρόνος έως αύριο στις 13.00’.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένας Βουλευτής που
δεν είναι εδώ και ακούει εδώ τη διαδικασία, ότι είναι ενιαία η διαδικασία, σου στέλνει ένα µήνυµα να προστεθεί. Γιατί τώρα το κάνετε δύσκολο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τέλος πάντων, ας
µην το δούµε τώρα και χρονοτριβούµε. Να περάσουµε στον κατάλογο των οµιλητών. Θα το δούµε στην πορεία. Δεν είναι θέµα
να αντιδικούµε αυτό.
Να περάσουµε στην πρώτη οµιλήτρια, την κ. Γεννιά, από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΝΙΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα εισάγει ένα σύνολο θεσµικών παρεµβάσεων στον τοµέα της εργασίας, της κοινωνικής
ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας. Αποτελεί δε συνέχεια
όλων των τελευταίων νοµοθετικών πρωτοβουλιών και ρυθµίσεων
της Κυβέρνησής µας µε γνώµονα την προάσπιση των δικαιωµάτων των αδυνάτων συµπολιτών και εργαζοµένων.
Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγµα είναι η επίτευξη του
Υπουργείου για την ισχύ των συλλογικών συµβάσεων εργασίας
που οι προηγούµενες κυβερνήσεις πλήρως και αµαχητί κατήργησαν, υποτασσόµενες στις αλλότριες φιλελεύθερες επιταγές,
που θα ξεκινήσει βέβαια από τον Σεπτέµβριο του 2018. Οι διατάξεις του αποσκοπούν στο να ενισχύσουν και να επεκτείνουν τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων, να βελτιώσουν ουσιωδώς κρίσιµες
πτυχές της καθηµερινότητας, να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήµατα της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Συγκεκριµένα, λοιπόν, στόχο έχουν να βελτιώσουν ουσιωδώς
τα εργαλεία ελέγχου και τήρησης της εργατικής νοµοθεσίας, να
καταπολεµήσουν την απλήρωτη, αδήλωτη και υποδηλωµένη εργασία, να διευθετήσουν ζητήµατα ασαφή σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση, να επιλύσουν χρόνια αιτήµατα ασφαλισµένων, να
δηµιουργήσουν ένα σύγχρονο πλαίσιο διατάξεων που θα διευκολύνει την πλήρη και ισότιµη συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας.
Στο πρώτο µέρος του, λοιπόν, διευθετούνται ζητήµατα που
σχετίζονται µε την κοινωνική ασφάλιση, δίνοντας λύσεις σε χρόνια προβλήµατα των ασφαλισµένων. Προβλέπονται ρυθµίσεις για
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την πληρέστερη εφαρµογή των διατάξεων της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης και επιλύονται ασφαλιστικά θέµατα συγκεκριµένων
κατηγοριών.
Πιο συγκεκριµένα και χαρακτηριστικά: Στο άρθρο 22 προβλέπεται η κατάργηση της υποχρέωσης µηχανικών και δικηγόρων
να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές µόνο λόγω της εγγραφής
τους στις ΕΤΕΕ και δικηγορικούς συλλόγους αντίστοιχα, που
αποτελούσε πάγιο αίτηµα επί σειρά ετών ειδικά των νέων επαγγελµατιών. Υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
έχουν πλέον από την έναρξη της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας στις ΔΟΥ και για όσο διάστηµα αυτή διαρκεί.
Επίσης, επιλύεται το ζήτηµα υπολογισµού της σύνταξης των
προσώπων, που λόγω της οικονοµικής κρίσης δεν είχαν καθόλου
ή είχαν περιορισµένης διάρκειας χρόνο ασφάλισης, στο διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εντεύθεν. Για τους ασφαλισµένους του δηµοσίου προβλέπεται ότι θα ισχύει ό,τι και για
τον ιδιωτικό τοµέα. Δηλαδή, ότι το ποσοστό µείωσης στις περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το
30%. Χωρίς αυτήν την παρέµβαση οι συντάξεις, σε περιπτώσεις
πρόωρης συνταξιοδότησης των δηµοσίων υπαλλήλων, θα κανονίζονταν µε µεγαλύτερα ποσοστά µείωσης, χωρίς κανέναν περιορισµό.
Εξίσου σηµαντικές είναι οι προβλέψεις για τους συνανθρώπους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας και αναπηρίας.
Προβλέπεται ειδική διάταξη για τους πάσχοντες από ψυχικά νοσήµατα, ώστε σε περίπτωση που αυτοί έχουν δικαιωθεί σύνταξης
αναπηρίας ή άλλων επιδοµάτων, αυτά να µην περικόπτονται ούτε
να αναστέλλονται σε περίπτωση ανάληψης εργασίας. Επίσης,
παρατείνεται η σύνταξη αναπηρίας σε όσες περιπτώσεις έχει
λήξει η γνωµάτευση των ΚΕΠΑ, βάσει της οποία απενεµήθη και
εκκρεµεί νέα γνωµάτευση.
Ορίζεται ρητά ότι το δικαίωµα στη σύνταξη είναι απαράγραπτο. Στο δεύτερο και τρίτο µέρος υπάρχουν σηµαντικές ρυθµίσεις για την προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων. Κατ’
αρχάς, προβλέπεται ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών και
πρωτίστως του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας µε ανθρώπινο
δυναµικό και εργαλεία, αλλά και αναβάθµιση της επιχειρησιακής
τους ικανότητας.
Τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία και η χρηµατοδότηση
µέσω ΕΣΠΑ, ύψους 7 εκατοµµυρίων 600 χιλιάδων ευρώ, για πιλοτικούς ελέγχους σε κλάδους υψηλής παραβατικότητας προσανατολίζονται προς τον σκοπό της προστασίας των
εργαζοµένων και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών
προς αυτούς.
Ισχυροποιείται το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, ώστε να θωρακιστεί κατά το δυνατό η τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας, αλλά
και να διευκολυνθεί το έργο των ελεγκτικών µηχανισµών.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, θεσπίζεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής αναγγελίας, ενώ µέχρι τώρα δεν υπήρχε καν η υποχρέωση να τηρούνται βιβλία και να δηλώνουν τους εργαζόµενους. Θεσπίζεται ρητά ότι αποκλείονται από το δηµόσιο χρήµα
και από τα κοινοτικά κονδύλια όλοι όσοι παραβιάζουν την εργατική νοµοθεσία, όλοι όσοι έχουν πολλαπλές παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας. Αυτό, εκτός από κατασταλτικά, θα
επιδράσει πολλαπλώς και προληπτικά ως αντικίνητρο. Συνεπώς,
θα δηµιουργήσει µια θετική δυναµική στην αγορά εργασίας.
Πολύ σηµαντική είναι και η παρέµβαση που αφορά στην οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόµενου. Πλέον απαιτείται η συνυπογραφή του. Μέχρι σήµερα ισχύει καταχρηστική πρακτική
που ο εργοδότης λέει ότι ο εργαζόµενος έχει αποχωρήσει οικειοθελώς, χωρίς αυτό στην πράξη να έχει συµβεί. Του δίνει, λοιπόν,
ένα µεγάλο περιθώριο η νοµοθεσία να το δηλώσει, αφήνοντας
χώρο για παραβατικές πρακτικές. Διορθώνουµε, λοιπόν, αυτήν
τη δυνατότητα παραβατικότητας.
Στον τοµέα της απλήρωτης εργασίας έχουµε ήδη νοµοθετήσει
ότι η µη καταβολή µισθού είναι σε κάθε περίπτωση µονοµερής,
βλαπτική µεταβολή, άρα ο εργαζόµενος αµέσως µπορεί να θεωρήσει ότι υπάρχει απόλυση και να διεκδικήσει την αποζηµίωση.
Τώρα, παρέχουµε τη δυνατότητα για γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων εντός εξήντα ηµερών. Μειώνεται το κόστος της δίκης, οι
εργαζόµενοι απαλλάσσονται από την καταβολή δικαστικού εν-
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σήµου ή υποχρεούνται σε µειωµένο δικαστικό ένσηµο, αναλόγως
της απαίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωµής για την καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών.
Επεκτείνεται η προστασία από την απόλυση λόγω µητρότητας
και στις εργαζόµενες που βρίσκονται στη διαδικασία υιοθεσίας
ή εµπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας. Θεσπίζεται η χορήγηση ειδικής άδειας και για γονείς τέκνων µε
βαριά νοητική στέρηση, σύνδροµο down και αυτισµό. Έτσι, από
όλες τις παραπάνω ρυθµίσεις καθίσταται απολύτως σαφές ότι η
επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πατάξει τα φαινόµενα παραβατικότητας στους χώρους εργασίας και υποβάθµισης στις θέσεις των
εργαζοµένων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε αντίθετοι σε κατεστηµένα που παραβιάζουν βασικά δικαιώµατα των εργαζοµένων. Αντίθετοι σε επιβραδυντικούς και στρεβλωτικούς παράγοντες της
οικονοµίας και της εργασίας. Είµαστε ενάντια σε οτιδήποτε υπονοµεύει την κοινωνική αποστολή του κράτους και τον θεσµό του.
Είµαστε ενάντια σε όποιον επιδίωκε το µοντέλο ερηµοποίησης
και επιδίωκε να καταστεί η χώρα µας ειδική οικονοµική ζώνη µε
χαµηλούς µισθούς και ανυπαρξία δικαιωµάτων. Είµαστε αντίθετοι στον εργασιακό µεσαίωνα και το αποδεικνύουµε µε κάθε δυνατό τρόπο και σε κάθε ευκαιρία. Αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί
άλλη µια απόδειξη προς αυτήν την κατεύθυνση. Γι’ αυτό, λοιπόν,
και φυσικά υπερψηφίζω τόσο επί της αρχής όσο και επί των άρθρων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γεώργιος Βλάχος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλο το προηγούµενο διάστηµα
η Κυβέρνηση διαφήµιζε τις ευεργετικές διατάξεις που θα φέρει
µε το παρόν νοµοσχέδιο. Αξιοποιώντας τη ρήση ότι στη χώρα
που ζούµε ό,τι δηλώσεις είσαι προσπάθησε να αναβαθµίσει επικοινωνιακά τις ρυθµίσεις που θα έφερνε. Μιλούσε για αδήλωτη
εργασία, για παραβατικότητα στην αγορά εργασίας, για παθογένειες, για έναν νέο κοινωνικό χάρτη. Επειδή, όµως, έρχεται
πάντα η στιγµή που η πραγµατικότητα ανατρέπει τις δηλώσεις
και τα επικοινωνιακά τεχνάσµατα, όπως στο παρελθόν η ζωή απέδειξε ότι χρήµατα δεν υπήρχαν, ότι το µνηµόνιο δεν σκίστηκε,
ότι ο ΕΝΦΙΑ δεν καταργήθηκε, έτσι και τώρα µε την κατάθεση
του συζητούµενου νοµοσχεδίου αποδεικνύεται ότι έγινε πολλή
κουβέντα που δεν άξιζε να πάρει ούτε τον χρόνο ούτε -αν θέλετεκαι τη σηµασία που πήρε.
Είπα, όµως, ότι θα γίνει, γιατί είµαι σίγουρος ότι αυτό το νοµοσχέδιο θα είναι σε προτεραιότητα του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Γι’ αυτό άλλωστε η Κυβέρνηση το
έφερε στη Βουλή για ψήφιση, προκειµένου να το αξιοποιήσει επικοινωνιακά στην παράσταση που θα δοθεί στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης.
Και λέω παράσταση, γιατί είµαι σίγουρος ότι καµµία αναφορά
δεν θα γίνει για όσα υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ
στο παρελθόν. Καµµία αναφορά δεν θα γίνει για την ασυνέπεια
µεταξύ λόγων και έργων του κυρίου Πρωθυπουργού. Έτσι, προκειµένου να µην θυµηθεί κανείς τι ελέχθη από τον Πρωθυπουργό
τα προηγούµενα χρόνια, θα πρέπει να εφευρεθούν νέες υποσχέσεις και µάλιστα ορισµένες να είναι και ψηφισµένες από τη
Βουλή, ούτως ώστε µε αυτά τα επικοινωνιακά τεχνάσµατα να
προσπαθήσει να δείξει µια άλλη εικόνα.
Με επικοινωνιακά τεχνάσµατα, όµως, δεν ανακτά κανείς το
κύρος του. Ο κ. Τσίπρας έχει υποσχεθεί στους πάντες τα πάντα
κάνοντας την κοινωνία να τροµάζει κάθε φορά που ακούγονται
νέες υποσχέσεις. Θέλω να πω ότι δεν άξιζε τόση φασαρία και για
κάποιες θετικές ρυθµίσεις που -προσωπικά, επιτρέψτε µου να πω
πραγµατικά- ότι έχω σοβαρές αµφιβολίες και για την εφαρµογή
τους και για την αποτελεσµατικότητά τους.
Το µόνο σίγουρο όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θα µπορούσε να κάνει αναφορά και δυστυχώς δεν κάνει- στις άδικες περικοπές των συντάξεων,
στις συντάξεις που θα κοπούν το 2019, στην περικοπή έως και
δύο µισθών λόγω των διαδοχικών µειώσεων του αφορολογήτου
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και της δραµατικής αύξησης των άµεσων και έµµεσων φόρων,
στους τριακόσιους χιλιάδες συνταξιούχους που µαταίως περιµένουν να πάρουν τη σύνταξή τους, στην απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων που υπεγράφη πριν λίγο καιρό, στη νέα γενιά
των 360 ευρώ που δηµιουργήθηκε µε αποκλειστική ευθύνη της
σηµερινής Κυβέρνησης, στη γενιά συνταξιούχων των 185 ευρώ,
στο ερώτηµα πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας και µισθοί χάθηκαν
από τη µη αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ, στο ερώτηµα γιατί
δεν έγινε τίποτα εδώ και δυόµισι χρόνια για την αδήλωτη εργασία.
Και στο σηµείο αυτό να θυµίσω, όπως ο εισηγητής µας και
πρώην Υπουργός, ο κ. Βρούτσης, πολύ αναλυτικά έδωσε στη
διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή, ότι ήταν µια υπόθεση
που η Νέα Δηµοκρατία τη βρήκε πάνω από 40% και την περιόρισε κάπου στο 13%. Σήµερα, πραγµατικά, τα νούµερα παραµένουν τα ίδια, που σηµαίνει ότι για δυόµισι χρόνια δεν έγινε καµµία
προσπάθεια.
Ωστόσο, οφείλω να πω ότι γίνεται αναφορά, έστω µε πλάγιο
τρόπο, σε νέες µειώσεις συντάξεων και αυξήσεις ασφαλιστικών
εισφορών. Και συγκεκριµένα, σε µείωση από 21% που µπορεί να
φτάσει έως 40% των επικουρικών συντάξεων µέχρι 31-12-2014,
στο πάγωµα εκατόν τριάντα περίπου χιλιάδων επικουρικών συντάξεων από 1-1-2015, καθώς δεν είναι ακόµα έτοιµος αυτός ο περίφηµος µαθηµατικός τύπος για τον υπολογισµό των συντάξεων.
Ξέρετε, µικρή αξία δίνει ο οποιοσδήποτε περιµένει να πάρει
µια σύνταξη για τον µαθηµατικό τύπο. Εκείνο που περιµένει είναι
να του πούµε καθαρά πότε θα πάρει αυτά τα χρήµατα που έτσι
κι αλλιώς είναι λίγα και που εν πάση περιπτώσει ακόµα και αυτά
τα λίγα δεν µπορεί να τα βρει και να τα προγραµµατίσει στην καθηµερινότητα και στη ζωή του.
Επίσης, γίνεται αναφορά στην αύξηση από 4% σε 4,5% για την
εισφορά στο µετοχικό ταµείο υπαλλήλων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάθε περίπτωση πρόκειται
για ένα νοµοσχέδιο που κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Πρόκειται
για µια συρραφή διατάξεων, θα έλεγα όπως-όπως, οι οποίες σε
καµία περίπτωση δεν συνιστούν µια ολοκληρωµένη πρόταση που
θα επιλύσει τα σηµαντικά ζητήµατα στην αγορά εργασίας.
Γι’ αυτό και ο εισηγητής µας χαρακτήρισε δικαίως αυτό το νοµοσχέδιο ως ένα αδειανό πουκάµισο. Προσπερνά την πραγµατικότητα, χωρίς να δίνει λύση στα προβλήµατα που δηµιούργησε
η πολύχρονη κρίση και κυρίως χωρίς να δίνει λύση στα όσα η
εφευρετικότητα και τα πειράµατα των Υπουργών της Κυβέρνησής σας δηµιούργησαν, καθώς είναι σίγουρο ότι οι δικές σας αυταπάτες δηµιούργησαν δυσκολίες στη ζωή των πολιτών,
επιβαρύνοντάς τους µε το τεράστιο κόστος των δικών σας πειραµάτων.
Δυστυχώς, το κακό που έχετε κάνει σε αυτήν την χώρα όλο
αυτό το διάστηµα της διακυβέρνησής σας δεν µπορεί να αλλάξει
από τη µια στιγµή στην άλλη και φυσικά µε ένα µόνο νοµοσχέδιο.
Η αγοραστική δύναµη και το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων έχει
επιβαρυνθεί και δύο αχρείαστα µνηµόνια, κατά τη γνώµη µας,
που κόστισαν πάνω από 14 δισεκατοµµύρια ευρώ έχουν φορτωθεί στις πλάτες του ελληνικού λαού.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε µια µικρή αναφορά
στις επισκέψεις του κυρίου Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, σε
επιχειρήσεις που, κατά σύµπτωση, δραστηριοποιούνται στη δική
µου περιοχή, στη δική µου εκλογική περιφέρεια.
Και ήθελα να ρωτήσω, ποιο πρόβληµα έλυσε η Κυβέρνηση και
ο Πρωθυπουργός στον «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟ» ή στην «APIVITA» για να
συµµετέχει στη χαρά της επιτυχίας τους; Μοίραζε χαµόγελα
στην επίσκεψη. Ρώτησε ποτέ ποιο πρόβληµα είχαν, ποια επενδυτική προσπάθεια ξεµπλόκαρε, σε τι τους βοήθησε, πού ήταν συµπαραστάτης; Ποιος του έδωσε το δικαίωµα να επισκεφτεί και να
πανηγυρίζει;
Περίµενε να ολοκληρωθεί το επιχειρηµατικό ρίσκο και τότε εκ
του ασφαλούς έκανε τις επισκέψεις, χωρίς να ρωτήσει πώς αυτοί
οι άνθρωποι έφτασαν εκεί. Και το λέω γιατί και τις δύο εταιρίες,
που πράγµατι έχουν κάνει θετικότατα βήµατα τα τελευταία χρόνια, και όχι τα δύο χρόνια βέβαια, εν µέσω κρίσης, πρέπει να επι-
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σηµανθούν, αλλά από ανθρώπους, που παρακολουθούν τις εταιρίες αυτές όλα τα προηγούµενα χρόνια, όχι τώρα που στήθηκε
το επικοινωνιακό γλέντι που ήθελε ο κύριος Πρωθυπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βλάχο, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μίλησε τέλος για το κέρδος. Και µόνο η αναφορά στη λέξη
κέρδος από τη µεριά του ΣΥΡΙΖΑ είναι θετική.
Θα χρειαστεί, όµως, πολύς χρόνος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να γεφυρώσετε το χάσµα µεταξύ του κέρδους ως υπεραξία της εργασίας, που µας λέγατε στα νιάτα σας, και του
κέρδους ως κίνητρο, ως µοχλό ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας. Η ελληνική κοινωνία δεν µπορεί να περιµένει άλλα χαµένα
χρόνια. Θέλει να ακούσει κάτι για το σήµερα. Το χρειάζεται για
να νιώσει ότι βγαίνει από το αδιέξοδο. Και αυτή είναι και θα είναι
η µεγάλη µας διαφορά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κουτσούκος από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το πρώτο σχόλιό µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει να
κάνει µε την προσπάθεια του κ. Τσακαλώτου, από αυτό εδώ το
Βήµα, να µας πείσει ότι δεν µεγάλωσαν τα αυτιά του. Προφανώς!
Το είδαµε.
Δεν µεγάλωσαν τα αυτιά του, µεγάλωσε, όµως, η µύτη του.
Και µεγάλωσε η µύτη του στην προσπάθειά του να µας πείσει ότι
δεν νοµοθετεί καθ’ υπαγόρευση, καθώς υπάρχουν άπειρα παραδείγµατα που η Κυβέρνηση έχει νοµοθετήσει κατ’ επιταγήν κάτω
από µια ηττοπαθή διαπραγµάτευση και έχει εκτεθεί και προσωπικά ο ίδιος και µε τις δηλώσεις του, αλλά και συνολικά η Κυβέρνηση.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα που είπε στην αγωνιώδη προσπάθειά του να µας πει ότι είναι πιο γνήσιος σοσιαλδηµοκράτης από
εµάς, θα απαντήσω στα τρία σχόλια που έχω να κάνω επί του νοµοσχεδίου.
Το πρώτο σχόλιο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και
προσφέρεται αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί είναι ένα νοµοσχέδιο για
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα- είναι ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει πάρει διαζύγιο µε την κοινωνία και τον κοινωνικό διάλογο.
Η κύρια συνιστώσα της, ο ΣΥΡΙΖΑ -γιατί η άλλη η ακροδεξιά
συνιστώσα δεν είχε σχέση ούτε µε τα κοινωνικά κινήµατα ούτε
µε τα συνδικάτα, είχε άλλες προνοµιακές σχέσεις- η κύρια ιδεολογική της συνιστώσα λοιπόν ήταν αυτή που µας µίλαγε ιστορικά
για τον ρόλο της κοινωνίας, των συλλογικοτήτων, των οργανώσεων και απαιτούσε να έχουν ρόλο τα συνδικάτα στη διαµόρφωση της πολιτικής.
Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
έχει αποκλειστικά την ευθύνη για το ότι αυτό εδώ το νοµοσχέδιο
δεν πήγε στην OKE, όπως επιτάσσει ο νόµος, για να έχει και τη
γνώµη των κοινωνικών εταίρων πάνω σε αυτές τις ρυθµίσεις για
τις οποίες η Κυβέρνηση λέει ότι είναι πάρα πολύ κρίσιµες.
Αυτό, όµως, δεν είναι µια αδυναµία της κ. Αχτσιόγλου, αλλά
είναι µια συνολική πολιτική µιας αντίληψης εξουσιαστικής, γιατί
έτσι έχει µεταλλαχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σε µια εξουσιαστική δύναµη που
τους θεσµούς τους αξιοποιεί και τους χρησιµοποιεί ανάλογα µε
το αν τους ελέγχει ή όχι. Εάν ελέγχουµε τους θεσµούς, παίρνουµε πρωτοβουλίες, εάν δεν τους ελέγχουµε είτε τους υπονοµεύουµε είτε τους περιθωριοποιούµε. Το παράδειγµα που σας
ανέφερα για την ΟΚΕ δεν είναι τυχαίο.
Σήµερα, στη συνάντηση που είχαµε µε τους κοινωνικούς εταίρους εν όψει της επίσκεψης της κ. Γεννηµατά στη ΔΕΘ, µας
είπαν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων ότι συναντήθηκαν
µε τον κ. Τσίπρα και του είπαν τα αιτήµατά τους. Κάποιος, βέβαια, µας είπε ότι δεν τα είπαµε γιατί δεν µας απάντησε στα περσινά, οπότε δεν είχε κανένα νόηµα.
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας είπε
ότι δεν είχε την χαρά να καταθέσει τις προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήµατος στον κ. Τσίπρα, καθότι ο κ. Τσίπρας δεν συνοµιλεί µε τη ΓΣΕΕ.
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Μας είπε, επίσης, όµως ότι όταν ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ανέβει προχθές για να συζητήσει µε τους φορείς,
κάλεσε όλους τους φορείς της πόλης, αγνόησε το Εργατικό Κέντρο. Και εδώ συµβαίνει να είναι στελέχη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος Βουλευτές από τη Θεσσαλονίκη και ο
εισηγητής της Πλειοψηφίας να έχει κάνει και Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου στο Ηράκλειο. Πώς τα αντιλαµβάνεται όλα
αυτά;
Άρα λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω σε σχέση µε αυτό το
νοµοσχέδιο, αλλά αφορά µια γενικότερη πολιτική της Κυβέρνησης, είναι ότι έχει µεταλλαχθεί σε µια εξουσιαστική δύναµη που
αγνοεί την κοινωνία και τους θεσµούς της.
Και αυτό που θα συµβεί τις επόµενες µέρες, και για το οποίο
αντιδράσατε όταν σας το είπε η κ. Χριστοφιλοπούλου, είναι ότι
θα ψηφίσετε και µε τα δυο σας χεράκια την υπονόµευση του δικαιώµατος της απεργίας και έχει να κάνει ακριβώς µε το ότι έρχεται να διαψεύσει αυτά που µας είπε ο κ. Τσακαλώτος, ότι δεν
του έχουν τραβήξει τα αυτιά, αλλά µεγάλωσε η µύτη του λέω
εγώ. Θα νοµοθετήσετε κατόπιν δεσµεύσεως αγνοώντας την κοινωνία, δηλαδή τους εργαζόµενους και τους εργοδότες, τους κοινωνικούς εταίρους.
Και υπάρχει και ένα τρίτο σκέλος σε αυτήν τη διαδικασία και
θα ήθελα να το πω πριν περάσω στο δεύτερο σχόλιο µου. Κυρία
Υπουργέ, υπάρχει ο οδικός χάρτης του ILO, υπάρχει συνάντηση
των κοινωνικών εταίρων στη Γενεύη στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας και µια ολόκληρη συζήτηση για τα εργασιακά δικαιώµατα,
για τις καλές πρακτικές στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και
όλα αυτά. Υπάρχει συνέχεια από την Κυβέρνησή σας ή τα έχετε
γράψει στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας κάτω από τη λογική µε την οποία νοµοθετείτε;
Έρχοµαι τώρα στη δεύτερη παρατήρησή µου, η οποία αφορά
τον κορµό αυτού του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, όποιες επικοινωνιακές ανάγκες και να θέλετε να εξυπηρετήσετε µε τις διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου, η διαπίστωση είναι µια, δεν
φτιασιδώνεται το έκτρωµα του Κατρούγκαλου.
Δεν φτιασιδώνεται, διότι το νοµοσχέδιο Κατρούγκαλου δεν
έκανε απλές περικοπές, όπως οι προηγούµενες νοµοθετικές παρεµβάσεις. Το νοµοσχέδιο Κατρούγκαλου άλλαξε τη δοµή και τη
λειτουργία της ανταπόδοσης στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα και ουσιαστικά υποτάχθηκε στη λογική της ήσσονος προσπάθειας, ενισχύοντας την εισφοροδιαφυγή και υπονοµεύοντας
ως δούρειος ίππος τα χαρακτηριστικά της ενιαίας και καθολικής
ασφάλισης.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχει και ακραίες, ακρότατες αδικίες, θέλω να σας παρακαλέσω να δείτε την τροπολογία που
έχουµε καταθέσει για τις χήρες, για τις περιπτώσεις αυτών που
θα πάρουν και κάτω από 200 ευρώ σύνταξη γιατί εγκλωβίστηκαν
µέχρι να ψηφίσετε τον ασφαλιστικό νόµο, για τις περικοπές των
αγροτών που θα πάρουν σύνταξη κι έχουν έναν µικρό κλήρο, ένα
αµπέλι, ένα λιοστάσι και θα συνεχίσουν να το καλλιεργούν και
για τα πρόστιµα που έχετε βάλει αναδροµικά.
Έρχοµαι στην τρίτη παρατήρηση, στο τρίτο σχόλιο, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Με όλα αυτά τα φτιασιδώµατα δεν µπορείτε
να δηµιουργήσετε αφήγηµα. Προσπάθησε ο κ. Τσακαλώτος να
µας πει για τη νοµοθέτηση του τέλους της κρίσης. Πρόσεξα την
ορολογία του. Για τα µνηµόνια δεν µας είπε τίποτα, καθότι έχει
δεσµεύσει µε την ψήφο του και την υπογραφή του τη χώρα σε
ένα διηνεκές µνηµόνιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Και δεν είναι µόνο το µακροοικονοµικό πλαίσιο που δεν εγγυάται την έξοδο από την κρίση. Δεν είναι οι αποφάσεις που δεσµεύουν τη δηµόσια περιουσία για εκατό χρόνια µόνο. Είναι και
το γεγονός ότι οι προσδοκίες της Κυβέρνησης για ανάπτυξη δεν
επιβεβαιώνονται. Το χλωµό 0,8% απέχει πολλά τσιγάρα δρόµο,
ούτε ο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ» δεν φτάνει, από το 2,7% του προϋπολογισµού.
Και αυτά που κατατέθηκαν κι εδώ προηγουµένως, αλλά είναι
γνωστά, η αλλαγή δηλαδή των εργασιακών σχέσεων επί τα χείρω

11437

µε την κυριαρχία των ελαστικών µορφών απασχόλησης, µε τη
µείωση των αποδοχών κάτω από τα 300 ευρώ, δείχνουν ότι η εργασιακή ζούγκλα, την οποία καταγγείλατε ζει και βασιλεύει.
Αυτή λοιπόν τη σκληρή πραγµατικότητα δεν µπορείτε να την
αλλάξετε, διότι έχετε υποταχθεί σε µια πολιτική, η οποία δεν ικανοποιεί τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και την οποία προφανώς θα αλλάξει µε την ψήφο του ο λαός όταν έρθει η ώρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ηλίας Παναγιώταρος από τη Χρυσή Αυγή.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώντας θα ήθελα να καταγγείλω κι εγώ την άνανδρη δολοφονική επίθεση από πολύ γνωστούς, καλυπτόµενους, παρακρατικούς κύκλους, σε βάρος του περιφερειακού συµβούλου της
«Ελληνικής Αυγής» στην Περιφέρεια Αττικής Περικλή Μουλιανάκη.
Θα ήθελα να συνεχίσω, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο αξιότιµος
Υπουργός κ. Τσακαλώτος και το αφήγηµά του. Βέβαια, όλο το
αφήγηµα είναι ένα παραµύθι και τίποτα άλλο. Πιο τρανή απόδειξη είναι –και το καταθέτω και στα Πρακτικά- όλα όσα έλεγε
όταν χοροπηδούσε και χτυπιόταν έξω από τα Υπουργεία ως αντιπολίτευση σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ, που τώρα µε πολύ χαρά, για
µια ακόµα χρονιά έχει θεσµοθετήσει φέρνοντας σε δυσκολότερη
µοίρα όλο και περισσότερους Έλληνες, διότι αντί να καταργείται
ο ΕΝΦΙΑ, όλο και περισσότεροι πληρώνουν µεγαλύτερα ποσά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Διαβάζω την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νοµοσχεδίου. Ξεκινάει στο γενικό µέρος µε το εξής πολύ ωραίο: «Το παρόν νοµοσχέδιο εισάγει ένα σύνολο θεσµικών παρεµβάσεων στον
τοµέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας που στόχο
έχουν να ενισχύσουν και να επεκτείνουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, να βελτιώσουν ουσιωδώς κρίσιµες πτυχές της καθηµερινότητάς τους, αλλά και να διευκολύνουν τη συµµετοχή των
ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή
της χώρας». Και συνεχίζει σε παρόµοιο στυλ παρακάτω.
Αναλογίζεται κάποιος, πώς είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγµατα, τέτοια µυθεύµατα στην αιτιολογική έκθεση τη στιγµή που
έχουν ψηφίσει ήδη ενάµισι µνηµόνιο µέχρι τώρα και εφαρµόζουν
πιστά όλα τα προηγούµενα µνηµόνια και τις πρακτικές τους.
Μιλάµε για ό,τι πιο αντιλαϊκό, ό,τι πιο αντιαναπτυξιακό έχει
υπάρξει. Κι έρχεστε και µας λέτε ότι φέρνετε ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο θα βελτιώσει τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά των Ελλήνων
πολιτών.
Αλήθεια, γιατί χαίρεστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων; Για τα 345 ευρώ βασικό µισθό, όταν κάποτε στα
προγράµµατά σας λέγατε ότι ο βασικός µισθός θα αυξηθεί στα
751 ευρώ; Μήπως χαίρεστε για την ελαστικοποίηση της εργασίας;
Εδώ θα ήθελα να απαντήσω στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, ο
οποίος, εκτός των υπολοίπων που είπε, ανέφερε και τη µείωση
της ανεργίας, η οποία υποχωρεί σταδιακά, ενώ όλοι γνωρίζουµε,
πέραν του ότι έχουµε την υψηλότερη ανεργία σε όλη την Ευρώπη, µε µεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, ότι αυτή η µείωση που είναι πλασµατική, διότι στους δείκτες ανεργίας δεν
λογίζονται και πάρα πολλοί που είναι µακροχρόνια άνεργοι- έχει
να κάνει µε το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες πολίτες απολύονται και αντικαθίστανται από άλλους µε ελαστικούς
όρους εργασίας: Μία, δύο ώρες την ηµέρα -και ενώ πληρώνονται
για δύο ώρες, εργάζονται πολύ περισσότερες- ή δύο, τρεις ηµέρες την εβδοµάδα.
Χαίρεστε, γιατί όλα αυτά δείχνουν ότι προχωράτε µε τάχιστους
ρυθµούς στη βουλγαροποίηση της πατρίδας µας. Ποιος θα ξεχάσει -αν και οι περισσότεροι θα το έχετε ξεχάσει- ότι, πριν ψηφιστεί το πρώτο µνηµόνιο, µιλούσαν τότε και ανέφεραν ότι η
Ελλάδα θα φτάσει σε επίπεδα Βουλγαρίας και δεν το πίστευε κανείς. Πλέον, όχι µόνο είναι πραγµατικότητα, αλλά, όπως ανέφερε
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και ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής, οι δείκτες της Βουλγαρίας
είναι καλύτεροι από τους δείκτες της Ελλάδας. Η ανεργία είναι
στο 6%, η απασχόληση συνεχώς και αυξάνεται, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις από την Ελλάδα πηγαίνουν εκεί, διότι το
φορολογικό, ασφαλιστικό, επενδυτικό περιβάλλον της Βουλγαρίας είναι πολύ καλύτερο σε σχέση µε το τραγικό περιβάλλον
της πατρίδας µας. Συνεπώς δεν έχουµε παρά να πούµε ότι «ναι,
πλέον θέλουµε και εµείς τη βουλγαροποίηση, γιατί αυτοµάτως
όλα θα πάνε καλύτερα για την Ελλάδα».
Γιατί χαίρεστε; Γιατί ένας στους πέντε Έλληνες από πενήντα
πέντε ως εξήντα τεσσάρων ετών είναι χωρίς µισθό ή σύνταξη,
γιατί πολύ απλά δεν εργάζεται και δεν είναι σε µια τέτοια ηλικία
που να απέχει µόνο έναν ή ενάµιση χρόνο από τη σύνταξή του;
Πλέον, µε τα νέα µέτρα θα περάσουν πολλά χρόνια µέχρι να φτάσει σε συντάξιµη ηλικία, χωρίς όµως τα απαιτούµενα ένσηµα,
διότι πολύ απλά δεν δουλεύει εδώ και πολύ καιρό.
Γιατί χαίρεστε; Για τις παράλογες εισφορές, ασχέτως του τι
λέει ο αξιότιµος κύριος Υπουργός -ο οποίος δεν είναι εντός της
Αιθούσης-, ότι του λένε µπράβο και συγχαρητήρια στον δρόµο;
Διότι χαµηλή εισφορά πληρώνουν αυτοί που δεν έχουν καθόλου
τζίρο, καθόλου δουλειά επί της ουσίας.
Δείτε τις εισφορές που πληρώνουν -και το γνωρίζετε όλοι- όλοι
όσοι έχουν κάποια κίνηση στην επιχείρησή τους, που προσπαθούν να την κρατήσουν ζωντανή. Όλοι αυτοί θεωρούν -και έτσι
είναι- ότι για τα τεράστια ποσά που δίνουν, και τα οποία είναι δυσανάλογα µε την πραγµατικότητα, δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν
µια ανάλογη σύνταξη, αν πάρουν. Και αυτά τα ποσά πηγαίνουν
στους δανειστές απευθείας.
Να µην πούµε και για το τι γινόταν στο παρελθόν, όπου τα
ασφαλιστικά ταµεία είχαν έναν κουµπαρά, τον οποίο οι διάφοροι
σύντροφοι, οι διάφορες κυβερνήσεις, σοσιαλιστικές ή καπιταλιστικές, «έφαγαν» µε τον άλφα ή βήτα τρόπο.
Βλέπουµε, επίσης, ότι οι λαθροµετανάστες, µε νοµοθετήµατα
που φέρνετε, µπορούν, εισβάλλοντας στην πατρίδα µας, µετά
από λίγο καιρό να βρουν και δουλειά. Λέτε να τους δώσουµε και
γη, να τους µάθουµε κιόλας πώς να την καλλιεργούν, ενώ ένα
νέο ζευγάρι Ελλήνων, που θέλει να γίνει νέος αγρότης, θα συναντήσει χιλιάδες εµπόδια µπροστά του.
Χαίρεστε για τα επιδόµατα ανεργίας -γιατί το ακούσαµε και
αυτό- που δείχνουν την κατάντια της χώρας µας; Θα έπρεπε, αν
θέλουµε να βοηθήσουµε την πατρίδα µας να προχωρήσει, να
είναι επιδόµατα εργασίας, προκειµένου κάπου να πηγαίνουν για
να έχουν δουλειά κι όχι να παίρνουν επιδόµατα ανεργίας για κάποιο χρονικό διάστηµα µέχρι να λήξει αυτό το χρονικό όριο.
Εδώ έχουµε πάλι τους λαθροµετανάστες, οι οποίοι, αν πάτε
στον ΟΑΕΔ, ως συνήθως έχουν προτεραιότητα έναντι των Ελλήνων.
Καυχιέστε για την ανέφικτη «τιµωρία» -εντός πολλών εισαγωγικών- για όσους εργοδότες δεν πληρώνουν τα δεδουλευµένα,
µε τη βλαπτική µεταβολή. Σωστό ακούγεται. Στην ουσία, όµως,
µάλλον δεν θα κάνετε τίποτα απολύτως.
Βέβαια, θα µπορούσατε να δώσετε το καλό παράδειγµα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µε το να αρχίσετε να πληρώνετε τους εργαζόµενους στον ραδιοφωνικό σας σταθµό, στην εφηµερίδα σας και
αλλού, που διαµαρτύρονται συνεχώς.
Επίσης, οι «σύντροφοι» του ΚΚΕ παλαιότερα είχαν αφήσει
απλήρωτους στην «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ» και στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ»,
για το οποίο διάφοροι διαµαρτύρονταν. Και ήταν και οι πρώτοι
που εφάρµοσαν τα πλέον µνηµονιακά, αντιλαϊκά, αντεργατικά
µέτρα του πρώτου µνηµονίου.
Να µη µιλήσουµε και για το κράτος, το οποίο ζητάει από όλους
τους άλλους να είναι εντάξει, αλλά το ίδιο δεν είναι καθόλου εντάξει. Χρωστάει δισεκατοµµύρια ευρώ στους ιδιώτες οι οποίοι
τόλµησαν και έκαναν κάποια εµπορική συναλλαγή µαζί του.
Αφού θέλετε να είστε τόσο εντάξει, γιατί είστε αλά καρτ αυστηροί µε κάποιους, όχι όµως και στην περίπτωση του «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ», ο οποίος χρεοκόπησε δολίως -και αυτό θα φανεί
ενδεχοµένως στο µέλλον- και µε ευεργετικούς νόµους και διατάγµατα του κάνατε όλες τις χάρες και είναι ατιµώρητος και απολαµβάνει αυτή τη στιγµή τα χρυσογάλανα νερά του Αιγαίου µε
τα κότερά του σε βάρος των κορόιδων και των χιλιάδων προµη-
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θευτών, οι οποίοι «µπήκαν µέσα» εκατοντάδες εκατοµµύρια
ευρώ;
Εδώ θα ήθελα να σχολιάσω τη δήλωση του Πρωθυπουργού,
ο οποίος, ως σκληρά εργαζόµενος µέχρι να γίνει Πρωθυπουργός, είπε ότι η κερδοφορία δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Και µε αυτό
το οποίο είπατε αυτοακυρώνεστε και ακυρώνετε τα πάντα για
όσα λέτε περί ανάπτυξης. Είστε µάλλον άσχετος και δογµατικός
ή ενδεχοµένως περισσότερο δογµατικός και λιγότερο άσχετος.
Διότι το κέρδος -πάντα υπό κανόνες, γιατί υπάρχουν κανόνες
σε αυτή την κοινωνία- φέρνει τις εισφορές, φέρνει νέες θέσεις
εργασίας, είναι ο κινητήριος µοχλός ανάπτυξης και της οικονοµίας. Γεµίζει τα ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία άδειασαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, όπως είπαµε, µε τα τοξικά οµόλογα, µε
το ότι τα τζόγαραν στο χρηµατιστήριο, µε το ότι τα έφαγαν, µε
οτιδήποτε άλλο. Άρα φέρνει και ευηµερία.
Να κάνω κι ένα σχόλιο, εν τάχει, για το πώς γίνεται ανάπτυξη.
Το έχουµε πει, σίγουρα δεν γίνεται µε όλα όσα έχετε ψηφίσει τα
τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη, µαζί µε µία εθνική πολιτική προσπάθεια στο δηµογραφικό, το οποίο είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα για την πατρίδα µας, θα δηµιουργήσουν νέους εργαζόµενους, νέες εισφορές κι όλα αυτά πάνε αλυσίδα. Με τα µέτρα,
όµως, τα οποία παίρνετε, όχι µόνο δεν παντρεύονται οι νέοι, όχι
µόνο δεν κάνουν παιδιά, αλλά φεύγουν και στο εξωτερικό. Αυτοί
δεν ξανάρχονται και φυσικά, δεν θα ξαναδείτε εισφορά από αυτούς εις τους αιώνας των αιώνων.
Όλα όσα έχετε πει µέχρι τώρα ήταν, είναι και θα είναι λόγια
του αέρα και δεν πρόκειται να κάνετε τίποτε απολύτως ούτε µε
το εν λόγω νοµοσχέδιο, που θα είναι και το πάτηµα, ενδεχοµένως, του Πρωθυπουργού µεθαύριο στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης να πει για µία ακόµα φορά το «παραµύθι». Το τρενάκι σας
έχει εκτροχιαστεί σαν το µετρό της Θεσσαλονίκης. Για µία ακόµη
φορά θα πάτε πάνω κι ενώ οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ταλαιπωρούνται εδώ και χρόνια από την κατασκευή του µετρό που δεν
τελειώνει ποτέ, θα δούνε επιτέλους και το πρώτο βαγόνι! Η κοροϊδία σε όλο της το µεγαλείο!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Στεργίου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, κυρία Υπουργέ, µε τον πανηγυρικό
τρόπο που παρουσιάζετε το νοµοσχέδιό σας, µόνο θυµηδία, ειρωνικά σχόλια και οργή, πραγµατικά, προκαλείτε στους εργαζόµενους.
Γιατί η σκληρή πραγµατικότητα που υπάρχει στους χώρους
δουλειάς είναι ότι όλοι οι εργαζόµενοι ζουν και δουλεύουν σε µια
νοµοθετηµένη εργασιακή ζούγκλα που επιτρέπει στην εργοδοσία, µε νόµιµο τρόπο, να τσακίζει και να ισοπεδώνει εργασιακά,
µισθολογικά, συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, που
δίνει αέρα στα πανιά της για να επιβάλει στους χώρους δουλειάς
τροµοκρατία και σιγή νεκροταφείου σε όλες τις αντεργατικές µεθοδεύσεις, πάντοτε µε την απειλή της απόλυσης.
Κυρία Υπουργέ, εκ περιτροπής εργασία, διαθεσιµότητες, ατοµικές συµβάσεις κάτω και από το άθλιο 586 ευρώ και 511 ευρώ
-σήµερα στην Ελλάδα δουλεύουν πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες εργαζόµενοι µε µέσο µισθό κάτω από 390 ευρώ-, διευθέτηση
του χρόνου εργασίας όπως βολεύει τον εργοδότη, κατάργηση
της Κυριακάτικης αργίας, δουλεµπόριο εργολαβικών εργαζοµένων, µαύρη εργασία, απελευθέρωση οµαδικών απολύσεων, είναι
µερικά από τα κατορθώµατα που έχετε νοµοθετήσει -και
ισχύουν- εσείς και οι προηγούµενες κυβερνήσεις και στηρίζονται
από όλα τα κόµµατα, πλην του ΚΚΕ, που µαζί έχετε ψηφίσει το
τρίτο µνηµόνιο και τις αξιολογήσεις που ακολούθησαν. Έτσι δεν
είναι, κυρία Υπουργέ; Δεν πιστεύω να διαφωνείτε.
Κι όλα αυτά γιατί; Γιατί αυτό ακριβώς απαιτεί η ανάκαµψη των
κερδών του κεφαλαίου και της καπιταλιστικής οικονοµίας που
έχετε ιερό και όσιο και ευαγγέλιο. Την προσκυνάτε όλοι σας.
Πάνω, λοιπόν, σε αυτή την πραγµατικότητα, που την ζουν εκατοµµύρια εργαζόµενοι, άνεργοι και συνταξιούχοι, λέτε, πραγµατικά χωρίς ίχνος ντροπής και µε περίσσια υποκρισία στο
νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε και στην αιτιολογική έκθεση,
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ότι κάνετε παρεµβάσεις που «στόχο έχουν να ενισχύσουν και να
επεκτείνουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, να βελτιώσουν ουσιωδώς κρίσιµες πτυχές της καθηµερινότητάς τους». Και στα
άρθρα, όµως, για τους συνταξιούχους λέτε ότι «είναι η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας µε
όρους ισότητας κλπ.».
Μα, καλά, σας το λέµε σοβαρά και σας κοιτάµε στα µάτια: Δεν
ντρέπεστε να κοροϊδεύετε έτσι ασύστολα τους εργαζόµενους,
τον λαό µας, να τους λέτε ότι αυτό το µαρτύριο που περνάνε
οκτώ και πλέον τώρα χρόνια και µεριµνάτε να γίνει αιώνιο, να µην
έχει τέλος, είναι στη φαντασία τους;
Τι να πούµε; Το ψέµα και η υποκρισία έχει και όρια. Εσείς,
όµως, κύριοι της Κυβέρνησης έχετε ξεπεράσει όχι µόνο τα όρια,
όχι µόνο το ρητό που λέει, «πες, πες, πες ψέµατα, στο τέλος κάτι
θα µείνει», αλλά είστε πλέον στη διάσταση που έχετε αναγάγει
το ψέµα και την υποκρισία σε επιστήµη.
Τι επιδιώκετε, όµως, -γιατί δεν το κάνετε στον αέρα- µε το
παρόν νοµοσχέδιο; Θέλετε να κατασκευάσετε µια δήθεν φιλεργατική στροφή λίγο πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό και ενώ ακόµα δεν έχει στεγνώσει το µελάνι του
αντεργατικού και αντιασφαλιστικού εκτρώµατος που ψηφίσατε
µε το τέλος της δεύτερης αξιολόγησης, φυσικά πάντοτε σε όφελος του κεφαλαίου.
Ρωτάµε, επί της ουσίας, κυρία Υπουργέ. Το νοµοσχέδιό σας
δεν αφήνει άθικτο όλο το αντεργατικό πλαίσιο πάνω στο οποίο
πατάει ο εργασιακός µεσαίωνας που επιβάλλει νόµιµα η εργοδοσία;
Υπάρχει κάποιο άρθρο που να καταργεί έστω και ένα από όλα
όσα προηγούµενα ανέφερα και ισχύουν ως χώρος δουλειάς; Όχι
φυσικά και το ξέρετε. Δεν είναι κάτι που το λέµε εµείς. Θέλετε,
κυρία Υπουργέ, κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε τη διάθεση να νοµοθετήσετε -όπως λέτε σε αυτό το νοµοσχέδιο που ψηφίζουµεγια τα πραγµατικά δικαιώµατα των εργαζοµένων; Φέρτε στη
Βουλή -σας προκαλούµε πάλι- την πρόταση νόµου που κατέθεσαν πεντακόσιες και πλέον συνδικαλιστικές οργανώσεις τον Νοέµβριο του 2016 -σας την έχουµε καταθέσει- και να δούµε από
εκεί και πέρα ποιος είναι µε ποιον. Να δούµε εάν πραγµατικά νοιάζεστε για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Την καταχωνιάσατε
όµως, -γιατί;- γιατί ακριβώς δεν εξυπηρετεί τα συµφέροντα του
κεφαλαίου και την κερδοφορία του, που υπηρετείτε.
Φέρνετε µάλιστα αυτό το νοµοσχέδιο και σηκώνετε επικοινωνιακό κουρνιαχτό τη στιγµή που ετοιµάζεστε µε την τρίτη αξιολόγηση να προωθήσετε νέες αντεργατικές ανατροπές µε πρώτη
απ’ όλες τη δέσµευσή σας για την επιβολή πρόσθετων εµποδίων
στην προκήρυξη απεργίας και τη συνδικαλιστική οργάνωση των
εργαζοµένων. Και σε αυτό το πράγµα θα έχετε, όπως δήλωσε ο
κ. Βρούτσης στις επιτροπές, και τη στήριξη της Νέας Δηµοκρατίας. Θα δούµε τι θα κάνουν οι άλλες δυνάµεις. Εµείς, όµως, σας
το λέµε καθαρά. Μην τολµήσετε να το κάνετε αυτό. Η εργατική
τάξη θα είναι απέναντί σας.
Απ’ αυτή, λοιπόν, την άποψη οι διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου προϋποθέτουν την απαραίτητη εφαρµογή όλων των αντεργατικών νόµων που ψήφισαν οι προηγούµενοι, ΠΑΣΟΚ και Νέα
Δηµοκρατία, αλλά διατηρήσατε και επεκτείνατε εσείς.
Αποτελούν πασαλείµµατα χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα για
τους εργαζόµενους αφού η εργοδοτική αυθαιρεσία πατάει ακριβώς πάνω στο πλαίσιο που της επιτρέπει να εντείνει νόµιµα το
ξεζούµισµα των εργαζοµένων.
Τα άρθρα που αναφέρονται στο ασφαλιστικό έχουν ως προϋπόθεση την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρµογή του νόµου «λαιµητόµου» 4387 που κατακρεουργεί τις κύριες συντάξεις και τις
κάνει ένα επίδοµα, σχεδόν µηδενίζει τις επικουρικές συντάξεις
αφού οι εργαζόµενοι πλέον µε δεκαπέντε και πλέον χρόνια
ασφάλισης θα παίρνουν 33,75 ευρώ και 72 ευρώ αντίστοιχα τώρα
µε το νοµοσχέδιό σας. Τέτοια εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και προστασίας προσφέρετε στους συνταξιούχους! Ρωτάµε
απλά και εµείς και οι εργαζόµενοι. Με αυτά τα χρήµατα ζείτε
εσείς, κάποιος από εσάς; Φυσικά και όχι. Οι συνταξιούχοι, όµως,
θα ζήσουν.
Αποκαλύπτεστε, όµως, γιατί όπως δηλώνετε τόσο εσείς όσο
και κυβερνητικά στελέχη οι παρεµβάσεις µε το νοµοσχέδιό σας
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γίνονται για να µην νοθεύεται ο υγιής ανταγωνισµός µεταξύ των
επιχειρήσεων, γιατί θέλετε υγιείς επιχειρηµατίες. Φέρνετε µάλιστα ως παράδειγµα υγιούς επιχειρηµατία τη βιοµηχανία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ». Πήγατε επίσκεψη µαζί µε τον Πρωθυπουργό. Τι
συµβαίνει πραγµατικά σε αυτήν την επιχείρηση που την παρουσιάσατε ως παράδειγµα τήρησης της εργατικής νοµοθεσίας; Δεν
ξέρετε ότι αυτός ο υγιής επιχειρηµατίας απέλυσε -και το ξέρετεπριν από δύο µήνες εργαζόµενο µε σκλήρυνση κατά πλάκας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια από τη συγκεκριµένη επιχείρηση έγιναν περίπου 130 οικειοθελείς αποχωρήσεις, που ήταν
καθαρά απολύσεις; Σύµφωνα µε πληροφορίες µας, το 2010 δούλευαν 1.000 εργαζόµενοι στη βιοµηχανία. Και σήµερα µετά την
υγιή επένδυση των 300 εκατοµµυρίων, δουλεύουν 500! Αυτοί
είναι οι υγιείς επιχειρηµατίες και επιχειρήσεις!
Αυτοί, λοιπόν, οι υγιείς επιχειρηµατίες και επιχειρήσεις προϋποθέτουν τον εργασιακό µεσαίωνα για τους εργαζόµενους, που
απλόχερα τους τον δίνετε. Γι’ αυτό εξάλλου και σας επέλεξαν,
για να φέρετε σε πέρας τη βρόµικη δουλειά σε όφελός τους, που
δεν έκαναν οι άλλοι.
Πραγµατοποιείτε παράλληλα αυτές τις φιέστες µε τα επιχειρήµατα της υγιούς επιχειρηµατικότητας και της δίκαιης ανάπτυξης, που θα επαναλάβετε στη Θεσσαλονίκη, για να κρύψετε ότι
οι αντεργατικοί νόµοι, τόσο οι δικοί σας όσο και των προηγούµενων, είναι αυτοί οι οποίοι κατοχυρώνουν την πιο άγρια εκµετάλλευση -και αυτοί οι νόµοι δεν έχουν προσωρινό, αλλά µόνιµο
χαρακτήρα-, ότι εµπλουτίζονται µε καινούριες ρυθµίσεις και διατάξεις, σύµφωνα µε τις ανάγκες του κεφαλαίου, ότι νοµοσχέδια,
όπως αυτό που συζητάµε σήµερα, δεν είναι παρά ο φερετζές της
άγριας ταξικής πολιτικής σας, το ξεκαθάρισµα για τα νέα αντεργατικά µέτρα που θα έρθουν µε την τρίτη αξιολόγηση.
Κύριοι της Κυβέρνησης, η δίκαιη ανάπτυξη που ευαγγελίζεστε
έχει δηµιουργήσει κάτεργα στους χώρους δουλειάς. Το µαρτυράνε τα 6.500 δηλωµένα εργατικά ατυχήµατα από τα οποία τα
73 ήταν θανατηφόρα το 2016, 7 θανατηφόρα τους τελευταίους
δύο µήνες στους οργανισµούς των ΟΤΑ και πάνω από 40 µέχρι
και σήµερα. Αυτό και µόνο, λοιπόν, επιβεβαιώνει ότι το κεφάλαιο,
που υπηρετείτε, σκοτώνει, ότι δεν υπολογίζει ούτε την ίδια τη
ζωή των εργατών.
Αυτή, λοιπόν, τη δίκαιη ανάπτυξη που στηρίζει τα κέρδη του
κεφαλαίου, που κλείνει το µέλλον στη ζωή και την ανθρώπινη εξέλιξη, την παρουσιάζετε ως διέξοδο από την κρίση. Ποτέ και πουθενά δεν υπήρξε δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κατανοµή στο
έδαφος της καπιταλιστικής οικονοµίας και µάλιστα σε περίοδο
κρίσης. Επιδίωξή σας είναι να κάνετε τον λαό συνένοχο, να τον
κάνετε να σιωπήσει, να τον έχετε σε αναµονή, να ανέχεται να ζει
στη φτώχεια και την εξαθλίωση περιµένοντας τάχα µου από τη
δίκαιη ανάπτυξη κάποια ψίχουλα. Όσο, όµως, η οικονοµία, κύριοι
της Κυβέρνησης, είναι σχεδιασµένη να υπηρετεί τα κέρδη και όχι
την ικανοποίηση των αναγκών ο λαός µας δεν πρόκειται να δει
χαΐρι.
Τελειώνοντας, καλούµε τον λαό µας, τους εργαζόµενους συνολικά να κλείσουν τα αυτιά τους στους παλιούς και νέους σωτήρες και µε οδηγό τις σύγχρονες ανάγκες τους να αγωνιστούν
για να επανακτήσουν όλα όσα τους έκλεψαν και να ανοίξουν τον
δρόµο για την οριστική απαλλαγή από τα δεινά τους, ανατρέποντας τον σάπιο αυτόν εκµεταλλευτικό, καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης της οικονοµίας που γεννά φτώχεια, εξαθλίωση, πόλεµο,
προσφυγιά. Να συµπορευτούν µε το ΚΚΕ, που έχει τη µοναδική
πολιτική πρόταση διεξόδου προς όφελός τους, παίρνοντας τα
κλειδιά της οικονοµίας και της εξουσίας στα χέρια τους.
Στις 9 Σεπτέµβρη, κύριοι της Κυβέρνησης, στη Θεσσαλονίκη
δεν θα έχετε µόνο παλαµάκια να σας βαράνε, αλλά θα είναι οι
εργαζόµενοι, τα ταξικά συνδικάτα, το ΠΑΜΕ εκεί και το οποίο
πραγµατικά αγωνίζεται για την αναπλήρωση των απωλειών των
εργαζόµενων.
Τέλος, να κάνετε δεκτές τις τροπολογίες που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική µας Οµάδα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από το Ποτάµι κ. Αµυράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόλις πριν από δύο ηµέρες η
Υπουργός κ. Αχτσιόγλου, που θα ευχόµουνα να ήταν στην Αίθουσα αυτήν τη στιγµή, παρουσίασε κάποια στοιχεία για να καταδείξει την ανάκαµψη στην αγορά εργασίας και την αύξηση στα
εισοδήµατα των εργαζοµένων. Μας έφερε ως παράδειγµα, λοιπόν, τα εισοδήµατα του 2016 και µας είπε η κ. Αχτσιόγλου ότι είχαµε αύξηση 0,8% το 2016 έναντι του 2015 στις αµοιβές
εξαρτηµένης εργασίας. Έτσι είναι. Όµως έκανε ένα άλµα λογικής, ένα άλµα αριθµητικής. Διότι για να τεκµηριώσει τον ισχυρισµό, το στοιχείο αυτό που είναι δεδοµένο, µας είπε ότι το 2012
και 2013 είχαµε τη µεγαλύτερη µείωση εισοδηµάτων. Αµ δε. Θα
έλεγα στην κ. Αχτσιόγλου να µην πολυπαίζει µε τους αριθµούς,
ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει µε την ανεργία και τον χώρο της εργασίας, διότι πίσω από αυτούς τους αριθµούς κρύβονται οικογένειες και άνεργοι.
Τι συνέβη, λοιπόν; Πράγµατι το 2016 οι αµοιβές εξαρτηµένης
εργασίας αυξήθηκαν κατά 0,8% έναντι του 2015. Τι έγινε όµως
το 2015, τι είχε συµβεί; Ανέτρεξα στην ετήσια έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος για τη νοµισµατική πολιτική που εκδόθηκε
τον περασµένο Ιούνιο. Τι λέει εκεί, λοιπόν, στη σελίδα 78; Ότι οι
αµοιβές το 2015 είχαν µειωθεί κατά 2,9% σε σχέση µε το 2014.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι το 2016, για το οποίο πανηγύρισε
η κ. Αχτσιόγλου, οι αµοιβές παρέµεναν σε χαµηλότερο επίπεδο
από το 2014. Δεν µπορεί να συγκρίνεις αυγά µε πορτοκάλια. Ή
όλα µαζί και τα συµπεράσµατα δικά µας ή τα άλλα όλα είναι λαθροχειρίες.
Το δυσάρεστο, όµως, πέραν αυτού, είναι ότι η ίδια κατάσταση
θα ισχύσει και φέτος. Στην ίδια έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος η εκτίµηση είναι ότι για φέτος οι αµοιβές θα παραµείνουν
στα επίπεδα του 2016, δηλαδή χαµηλότερες από ό,τι ήταν το
2013 και το 2014.
Υπάρχουν όµως και άλλα τεκµήρια, θα έλεγα εγώ, της αποδιοργάνωσης της αγοράς εργασίας από τους ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Δηµιουργήσατε τη γενιά των 360 ευρώ. Εσείς τη δηµιουργήσατε.
Εσείς και κάποιοι Υπουργοί δεν έχτισαν πολιτικές καριέρες µε τη
γενιά των 700 ευρώ, που την κατακεραύνωναν; Πού είναι αυτοί
οι Υπουργοί τώρα εξαφανισµένοι; Τους πείραζε η γενιά των 700
ευρώ, γαργάρα τώρα για τη γενιά των 340 και 360 ευρώ, διότι
είναι δικό τους δηµιούργηµα!
Πάµε να δούµε και κάποια άλλα στοιχεία. Είναι τα επίσηµα
στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και µας λέει
ότι τα εισοδήµατα που δηλώθηκαν το 2016 ήταν σηµαντικά µειωµένα σε σχέση µε το 2015, δηλαδή από το κακό στο χειρότερο,
και επαναλαµβάνω ότι τα εισοδήµατα του 2016 παραµένουν
πολύ χαµηλότερα από εκείνα του 2014. Τι µας λέει λοιπόν η ανεξάρτητη αρχή; Λέει ότι φέτος οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, για
το 2016 δηλαδή, δήλωσαν χαµηλότερα εισοδήµατα κατά 20% και
οι µισθωτοί κατά 1,5%. Να µην εµπιστευτούµε την ανεξάρτητη
αρχή; Ας µην την εµπιστευτούµε. Τι λέει το ΙΚΑ; Για πάµε να
δούµε τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του ΙΚΑ και το τελευταίο στατιστικό δελτίο απασχόλησης του ΙΚΑ. Τι µας λέει; Λέει
ότι τον Οκτώβριο του 2016 ο µέσος µηνιαίος µισθός έπεσε στα
936 ευρώ, όταν στα τέλη του 2014 ήταν 1.156 ευρώ, δηλαδή
έχουµε µία συνταρακτική µείωση 18,6%. Είναι αδιανόητο! Μέσα
σε µία χρονιά, διά χειρός ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, οι µισθοί καταποντίστηκαν.
Πάµε και στο θέµα της ανεργίας, για να βάλουµε λίγο τα πράγµατα σε µία τάξη. Η κ. Αχτσιόγλου εµφανίζει ικανοποίηση για το
ότι µειώθηκε η ανεργία στο 21,7%. Βεβαίως, φυσικά, όλοι πρέπει
να είµαστε ικανοποιηµένοι και για το ένα κλάσµα της µονάδας
που πέφτει η ανεργία. Όµως να δούµε λίγο τι γίνεται στην Ευρώπη και να κάνουµε κάποιες συγκρίσεις Ελλάδας - Ισπανίας;
Πρώτα απ’ όλα να πούµε ότι όσον αφορά τις χώρες της Ευρωζώνης, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Eurostat, σήµερα η
ανεργία σε αυτές τις χώρες κυµαίνεται στο 10%, συγκεκριµένα
9%, δηλαδή στα επίπεδα του 2009, τα προ κρίσης ή της έναρξης
της κρίσης της εποχής. Οι περισσότερες χώρες αξιοποίησαν
πλήρως το θετικό κλίµα που επικρατεί στις αγορές τα τελευταία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τρία χρόνια και σηµείωσαν εντυπωσιακές, θα έλεγα εγώ, επιδόσεις στο µέτωπο της ανεργίας. Στην Ελλάδα η πτώση της ανεργίας ήταν υποτονική. Δείτε λοιπόν. Τη διετία 2015 - 2016 η χώρα
επέστρεψε σε ύφεση. Ήταν η βαρουφακειάδα, ήταν οι «υπερήφανες διαπραγµατεύσεις», ήταν το «πειραµατίζοµαι και µαθαίνω
τον κόσµο» και όλα αυτά στην πλάτη των Ελλήνων. Φτάσαµε να
έχουµε θέσεις απασχόλησης των 340 ευρώ.
Πάµε να δούµε λοιπόν, όπως σας είπα, να κάνουµε ένα crash
test, έναν έλεγχο µεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας. Τον Ιανουάριο
του 2015 η ανεργία στην Ισπανία βρισκόταν στο 23,7%. Στην Ελλάδα ήταν στο 25,7% και είχε καθοδική πορεία. Δηλαδή είχαµε
δύο µονάδες διαφορά στα ποσοστά της ανεργίας. Από τα τελευταία διαθέσιµα επίσηµα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο 2017,
η ανεργία στην Ελλάδα µειώθηκε στο 21,7%. Στην Ισπανία πόσο
λέτε ότι έχει φτάσει; Στο 17% και πήγα σήµερα να επικαιροποιήσω τα στοιχεία και έχει πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο του
17%, είναι 16,9%. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι η βαρουφακειάδα -και όχι µόνο, διότι αδικούµε λίγο και τον εαυτό µας όταν
το εντοπίζουµε µόνο στον Βαρουφάκη. Τι ήταν ο Βαρουφάκης,
κανένας αντάρτης στην Κυβέρνησή σας ήταν; Μαζί τα φτιάχνατε,
µαζί τα σχεδιάζατε, µαζί τα πραγµατοποιούσατε. Ποια; Αυτόν τον
κουβά τον τρύπιο, όπου ρίχναµε νερό και έπεφτε κάτω, έφερε
αυτό το αποτέλεσµα. Η ισπανική οικονοµία, λοιπόν, παρουσιάζει
ανάπτυξη 3,5%, όταν στην Ελλάδα οι λιγοστές νέες θέσεις εργασίας, που προκύπτουν από την αναιµική ανάπτυξη ή τις συνθήκες ύφεσης, είναι θέσεις εργασίας των 340 ευρώ. Δηλαδή να
το πούµε µε πιο απλό τρόπο. Όταν παλαιότερα είχαµε µια νέα
θέση εργασίας, αυτή αµειβόταν µε 900 ευρώ. Σήµερα τι έχουµε;
Δύο νέες θέσεις εργασίας που αµείβονται µε 400 ευρώ. Αυτό
είναι το πρακτικό αποτέλεσµα της ύφεσης.
Πάµε να δούµε και κάτι ακόµα. Έχουµε µια αναιµική ανάπτυξη.
Δυστυχώς, το βλέπουµε όλοι και όλοι συµφωνούµε σε αυτό το
συµπέρασµα. Έχουµε κρίση τραπεζικού συστήµατος. Θυµόµαστε τα capital controls ή τα ξεχάσαµε; Είναι ένας ιδιότυπος µιθριδατισµός. Α, ναι, έχουµε και capital controls!
Πηγαίνετε και ρωτήστε εκείνους που επιχειρούν, εκείνους που
εξάγουν, εκείνους που ερευνούν και καινοτοµούν τι σηµαίνουν
τα capital controls για το περιβάλλον βιωσιµότητας ή µη των επιχειρήσεών τους.
Επίσης, εδώ δεν έχουµε τράπεζες. Τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις! Δάνεια από τις τράπεζες προς την πραγµατική οικονοµία,
µηδέν. Μάλτα γιοκ. Δάνεια γιοκ. Εκεί έχουµε φτάσει και πολλοί
συζητούν και για νέα, τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση.
Πάµε τώρα να ακούσουµε και να σχολιάσουµε κάτι άλλο που
είπε η κ. Αχτσιόγλου τις προηγούµενες ηµέρες, ότι όσοι εργοδότες έχουν περιουσία και δεν πληρώνουν, οι εργαζόµενοι θα
µπορούν σε διάστηµα δεκαπέντε ηµερών να διεκδικούν µέρος
από την περιουσία τους. Καλώς ήρθε στην πραγµατικότητα!
Αυτό ισχύει και για τις οµόρρυθµες και για τις ετερόρρυθµες
εταιρείες. Θα µου πείτε τι γίνεται για τις ανώνυµες εταιρείες;
Αµάν, εδώ έχουµε τον υπέρτατο λαϊκισµό αυτής της Κυβέρνησης! Σας θυµίζω ότι το 2015 ψηφίσατε έναν νόµο, τον ν.4321,
που προέβλεπε την προσωπική ευθύνη των µετόχων των ανωνύµων εταιρειών που έχουν µερίδιο άνω του 10% για οφειλές προς
τα ασφαλιστικά ταµεία.
Τι σας είχαµε πει τότε και εσείς λέγατε «είστε γερµανοτσολιάδες, είστε πολωνοτσολιάδες, είστε εσκιµοτσολιάδες»; Σας λέγαµε ότι δεν ισχύει αυτό που πάτε να κάνετε. Μακάρι να γινόταν.
Δεν γίνεται, θα καταπέσει και νοµικά και στην πραγµατικότητα.
Ένα χρόνο µετά η διάταξη αυτή καταργήθηκε από την ίδια Κυβέρνηση που την ψήφισε, κάνοντας την υποτιθέµενη φιλικά διακείµενη προς τους εργαζόµενους Κυβέρνηση και τότε, στις 29
Ιουνίου 2016, ο τότε Υπουργός Οικονοµίας Γιώργος Σταθάκης
είπε και θα σας κακοκαρδίσω: «Δεν υπήρχε στην πραγµατικότητα
η δυνατότητα εφαρµογής της». Καλώς ήρθε στον κόσµο της
πραγµατικότητας! Όµως, ο λαϊκισµός έγινε.
Με τέτοια πυροτεχνήµατα θέλω να σας πω ότι δεν λύνεται το
πρόβληµα της αγοράς εργασίας, ούτε της µη πληρωµής των εργαζοµένων.
Υπάρχει τρόπος να αντιµετωπιστεί και να περιοριστεί; Βεβαίως
και υπάρχει και το ανέφερα νωρίτερα προς τον κ. Τσακαλώτο, ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΒ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

οποίος κ. Τσακαλώτος είπε ότι την απάντηση δεν την ήξερε.
Θα σας θέσω, λοιπόν, εγώ το θέµα: Άρθρο 56 του ν.4487. Πριν
από ένα µήνα ψήφισε το Κοινοβούλιο αυτόν τον νόµο. Τι έλεγε,
λοιπόν; Έλεγε ότι θεωρείται µονοµερής βλαπτική µεταβολή των
όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευµένων αποδοχών του εργαζοµένου από τον εργοδότη.
Ρωτάω εσάς, τους παρισταµένους Υπουργούς, το εξής: Ποιος
είναι ο χρόνος της αξιόλογης καθυστέρησης; Είναι ο ένας µήνας;
Είναι ο ένας χρόνος; Είναι ο ένας αιώνας; Τι είναι; Το δικαστήριο,
είπε ο κ. Τσακαλώτος πριν που µου απάντησε. Ποιο δικαστήριο;
Εσείς εδώ δεν είστε έτοιµοι να φέρουµε µια τροπολογία και να
ορίσουµε τον χρόνο καθυστέρησης σε πόσο; Θα το βρούµε. Γιατί
να τρέχουν οι εργαζόµενοι στα δικαστήρια, που ξέρουµε, βέβαια,
τα δικαστήρια µε ποια ταχύτητα εκδικάζουν τις υποθέσεις και
βγάζουν τις αποφάσεις και τις καθαρογράφουν; Ήµουν νιος και
γέρασα!
Σας λέω, λοιπόν, το εξής: Αν θέλετε πραγµατικά να ενεργοποιηθεί αυτή η διάταξη, φέρτε µια τροπολογία, αγαπητέ κύριε
Πετρόπουλε, και καθορίστε ποιος είναι ο χρόνος αξιόλογης καθυστέρησης στην καταβολή δεδουλευµένων από εργοδότη σε
εργαζόµενους. Θα ήθελα να ακούσω και τη γνώµη σας, κύριε Πετρόπουλε, έστω την προσωπική, αν όχι την κυβερνητική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αγορά εργασίας πληρώνει την
αναποτελεσµατικότητα αρκετών Υπουργών και συνολικά της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Φόρους ξέρετε να βάζετε. Ξέρετε
να αυξάνετε εισφορές µέχρι την στρατόσφαιρα. Επίσης, ξέρετε
να µπλοκάρετε µεγάλες επενδύσεις. Τώρα, αυτήν την ώρα που
συζητάµε, το ΚΑΣ συζητά για τα νεότερα µνηµεία στο Ελληνικό.
Εχθές συζητούσε για τα αρχαία. Η δική µου άποψη είναι ότι και
µισό αρχαίο να υπάρχει, πρέπει να προστατευτεί. Αυτό έλειπε!
Όµως, ξέρετε πού γίνεται το παιχνίδι; Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε από µέσα και εκ του σύνεγγυς τα θέµατα. Στο εάν θα οριοθετηθούν ζώνες προστασίας, όχι τα σηµεία µόνο. Υπάρχει ένας
αρχαίος τάφος; Βεβαίως, να προστατευτεί.
Τι λένε κάποιοι αρχαιολόγοι και κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ που ίσως
να είναι πικραµένοι, να είναι λαφαζανιστές ή να είναι αµιγείς και
σήµερα συριζαίοι; Ζώνες! Θα τρυπήσουµε το Ελληνικό µε ζώνες
προστασίας.
Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας και γι’ αυτό, αλλά θέλω
να πω και κάτι ακόµα. Όταν πας να αγοράσεις ένα οικόπεδο
οπουδήποτε –να σας πω εγώ στη Φολέγανδρο, στο νησί µουόταν πας να πουλήσεις το οικόπεδο ή πάει να το αγοράσει ο
άλλος, θα σου πει ο υποψήφιος αγοραστής: «Εδώ κτίζω; Είναι
στο σχέδιο πόλης;». Θα του δώσεις µια απάντηση. «Αρχαία έχει;
Είναι δασικό χαρακτηρισµένο;».
Απορώ πώς πουλάει και πώς αγοράζει, βέβαια, ο ιδιώτης µια
τεράστια έκταση όταν δεν έχει ξεκαθαρίσει το νοµικό καθεστώς
και το πραγµατικό καθεστώς, πού κτίζω, που δεν κτίζω, τι κτίζω.
Είναι, λοιπόν, «το γιοφύρι της Άρτας» σε µια νέα µετονοµασία,
«το γιοφύρι του Ελληνικού».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ πραγµατικά στενοχωριέµαι,
αλήθεια σας το λέω, όταν βλέπω τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία –
χαίροµαι για τους ανθρώπους αυτούς, δεν το συζητώ- «να παίρνουν κεφάλι» από εµάς σε πάρα πολλούς τοµείς. Θα επανέλθει
αυτή η χώρα στην κανονικότητά της; Θα την ξανακάνουµε µια
κανονική ευρωπαϊκή χώρα µε την ελληνική ιδιαιτερότητα ως χαρακτηριστικό της να εµποτίζει το σύνολο αυτής της κοινωνίας
από την κορυφή µέχρι το τέλος; Θα την ξανακάνουµε µια νορµάλ
χώρα αυτήν τη χώρα; Αυτό είναι το ερώτηµά µου.
Ολοκληρώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάλι µε ένα ερώτηµα και θα ήθελα να ακούσω τους αρµόδιους Υπουργούς εδώ
να µου πουν για τον συνδικαλιστικό νόµο. Είστε λαλίστατοι για
πολλά. Θα µου απαντήσετε στο απλό; Συµφωνείτε ότι για την κήρυξη απεργίας οπουδήποτε θα πρέπει να συµµετέχει το 50% συν
ένας εργαζόµενος στη λήψη απόφασης; Αυτό δεν είναι το απαύγασµα της δηµοκρατίας; Τι λέτε, κυρία Φωτίου; Περιµένω τις
απαντήσεις σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο
Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Γεώργιος - Δηµήτριος Καρράς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον Μάη
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του 2016 συζητήθηκε, εξαγγέλθηκε, πανηγυρίστηκε ο νόµος Κατρούγκαλου, ο ν.4387, ως µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος που θα εξασφάλιζε τη βιωσιµότητά του για τις
επόµενες δεκαετίες. Δυστυχώς, όµως, η διαδροµή από τον έναν
Μάη µέχρι τον άλλον –και αναφέροµαι πλέον στον Μάη του 2017
και µέχρι σήµερα- απέδειξε ότι δεν επρόκειτο για µεταρρύθµιση,
ούτε εξασφάλιζε τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος.
Απλώς απετέλεσε το εφαλτήριο –και επιτρέψτε µου να πω ότι
αυτό δεν µπορεί η Κυβέρνηση να το αγνοούσε- της µειώσεως
του κοινωνικού κράτους, της προσβολής των κοινωνικών δικαιωµάτων. Και γιατί το λέω αυτό; Θα φέρω αµέσως παραδείγµατα.
Πρώτον, το ζήτηµα των προσωπικών διαφορών στους παλαιούς συνταξιούχους θεωρήθηκε ως δίκαιο µέτρο, ως µέτρο δικαιοσύνης. Περικόπτεται ήδη κατά 18% για τα επόµενα τρία
χρόνια, από το 2019, για να υπάρξει το γνωστό πρωτογενές πλεόνασµα του 3,5%.
Περικόπτονται τα οικογενειακά επιδόµατα και εδώ βλέπουµε
κάτι. Βλέπουµε τη µονοµέρεια και τη µονοσήµαντη πολιτική της
Κυβέρνησης, η οποία δεν είχε καν την ευθιξία να αναζητήσει
εναλλακτικές λύσεις. Όταν κόβουµε συντάξεις, αφαιρούµε από
την οικονοµία πόρους. Δηµιουργούµε προϋποθέσεις ύφεσης. Το
πιο απλό. Να µας πείσει στη Βουλή. Θα µπορούσε να είχε φέρει
µια µελέτη ότι τα 2,5 δισεκατοµµύρια τα οποία αφορούν τις περικοπές των προσωπικών διαφορών και των οικογενειακών δικαιωµάτων κατ’ έτος δεν προσφέρουν τίποτα στην οικονοµία και
εποµένως µπορούσαν να κοπούν. Ή να µας αποδείξει ότι δεν
έπρεπε να κοπούν για τον λόγο ότι η κυκλοφορία του χρήµατος,
η οποία είναι πολλαπλασιαστική, θα απέδιδε στο δηµόσιο είτε µε
τη µορφή του φόρου εισοδήµατος είτε µε τη µορφή του ΦΠΑ ή
άλλων άµεσων και έµµεσων ειδικών φόρων, θα απέδιδε στην οικονοµία, θα µπορούσε να µη µειώνεται η κατανάλωση και το
ποσό του δηµοσιονοµικού οφέλους θα ήταν εκείνο που θα οδηγείτο στο πλεόνασµα, ούτως ώστε να ικανοποιήσει τους δανειστές και τις αξιώσεις των τόκων που είχαν προβάλει.
Πρέπει να πω το εξής: Εδώ και µήνες έχω κάνει ειδικά µια ερώτηση στους Υπουργούς και ιδίως στον Υπουργό Οικονοµικών
έχω θέσει το ζήτηµα του δηµοσιονοµικού οφέλους ή της δηµοσιονοµικής ζηµίας σε περίπτωση περικοπής των προσωπικών
διαφορών. Δεν είχα την τιµή µέχρι σήµερα να λάβω οποιαδήποτε
απάντηση, οποιαδήποτε εξήγηση, εάν θέλετε.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι σήµερα µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε
συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια, µε την έννοια ότι –εν ψήγµατι
θα µιλήσω για διατάξεις- εάν αναχθούµε σε επιµέρους διατάξεις,
θα δούµε ότι οι κύριες, ακόµη και οι επικουρικές συντάξεις, κατά
µεγάλο ποσοστό διακινδυνεύουν το ύψος στο οποίο παρέχονται
ή το ύψος εκείνο στο οποίο θα µπορούσαν να χορηγηθούν, εάν
υπήρχε το πραγµατικό σύστηµα, εκείνο που ο κ. Κατρούγκαλος
υπεσχέθη στη Βουλή.
Πρέπει να πω το εξής, ότι ο κ. Κατρούγκαλος, όταν υποστήριζε
τον ν.4387, εκ µέρους της Κυβέρνησης εγγυήθηκε τις ελάχιστες
αυτές χορηγίες και χορηγήσεις των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων και γι’ αυτό, λοιπόν, πιστεύω ότι η Βουλή από πλευράς της
Πλειοψηφίας τον ψήφισε, χωρίς να περιµένει ότι σήµερα θα φαλκιδεύονται τα δικαιώµατα σε τέτοιο σηµαντικό βαθµό.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι άτεχνα εισάγεται και το σηµερινό νοµοσχέδιο, διότι για µία οικονοµία, η οποία θέλουµε να είναι υγιής,
θα πρέπει να εξετάζουµε εναλλακτικές λύσεις.
Για τα Πρακτικά, επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να καταθέσω
την αναπάντητη ερώτηση, µε την οποία θέτω τα ζητήµατα του
δηµοσιονοµικού οφέλους ή της δηµοσιονοµικής ζηµίας της οικονοµίας γενικότερα σε σχέση µε τις περικοπές των συντάξεων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος-Δηµήτριος Καρράς
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να περάσω σε ένα επόµενο ζήτηµα για το οποίο έχω την
ζέση, εάν θέλετε, λόγω και της νοµικής µου ιδιότητος να αναφερθώ. Έχουµε επέµβαση σε δικονοµικές εργατικές διατάξεις.
Θεωρείτε ότι θα επιταχύνει;
Πρέπει να πω το εξής. Αυτές τις δικονοµικές διατάξεις περί
επιτάχυνσης των δικών εγώ τουλάχιστον σαν επιστήµονας τις
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έχω συναντήσει για πρώτη φορά το 1972 στο πανεπιστήµιο και
απέτυχαν πάντοτε. Γιατί; Διότι λόγω της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, δεν µπορούµε µε διατάξεις άλλης κατηγορίας να παρέµβουµε και να επέµβουµε και να καθορίσουµε τους χρόνους
απονοµής της, διότι έτσι έχουµε επέµβαση στην ανεξαρτησία της
δικαιοσύνης. Απλώς, λοιπόν, ευχολόγια είναι. Εύχοµαι να υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες των εργασιακών διαφορών σε σύντοµο χρόνο για να υποστηριχθούν και τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων και στο κάτω-κάτω να µην χρονοτριβούν άλλο.
Εκείνο, όµως, το οποίο µου έχει δηµιουργήσει µεγάλο πρόβληµα είναι ιδιαίτερα το άρθρο 53 για τον εξής λόγο: Το άρθρο
53 είναι γνωστό ότι δίνει σε περίπτωση καταγγελίας λόγω βλαπτικής µεταβολής των όρων εργασίας, δικαίωµα στον εργαζόµενο να διεκδικήσει το επίδοµα ανεργίας. Καλό µου ακούγεται,
µπορώ να πω ότι είναι φιλεργατικό, θα περάσω όµως από την αντίθετη όχθη. Μήπως, όµως, οδηγήσει σε κερκόπορτα παραβιάσεως της απαγόρευσης των οµαδικών απολύσεων; Ένας κακός
εργοδότης, ο οποίος θα µπορεί να δώσει, εάν θέλετε, την αποζηµίωση, δεν θα µπορεί όµως να πετύχει την άδεια, την έγκριση
να προβαίνει σε οµαδικές απολύσεις στον αριθµό που θέλει, σταµατά να πληρώνει και οι άµοιροι, οι αγνοί εργαζόµενοι καταγγέλλουν λόγω βλαπτικής µεταβολής και έτσι επιτυγχάνεται εκείνο
το οποίο δεν µπορεί διά της άλλης νόµιµης οδού, αλλά διά της
οδού η οποία είναι και νοµοθετηµένη.
Τελειώνοντας, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω µόνο µία
παρατήρηση και να πω ότι άκουσα µε πολλή προσοχή τους συναδέλφους ιδιαίτερα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης σε σχέση
µε την τροπολογία την οποία κατέθεσαν για τις συντάξεις χηρείας, που είναι πραγµατικά ένα γεγονός το οποίο ταλανίζει την
ελληνική κοινωνία. Εγώ συµφωνώ απόλυτα, διότι ήµουν ο πρώτος –επιτρέψτε µου να περηφανευθώ γι’ αυτό- ο οποίος πριν από
ένα έτος κατέθεσα, αµέσως µετά τον ν.4387, επίκαιρη ερώτηση.
Είχε απαντήσει µε µη ικανοποιητικές θέσεις ο κ. Πετρόπουλος δεν είναι του παρόντος να το σχολιάσουµε- και σήµερα, ενώ θα
περίµενα µε χαρά να ακούσω ότι αυτή η τροπολογία γίνεται
δεκτή, ακούω σιγή.
Ένα δεύτερο σηµείο της ίδιας τροπολογίας της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης που θέλω να εξάρω -αν θέλετε- γιατί είναι για
αποκατάσταση δικαίου πλέον, είναι επί του άρθρου 2 για τον
υπολογισµό σύνταξης για όσους έχουν υποβάλει αίτηση από 1
Ιουλίου 2015 έως 12 Μαρτίου 2016.
Εδώ τι υποκρύπτει; Προστατεύει εκείνους που είχαν αποκτήσει
το συνταξιοδοτικό δικαίωµα προ του νόµου 4387, είχαν ώριµα δικαιώµατα, αλλά οι άνθρωποι ήθελαν να συνεχίσουν να εργάζονται για τους «x» λόγους και δεν είχαν υποβάλει αίτησή
συνταξιοδότησης. Σήµερα η σύνταξή τους θα υπολογιστεί µε τον
νέο συνταξιοδοτικό νόµο, τον 4387, και θα είναι ιδιαίτερα µειωµένη. Θα είναι αδικηµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Καρρά, να
ολοκληρώνουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Τελειώνω αµέσως.
Τριάντα δευτερόλεπτα, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ τι προτείνω, αγαπητοί συνάδελφοι; Προτείνω για όσους
είχαν αποκτήσει ώριµα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα προ της 12ης,
13ης Μαΐου του 2016, ηµεροµηνία ψηφίσεως του νόµου 4387, να
εκδοθούν οι συντάξεις µε το παλαιό καθεστώς, διότι είναι ο
µόνος τρόπος απονοµής δικαιοσύνης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ηγουµενίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
ήθελα εισαγωγικά να πω ότι πριν από λίγο καιρό η Κυβέρνησή
µας διά στόµατος του Πρωθυπουργού υποσχέθηκε στους κατοίκους του Ηρακλείου Κρήτης ότι θα έχουν πρόσβαση στο πόσιµο
νερό από τις βρύσες των σπιτιών τους.
Με την τροπολογία που σήµερα θα ψηφίσουµε µε την ολοκλήρωση της συζήτησης, κλείνει όλος αυτός ο κύκλος της προσπάθειας της Κυβέρνησης. Είναι µάλιστα εδώ και ο Υπουργός, ο κ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βερναρδάκης, που είχε τον συντονισµό όλης αυτής της προσπάθειας.
Τα χρηµατοδοτικά εργαλεία και η χρηµατοδότηση του έργου
έχουν ολοκληρωθεί. Το έργο της αντικατάστασης και επέκτασης
του δικτύου ύδρευσης του Ηρακλείου µπορεί να ξεκινήσει. Κλείνει και ο κύκλος της έµπρακτης πια µε αυτή την τροπολογία ενίσχυσης από την πλευρά της Κυβέρνησης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου,
προκειµένου να ανταποκριθεί σε αυτό το µεγάλο σχέδιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνοµαι το σχέδιο
νόµου που συζητάµε σήµερα σαν την προσπάθεια της Κυβέρνησης να συµµαζέψει κάποια πράγµατα από τα ασυµµάζευτα του
«βοµβαρδισµένου» εργασιακού περιβάλλοντος.
«Μα τώρα», λένε από την Αντιπολίτευση, «αυτό το κάνετε για
να έχει ο Πρωθυπουργός να πει πράγµατα στη ΔΕΘ». Κατά τη
γνώµη µου, κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής και όχι µόνο Αντιπολίτευσης, εξισώνοντας τον πολιτικαντισµό που σας διακρίνει
µε την πολιτική µας δραστηριότητα, εµµέσως µεν, σαφέστατα
δε παραδέχεστε ότι τούτο το νοµοσχέδιο έχει θετικά πράγµατα
για τους εργαζόµενους.
Ωστόσο -και φάνηκε από τη συζήτηση στην επιτροπή- ξεσηκωθήκατε. «Προσέξτε µην ξαναεκθέσετε τη χώρα στους θεσµούς, µην µας φέρετε µέτρα που να πρέπει να ξαναξεψηφίσετε
µετά, µην φέρνετε ακοστολόγητες διατάξεις». «Ξέρουµε πολύ
καλά τι λένε και τι υποστηρίζουν οι θεσµοί», είπε η εισηγήτρια
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, Υπουργός
των κυβερνήσεων Σαµαρά-Βενιζέλου.
Δύο λέξεις: Περίσσεια θράσους. Χρειάζεται κατά τη γνώµη
µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περίσσεια θράσους οι πρωτεργάτες της διάλυσης των συλλογικών συµβάσεων, οι πρωτεργάτες της διάλυσης του εργασιακού περιβάλλοντος, να µας
εγκαλούν για την υπεράσπισή του.
Τι τους ενοχλεί, όµως, πραγµατικά; Ας πάρουµε τα πράγµατα
µε τη σειρά. Τους ενοχλεί ο προσανατολισµός µας, κατά τη
γνώµη µου. Εµείς πιστεύουµε πως σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης, εποµένως σήµερα, όχι αργότερα, κάποια πράγµατα από
αυτά που χαρακτηρίζουν το περίφηµο ευρωπαϊκό κεκτηµένο
πρέπει να κατοχυρωθούν και στη χώρα µας.
Εµείς πιστεύουµε ότι στην Ελλάδα δεν µπορεί να υπάρχει εργαζόµενος που να µην καλύπτεται από συλλογική σύµβαση εργασίας. Κάθε τι άλλο είναι µαύρη εργασία, µαύρη σκλαβιά και
παρανοµία που δεν πρέπει να αναγνωρίζεται πουθενά. Γι’ αυτό
το σηµείο πολλοί κλάδοι εργαζοµένων έχουν κάτι να πουν. Θα
σταθώ µόνο στους ξενοδοχοϋπάλληλους µιας και τους πιάνει,
µάλιστα, η συγκυρία της έκρηξης του τουρισµού, οι οποίοι πολλά
έχουν να µας πουν και µας δείχνουν ότι πολλά έχουµε να κάνουµε.
Παρακάτω: Οι εργαζόµενοι, εκεί που εργοδότες βάζουν λουκέτο επειδή δεν βγαίνουν, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν
τη διαχείριση, συνεχίζοντας τη λειτουργία της επιχείρησης κλπ..
Το κράτος για εµάς οφείλει να στηρίξει όπως µπορεί κάθε τέτοια πρωτοβουλία, εντάσσοντάς τη στο γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωνικής οικονοµίας, που ειδικά σε συνθήκες
κρίσης µπορεί να γεννήσει πολλές και καλά αµειβόµενες θέσεις
εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή.
Θα αναφέρω ένα αρνητικό παράδειγµα της τελευταίας χρονιάς, που δεν είναι το µόνο, τους εργαζόµενους του Ledra Marriott που παρά τις προσπάθειες που έγιναν από την Κυβέρνηση,
δεν καταφέραµε –και χρειάζεται να γίνει µια συζήτηση- να αναλάβουν τη διαχείριση της επιχείρησής τους.
Παραπέρα όµως, διακόσιες νέες κοινωνικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις στο εξάµηνο από την ψήφιση του νόµου, έχουν αρχίσει να λειτουργούν. Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα ενεργοποιηθεί το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας µε αρχικό κεφάλαιο 25
εκατοµµύρια, το οποίο θα υποστηρίζει µε χρηµατοδοτικά προϊόντα φορείς που αποκλείονται από τον τραπεζικό δανεισµό. Τον
Δεκέµβρη θα δηµιουργηθούν εκατό κέντρα πληροφόρησης και
στήριξης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε όλη
την Ελλάδα.
Σε αυτήν την κατεύθυνση αυτών των µέτρων είναι και το σηµερινό νοµοσχέδιο. Έχει ταξικό αποτύπωµα. Αυτό πρώτα απ’ όλα
είναι που ενοχλεί το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, για να ξεκινή-
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σουµε από τους αφεντάδες σας. Αυτό ενοχλεί το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Βεβαίως, όλο αυτό φέρνει στην επιφάνεια τα
ερωτηµατικά για τον ρόλο του Ταµείου, αλλά και το αίτηµα να
φύγει από την Ελλάδα και την Ευρώπη, αίτηµα που δεν είναι
στενά της Αριστεράς, αλλά ευρύτερων κοινωνικών δυνάµεων και
κατ’ επέκταση και ευρύτερων πολιτικών δυνάµεων του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό το κοινωνικό αποτύπωµα, αυτό το κοινωνικό ταξικό πρόσηµο είναι που ουσιαστικά ενοχλεί και τη Νέα Δηµοκρατία, η
οποία πολύ σωστά από την πλευρά της είπε διά του Αντιπρόεδρου της ότι ακόµα και αν δεν είχε τρόικα, θα έπρεπε να την
είχε εφεύρει.
Επιτρέψτε µου πολύ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι εκτός
από την κριτική από τα δεξιά, από την πλευρά δηλαδή των απολογητών των νεοσυντηρητικών πολιτικών επιλογών, είχαµε και
µια κριτική –θα έλεγα- και από τα αριστερά, δηλαδή, κατά τη
γνώµη µου, από την ίδια όχθη µε την όχθη που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ακούσαµε για άτολµα µέτρα, για µπαλώµατα, για φτιασιδώµατα και σε ορισµένες περιπτώσεις για επιδείνωση της κατάστασης. Σχετικά µε αυτήν την κριτική, επιτρέψτε µου να καταθέσω
την άποψή µου.
Πρώτον, υπάρχουν στοιχεία στις παρατηρήσεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας που τα έχει κάνει δεκτά η Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω
σε µισό λεπτό.
Πέρα από αυτά, τα οποία έχει κάνει δεκτά η Κυβέρνηση, νοµίζω ότι αρκετές παρατηρήσεις είναι παρατηρήσεις στις οποίες
πρέπει να σταθούµε µε προσοχή και ενδεχοµένως να επανέλθουµε σε επόµενο νοµοθετικό πόνηµα.
Το δεύτερο είναι ότι όλα αυτά που νοµοθετούµε ή θα νοµοθετήσουµε, ουσιαστικά, είναι ένα όπλο στα χέρια των εργαζοµένων
και είναι αξιοποιήσιµα από τις ζωντανές κοινωνικές δυνάµεις
στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την καθηµερινότητά τους.
Ωστόσο, –και φαντάζοµαι ότι και οι συνάδελφοι του Κοµµουνιστικού Κόµµατος θα συµφωνήσουν µαζί µας- η καθηµερινότητα
που βιώνουν οι εργαζόµενοι και η πορεία προς αυτήν ή την αντίθετη κατεύθυνση, της βελτίωσης ή της επιδείνωσης της ζωής
τους, είναι πρώτα απ’ όλα θέµα αγώνα και συσχετισµού δύναµης.
Μία πλευρά αυτού; «Πολλά ψέµατα είπε ο ΣΥΡΙΖΑ». Ορισµένοι,
για να αποδοµήσουν την αγάπη που νιώθει ο κόσµος προς το
πρόσωπο του Πρωθυπουργού, λένε: «Πολλά ψέµατα είπε ο Τσίπρας».
Είπε ψέµατα ο ΣΥΡΙΖΑ ή ήταν τέτοιος ο συσχετισµός των δυνάµεων που δεν µπόρεσε να επιβάλει αυτά που ήθελε;
Ωστόσο, και κλείνω µε αυτές τις τρεις διαπιστώσεις, από αυτό
το θέµα, διαρκείς κοινωνικοί αγώνες και συσχετισµός δύναµης,
θέλω να αναφέρω τρία πράγµατα:
Πρώτη διαπίστωση: Το κίνηµα δεν µπόρεσε να αποτρέψει την
επίθεση και τελικά τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων.
Δεύτερον, σε αυτή την επίθεση τι έκανε η ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήµατος; Πού ήταν η ΓΣΕΕ; Έχουν οι ηγεσίες των δευτεροβάθµιων οργανώσεων και όλου του συνδικαλιστικού
κινήµατος στο σύνολό του ευθύνη γι’ αυτές τις ανεπάρκειες του
κινήµατος, ναι ή όχι; Είναι λύση για τη συνδικαλιστική δράση να
προχωρήσουµε µέσα από έναν «δικό» µας ιδεολογικό φορέα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Ηγουµενίδη,
ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κλείνω σε δέκα δευτερόλεπτα.
Και µε αφορµή αυτό, τα δυόµισι εκατοµµύρια των ανασφάλιστων από ποιον φορέα εκφράζονται; Ποιος εκπροσωπεί το -ενάµισι χθες- ένα εκατοµµύριο σήµερα άνεργων Ελλήνων πολιτών;
Ποιος εκφράζει και µε ποιον τρόπο τους νέους επιστήµονες, Έλληνες οικονοµικούς µετανάστες;
Με τούτα, που είναι µεγάλη η συζήτηση, και κλείνω µε αυτό,
κύριε Πρόεδρε, κι ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας, θέλω να
πω ότι αξίζει να κρατήσουµε σαν συµπέρασµα ότι στην πορεία
για µια νέα Ελλάδα προφανώς χρειάζεται η συνεχής προσπάθεια
της Κυβέρνησης, προφανώς χρειάζεται ο διαρκής αγώνας των
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κοινωνικών δυνάµεων, αλλά σε τούτον τον αγώνα, για να είναι
επιτυχής, είναι απαραίτητη κατά την γνώµη µου και η υπέρβαση
της γραφειοκρατίας και αριστοκρατίας του συνδικαλιστικού κινήµατος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γιόγιακας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατανοώ ότι η Κυβέρνηση έχει ανάγκη να δώσει στην κοινωνία επιτέλους κάποια καλά νέα, να εµφανίσει επιτυχίες, να δείξει ότι δεν
έχει χάσει την αριστερή της συνείδηση, την κοινωνική της ευαισθησία. Γι’ αυτό και καταλαβαίνουµε γιατί προσπαθεί να δώσει
στο νοµοσχέδιο αυτό σηµασία πολύ µεγαλύτερη από αυτή που
του αναλογεί.
Είναι µια παρέµβαση υπερτιµηµένη για δύο βασικούς λόγους:
Ο πρώτος είναι γιατί αφήνει σε εκκρεµότητα σηµαντικά προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από τον νόµο Κατρούγκαλου µε αρκετά από αυτά, όπως ο υπολογισµός των συντάξεων σε διάφορα
καθεστώτα ασφάλισης, να µπλοκάρουν την οριστική έκδοση
νέων αποφάσεων συνταξιοδότησης.
Ακόµη και η έκδοση των επικουρικών συντάξεων για αιτήσεις
από το 2015 και µετά δεν φαίνεται να προχωρά στο άµεσο µέλλον, ύστερα από τον νέο τρόπο υπολογισµού που προβλέπεται
για τα χρόνια ασφάλισης ως το 2014 και την αδυναµία να υπολογιστεί το µέρος της σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης από
1-1-2015 και µετά.
Αποτέλεσµα αυτού είναι να παραµένουν σε εκκρεµότητα εκατόν τριάντα χιλιάδες επικουρικές συντάξεις. Πρέπει να επισηµάνω εδώ την έλλειψη προσωπικού, όπως στο παράρτηµα ΟΓΑ
Ιωαννίνων που καλύπτει την Περιφέρεια Ηπείρου, όπου υπάρχει
ελάχιστο προσωπικό για την αντιµετώπιση τεράστιων αναγκών,
κυρία Υπουργέ, και ειλικρινά θέλουµε άµεσα να δώσετε λύση,
γιατί η αγωνία των προς συνταξιοδότηση συµπατριωτών µας
είναι τεράστια, οι υποχρεώσεις απέναντι στην πολιτεία µεγάλες
και οι καθυστερήσεις τεράστιες.
Όµως, ούτε δίνετε κάποια λύση στις συσσωρευµένες ασφαλιστικές οφειλές επιχειρήσεων, όπως η τακτοποίηση των εκατόν
είκοσι δόσεων και το πάγωµα των ασφαλιστικών εισφορών στον
πρώην ΟΑΕΕ.
Θέλω τώρα να σταθώ στο άρθρο για την εξάµηνη παράταση
του δικαιώµατος σε συντάξεις και επιδόµατα αναπηρίας, µε την
οποία πιο πολύ νοµιµοποιείται παρά αντιµετωπίζεται το πρόβληµα των καθυστερήσεων στα ΚΕΠΑ, όπως τονίσαµε και στις
επιτροπές µε τον κ. Βρούτση.
Γνωρίζω από πρώτο χέρι µε πόση καθυστέρηση στέλνονται,
για παράδειγµα, τα παραπεµπτικά από τις τοπικές υπηρεσίες του
πρώην ΟΓΑ στους ασθενείς, προκειµένου να κριθούν από τα
ΚΕΠΑ. Όµως, το πιο τραγικό, κυρία Υπουργέ, είναι ότι υπάρχουν
άνθρωποι µε σοβαρές αναπηρίες που περιµένουν δύο και τρία
χρόνια µέχρι να βγει η σύνταξή τους.
Και µιας και ο λόγος είναι για προνοιακά θέµατα, θα ήθελα να
ζητήσω από την Αναπληρώτρια Υπουργό κυρία Φωτίου να δει
ξανά το κριτήριο της διαµονής για τα δέκα συνεχόµενα χρόνια,
προκειµένου να δίνεται το επίδοµα των ανασφαλίστων υπερηλίκων. Όπως γνωρίζουµε, είναι πολλές οι περιπτώσεις Βορειοηπειρωτών και άλλων που πράγµατι µένουν πολύ περισσότερο από
δέκα χρόνια στη χώρα µας, αλλά δεν µπορούν να το αποδείξουν,
καθώς τους έχουν παραχωρηθεί σπίτια χωρίς ενοικιαστήρια συµβόλαια ή ήταν φιλοξενούµενοι από στενούς συγγενείς τους.
Πιστεύω, κυρία Υπουργέ, ότι θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι, ώστε να µην µπορούν να αποκλειστούν από το επίδοµα οι
πολλές εκείνες περιπτώσεις που στην ουσία πληρούν τις προϋποθέσεις.
Περνάω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο τµήµα του νοµοσχεδίου µε τις εργασιακές ρυθµίσεις, το οποίο, όπως και το
ασφαλιστικό µέρος, είναι συνολικά υπερτιµηµένο. Αρκετές από
τις ρυθµίσεις αυτές µπορούν, πράγµατι, να περιορίσουν αρνητικά φαινόµενα στην αγορά εργασίας, ενώ κάποιες άλλες δηµιουργούν νέα προβλήµατα στη θέση αυτών που υποτίθεται ότι
αντιµετωπίζουν.
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Η διάταξη σχετικά µε το προσωρινό κλείσιµο των επιχειρήσεων
για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας έχει πολλά θολά σηµεία, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εφαρµοστεί.
Αντίστοιχο θέµα υπάρχει και µε το άρθρο για την καταχώρηση
των υπερωριών και της υπερεργασίας στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ»,
που αναµένουµε να διευκρινιστούν µε υπουργική απόφαση.
Το άρθρο µε το οποίο προβλέπεται ο αποκλεισµός του εργοδότη-παραβάτη από δηµόσιες συµβάσεις στερεί την ανάληψη
δηµοσίων έργων από τις επιχειρήσεις που µπορεί στο µέλλον να
δικαιωθούν δικαστικά.
Έγινε µια µεγάλη συζήτηση στην επιτροπή σχετικά µε το αν
τα κίνητρα που θα δίνονται στις επιχειρήσεις για την τήρηση της
εργατικής νοµοθεσίας πρέπει να είναι θετικά ή αρνητικά, αν θα
πρέπει, δηλαδή, να επιβραβεύουν τη συµµόρφωση ή να λειτουργούν ως αντικίνητρα στην παράβαση. Στην πρώτη περίπτωση
χρειάζεται ένα λευκό µητρώο εργοδοτών, στην άλλη ένα µητρώο
παραβατών.
Για την ώρα το µητρώο παραβατών στο πληροφοριακό σύστηµα του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, που είναι απαραίτητο για να εφαρµοστεί ο αποκλεισµός από τις δηµόσιες
συµβάσεις, δεν λειτουργεί. Είναι, εποµένως, ερώτηµα πώς θα εντοπιστούν παραβάσεις δύο χρόνων πίσω, αφού οι έλεγχοι και οι
κυρώσεις δεν έχουν περαστεί στο σύστηµα του ΣΕΠΕ.
Κενό γράµµα κινδυνεύει να αποτελέσει και η πρόβλεψη για
ακύρωση απόφασης εργοδότη για εργασιακές συµβάσεις, όταν
δεν τηρείται η διαδικασία της ενηµέρωσης και διαβούλευσης µε
εργαζόµενους. Επειδή δεν υπάρχουν στο νοµικό πλαίσιο ασφαλή
κριτήρια για την τήρηση της διαδικασίας, είναι πιθανόν να προκύψουν διαφωνίες και ενστάσεις, προκαλώντας εµπόδια στη λειτουργία µιας επιχείρησης.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µόνο τα κενά
και οι ασάφειες που απειλούν να πετάξουν τις όποιες καλές προθέσεις στο καλάθι των αχρήστων. Η Κυβέρνηση αδυνατεί να προσαρµόσει αυτά που θέλει σε αυτά που µπορεί να γίνουν και
ειλικρινά περιµένουµε µια καλή απάντηση στο ερώτηµα πώς θα
τηρηθούν οι στενές χρονικές προθεσµίες για την εκδίκαση εργατικών διαφορών, όταν το σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης είναι
ήδη υπερφορτωµένο και πάσχει από έλλειψη δικαστικού προσωπικού. Το πρόβληµα δεν αντιµετωπίζεται συνολικά µε την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτική Δικονοµίας, όπως πρότεινε και ο
συνάδελφος κ. Παναγιωτόπουλος στην επιτροπή. Και σ’ αυτήν
την περίπτωση η Κυβέρνηση βάζει µπροστά το κάρο από το
άλογο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τα παραδείγµατα αυτά και
µόνο είναι, νοµίζω, ξεκάθαρο ότι στα δύο σηµαντικά κοµµάτια
του νοµοσχεδίου, που διαφηµίζει η Κυβέρνηση, είτε παραλείπονται επείγοντα θέµατα για να ξεµπλοκάρει η απονοµή συντάξεων
είτε προτείνονται λύσεις που είναι αµφίβολο αν θα λειτουργήσουν.
Αν είχα, λοιπόν, να δώσω µια συµβουλή στην Κυβέρνηση, θα
της έλεγα να µη σπεύδει να χαρεί ούτε υπερβολικά ούτε προκαταβολικά. Δεκάδες χιλιάδες συµπολίτες εξακολουθούν να περιµένουν στην ουρά, για να εκδοθεί µια πετσοκοµµένη σύνταξη,
και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι περιµένουν από την Κυβέρνηση
να προστατεύσει το δικαίωµα στην αξιοπρεπή εργασία, δικαίωµα
που η ίδια φρόντισε να υπονοµεύσει µε τις καταστροφικές πολιτικές της τα τελευταία δυόµισι χρόνια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ανδριανός από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα είναι το τρίτο βήµα ενός κυρίως επικοινωνιακού χαρακτήρα σχεδιασµού των κυβερνητικών τακτικισµών, εν όψει της
παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Πρώτο βήµα ήταν το νοµοσχέδιο για την εκπαίδευση, ένα νοµοσχέδιο στο οποίο η Κυβέρνηση είχε επενδύσει πολλά, κυρίως
γιατί, σε αντίθεση µε το πεδίο της οικονοµίας, πίστευε ότι θα είχε
την ευκαιρία να δώσει διαπιστευτήρια αριστεροσύνης. Αποτέλεσµα αυτού ήταν ένας νόµος γεµάτος παρωχηµένες ιδεοληψίες,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που µας γυρνά δεκαετίες πίσω, υπονοµεύει το έργο των πανεπιστηµίων και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη βιωσιµότητα των µεταπτυχιακών προγραµµάτων.
Δεύτερο βήµα ήταν ο αποπροσανατολισµός, τη µία µε συζητήσεις για τον Χίτλερ και τον Στάλιν και την άλλη µε το περιβόητο
άρθρο του Πρωθυπουργού για τoν Ανδρέα Παπανδρέου, λες και
δεν έχουµε άλλα προβλήµατα στη χώρα και έχουµε την πολυτέλεια της ιδεολογικής οµφαλοσκόπησης.
Απάντηση πήρατε, ηχηρή και προσήκουσα από τον Πρόεδρο
της Νέας Δηµοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Το τρίτο βήµα, στην απεγνωσµένη προσπάθεια της Κυβέρνησης να στήσει µία ατζέντα λιγότερο οδυνηρή στη ΔΕΘ, είναι το
νοµοσχέδιο αυτό που ενάµισι χρόνο µετά έρχεται να τροποποιήσει τον νόµο Κατρούγκαλου, πριν ακόµη αυτός εφαρµοστεί στο
σύνολό του.
Δυστυχώς, όµως, για την κυβερνητική πλειοψηφία η προσπάθεια αυτή πέφτει στο κενό, πρώτον γιατί το αρνητικό κλίµα για
εσάς δεν αλλάζει µε επικοινωνιακά τερτίπια. Δεν αλλάζει, όταν
ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, από εκείνους µάλιστα
που είχαν κάνει σύνθηµα το «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη».
Δεν αλλάζει, όταν οι πολίτες ακούν Υπουργό σας να δηλώνει µε
κυνισµό ότι αφήσατε να χαθούν 35 δισεκατοµµύρια, για την ακρίβεια 11 δισεκατοµµύρια για το 2017 του πακέτου Γιούνκερ, γιατί
το οικονοµικό επιτελείο δεν προλαβαίνει να φτιάξει και να υποβάλει το απαιτούµενο σχέδιο και ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς για τα προτεινόµενα έργα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πακέτο Γιούνκερ είναι 35
εκατοµµύρια, τα οποία θα δηµιουργούσαν θέσεις εργασίας, θα
βελτίωναν υποδοµές, θα έδιναν µία απολύτως αναγκαία ανάσα
ζωής στην πραγµατική οικονοµία και η Κυβέρνηση τα αφήνει να
χαθούν γιατί δεν προλαβαίνει, όπως είπε ο Υπουργός σας, να
σχεδιάσει το οικονοµικό επιτελείο.
Δεύτερον, βεβαίως, το κλίµα δεν αλλάζει, όταν το νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα, παρά τις προσδοκίες που επενδύθηκαν
σε αυτό, παρά τα µεγάλα λόγια, δεν απαντά στα προβλήµατα
του κόσµου της εργασίας, πολλά από τα οποία µάλιστα έχουν
φαρδιά πλατιά την υπογραφή της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Ενδεικτικά θυµίζω µόνο κάποια από τα αποτελέσµατα της πολιτικής σας: Την απώλεια δύο µισθών για όλους τους εργαζοµένους µέσα από αύξηση των άµεσων και έµµεσων φόρων και τις
διαδοχικές µειώσεις του αφορολόγητου, τις συντάξεις των 185
ευρώ, που πριν από λίγες ηµέρες είδαµε για πρώτη φορά και
άρον-άρον δόθηκε εντολή να κρυφτούν για επικοινωνιακούς λόγους.
Χιλιάδες συνταξιούχοι να καλούνται να επιστρέψουν ποσά που
εισέπραξαν ως προσωρινή σύνταξη, οι συντάξεις να µειώνονται
κατά 40% σε σχέση µε το 2014 και τώρα να υφίστανται νέες, επιπρόσθετες µειώσεις, τριακόσιες χιλιάδες δικαιούχοι να βλέπουν
τις συντάξεις συνολικού ύψους 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ να παραµένουν εδώ και µήνες παγωµένες.
Από 1-1-2015 µάλιστα δεν έχει εγκριθεί καµµία απολύτως επικουρική σύνταξη. Στους εργαζόµενους, εσείς που δεσµευόσασταν για την αύξηση του κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ,
δηµιουργείτε τώρα τη γενιά των εργαζοµένων των 360 ευρώ.
Επί των ηµερών σας βλέπουµε να συντελείται µία ιστορική
ανατροπή στην αγορά εργασίας, µε τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης να κυριαρχούν πλέον σταθερά έναντι της πλήρους εργασίας.
Τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗΣ» είναι αποκαλυπτικά: Τον Ιούλιο
που µας πέρασε η µερική απασχόληση ήταν 54,26%, ενώ η πλήρης απασχόληση ήταν 45,74%. Αντί, δηλαδή, να έχουµε δραµατική µείωση της ανεργίας, µε ανάπτυξη που θα φέρει
πραγµατικές θέσεις απασχόλησης, βλέπουµε τη µερική απασχόληση να κυριαρχεί ολοένα και περισσότερο, τη µαύρη και αδήλωτη εργασία να παραµένει στα ίδια επίπεδα, τους
απασχολούµενους να µειώνονται από µέτρηση σε µέτρηση και
τη φυγή κυρίως των νέων ανθρώπων στο εξωτερικό να εντείνεται
επικίνδυνα, από το 11% το 2015 να έχει φτάσει στο 33% το 2017.
Και µέσα σε αυτό το εκρηκτικό οικονοµικό και κοινωνικό κλίµα,
τι προβλέπει το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα;
Προβλέπει, πρώτον, µειώσεις στις συντάξεις. Με το άρθρο 17
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επιβεβαιώνεται η µείωση των επικουρικών από 21,4% έως 40%.
Είναι µειώσεις, βεβαίως, που θα δουν οι νέοι συνταξιούχοι, όταν
η Κυβέρνηση αποφασίσει να «ξεπαγώσει» τις πάνω από εκατόν
είκοσι εννιά χιλιάδες αιτήσεις για χορήγηση επικουρικών που παραµένουν στο ράφι. Διότι προς το παρόν οι εκατόν είκοσι εννιά
χιλιάδες Έλληνες και οι οικογένειές τους δεν βλέπουν ούτε ευρώ
από τα χρήµατα που δικαιούνται.
Δεύτερον, προβλέπει αυξήσεις φόρων, αύξηση της παρακράτησης από το 4% στο Ταµείο Μετοχικών Υπαλλήλων στο 4,5%,
που βεβαίως ισοδυναµεί µε µείωση µισθού, µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος για τα νοικοκυριά σε αυτήν την εξαιρετικά µάλιστα δύσκολη συγκυρία.
Τρίτον, προβλέπει κρυµµένες µειώσεις σε στρατιωτικούς,
αστυνοµικούς, λιµενικούς, πανεπιστηµιακούς γιατρούς του ΕΣΥ,
καθώς ο µη υπολογισµός της προσωπικής διαφοράς στα συνταξιοδοτικά χρόνια συνεπάγεται µείωση των συντάξεων στο µέλλον.
Και βεβαίως, µέσα σε όλα αυτά δεκατρείς κρίσιµες διατάξεις
µε δηµοσιονοµικό βάρος έρχονται προς συζήτηση στην Ολοµέλεια, χωρίς να έχουν αξιολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους ως προς το ύψος της δαπάνης που συνεπάγονται και
βεβαίως, χωρίς να υπάρχει έκθεση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
Είναι απαράδεκτο σε αυτή τη συγκυρία και σε αυτό το κρίσιµο
για την κοινωνία και την οικονοµία πεδίο να έρχεται ένα νοµοσχέδιο µε ακοστολόγητες διατάξεις. Είναι µια πρακτική που δείχνει
στην καλύτερη περίπτωση προχειρότητα και στη χειρότερη
ασυγχώρητη ανευθυνότητα, ενώ ανοίγει διάπλατα τον δρόµο για
να δούµε για µια ακόµη φορά τη σηµερινή Κυβέρνηση να «ξεψηφίζει» αυτά που ψήφισε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς δεν πολιτευόµαστε µε
όρους µικροπολιτικής και στηρίζουµε τις επιµέρους διατάξεις µε
θετική κατεύθυνση, µε θετικό πρόσηµο, όπως για τα άτοµα µε
αναπηρία, όπως την επιτάχυνση της δίκης στις περιπτώσεις µετά
από προσφυγή των εργαζοµένων, ή το επίδοµα ανεργίας για
τους εγκλωβισµένους ανέργους.
Και βεβαίως, επισηµαίνω και εγώ από την πλευρά µου την αναγκαιότητα να διορθώσετε τη µεγάλη αδικία ως προς τις συντάξεις χηρείας. Δεν µπορεί µια χήρα που είναι πενήντα πέντε ετών
και κάτω να έχει να µεγαλώσει παιδιά και να µην παίρνει σύνταξη.
Είναι απαράδεκτο και πρέπει άµεσα να διορθώσετε αυτή την αδικία. Εµείς είµαστε ξεκάθαροι.
Απαραίτητη, λοιπόν, προϋπόθεση για τη βελτίωση της κατάστασης στα εργασιακά είναι η επανεκκίνηση της οικονοµίας µε
την πλήρη αποκατάσταση της σταθερότητας, µε ένα ευνοϊκό
πλαίσιο για νέες επενδύσεις, µε φορολογία και εισφορές που θα
δίνουν κίνητρα και δεν θα καταδικάζουν εξαρχής κάθε επιχειρηµατική προσπάθεια, µε ένα κράτος που θα είναι πρώτα από όλα
συνεπές στις δικές του υποχρεώσεις προς τους ασφαλισµένους
και τους συνταξιούχους, τους επιχειρηµατίες, τους προµηθευτές
του και όχι να αυξάνει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, όπως είδαµε
πριν από λίγο, προς τους ιδιώτες τον Ιούλιο κατά 343 εκατοµµύρια ευρώ.
Έχουµε, λοιπόν, αυξήσεις των ήδη υψηλών εισφορών που γονατίζουν επιχειρηµατίες, ελεύθερους επαγγελµατίες, επιστήµονες και αγρότες, κυριαρχία της µερικής απασχόλησης, η λογική
του «σε όσους δεν αρέσει να φύγουν από τη χώρα», που ακούσαµε από Υπουργό της Κυβέρνησης, η ψήφιση διατάξεων στα
όρια της νοµιµότητας, που κάνουν ακόµα πιο δύσκολη την όποια
δηµιουργική προσπάθεια, πρωτοβουλία, η ιδεολογική έχθρα
ενάντια στην επιχειρηµατικότητα και το κέρδος, λες και οι εργαζόµενοι µπορούν να πληρώνονται από επιχειρήσεις ή από δουλειές που έχουν ζηµιές.
Όλα αυτά συντείνουν όχι απλώς στη διατήρηση των προβληµάτων, αλλά και στην περαιτέρω επιδείνωσή τους. Για αυτούς,
λοιπόν, τους λόγους η Νέα Δηµοκρατία καταψηφίζει το παρόν
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Γεωργαντάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι ότι σήµερα η Κυβέρνηση, προφανώς διαισθανόµενη ότι είναι εκτεθειµένη, έχει πιο χαµηλούς τους τόνους σε
αυτό το νοµοσχέδιο. Και τι εννοώ; Στις προηγούµενες ρυθµίσεις
που ήρθαν είτε για συνταξιοδοτικά είτε για ασφαλιστικά είτε για
εργασιακά ζητήµατα υπήρχε συνήθως ένας βαρύγδουπος τίτλος
στο νοµοσχέδιο, υπήρχε η λέξη «µεταρρύθµιση».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Είναι µια λέξη αγαπηµένη στην πλευρά της Πλειοψηφίας, µια
λέξη πραγµατικά αγαπηµένη, η οποία έρχεται µε έναν πολύ βαρύγδουπο τρόπο πάντα, αλλά τελικά τα νοµοσχέδια αποδεικνύονται, όταν έρχεται η ώρα της εφαρµογής των νόµων και των
υπουργικών αποφάσεων, αδειανά πουκάµισα.
Έτσι, λοιπόν, πέρυσι τον Μάιο είχαµε µια µεγάλη µεταρρύθµιση στο ασφαλιστικό, τη µεταρρύθµιση του Υπουργού κ. Κατρούγκαλου. Έτσι, υποστηρίχθηκε και στηρίχθηκε από τους
Βουλευτές της Πλειοψηφίας µε πάθος ως µια τοµή στο ασφαλιστικό πρόβληµα, ως µια λύση για τις επόµενες δεκαετίες για τα
ζητήµατα τα οποία υπήρχαν πράγµατι και έχουν συσσωρευθεί.
Πλην, όµως, ενώ είχε δροµολογηθεί µε τις προηγούµενες παρεµβάσεις της προηγούµενης «κακής» κυβέρνησης, µια πραγµατικά βιώσιµη πορεία για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό, αυτή
τη στιγµή καταφέραµε κάτι το οποίο το κάνει βιώσιµο.
Όταν έχεις σύνταξη 185 ευρώ, κύριε Βρούτση, τότε είναι βιώσιµο το συνταξιοδοτικό. Με 185 ευρώ σύνταξη, ναι, θα µπορέσουν να δίδονται οι συντάξεις, γιατί αυτό είναι το ποσό το οποίο
έβγαλαν, όταν έκαναν τους υπολογισµούς οι οποίοι προβλέπονται στον νόµο Κατρούγκαλου, 185 ευρώ. Το λύσατε το συνταξιοδοτικό.
Το πρόβληµα των συνταξιούχων, όµως, που θα πρέπει να ζήσουν µε τα 185 ευρώ, δεν νοµίζω να λύνεται µε αυτόν τον τρόπο.
Ταυτόχρονα, δεν νοµίζω να λύνεται και το πρόβληµα των εργαζοµένων µε τους µισθούς των 360 ευρώ τον µήνα, οι οποίοι είναι
οι µισθοί οι οποίοι κυριαρχούν αυτήν τη στιγµή στην αγορά.
Βεβαίως, δεν νοµίζω να είναι περήφανος κανείς από την
πλευρά της Κυβέρνησης ή των Βουλευτών της Πλειοψηφίας,
όταν µε τα στοιχεία του Ιουλίου βλέπουµε ότι οι µορφές της ευέλικτης απασχόλησης είναι στο 54% περίπου, έναντι 45% της πλήρους απασχόλησης.
Ποιος τίτλος µπορεί εδώ, αυτή τη στιγµή να σταθεί, όταν µιλάµε για συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, όταν υπάρχουν τριακόσιες χιλιάδες συντάξεις οι οποίες
δεν εκδίδονται, όταν υπάρχουν τριακόσιες χιλιάδες άνθρωποι οι
οποίοι, έχοντας πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια τα ταµεία τους,
περιµένουν να πάρουν µια σύνταξη και δεν την παίρνουν; Τι θα
απαντήσουµε σήµερα στις εκατόν είκοσι εννιά χιλιάδες ανθρώπους των οποίων παγώνουν οι επικουρικές συντάξεις από 1-12015, επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόµη ο ακριβής µαθηµατικός
τύπος;
Αυτά όλα είναι δεκάδες χιλιάδες συνάνθρωποί µας, αυτά όλα
είναι συγκεκριµένα ερωτήµατα, δεν είναι ερωτήµατα που αφορούν έναν άλλον πλανήτη, αφορούν ανθρώπους που ζουν γύρω
µας και εµείς που προερχόµαστε από την επαρχία το βιώνουµε
καθηµερινά. Ξέρετε ότι η ανεργία δεν είναι µόνο νούµερα. Η
ανεργία είναι αυτή η εικόνα που εισπράττει κανείς, όταν κινείται
ανάµεσα στον κόσµο, όταν κινείται µέσα στην αγορά. Νοµίζω ότι
το βιώνετε και εσείς και ας µη θέλετε να το αναγνωρίσετε. Δεν
είναι τα νούµερα τα οποία µπορεί κάποια στιγµή να φαίνονται
λίγο καλύτερα, επειδή κάποιοι έχουν µεταναστεύσει, επειδή
υπάρχουν αυτές οι µορφές ευέλικτης απασχόλησης που λέµε.
Το ότι η ανεργία, η απαισιοδοξία, η µαυρίλα στην αγορά είναι
διάχυτη παντού το διαβλέπουµε.
Ξέρετε, όµως, τι διαβλέπουµε επίσης που δεν υπήρχε παλαιότερα; Παλαιότερα, το 2014 -και αυτό το λένε όλοι οι άνθρωποι
της αγοράς- υπήρχε µια ανοδική πορεία. Το φθινόπωρο του 2014
διαφαινόταν ότι οδεύουµε προς µια έξοδο από όλη αυτή την κατάσταση, προς µια ανάταξη της οικονοµίας. Το ζούσαµε. Όποιος
µιλήσει µε εµπόρους, µε βιοτέχνες, µε βιοµηχάνους εκείνης της
περιόδου, θα του πουν ότι, πράγµατι, αυτό συνέβαινε στην

11446

αγορά. Αυτό συνέβαινε στην αγορά τότε. Τώρα προσπαθούµε
να αρθούµε, αλλά δεν τα καταφέρνουµε ακόµη, στα επίπεδα του
καλοκαιριού του 2014.
Σήµερα ο κ. Χαρίτσης, βρίσκεται επισκεπτόµενος για να δει τις
βιοµηχανίες του Κιλκίς. Είχε επίσκεψη σήµερα εκεί. Πρόκειται
για βιοµηχανίες, κτήρια τα οποία είχαν εδώ και αρκετά χρόνια
πολλά ζητήµατα, επειδή έχουµε µεγάλη µετεγκατάσταση επιχειρήσεων στα Σκόπια και στη Βουλγαρία, πλην όµως τώρα αυτοί
που έχουν µείνει έχουν µειώσει το προσωπικό τους. Έχουν µειώσει τους µισθούς, δεν έχουν τις παραγγελίες που πρέπει να
έχουν. Το Κιλκίς, το οποίο ζούσε από αυτή την βιοµηχανική περιοχή, βιώνει πολύ καλύτερα από όλους πραγµατικά τι συµβαίνει,
όχι απλά όταν δεν υπάρχουν δουλειές, αλλά όταν δεν υπάρχει
ελπίδα, δεν υπάρχει προοπτική.
Ξέρετε γιατί δεν υπάρχει προοπτική; Διότι για να δηµιουργηθεί
προοπτική στην αγορά, για να µπορέσουµε να έχουµε ένα καλό
ασφαλιστικό, ένα καλό συνταξιοδοτικό, πρέπει να υπάρχει µια
εµπιστοσύνη, µια αξιοπιστία της Κυβέρνησης. Μόνο η εµπιστοσύνη και η αξιοπιστία είναι αυτή που µπορεί να δηµιουργήσει
εκείνο το κλίµα το οποίο είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη της οικονοµίας. Ποια εµπιστοσύνη, ποια αξιοπιστία, από ποιον Πρωθυπουργό και από ποιους Υπουργούς;
Ξέρετε, εγώ δεν θα µείνω στο τι είπατε εχθές και τι λέτε σήµερα, στο τι είπατε και τι κάνατε. Το ζήτηµα είναι ότι ακόµα και
σήµερα που θέλετε να δείξετε ότι έχετε κάνει µία στροφή στον
ρεαλισµό –που ο ρεαλισµός λέει ότι ο πλούτος µίας χώρας µεγαλώνει µε το µεγάλωµα της ιδιωτικής οικονοµίας, του επιχειρείν, του πρωτογενούς τοµέα και όχι µε προσλήψεις στο
δηµόσιο, δεν µεγαλώνει έτσι ο πλούτος µίας χώρας- τη στιγµή
που ακούγονται κάποιες φωνές κάποια στιγµή ότι οδεύετε προς
τη σωστή κατεύθυνση, την επόµενη στιγµή, την ίδια ηµέρα, έρχεται κάποιος άλλος Υπουργός ή και ο ίδιος ο Υπουργός που
είπε ό,τι είπε και ακυρώνει την προηγούµενη στροφή του προς
τον ρεαλισµό, προς το να είναι φιλικός προς την επένδυση, προς
τον επιχειρηµατία.
Μόνο µε την αύξηση του πλούτου της χώρας θα µπορέσουµε
να µιλήσουµε για ένα βιώσιµο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό
σύστηµα. Αλλιώς, όλα τα νοµοσχέδια που θα φέρνετε θα είναι
κενά περιεχοµένου. Θα λένε απλώς τη λέξη «ρυθµίσεις» και δεν
θα λύνουν κανένα ζήτηµα. Οι µισθοί και οι συντάξεις συνεχώς θα
µειώνονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κυρία Πρόεδρε.
Η σηµερινή συνεδρίαση, η σηµερινή συζήτηση γι’ αυτό το νοµοσχέδιο θα µείνει για εµένα για δύο µόνο πράγµατα. Για πρώτη
φορά µιλάµε για συντάξεις 185 ευρώ και για µισθούς 360 ευρώ.
Αν χαίρεστε για όλα αυτά, ψηφίστε τα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Λαγός.
Έχετε τον λόγο για έξι λεπτά, επειδή µίλησε ο Αρχηγός σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Μια και έχουν µιλήσει και ο Αρχηγός της
Χρυσής Αυγής, ο κ. Μιχαλολιάκος και ο ειδικός αγορητής µας
και έχουν αναφερθεί εκτενέστατα στο σηµερινό νοµοσχέδιο, θα
ήθελα να κάνω µία γενικότερη αναφορά σε κάποια πράγµατα
που έχουν συµβεί το τελευταίο διάστηµα και όσο η Βουλή είχε
παραµείνει κλειστή γι’ αυτές τις µέρες του Αυγούστου.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να κάνω έναν σχολιασµό. Όταν η Χρυσή
Αυγή έλεγε πριν από πέντε, έξι χρόνια ότι θα φθάσουµε στο σηµείο οι µισθοί και οι συντάξεις να είναι επιπέδου Βουλγαρίας και
Ρουµανίας, κάποιοι το θεωρούσαν υπερβολικό και δεν το δέχονταν. Σήµερα φθάσαµε στο επαίσχυντο σηµείο να έρχεται εδώ η
Υπουργός των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ –συν τους υπόλοιπους της Κυβερνήσεως- και να µας λέει µε ύψος χιλίων καρδιναλίων ότι µε µεγάλη τους χαρά θα δίνουν κατώτατη εγγυηµένη σύνταξη 345
ευρώ στους Έλληνες πολίτες.
Αν θέλετε, αυτά να τα δώσετε στις οικογένειές σας, στους γονείς σας, να ζήσουν αυτοί µε αυτά τα χρήµατα. Ο Έλληνας απαιτεί και διεκδικεί αυτά που έχει δουλέψει και αυτά που έχει
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πληρώσει τόσα χρόνια, αυτά τα οποία εσείς τους τα καταφάγατε,
τους τα καταληστέψατε, σε συνεργασία µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις και έχετε έρθει και το έχετε µοιραστεί το έργο τώρα.
Αυτά τα λέµε για να ξεκαθαρίζουµε, για να µη νοµίζετε ότι πετώντας ένα φιλοδώρηµα 300 ευρώ στον Έλληνα πολίτη θα σας
έχει και υποχρέωση.
Να πούµε, λοιπόν, ό,τι συνέβη το τελευταίο διάστηµα. Ακούσαµε αρκετά πράγµατα να γίνονται και πράγµατα που δεν τα έχει
αναφέρει κανένα άλλο κόµµα του ελληνικού Κοινοβουλίου. Πριν
από λίγες ηµέρες είδαµε να υπάρχει ένας Ιρακινός έξω από το
Μουσείο στο κέντρο της Αθήνας και να κυκλοφορεί, λέει, µε ένα
σπαθί. Κυκλοφορούσε ο άνθρωπος µε ένα σπαθί και δεν ασχολήθηκε κανείς. Τον έπιασαν τον κύριο, τον έβαλαν µέσα και εξαφανίστηκε η υπόθεση.
Μετά από δύο ηµέρες έγινε ένα περιστατικό µε κάποια επεισόδια µεταξύ συµµοριών λαθροµεταναστών στον Άγιο Παντελεήµονα. Άνοιξαν κεφάλια, κινδύνεψαν ζωές. Δεν έγινε και εκεί
τίποτα. Πήγαν κάποιοι, έκαναν κάποιες µικρές προσαγωγές και
το θέµα έληξε.
Εδώ, λοιπόν, έχουµε να κάνουµε µε µία Ελλάδα, της οποίας
έχει αλλοιωθεί ο πληθυσµός µ’ αυτά που κάνουν οι κυβερνώντες
και µ’ αυτά που αποδέχονται η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τα
υπόλοιπα κόµµατα. Έχουµε να κάνουµε, επίσης, µε ένα κυνηγητό
που δέχεται η Ελλάδα, ο πατριωτισµός και η Ορθοδοξία στην πατρίδα µας. Φθάσαµε πριν από λίγες ηµέρες να ακούµε εδώ από
πολύ υψηλά ιστάµενους µέσα στην ελληνική Βουλή ότι η Ελλάδα
δεν είναι ένα κράτος Χριστιανών Ορθοδόξων, ότι αυτά που γίνονται είναι από «ταλιµπάν της Ορθοδοξίας» και όλα τα συναφή.
Εσείς λέτε ότι υποστηρίζετε το Σύνταγµα και τους νόµους του
κράτους. Μα, στο άρθρο 3 του Συντάγµατος είναι βασική προϋπόθεση –και αναφέρεται ρητά και κατηγορηµατικά για όσους
ανθέλληνες και άχρηστους δεν το ξέρουν- ότι αυτό το Σύνταγµα
του κράτους και η ελευθερία της πατρίδας µας βασίζονται πάνω
στη χριστιανική, στην ελληνορθόδοξη πίστη µας, όσο και να το
θέλετε, όσο και να µην το θέλετε. Εµείς θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε και για την Ορθοδοξία µας και για τη θρησκεία µας,
σε αντίθεση µε εσάς που σας ενοχλούν όλα αυτά.
Φθάνει, λοιπόν, σήµερα –ή εχθές, δεν θυµάµαι πότε ήταν- η
Γενική Γραµµατέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κ. Γιαννακάκη, η οποία ελέγχεται για πάρα πολλά τα οποία έχει πει, να δηλώνει µε έναν θρασύτατο τρόπο, µε ένα θρασύτατο ύφος –όµως
αυτά είναι που πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι- «καλό µπαϊράµι»
στους Τουρκοκυπρίους συµπολίτες µας.
«Τουρκοκυπρίους συµπολίτες µας»; Δεν σας έχει πει κανείς
ότι εκεί στην Κύπρο, στη Βόρεια Κύπρο έχει δηµιουργηθεί ένα
έγκληµα πολέµου; Δεν σας έχει πει κανείς ότι από εκεί εκδιώχθηκαν ελληνικές οικογένειες, Έλληνες οι οποίοι εκδιώχθηκαν
µετά τον πόλεµο και την εισβολή στην Κύπρο; Δεν σας είπε κανείς ότι υπάρχουν πάνω από τρεισήµισι χιλιάδες νεκροί που προασπίστηκαν τα ιερά αυτά χώµατα; Δεν σας τα έχει πει κανείς; Και
τολµάτε εσείς και βγαίνετε και λέτε για ένα «κράτος» το οποίο
δεν έχει αναγνωριστεί από κανέναν άλλον, πλην της Τουρκίας,
και τους εύχεστε καλές µουσουλµανικές γιορτές; Είναι ντροπή
σας αυτό το πράγµα. Είναι ντροπή. Και η Χρυσή Αυγή θα είναι
εδώ και θα σας ξεφτιλίζει για αυτά που λέτε. Τι είναι αυτά;
Κι εσείς εκπροσωπείτε την Ελληνική Κυβέρνηση και το ελληνικό έθνος αυτήν τη στιγµή; Όχι, εκπροσωπείτε µόνο την ιδεοληψία την οποία έχετε, εκπροσωπείτε µόνο το κόµπλεξ και τα
συµπλέγµατα κατωτερότητας που έχετε απέναντι στην Ελλάδα
και απέναντι στη θρησκεία µας.
Πριν από λίγες µέρες, συγκεκριµένα την Παρασκευή -και λέµε
κάποια πράγµατα, γιατί δεν µας δίνετε άλλο βήµα να τα πούµε
πέραν της ελληνικής Βουλής-υπήρξε ένα επεισόδιο στην περιοχή
του Πειραιά. Κάποιοι παρακρατικοί αλήτες, από αυτούς που εδώ
και ο Πρόεδρος της Βουλής και η υπόλοιπη κυβέρνηση όταν
µπαίνουν στο προαύλιο της Βουλής και στους χώρους αυτούς
λένε ότι «Τα παιδιά δεν έκαναν τίποτα. Δεν πείραξαν κανέναν τα
παιδιά αυτά». Κάποιοι, λοιπόν, από τη συνοµοταξία αυτή των
αλητών επιτέθηκαν σε έναν εκλεγµένο περιφερειακό σύµβουλο
της Χρυσής Αυγής, τον κ. Περικλή Μουλιανάκη, τον χτύπησαν,
έσπασαν το αυτοκίνητό του και του λήστεψαν κάποια χαρτιά και
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έγγραφα τα οποία είχε στο αυτοκίνητο. Το τροµερό δεν είναι
εδώ, γιατί αυτά πλέον θεωρούνται δεδοµένα στην ελληνική κοινωνία. Το τροµερό είναι ότι ο συγκεκριµένος άνθρωπος πήγε
στην Αστυνοµική Διεύθυνση του Πειραιά, κατήγγειλε το γεγονός,
είπε ότι αναγνωρίζει συγκεκριµένα δύο άτοµα τα οποία του επετέθησαν και είπε ότι στον συγκεκριµένο χώρο, ένας χώρος αναρχικών εκεί στον Πειραιά, είχε αναλάβει να κάνει αυτήν την
εκδήλωση. Έκαναν εκδήλωση εκείνην την ηµέρα, πάνω στην
οποία έπεσε ο κ. Μουλιανάκης, τον οποίο αναφέρω.
Όταν είπαµε στην Αστυνοµία ότι πρέπει να πάει και στη διαδικασία του αυτοφώρου να προβεί σε προσαγωγές, η Αστυνοµική
Διεύθυνση του Πειραιά είπε σε εµένα που είχα πάει εκεί: «Έχετε
δίκιο, κύριε Βουλευτά, αλλά δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα
και αισθανόµαστε ντροπή. Δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα,
γιατί αυτές είναι οι εντολές που µας δίνονται». Αυτή είναι η διαδικασία. Κι όταν, εν συνεχεία, ψάξαµε να βρούµε –ήταν Παρασκευή απόγευµα- τον εισαγγελέα υπηρεσίας, αρνήθηκαν
κατηγορηµατικά να µας δώσουν το τηλέφωνό του για να έρθουµε σε µια επαφή, να τον ενηµερώσουµε για το τι γίνεται, και
να δούµε εάν η εντολή να µην υπάρξουν προσαγωγές είναι από
τον εισαγγελέα ή έχει κινηθεί µόνη της η Αστυνοµία. Αυτή είναι
η διαδικασία και το ελληνικό κράτος στο οποίο ζούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εν συνεχεία, µετά από λίγες ώρες, το Σάββατο τα χαράµατα,
µπήκε εκρηκτικός µηχανισµός στο αυτοκίνητο ενός άλλου στελέχους της Χρυσής Αυγής στην περιοχή της Πετρούπολης, του
Μιχάλη Γιαννόγκωνα.
Για αυτά τα πράγµατα δεν ακούστηκε τίποτα. Δεν υπάρχει καµµία βία, δεν υπάρχει τίποτα για αυτά. Αυτά τα αντιµετωπίζει µόνη
της η Χρυσή Αυγή. Όµως, εγώ τα λέω αυτά για να ακούσει ο ελληνικός λαός ποιες είναι οι συνέπειες, ποιο είναι το κυνηγητό,
ποιες είναι οι διώξεις που δέχεται ένα κοινοβουλευτικό κόµµα,
όσο κι να µην το θέλετε να είµαστε κοινοβουλευτικό κόµµα, που
εκπροσωπεί ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι του ελληνικού λαού. Και
όλοι εσείς σύσσωµοι οι δηµοκράτες τα ακούτε -ή πολύ πιθανόν
να µην τα ξέρετε κιόλας- και δεν ασχολείται κανείς, γιατί το έχετε
περάσει σαν πολύ λογικό και σας πολύ καλό ότι ένας Χρυσαυγίτης µπορεί να χτυπηθεί, µπορεί να διωχθεί, χωρίς να έχει κάνει
τίποτα, µόνο και µόνο επειδή αυτή είναι η ιδεολογία του.
Επειδή ο χρόνος τελειώνει, θα ήθελα να συµπληρώσω κάτι και
να κλείσω µε αυτό. Θα ήθελα να πω ότι είναι ντροπή αυτό που
γίνεται µε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς της κυβέρνησης
των αριστερών. Θα κάτσετε κι άλλο στην κυβέρνηση, γιατί είστε
γαντζωµένοι από τις καρέκλες και θα ξεφτιλίζεστε καθηµερινά.
Θα δείχνετε ποια είναι η Αριστερά. Γιατί εσείς είστε η Αριστερά,
πραγµατικά. Αυτή είναι η ιδεολογία σας. Με ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς θα παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών, θα
παίρνουν την περιουσία των Ελλήνων πολιτών µε αδιαφανείς διαδικασίες, µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα, ξαφνικά θα µαθαίνει ότι έχει πάρει φωτιά το σπίτι του.
Έτσι. Και θα δίνετε εν συνεχεία τροφή, όπως λέτε, σίτιση, λεφτά
γύρω στα 550 ευρώ και σπίτια στους λαθροµετανάστες, την ίδια
ώρα που θα παίρνετε τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών.
Και γι’ αυτό η Χρυσή Αυγή, το λέµε για να το µάθει ο ελληνικός
λαός, έχει κάνει ένα ψήφισµα-διαµαρτυρία µε το οποίο θα προσπαθήσει να βγάλει αντισυνταγµατικό τον συγκεκριµένο νόµο,
γιατί εµπίπτει καθαρά στον αντιρατσιστικό νόµο, που εσείς όλοι
φέρατε. Αλλά, επειδή ρατσισµός εδώ υπάρχει µόνο εις βάρος
των Ελλήνων, εµείς θα λειτουργήσουµε πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Είναι αντισυνταγµατικός, λοιπόν, ο νόµος αυτός και θα διεκδικήσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες µε αυτό το ψήφισµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Θα µπούµε σε καφενεία, σε χωριά και σε
πόλεις για να ζητήσουν οι Έλληνες πολίτες αυτά τα οποία δίνετε
στους λαθροµετανάστες.
Να δώσετε, λοιπόν, και στον φτωχό τον Έλληνα, που δουλεύει
τόσα χρόνια, να δώσετε και στον φτωχό τον Έλληνα, τον άνεργο,
που δεν έχει να βάλει το κεφάλι του κάτω από ένα κεραµίδι, να
δώσετε και σε αυτόν σπίτι, να του δώσετε εκτάσεις γης και να
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του δώσετε χρήµατα, να βγάλει την πείνα του και την ταλαιπωρία
στην οποία τον έχετε βάλει.
Αυτή είναι η Χρυσή Αυγή. Γι’ αυτό θα πολεµήσουµε και θα
δούµε αν αυτός ο νόµος βγει αντισυνταγµατικός, µετά την παρέµβαση της Χρυσής Αυγής. Και όσο να µας πολεµάτε, εµείς θα
συνεχίσουµε και θα φωνάζουµε «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών»!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Η Χούντα εδώ!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ανατριχιάσαµε, κύριε Λαγέ. Πού το θυµηθήκατε αυτό τώρα; Είναι δυνατόν; Τέτοιες εκφράσεις της Χούντας µέσα στην Ελληνική
Βουλή; Αυτό είναι πρωτάκουστο. Σας παρακαλώ, µην το ξανακάνετε αυτό.
Έχει ζητήσει τον λόγο η κυρία Υπουργός κ. Αχτσιόγλου.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µια σύντοµη παρέµβαση θέλω να κάνω για µερικά ζητήµατα
που έχουν τεθεί και θα κάνω την τοποθέτησή µου πληρέστερα
επί του νοµοσχεδίου αύριο.
Συζητείται σήµερα στην Ολοµέλεια και τις προηγούµενες ηµέρες στις επιτροπές ένα νοµοσχέδιο που έχει αναµφισβήτητα θετικό πρόσηµο και θετικές ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους και
την κοινωνία. Και νοµίζω ότι αν κανείς θέλει να είναι ειλικρινής και
να φύγει λίγο από την ανάγκη να κάνει έντονο αντιπολιτευτικό
λόγο και να σηκώνει τους τόνους, δεν µπορεί παρά αυτό να το
αποδεχτεί. Δηλαδή, ότι εδώ έχουµε ρυθµίσεις, έχουµε εκατόν είκοσι άρθρα, τα οποία έχουν καθένα από αυτά µια ουσιώδη παρέµβαση υπέρ του κόσµου της εργασίας, λύνοντας συγκεκριµένα
καθηµερινά πρακτικά προβλήµατα, τα οποία τα έχουµε κι εµείς
αποτυπώσει µετά από τις επαφές που κάναµε µε τους εργαζόµενους.
Αυτά και για την παράκαµψη του κοινωνικού διαλόγου, για την
οποία καταγγέλλει η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, να ενηµερώσω
και συζητήσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους έχουν γίνει και συζητήσεις µε τα εργατικά κέντρα στη χώρα έχουν γίνει και κουβέντες µε τους εργαζόµενους έχουν γίνει και την γνώµη της ΟΚΕ
έχουµε ζητήσει και στην επιτροπή, όπου ακούσαµε τους κοινωνικούς εταίρους και τους διάφορους φορείς ήταν εκεί και η ΟΚΕ
και κατέθεσε και τις προτάσεις της.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι είναι ένα νοµοσχέδιο µε θετικό πρόσηµο
και η ιδιαίτερη πολιτική του αξία είναι ότι συνιστά το πρώτο αµιγώς προστατευτικό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας από
την αρχή της κρίσης µέχρι σήµερα. Έχει σηµασία αυτό, γιατί
αυτήν την περίοδο που υπάρχει µια θετική δυναµική ανάκαµψη
της ελληνικής οικονοµίας, γίνεται µια παρέµβαση από το Υπουργείο Εργασίας για να θεµελιώσει µερικά βασικά εργατικά δικαιώµατα ή να επεκτείνει άλλα εκεί που δεν υπήρχαν, να καλύψει κενά
του συστήµατος σε σχέση µε την αδήλωτη και την υποδηλωµένη
εργασία, να δώσει περισσότερες δικλείδες ασφαλείας στους εργαζόµενους για να αντιµετωπίζουν το φαινόµενο της απλήρωτης
εργασίας, να θωρακίσει καλύτερα την εργατική νοµοθεσία.
Ενώ θα µπορούσαµε να συζητάµε επί των διατάξεων αυτού
του νοµοσχεδίου -είναι ένα πλούσιο νοµοσχέδιο, έχει πολλές
ρυθµίσεις και για τα άτοµα µε αναπηρίες, για την ενίσχυση των
δικαιωµάτων τους, και στο ασφαλιστικό έχει ορισµένες διατάξεις
που λύνουν πάγια προβλήµατα που υπήρχαν στο ασφαλιστικό
σύστηµα, διευθετούν αιτήµατα των συγκεκριµένων κοινωνικών
οµάδων για το ασφαλιστικό-, άκουσα και πάλι από τον εισηγητή
της Νέας Δηµοκρατίας, όπως έγινε και κατά τη διάρκεια των επιτροπών, να επιλέγει να πηγαίνει τη συζήτηση κάπου αλλού. Δεν
άκουσα για ακόµη µια φορά ούτε µια λέξη επί των άρθρων αυτού
του νοµοσχεδίου, επί των εκατό δέκα οκτώ άρθρων του νοµοσχεδίου. Άκουσα και πάλι να πηγαίνει τη συζήτηση κάπου αλλού.
Το είχα πει και στις επιτροπές ότι εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρεί ότι τον ευνοεί να πηγαίνει τη συζήτηση στους δείκτες της
ανεργίας ή στους δείκτες της απασχόλησης ή στην κουβέντα για
το πακέτο Γιούνκερ και τις επενδύσεις. Εντάξει, θεωρεί ότι τον
ευνοεί το να πηγαίνει τη συζήτηση εκεί.
Να πω, λοιπόν, κι εγώ δυο νούµερα από την ΕΛΣΤΑΤ για να
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δούµε κατά πόσο, πράγµατι, ευνοεί αυτή η συζήτηση την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, να την πηγαίνει εκεί και να µην µιλάει επί
των διατάξεων του νοµοσχεδίου. Επί Νέας Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούµενοι στη χώρα
µειώθηκαν κατά διακόσιες χιλιάδες.
Η Κυβέρνηση Σαµαρά δεν γνώρισε ποτέ ανεργία κάτω από το
25%. Σήµερα η ανεργία είναι στο 21,7%. Έτσι λέει η ΕΛΤΑΤ. Ισχυριζόµαστε ότι είναι εντάξει; Ισχυριζόµαστε ότι τα πράγµατα είναι
καλά στην αγορά εργασίας; Όχι. Η ανεργία είναι πάρα πολύ
υψηλή και δουλεύουµε εντατικά για να µειώνεται διαρκώς και νοµίζω ότι φέρνουµε αποτελέσµατα.
Αλλά ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση θεωρεί ότι είναι προνοµιακό πεδίο να συζητάµε για τους
δείκτες της ανεργίας. Το υψηλότερο θετικό ισοζύγιο, από το
2001 µέχρι σήµερα, καταγράφει η «ΕΡΓΑΝΗ», µε µια αύξηση των
νέων θέσεων εργασίας κατά διακόσιες εξήντα χιλιάδες, το πρώτο
επτάµηνο του 2017.
Για τη σύνθεση της απασχόλησης. Ακόµη µια φορά δεν κατανοώ γιατί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση θεωρεί ότι αυτοί οι δείκτες
είναι ένα προνοµιακό πεδίο για να κάνει εκεί την πολιτική της αντιπαράθεση. Τον Μάρτιο του 2013, πλήρης απασχόληση: 64%.
Όταν παραδίδει η Νέα Δηµοκρατία την κυβέρνηση η πλήρης
απασχόληση ήταν στο 46%. Μια σεισµική ανατροπή στις σχέσεις
µεταξύ πλήρους εργασίας και µερικής απασχόλησης. Και πάλι
επιµένει να φέρνει τη συζήτηση σε αυτό το πεδίο που οι αριθµοί
και η πραγµατικότητα δεν την ευνοούν.
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώµη, αλλά δεν θα µε φτάσουν τα
έξι λεπτά.
Ξαναλέω, αυτήν τη στιγµή η κατάσταση στην αγορά εργασίας
είναι τέτοια που χρειάζεται περαιτέρω παρέµβαση, γιατί όντως
οι σχέσεις µερικής απασχόλησης είναι πολύ υψηλές, είναι σχεδόν το µισό των νέων προσλήψεων και χρειάζεται δουλειά, αλλά
δεν νοµίζω ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχει, πραγµατικά,
οποιοδήποτε περιθώριο στο να κάνει την αντιπολιτευτική της
γραµµή πάνω σε αυτούς τους δείκτες.
Το ίδιο και για τους µισθούς. Οι µισθοί τους οποίους καταγγέλλετε είναι οι µισθοί που δηµιουργήσατε. Σας το είπα και στις
επιτροπές. Οι µισθοί που καταγγέλλετε είναι οι µισθοί που δηµιουργήσατε. Με την πράξη Υπουργικού Συµβουλίου του 2012 ο
κατώτατος µισθός έπεσε στα 586 ευρώ. Μέσα σε µια νύχτα µε
νοµοθετική παρέµβαση έπεσε στα 586 ευρώ -510 για τους νέουςκάτω από τον µέσο µισθό για µερική απασχόληση που επικρατούσε εκείνη την περίοδο. Και θεωρείτε ότι µπορείτε να καταγγέλλετε εσείς αυτήν την Κυβέρνηση για τους µισθούς.
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, λοιπόν, ξανά, δείχνουν ότι τα προηγούµενα χρόνια υπήρχε µια δραµατική πτώση των µισθών, ποσοστιαία -είχα αναφερθεί στα νούµερα στις επιτροπές, δεν θέλω
να το ξανακάνω- και ότι αυτήν τη στιγµή είµαστε σε µια σταθεροποίηση. Ξαναλέω, οι µισθοί είναι χαµηλοί, χρειάζεται πολλή
δουλειά να γίνει κι εκεί και νοµίζω ότι τα δεδοµένα τα οικονοµικά
όπως αρχίζουν και παρουσιάζονται για το 2017, δείχνουν µια
τάση ανάκαµψης. Χρειάζεται χρόνος και συγκεντρωµένη προσπάθεια. Αλλά ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείτε ότι είναι
προνοµιακό σας πεδίο οι δείκτες αυτοί.
Ύστερα ακούω την κουβέντα µε το πακέτο Γιούνκερ. Για να
συνεννοούµαστε. Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αξιοποίηση
πόρων του πακέτου Γιούνκερ. Το 2016 έχουµε ρεκόρ συµφωνιών
χρηµατοδότησης προς την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Οι ξένες άµεσες επενδύσεις το 2016 ανήλθαν σε
2,9 δισεκατοµµύρια σηµειώνοντας υψηλό επταετίας και 1 δισ.
µόνο για το πρώτο τρίµηνο του 2017, θα είναι, όµως, καλύτερα
στη συνέχεια.
Στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, για πρώτη φορά µετά
από πολλά χρόνια, έχουµε µια αύξηση σηµαντική του προϋπολογισµού του και θα γίνει επεκτατικό για το 2018. Το 2017 µε
2018 προβλέπεται αύξηση 1 δισεκατοµµύριο.
Νοµίζω ότι είναι πραγµατικά µη ευνοϊκό –και προσέχω κάθε
λέξη που χρησιµοποιώ- για έναν χώρο που βρέθηκε πίσω από τη
µεγάλη κρίση αποεπένδυσης, που σηµειώθηκε στη χώρα -την περίοδο 2009-2014 οι ιδιωτικές επενδύσεις µειώθηκαν κατά 67%-
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να εγκαλεί αυτήν την Κυβέρνηση για τους ρυθµούς της ανάπτυξης και για τον τρόπο που αντιµετωπίζει τις επενδύσεις.
Νοµίζω ότι προσπαθείτε να επιβεβαιώσετε τη νεοφιλελεύθερη
λογική ότι οι επενδύσεις έρχονται µόνο αν µειώνεις τους φορολογικούς συντελεστές στις µεγάλες επιχειρήσεις ή αν συµπιέζεις
το εργατικό κόστος. Η πραγµατικότητα, όµως, σας διαψεύδει,
διότι η κρίση αποεπένδυσης σηµειώθηκε, ακριβώς, τα αµέσως
προηγούµενα χρόνια, την περίοδο 2009-2014. Δεν καταλαβαίνω
γιατί θεωρείτε ότι αυτό είναι το προνοµιακό σας πεδίο και δεν
καταλαβαίνω γιατί επιλέγετε να πηγαίνετε τη µπάλα στην εξέδρα
και να µην συζητάµε για τις ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου.
Ύστερα, η δεύτερη γραµµή κριτικής που άκουσα είναι ότι αυτό
το νοµοσχέδιο είναι νοµοσχέδιο επικοινωνιακό, νοµοσχέδιο που
έρχεται να γεµίσει το καλάθι του Πρωθυπουργού για την έκθεση,
νοµοσχέδιο που είναι ένα φύλλο συκής ή προπέτασµα καπνού.
Κάθε µια ρύθµιση αυτού του νοµοσχεδίου έχει τις ιστορίες δεκάδων χιλιάδων εργαζοµένων, που βίωσαν ότι ακόµη και τα αυτονόητα αµφισβητήθηκαν.
Είναι εργαζόµενοι που δούλεψαν υπερωριακά και δεν δηλώθηκαν οι υπερωρίες τους και δεν πληρώθηκαν τις υπερωρίες
τους, εργαζόµενοι που δούλεψαν και δεν αµείφθηκαν, που έµειναν απλήρωτοι για µήνες και εγκλωβίστηκαν σε µια επιχείρηση
που δεν τους πληρώνει, που διεκδίκησαν να πάρουν µια αποζηµίωση απόλυσης, όπως δικαιούνταν, και δεν µπόρεσαν να την
πάρουν. Πίσω από κάθε µία από τις ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου βρίσκεται µια παρέµβαση η οποία θα τους βοηθήσει
στην καθηµερινότητά τους. Είναι οι ιστορίες δεκάδων χιλιάδων
εργαζοµένων που από την αµέσως επόµενη µέρα η ζωή τους θα
γίνει καλύτερη µε την ψήφιση αυτού του νόµου.
Δεν ισχυρίζοµαι, δεν ισχυρίστηκα ποτέ, ότι αυτό το νοµοσχέδιο
τα λύνει όλα. Είναι ένα στοχευµένο νοµοσχέδιο, που προσπαθεί
να καλύψει τα προβλήµατα που αφορούν την αγορά εργασίας
για την αδήλωτη, την απλήρωτη και την υποδουλωµένη εργασία,
αλλά σε αυτούς τους τρεις τοµείς, µε τις παρεµβάσεις που κάνει,
θα βελτιωθεί η καθηµερινότητα των εργαζοµένων την επόµενη
µέρα.
Νοµίζω ότι όλοι οι Βουλευτές, που είναι σε αυτήν την Αίθουσα
αυτό οφείλουν να απαντήσουν, όταν καλούνται να τοποθετηθούν
ή να ψηφίσουν επί του νοµοσχεδίου, µε όλη την κριτική που γίνεται για το συνολικό πολιτικό πλαίσιο. Οφείλουν, όµως, στο
τέλος να απαντήσουν αν κάθε µία από αυτές τις ρυθµίσεις βοηθά
τον κόσµο της εργασίας και αν θεωρούν ότι οι ίδιοι αν πρέπει ή
δεν πρέπει, µε την ψήφο τους, να υποστηρίξουν µια τέτοια ρύθµιση για τη βελτίωση της καθηµερινότητας των ανθρώπων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν είχαµε σκοπό, κυρία Πρόεδρε, να
πάρουµε τον λόγο. Η οµιλία η δική µας είχε οριστεί για αύριο το
πρωί, το έχουµε δηλώσει στο Προεδρείο, αλλά είναι πραγµατικά
προκλητικό να έρχεται µέλος της Κυβέρνησης αυτής, η Υπουργός πριν από λίγο, και να παραινεί το Σώµα να επιδείξει ειλικρίνεια στην κριτική αντιµετώπιση του σχεδίου νόµου.
Δεν είναι δυνατόν ο κατ’ επάγγελµα ψεύτης, αυτός ο οποίος
δηλώνει ότι εγώ είπα τα πράγµατα που είπα γιατί απατήθηκα σε
πολιτικό επίπεδο, αυτός που βάζει τα θέµατα αν ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ψεύτης ή όχι, για να συγκριθεί µε αυτόν, αυτός
που οµολογεί ότι είναι ψεύτης, γιατί λέει «ψεύτης, αλλά όχι κλέφτης», αυτός να µας δίδει εδώ πολιτικές συµβουλές περί ειλικρίνειας.
Ξεκινάει να αναπτύσσει τα επιχειρήµατά της η αρµόδια Υπουργός λέγοντας ακόµη ένα ψέµα. Υπάρχει –λέει- η γνώµη της ΟΚΕ
κατατεθειµένη στα Πρακτικά. Όταν γνωµοδοτεί η ΟΚΕ, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, γνωµοδοτεί πριν έρθει το σχέδιο
νόµου στη Βουλή. Συντάσσει έκθεση, την έκθεση αυτή τη συζητά
µε το Υπουργείο σε ανοιχτή διαδικασία µε τους φορείς παρόντες
και µετά συνεχίζεται η διαδικασία προς τη Βουλή. Είναι µια πολύ
σηµαντική φάση για τα θέµατα αυτά προ-κοινοβουλευτικής νοµοθετικής διαδικασίας. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Τα Πρακτικά τα
οποία συνοδεύουν το παρόν σχέδιο νόµου το αποδεικνύουν.
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Ακόµη, είναι δυνατόν να κάνεις µια πολιτική περικοπών -γιατί
αυτό είναι το πλαίσιο του Υπουργείου- στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, να εξαφανίζεις το ΕΚΑΣ και να έχεις το θράσος
να κάνεις λόγο περί ειλικρίνειας, ενώ άλλα έχεις υποσχεθεί, και
εδώ στη Βουλή να εµφανίζεις διατάξεις οι οποίες, στον µεγαλύτερο βαθµό τους, δεν προσφέρουν αυτά τα οποία µας λέτε εδώ.
Είναι δυνατόν να τις εµφανίζεις ως διατάξεις, όπως είπε ο Υπουργός Οικονοµικών, που είναι το ένα βήµα προς την έξοδο από τα
µνηµόνια;
Για εµάς είστε ένα πράγµα. Όσα λέγατε προ των εκλογών, και
του Σεπτεµβρίου και του Ιανουαρίου του 2015, και όσα λέτε µετά,
είστε ένα πράγµα, ένα πολιτικό υποκείµενο, που είναι αδύνατον
να το εντάξει κανείς στη ευρωπαϊκή πολιτική γεωγραφία. Είστε
ένα υποκείµενο, που µόνο να δηµαγωγεί ξέρει, µόνο να λέει ψέµατα ξέρει και µόνο να µιλάει για κατώτατο µισθό των 751 ευρώ
και να κάνει αυτά που έχει κάνει σήµερα, να έχει εξαφανίσει δηλαδή το ΕΚΑΣ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Λοβέρδο, ολοκληρώστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κι εσείς, κυρία Υπουργέ, παραινείτε
τους Βουλευτές του Σώµατος µε διάφορα και ήρθατε εδώ να
διορθώσετε τα όσα είπε ο Υπουργός σας ο κ. Φλαµπουράρης
την Κυριακή για το πακέτο Γιούνκερ και να κάνετε κριτική στην
κριτική, που σας ασκήθηκε, εµφανίζοντας άλλη εικόνα από αυτήν
που εµφάνισε ο ίδιος την Κυριακή το πρωί και που ήταν ένα
ακόµη ράπισµα για την Κυβέρνησή σας.
Ήρθατε εδώ εσείς προσωπικά να µας πείτε διάφορα; Εγώ έχω
να διαβάσω -και µε αυτό κλείνω, κυριά Πρόεδρε- µια αποστροφή
µιας οµιλίας σας: Το δίκαιο, λέει, το φτιάχνουν οι λαοί, όχι οι τεχνοκράτες της τρόικα. Αυτοί έχουν καταργήσει δικαιώµατα, γιατί
ήµασταν µε σκυφτό κεφάλι. Κατάργηση µνηµονίου θα είναι η
πρώτη πράξη της αριστερής κυβέρνησης, κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ, επαναφορά του κατώτατου µισθού στα 751. Και επί των
ηµερών σας, είτε ως συµβούλου Υπουργού είτε ως Υπουργού,
έχουν γίνει οι µεγαλύτερες περικοπές από την πρώτη στιγµή της
κρίσης και τα υπόλοιπα έξι, επτά χρόνια. Έχετε µειωµένη αξιοπιστία για αυτό να απευθύνεστε στο Σώµα µε περισσότερη προσοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο, θα τα πείτε αύριο πολύ πιο συµπυκνωµένα.
Ο κ. Καραθανασόπουλος έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να δεχτώ, κυρία
Υπουργέ, την καλή σας πρόθεση, ότι θέλετε να έχει ένα θετικό
πρόσηµο το νοµοσχέδιο.
Εγώ, όµως, να βάλω ορισµένα ερωτήµατα.
Ερώτηµα πρώτον: Όταν υπάρχει η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και κάποιος µπορεί να απασχολείται σήµερα πέντε ώρες,
αύριο δέκα, µεθαύριο τρεις, γιατί δεν γίνεται σε εβδοµαδιαία
βάση σταθερός χρόνος εργασίας, τότε πώς θα καλυφθούν οι
υπερωρίες για να ζητήσει κάποιος την πληρωµή των υπερωριών;
Ερώτηµα πρώτον.
Ερώτηµα δεύτερον: Όταν διατηρείται το απαράδεκτο καθεστώς ότι για ένα χρόνο θα είναι δοκιµαστικά ο εργαζόµενος, άρα
εάν µέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο απολυθεί δεν θα έχει δικαίωµα
αποζηµίωσης, τι να διεκδικήσει;
Ερώτηµα τρίτον: Μιλάτε για την καθυστέρηση της καταβολής
των δεδουλευµένων και σας έχουµε πει παραδείγµατα εδώ πέρα,
τα οποία υπάρχουν πάρα πολλά. Ledra Marriot: Από πού θα πάρουν αυτοί λεφτά; Θα κινηθούν να πάρουν δικαστική διαταγή
απέναντι σε ποιόν; Σε κάποιους οι οποίοι είναι µέτοχοι µια ανώνυµης εταιρείας που είναι άγνωστη, γιατί είναι ανώνυµες οι µετοχές;
Επί της ουσίας αυτό το οποίο βάζετε, στρέφεται απέναντι σε
µια προσωπική επιχείρηση, σε µια οµόρρυθµη εταιεία., σε µια
ετερρόρυθµη εταίρεια. Ουσιαστικά µε µία τέτοια διάταξη κυνηγάτε τους µικρούς που δεν πληρώνουν µε αυτόν τον τρόπο, τους
επαγγελµατίες, τους εµπόρους, τους µικροβιοτέχνες, που είναι
φυσικά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες και µπορεί ο άλλος για ένα φυσικό πρόσωπο να βγάλει διαταγή. Για µια ανώνυµη εταιρεία, που
είναι offshore από πίσω, απέναντι σε ποιόν θα κινηθεί και θα
στραφεί όταν δεν περιλαµβάνετε τους µετόχους της εταιρείας,
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αυτούς που πρέπει να λογοδοτήσουν και πολύ δε περισσότερο
που τους απαλείψατε και από τα ασφαλιστικά όταν χρωστάει κανείς;
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, λέµε ότι µπορεί να έχετε αυτές
τις θετικές διαθέσεις, αλλά όταν διατηρείτε ένα τέτοιο αντεργατικό πλαίσιο, όλα αυτά αποτελούν λόγια του αέρα επί της ουσίας
και δεν έχουν κανένα πρακτικό αποτέλεσµα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και για την τήρηση του χρόνου.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κυρία Αχτσιόγλου, έχετε τον λόγο.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα ήθελα να απαντήσω
στον Βουλευτή του ΚΚΕ.
Δεν νοµίζω ότι είναι σωστό να µιλάτε µόνο περί διαθέσεων και
όχι περί ουσίας. Εκτιµώ ότι είστε σε θέση να καταλάβετε κάθε
µια από αυτές τις ρυθµίσεις γιατί βοηθά τον εργαζόµενο. Μέχρι
χθες ο εργαζόµενος σπάνια µπορούσε να βγάλει µια διαταγή
πληρωµής για οφειλόµενους µισθούς και το γνωρίζετε αυτό. Και
νοµίζω ότι το γνωρίζει και ο κ. Λοβέρδος αυτό, παρ’ ότι πριν
έκανε µια τοποθέτηση για την ανακοπή. Μέχρι χθες πολύ δύσκολα βγάζαµε διαταγή πληρωµής για οφειλόµενους µισθούς,
το να µπορεί, δηλαδή ,να εκτελέσει σε βάρος της περιουσίας του
εργοδότη φυσικού προσώπου ή νοµικού προσώπου, όχι στις
ανώνυµες εταιρείες. Έτσι είναι πράγµατι. Όχι στις ανώνυµες
εταιρείες. Και θα εξηγήσω το γιατί.
Με τη διάταξη που φέρνουµε, αυτό καθίσταται πλέον πάρα
πολύ ευχερές. Είναι ορατό. Μπορεί ο δικαστής να βγάλει κατευθείαν έναν εκτελεστό τίτλο προς όφελος του εργαζοµένου. Αυτή
η δυνατότητα δεν υπήρχε µέχρι χθες και είναι ένα εργαλείο που
δίνεται στον εργαζόµενο.
Μέχρι χθες οι υπερωρίες δεν δηλώνονταν πριν από το ωράριο
ηλεκτρονικά. Κρατούνταν διπλά, τριπλά βιβλία, δήλωναν υπερωρίες ανάλογα µε το αν περνούσε ο έλεγχος ή δεν περνούσε. και
το ξέρετε ότι αδήλωτη υπερωρία είναι απλήρωτη υπερωρία.
Τώρα θα υποχρεούνται να τις δηλώνουν εκ των προτέρων, θα γίνεται έλεγχος, θα υπάρχει ηλεκτρονική αναγγελία. Αυτό δεν µπορεί παρά να είναι προς όφελος των εργαζοµένων.
Μέχρι χθες δεν υπήρχαν κανόνες στα οικοδοµικά έργα. Δεν
δηλώνονταν οι εργαζόµενοι πουθενά στα οικοδοµικά έργα. Μπαίνουν κανόνες στα οικοδοµικά έργα. Θα αρχίσουν οι άνθρωποι να
δηλώνονται, τα ωράρια τους, να τα πληρώνονται αυτά και αυτό
δεν µπορεί παρά να είναι προς όφελος των εργαζοµένων.
Εκεί, λοιπόν, πήγαινε η τοποθέτησή µου. Δεν ισχυρίζοµαι ότι
τα λύνουµε όλα. Υπάρχει ένα δεδοµένο πλαίσιο. Το είπαµε και
στις επιτροπές. Και θα µπορούσαν να γίνουν και άλλα πολλά στο
Εργατικό Δίκαιο για να ξανασταθεί στα πόδια του σιγά - σιγά και
να είναι όσο προστατευτικό πρέπει να είναι. Κάθε µια, όµως, από
αυτές τις ρυθµίσεις λύνει συγκεκριµένα προβλήµατα.
Σχετικά µε τη ρύθµιση για την οικειοθελή αποχώρηση: Μέχρι
χθες -το ξέρετε, είµαι βέβαιη γι’ αυτό- πάρα πολύ συχνά αιφνιδιάζονταν οι εργαζόµενοι που φαίνονταν ξαφνικά ότι δήθεν
έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς από την εργασία τους, ενώ στην
πραγµατικότητα τους είχαν απολύσει. Αυτή τη στιγµή καλύπτεται
µε τη ρύθµιση που φέρνουµε αυτό το ζήτηµα και δεν µπορεί
παρά να είναι προς όφελος του εργαζοµένου.
Νοµίζω ότι αξίζει να δείτε ξανά κάθε µία απ’ αυτές τις ρυθµίσεις που έχουν παρεµβαίνουν θετικά στην καθηµερινότητα των
εργαζοµένων.
Για τις ανώνυµες εταιρείες, πράγµατι, υπάρχει ολόκληρο εταιρικό δίκαιο από πίσω, το οποίο έχει µια διαφορετική δοµή για την
ευθύνη των προσώπων του διοικητικού συµβουλίου µιας ανώνυµης εταιρείας. Δεν θα µπορούσε να λυθεί µε µια ρύθµιση τώρα
αυτό το ζήτηµα. Θα συνεπαγόταν συνολική αλλαγή της ευθύνης
της ανώνυµης εταιρείας. Χρειάζεται περαιτέρω εξέταση για να
δούµε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ισχυρίστηκα ότι
επιλύεται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αυτό το ζήτηµα.

11450

Ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Καραθανασόπουλε, δεν θα κάνουµε διάλογο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Για ένα λεπτό, κυρία
Πρόεδρε. Δεν θα ξαναπάρω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είπατε για τις υπερωρίες. Για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δεν µιλήσατε,
κυρία Υπουργέ και δυστυχώς, το επιβεβαιώνετε. Όταν υπάρχει
αυτή η απελευθέρωση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας,
για ποιες υπερωρίες µιλάµε; Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, µας επιβεβαιώσατε και στο ζήτηµα για τις ανώνυµες
εταιρείες ότι δεν µπορεί να στραφεί απέναντι σε µετόχους και
στις περιουσίες των µετόχων. Άρα, στρέφεστε απέναντι σε πολύ
µικρές επιχειρήσεις και όχι στις πολύ µεγάλες µε αυτήν τη διάταξη την οποία φέρνετε.
Τρίτον, αν θέλατε να προστατεύσετε πραγµατικά αυτούς που
τους χρωστάνε δεδουλευµένα, θα έπρεπε να δεχθείτε την τροπολογία την οποία φέραµε, που λέµε ότι προηγούνται στην εκκαθάριση οι µισθοί, τα δεδουλευµένα των εργαζοµένων και όχι
πρώτα οι τράπεζες, µετά τα ασφαλιστικά ταµεία, η εφορία και
στο τέλος ό,τι µείνει οι εργαζόµενοι. Αλλάξτε τον Πτωχευτικό Κώδικα. Γιατί δεν τον αλλάζετε, αν θέλετε πραγµατικά να πάρει κάτι
ο εργαζόµενος από τα δεδουλευµένα που του οφείλονται; Διότι
ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές εταιρείες κηρύσσουν πτώχευση,
όπως θα κάνουν τώρα στα πρακτορεία διανοµής του Τύπου και
ο εργαζόµενος δεν πρόκειται να πάρει τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Επανερχόµεθα στην κανονική σειρά.
Τον λόγο έχει ο κ. Μηταράκης για επτά λεπτά.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, άκουσα το σχόλιό σας σχετικά µε την επιλογή
του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας να τοποθετηθεί στη µεγάλη
εικόνα. Μετά την παρέµβασή σας, όµως, είναι εµφανές ότι καλά
έπραξε. Διότι το µεγαλύτερο πρόβληµα αυτή τη στιγµή στην ελληνική αγορά εργασίας είναι ο υψηλότατος βαθµός ανεργίας και
το δικό σας νοµοσχέδιο, µε τα εκατόν είκοσι άρθρα, ουσιαστικά
δεν συµβάλει στη µείωση της ανεργίας, δεν δηµιουργεί ούτε µία
νέα θέση εργασίας. Και τελικά αυτά τα µεγάλα ζητήµατα είναι
που πρέπει να συζητήσουµε στη Βουλή.
Τις τελευταίες µέρες γινόµαστε µάρτυρες µιας όψιµης επίθεσης φιλίας του Πρωθυπουργού στις επιχειρήσεις και στην επιχειρηµατικότητα. Καθυστερηµένο και προσχηµατικό το
ενδιαφέρον. Και λέω «προσχηµατικό», γιατί µόνο στα λόγια στηρίζετε τις επενδύσεις. Οι πράξεις σας λένε ακριβώς το αντίθετο.
Οι επενδύσεις έκαναν βουτιά κατά 17%, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η αναιµική αύξηση του ΑΕΠ κατά
µόνο 0,8% -κάτω από τον δικό σας στόχο, κάτω από τον στόχο
του προϋπολογισµού- στηρίχθηκε τελικά στην κατανάλωση και
όχι στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, όχι στις νέες επενδύσεις. Και η κατανάλωση αυτή, βέβαια, δεν είναι αποτέλεσµα
κάποιας αύξησης των εισοδηµάτων, αλλά αντίθετα, από τα στοιχεία που έχουµε, φαίνεται ότι οι Έλληνες «τρώνε» από τα έτοιµα,
«τρώνε» από τις αποταµιεύσεις τους.
Στα δικά σας µάτια -να µιλήσω µόνο για τις τελευταίες λίγες
ηµέρες- το Ελληνικό είναι δάσος και αρχαιολογικός χώρος. Την
επένδυση στην Κασσιόπη τη µπλοκάρουν ο συριζαίος δήµαρχος
και ο συριζαίος περιφερειάρχης, παρ’ ότι έχει άδεια και από το
Συµβούλιο της Επικρατείας. Η επένδυση στη Χαλκιδική παγώνει,
ο ΟΑΣΘ κρατικοποιείται, το πακέτο Γιούνκερ δεν αξιοποιείται.
Και τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουµε για το ΕΣΠΑ -το λέει
και η Τράπεζα της Ελλάδας- είναι ότι βαίνουν µειούµενες οι
απορροφήσεις από τα πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτά είναι τα στοιχεία. Και αυτή η πραγµατικότητα δεν διορθώνεται µε επισκέψεις σε εταιρείες και, µάλιστα, όταν επαίρεστε
για επενδύσεις, όπως της εταιρείας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», η οποία
τελικά καθυστέρησε δύο χρόνια, λόγω του κλίµατος που καλλιέργησε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν και µετά τις εκλογές του 2015.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρία Υπουργέ, µιλήσατε για τις επενδύσεις. Πάντα επιλέγετε
στον ΣΥΡΙΖΑ να συγχέετε την περίοδο 2010-2015, η οποία, όµως,
έχει δύο διακριτά µέρη. Έχει την περίοδο 2010-2012, που είχαµε
το σοκ του µνηµονίου, και την περίοδο 2012-2014, όπου η Ελλάδα ξεκίνησε µε -7% ύφεση και το 2014 είχε θετικό ρυθµό ανάπτυξης.
Το 2013 και το 2014 είχε πλεόνασµα του προϋπολογισµού, είχε
πλεόνασµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Σύµφωνα µε
το ΚΕΠΕ η Ελλάδα εκείνη την διετία προσέλκυσε 37 δισεκατοµµύρια ευρώ νέες επενδύσεις. Τέσσερις από αυτές πάνω από ένα
δισεκατοµµύριο ευρώ η κάθε µία: Το Ελληνικό, ο TAP, η ιδιωτικοποίηση της Eurobank, τα περιφερειακά αεροδρόµια κ.λπ..
Στον αντίποδα, από το 2015 µέχρι σήµερα δεν έχετε τίποτα
ουσιαστικά καινούργιο να πείτε στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Γιατί το αναφέρω αυτό σήµερα; Διότι η αδυναµία σας να πετύχετε το στόχο της ανάπτυξης κοστίζει σε µισθούς, κοστίζει σε
συντάξεις, κοστίζει στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ανεργίας.
Έπρεπε σήµερα η Ελλάδα, σύµφωνα µε την πορεία της ελληνικής οικονοµίας στα τέλη του 2014, να έχει δηµιουργήσει διακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας περισσότερες από ό,τι έχει
σήµερα. Η ανεργία είναι τέσσερις µονάδες παραπάνω από ό,τι
θα έπρεπε να είναι µε την πορεία που είχαµε.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, πέρα του ότι δεν δηµιουργεί καµµία
νέα θέση εργασίας, έρχεται πάλι να µιλήσει για ασφαλιστικές
ρυθµίσεις.
Κυρία Υπουργέ, ο περίφηµος ν.4387/2016 έχει τροποποιηθεί
µε τον ν.4389/2016, τον ν.4390/2016, τον ν.4415/2016, τον
ν.4446/2016, τον ν.4461/2017, τον ν.4472/2017, τον ν.4475/2017.
Μάλλον ξεχνάω και µερικούς άλλους. Αυτό αποδεικνύει στην
πράξη ότι ο νόµος σας δεν είναι λειτουργικός.
Ούτε ο ΕΦΚΑ είναι λειτουργικός σήµερα. Εκκρεµούν το οργανόγραµµα, ο κανονισµός παροχών, τα οποία κάθε φορά που ερχόµαστε στη Βουλή, µας λέει ο αρµόδιος Υφυπουργός ότι
έρχονται, µόλις τυπώνονται.
Και, βέβαια, τροµοκρατείτε τώρα µε πειθαρχικά όσους υπαλλήλους τολµάνε να λένε αλήθειες.
Ακόµα, όµως, και µε τόσες αλλαγές, µε τα όσα συζητάµε σήµερα, συντάξεις δεν µπορούν να βγουν. Πείτε µας, πόσο προχώρησε η έκδοση συντάξεων το καλοκαίρι µε τα κίνητρα που
υποτίθεται ότι δώσατε; Ελάχιστη πρόοδος. Στην ουσία προχώρησαν µόνο κάποιες απλές υποθέσεις. Καµµία σύνταξη µε διαδοχική ασφάλιση, καµµία οριστική σύνταξη, καµµία επικουρική
δεν εκδόθηκε.
Δεν είναι ότι δεν έχετε υπαλλήλους. Δεν έχετε βγάλει τις εγκυκλίους που χρειάζονται. Και όσο περνάει ο καιρός, βλέπετε και
εσείς ότι πολλές από τις προβλέψεις του νόµου Κατρούγκαλου
είναι απλά ανεφάρµοστες.
Τι γίνεται µε τις επικουρικές; Σήµερα επιβεβαιώνουµε ότι θα
µειωθούν µέχρι 40%. Θα εκδοθούν, όµως; Γιατί το άρθρο 17 τελικά δεν ξεµπλοκάρει την έκδοση των επικουρικών συντάξεων,
δεν φέρνει τον µαθηµατικό τύπο που λείπει. Καµµία νέα επικουρική δεν έχει εκδοθεί από την 1-1-2015. Πάνω από εκατό είκοσι
εννέα χιλιάδες αιτήσεις εκκρεµούν.
Δεν είναι απλώς ότι δεν µπορείτε να χειριστείτε τα προβλήµατα. Είναι ότι δεν θέλετε να εκδώσετε συντάξεις. Δεν έχετε τα
χρήµατα ή δεν σας βγαίνουν τα νούµερα; Και σας το λέµε, γιατί
τα έσοδα του ΕΦΚΑ, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν προχωρούν όπως πρέπει. Ίσως -ακόµα χειρότερα- είδατε πόσο θα είναι οι συντάξεις
µε τους δικούς σας κανόνες. Γιατί ήδη από τον Μάιο 2016
ισχύουν οι νέες µειωµένες κύριες συντάξεις µε τον νόµο Κατρούγκαλου για τις νέες συνταξιοδοτήσεις.
Βγάλατε αποφάσεις για συντάξεις 185 ευρώ, τροµοκρατηθήκατε και δώσατε εντολή να σταµατήσουν να εκδίδονται. Το κατήγγειλε εδώ στη Βουλή ο πρόεδρος των εργαζοµένων του ΙΚΑ.
Κάνετε ό,τι µπορείτε για να µην πιείτε εσείς το πικρό ποτήρι,
που εσείς δηµιουργήσατε µε τον δικό σας νόµο, αλλά κυρίως µε
την επιστροφή της ελληνικής οικονοµίας στην ύφεση το 2015.
Και νοµοθετήσατε στο «γόνατο» και εσκεµµένα δεν θέλετε, δεν
µπορείτε, να λύσετε τα προβλήµατα. Ξανασπάτε τον «κουµπαρά»
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του ΕΚΑΓΕ, παίρνετε 395 εκατοµµύρια µε ΚΥΑ που εκδόθηκε
πριν από λίγες ηµέρες.
Μας λέτε, βέβαια, την ίδια στιγµή ότι τα έσοδα του ΕΦΚΑ πάνε
τέλεια. Αν, όµως, πάνε τέλεια, δεν αρκούν για τις τρέχουσες συντάξεις; Πρέπει να σπάσουµε τον «κουµπαρά»; Μήπως τελικά
στρώνετε τον δρόµο για νέες µειώσεις συντάξεων, πέρα από το
1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ, που ο ελληνικός λαός ξέρει ότι εσείς
νοµοθετήσατε για να ισχύσουν από 1-1-2019;
Θα κλείσω, λέγοντας κάτι για το άρθρο 16. Μιλάτε για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών. Αναφέρεστε, φαντάζοµαι, στους ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι
ακόµα σήµερα πληρώνουν βάσει των εισοδηµάτων του 2015.
Πού είναι η περίφηµη εκκαθάριση µε τα στοιχεία του 2016; Είχατε πει ότι θα γίνει τον Σεπτέµβριο. Θα γίνει τον Σεπτέµβριο;
Στα εκκαθαριστικά του Σεπτεµβρίου θα ισχύσουν τα νέα νούµερα; Διότι από τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών προκύπτει ότι τα εισοδήµατα των ελεύθερων επαγγελµατιών
µειώθηκαν κατά 20% το 2016. Θα σας δηµιουργήσει νέα τρύπα
αυτό; Για πείτε µας κι αυτή την απάντηση, κυρία Υπουργέ.
Κλείνοντας, ρωτάω το εξής: Τα εισοδήµατα των ελεύθερων
επαγγελµατικών γιατί µειώθηκαν το 2016; Μειώθηκαν είτε γιατί
φοροδιαφεύγουν, οπότε δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, είτε διότι µε το 70% που καλείται τελικά να πληρώσει ένας
πετυχηµένος ελεύθερος επαγγελµατίας, δεν έχει κίνητρο να παράγει. Γιατί, τελικά, αυτό που έκανε ο νόµος Κατρούγκαλου ήταν
να εξισώσει όλη την Ελλάδα προς τα κάτω.
Αυτό είναι το δικό σας όραµα, αντί να δώσετε την ελπίδα στην
παραγωγική Ελλάδα να δηµιουργήσει. Αυτό είναι που θα κάνει η
Νέα Δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η Υπουργός κ. Αντωνοπούλου.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είπε η Υπουργός πριν από λίγο ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
επιλέγει λάθος πεδίο αντιπαράθεσης. Δεν την ακούσατε. Επαναλαµβάνετε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
Είπατε, κύριε Μηταράκη, -και επαναλάβατε αυτά που έχουµε
ακούσει όλη µέρα σήµερα- ότι όσον αφορά την ανεργία εσείς τα
κάνατε καλύτερα. Είπατε ότι εσείς µπορούσατε να χειριστείτε τα
θέµατα που αντιµετωπίζει η χώρα, ενώ εµείς δεν µπορούµε να
τα χειριστούµε, ότι εµείς νοµοθετούµε στο γόνατο, ενώ εσείς δεν
νοµοθετούσατε στο γόνατο και ότι εσείς είχατε εκείνες τις πολιτικές οι οποίες είναι φιλικές στις επενδύσεις.
Τι κάνατε; Φέρατε την ανεργία στη χώρα από το 7,5% στο
27,5%.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Εµείς το βρήκαµε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Κατά τη διάρκεια της δικής σας διακυβέρνησης, Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, χάσατε άλλες διακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Άκουγα σήµερα να λέτε ότι προσθέσατε θέσεις εργασίας. Διακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν κατά τη διάρκεια της
δικής σας διακυβέρνησης.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Όχι. Επί του Γεωργίου Α. Παπανδρέου.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Όχι. Επί των ηµερών σας είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Γιακουµάτο, είστε στον κατάλογο. Θα τα πείτε µετά.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δεν ήταν επί των ηµερών µας.
Μην µπερδεύεστε!
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Επί των ηµερών σας είναι.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δεν ήταν επί των ηµερών µας.
Ήµουν Υπουργός. Θα τα ακούσετε µετά.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Ερ-
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γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ µας λένε ότι τον Μάϊο του
2014 εσείς είχατε φέρει την ανεργία στο 27,2%.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Όχι εµείς. Ο Γεώργιος Α. Παπανδρέου.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Δεν κυβερνούσατε εσείς τότε; Ποιος κυβερνούσε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Όχι. Το ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Το 2014 ήταν κάποιος άλλος; Το 2014 ποιος βρισκόταν στη διακυβέρνηση της χώρας;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Μόνο του κυβερνούσε το
ΠΑΣΟΚ.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Α, τώρα φταίνε οι άλλοι!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Αφήστε τα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, να µη γίνεται διάλογος.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Αφού δεν µπορούµε να πάρουµε σειρά, κυρία Πρόεδρε, θα κάνουµε διάλογο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Ακούστε. Δεν διαβάζετε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Επιτέλους, να µιλήσουµε κι
εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αφήστε
την Υπουργό να ολοκληρώσει. Είστε εγγεγραµµένος. Θα µιλήσετε µετά.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Δεν θα µιλήσω ποτέ. Είναι
Βουλή των πληβείων. Όλο οι πατρίκιοι µιλάνε. Δεν µιλάνε οι Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αυτός
είναι ο Κανονισµός. Να ζητήσετε την αλλαγή, να µιλάνε µόνο οι
πληβείοι και οι περαστικοί.
Ελάτε, κυρία Αντωνοπούλου, ολοκληρώστε.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Συνεχίστε να παραποιείτε τα στοιχεία. Συνεχίστε να επιλέγετε
στοιχεία που σας επιτρέπουν να ισοπεδώνετε όλα τα θετικά.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα µου επιτρέψετε να ολοκληρώσω;
Χρησιµοποιείτε συνέχεια στοιχεία επιλεκτικά, ώστε να ισοπεδώνετε και να αποδυναµώνετε, κατά τη γνώµη σας, το έργο της
Κυβέρνησης.
Εµείς θα προχωρήσουµε. Κοιτάµε µπροστά. Τα νούµερα που
δίνετε εξακολουθούν να διαψεύδουν εσάς τους ίδιους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Μηταράκης θέλει να κάνει µια παρέµβαση.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ, αφήστε να διευθύνω, όπως εγώ νοµίζω.
ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Η καθ’ όλα συµπαθής κ. Αντωνοπούλου, επέλεξε αυτό που κάνουν πολλοί Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, να
συγχέουν την περίοδο 2010-2012 µε την περίοδο 2012-2015.
Η Κυβέρνηση Σαµαρά ορκίστηκε τον Ιούνιο του 2012 και παρέδωσε τον Ιανουάριο του 2015. Βρήκε την ανεργία στο 27,9%
και την παρέδωσε στο 25,4%. Βρήκε την αδήλωτη εργασία στο
40% και την παρέδωσε στο 13%. Βρήκε την ελληνική οικονοµία
µε ύφεση 7% και την παρέδωσε µε ανάπτυξη 1%. Βρήκε πρωτογενές έλλειµµα και έλλειµµα Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών
το 2012 και παρέδωσε πλεόνασµα το 2014 και στα δύο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Δεν είναι αλήθεια.
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ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κυρία Υπουργέ, µη µε διακόπτετε.
Ξέρετε από τι κρίνονται οι κυβερνήσεις, κυρία Υπουργέ; Από
τι παραλαµβάνουν και από τι παραδίδουν. Εµείς παραλάβαµε
ύφεση και παραδώσαµε ανάπτυξη. Παραλάβατε ανάπτυξη και
επιστρέψατε τη χώρα στην ύφεση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Όλοι θα µιλήσετε και θα πείτε τα επιχειρήµατά σας.
Τον λόγο έχει ο κ. Φωτήλας.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Την παραδώσατε στο 26,5%.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είπε, «συµπαθέστατη», ο κ. Μηταράκης.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):
Αφήστε το τι είµαι. Στο 26,5% εσείς και στο 21,7% εµείς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
Κύριε Φωτήλα, προσπαθώ να σας δώσω τον λόγο. Περιµένετε
λίγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ! Έλεος, τόσο πάθος δεν χρειάζεται και µάλιστα για
στοιχεία.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Φωτήλα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «προπέτασµα καπνού» ονόµασε
το παρόν νοµοσχέδιο ο εισηγητής µας και έχει απόλυτο δίκιο.
Αλήθεια, σε τι απαντά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο;
Η Κυβέρνηση λέει πως έρχεται να επουλώσει τις ανοιχτές πληγές. Ποιες απ’ όλες, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης; Πραγµατικά, ποια πληγή επουλώνει το παρόν νοµοσχέδιο; Επουλώνει
µήπως τη µείωση πάνω από δύο µισθούς για όλους τους εργαζόµενους µέσα από εξοντωτικούς άµεσους και έµµεσους φόρους, από εισφορές καθώς και από δύο διαδοχικές µειώσεις του
αφορολογήτου;
Μήπως επουλώνει την απόλυτη κυριαρχία για πρώτη φορά
στην αγορά εργασίας των ευέλικτων µορφών εργασίας αντί της
πλήρους απασχόλησης ή την πρωτοφανή φυγή των νέων στο
εξωτερικό; Να σας θυµίσω ότι η τάση στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ τριπλασιάστηκε.
Αλήθεια, για την πλήρη απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων µε απλή τρίµηνη προειδοποίηση δεν µας είπατε κάτι. Να
µάθει, λοιπόν, ο ελληνικός λαός- και να το ακούσετε και εσείς
µήπως και ντραπείτε, αν και δεν νοµίζω ότι έχετε τέτοιου είδους
ευαισθησίες- ότι εσείς ψηφίσατε για πρώτη φορά την απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων. Η «πρώτη φορά αριστερά» το
ψήφισε µόνη της.
Κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο όχι µόνο δεν
επουλώνει πληγές, αλλά µε βιτρίνα κάποιες ελάχιστες διατάξεις,
οι οποίες έρχονται και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, έρχεται
να ολοκληρώσει το έγκληµα. Υπάρχουν εξοντωτικές εισφορές,
που κυριολεκτικά διαλύουν ελεύθερους επαγγελµατίες, επιστήµονες, αγρότες. Υπάρχουν άδικες και αχρείαστες µειώσεις συντάξεων, που ξεπερνούν τα δέκα δισεκατοµµύρια ευρώ σε
σηµερινούς και αυριανούς συνταξιούχους, µειώσεις που µεταφράζονται σε απώλεια έως και τριών συντάξεων.
Ένα ισχυρό πλήγµα στους χαµηλοσυνταξιούχους είναι η πλήρης κατάργηση του ΕΚΑΣ καθώς και η κατάργηση των συντάξεων χηρείας. Πρωτοφανής στάση πληρωµών σε κύριες και
επικουρικές συντάξεις που φτάνει τα τρία δισεκατοµµύρια ευρώ
και αφορά εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες κύριες συντάξεις, εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες επικουρικές και εξήντα τρείς χιλιάδες
εφάπαξ. Αυτή είναι η πραγµατικότητα από την οποία θέλει να
δραπετεύσει ο κ. Τσίπρας. Είναι, όµως, η πραγµατικότητα που
βιώνουν οι Έλληνες πολίτες.
Κύριε Βρούτση, αγαπητέ Γιάννη, σε παρακολουθούσα στις συ-
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νεδριάσεις της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων τις προηγούµενες ηµέρες, όπου προσπαθούσες να εκµαιεύσεις έστω και µία
αλήθεια από το στόµα των Υπουργών. Το µόνο που άκουσες που όλοι ακούσαµε- είναι ότι η Κυβέρνηση φέρνει αυξήσεις µισθών. Ε, λοιπόν, άδικα πάλευες. Δεν θα σου πουν ούτε µισή
αλήθεια. Μέχρι το τέλος θα επιµένουν να βαφτίζουν το ψάρι,
κρέας. Ψεύτες µέχρι το τέλος! Και αρχιψεύταρος είναι ο κ. Τσίπρας!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, τι είναι αυτά;
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Σας ενοχλεί;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Βεβαίως και µας ενοχλεί.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Είναι ο µόνος Πρωθυπουργός, που αποδέχτηκε τον χαρακτηρισµό του ψεύτη για να µας πείσει ότι δεν
είναι κλέφτης.
Και ντρέποµαι και είναι θλιβερό, όχι για τον κ. Τσίπρα…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τι είναι αυτά; Να µιλάτε καλύτερα!
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Το δήλωσε δηµόσια, κύριε Δρίτσα. Το
δήλωσε!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ!
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Είναι ο µόνος Πρωθυπουργός –το ξαναλέω- που προσπάθησε να µας πείσει και αποδέχθηκε τον χαρακτηρισµό του ψεύτη για να µας πείσει ότι δεν είναι κλέφτης. Είναι
θλιβερό όχι για τον κ. Τσίπρα, αλλά για τον θεσµό τον οποίο εκπροσωπεί.
Ας πούµε, λοιπόν, εµείς τις αλήθειες για να ακουστούν και ας
αφήσουµε την Κυβέρνηση να επιµένει στο δικό της παραµύθι.
Αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι επί των ηµερών σας, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, µιλάµε για πρώτη φορά για µισθούς των
360 ευρώ και για συντάξεις των 185 ευρώ.
Αλήθεια είναι ότι αντί να παγώσετε τις εισφορές στους ελεύθερους επαγγελµατίες, όπως υποσχόταν πέρυσι στη ΔΕΘ ο κύριος Πρωθυπουργός, το µόνο που καταφέρατε να παγώσετε
είναι το αίµα των ασφαλισµένων µε τις αυξήσεις στις εισφορές
τους.
Αλήθεια είναι -ξέρω ότι σας το ξανάπα, αλλά δεν χορταίνω να
σας το υπενθυµίζω- ότι για πρώτη φορά οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψήφισαν οµαδικές απολύσεις.
Αλήθεια είναι ότι η αδήλωτη εργασία επί των ηµερών µας κατέβηκε τριάντα περίπου µονάδες. Πείτε µας πόσο περαιτέρω την
έχετε κατεβάσει εσείς στα δυόµισι χρόνια της διακυβέρνησης.
Αλήθεια είναι ότι καµµία επένδυση δεν προχωράει και κανένας
νέος επενδυτής δεν έχει λόγο να επενδύσει στη χώρα όσο εσείς
βρίσκεστε στο τιµόνι.
Όπως αλήθεια είναι ότι ποτέ, σε κανέναν τόπο δεν ήρθε ανάπτυξη µε προσλήψεις δηµοσίων υπαλλήλων. Το µόνο που µπορεί
να έρθει κατά αυτό τον τρόπο είναι «ψηφαλάκια». Και άλλωστε
είναι το µόνο για το οποίο ενδιαφέρεστε.
Αλήθεια είναι, όπως οµολόγησε σε µια κρίση ειλικρίνειας ο κ.
Φλαµπουράρης, ότι χάσαµε ένα σκασµό δισεκατοµµύρια γιατί η
Κυβέρνηση είναι ανίκανη να σχεδιάσει business plan και εξοδολόγιο, κάτι που χρειάζεσαι για να ανοίξεις ταβέρνα, όχι για να
κυβερνήσεις τη χώρα.
Σκεφθείτε τώρα εσείς έναν υποψήφιο επενδυτή, ο οποίος σκέφτεται να επενδύσει τα λεφτά του και στην ερώτηση «Γιατί δεν
αξιοποιήσαµε το πακέτο Γιούνκερ;» ακούει τον Υπουργό να
απαντάει: «Γιατί ήθελε δουλειά, και είχε έξοδα, και ήθελε σχέδιο…».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
χρειάζεται µίµηση. Δεν είστε ηθοποιός, κύριε Φωτήλα.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Δεν κατάλαβα, κυρία Πρόεδρε. Θα σας
επιτρέψω να µην λογοκρίνετε τον τρόπο µε τον οποίο µιλάω. Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευπρέπεια χρειάζεται!
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Τέλος, αλήθεια είναι ότι µε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν µπορεί να υπάρξει καµµία προοπτική.
Μόνο µε τη Νέα Δηµοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη µπορεί
να υπάρξει άλλη πολιτική για προσέλκυση επενδύσεων και σύντοµα θα σας το αποδείξουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
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λόγο έχει ο κ. Αντωνιάδης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Η
Υπουργός θέλει να κάνει µια παρέµβαση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κάθε φορά που µιλάει ένας Βουλευτής θα απαντάει ένας Υπουργός; Προβλέπεται
αυτό; Σας παρακαλώ! Δεν θα τελειώσουµε ποτέ! Δεν γίνεται
αυτό!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν σας ξαναενόχλησα, κύριε Βουλευτά και δεν σας απασχόλησα καθόλου.
Κοιτάξτε, δεν γίνεται δια της συνεχούς επίκλησης ψεµάτων να
µπορούµε να δηµιουργήσουµε την αναπαραγωγή των ειδήσεων
των εφηµερίδων. Δεν γίνεται! Αυτό δεν είναι Κοινοβούλιο!
Ξέρετε όλοι και αλίµονο, κύριε Βρούτση, κρίµα που ήσασταν
Υπουργός Εργασίας γι’ αυτόν τον λαό, να λέτε εσείς και να επαναλαµβάνουν όλοι του κόµµατός σας ότι τα business plans δεν
τα έκανε η Κυβέρνηση, όταν ξέρετε πολύ καλά -αν το αγνοείτε,
µε συγχωρείτε, απολογούµαι τώρα, να το διορθώσουµε- ότι τα
business plans τα κάνουν οι επιχειρήσεις. Και αν δεν τα κάνουν
οι επιχειρήσεις, δεν µπορούν να πάρουν το πακέτο Γιούνκερ.
Πώς επαναλαµβάνεται αυτό το ψεύδος από το πρωί που ήρθαµε εδώ από Υπουργούς, Βουλευτές, από ανθρώπους που είναι
αξιοπρεπείς; Τόσο πολύ έχουµε φτάσει εκεί πια που αν το επαναλάβουν εκατό φορές και το πουν όλα τα ΜΜΕ που έχουµε δικά
µας θα το πιστέψει ο ελληνικός λαός;
Πρέπει να οµολογήσω ότι εµένα αυτό πια µε υπερβαίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Λοιπόν,
εντάξει, κύριε Αντωνιάδη; Δεν ήταν πολλή ώρα, δεν σας έκοψε
την φόρα; Ελάτε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Εσείς είστε Πρόεδρος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εγώ
είµαι υποχρεωµένη όταν ζητάνε Υπουργοί τον λόγο, να δίνω τον
λόγο. Δεν θα µου κάνετε παρατηρήσεις πώς κάνω τη διαχείριση
της συνεδρίασης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ναι, αλλά δεν µπορούν να απαντάνε
σε κάθε Βουλευτή. Έτσι δεν θα τελειώσουµε ποτέ. Ας µαζέψουν
τους προβληµατισµούς και τα ερωτήµατα και ας απαντήσουν συνολικά ανά πέντε, ανά δέκα Βουλευτές. Ήδη ο χρόνος κυλάει.
Άκουσα τον κ. Φωτήλα που µίλησε για το business plan. Εγώ
θα ρωτήσω, κύριε συνάδελφε, τι εντύπωση προκαλεί στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δηµοσίως
αµφισβητεί και προβληµατίζεται εάν ένας επιχειρηµατίας θα
έρθει να επενδύσει τα 300 εκατοµµύρια στον τόπο και ρωτάει και
τον διευθυντή του «λέει αλήθεια;». Τι µήνυµα στέλνει στο εξωτερικό;
Πριν µπω, όµως, στην ουσία του νοµοσχεδίου, είµαι υποχρεωµένος να πω, επειδή τρέχουν κάποιες εξελίξεις στα ενεργειακά
και αφορούν και τον Νοµό Φλώρινας και είναι επίκαιρες, ότι εάν
τυχόν στον Νοµό Φλώρινας κλείσει ο ΑΗΣ Αµυνταίου, και µιλάω
για τον ατµοηλεκτρικό σταθµό παραγωγής ενέργειας, θα υπάρξουν πολλές συµφορές, γιατί διακυβεύονται πάνω από δύο χιλιάδες θέσεις εργασίας. Εδώ και µήνες οι φορείς της περιοχής
ζητάµε διάλογο µε τον Υπουργό και την Κυβέρνηση και δεν
υπάρχει αυτός ο διάλογος. Ζητάµε να σταµατήσει η καταλήστευση του πλούτου, που υπάρχει στην περιοχή και να δοθούν
τα µίνιµουµ αντισταθµιστικά. Δυστυχώς φωνή βοώντος εν τη
ερήµω.
Επίσης, και κλείνω αυτή την παρέµβαση, είναι ανεπίτρεπτο σε
µια περιοχή η οποία δοκιµάζεται αντί να έρθει ο Πρωθυπουργός
και να σκύψει πάνω στα προβλήµατα, να έρχεται για να παρακολουθήσει συναυλία στα Πρέσπεια και µάλιστα να αρνείται να δει
τους εκπροσώπους της περιοχής, τους εκπροσώπους του εργατικού κέντρου, του ΕΒΕ και των αγροτών. Αυτά για την Φλώρινα
και τον κ. Τσίπρα.
Άκουσα την κ. Αχτσιόγλου να λέει -και δεν πρόκειται να το επαναλάβω- ότι η κριτική που ασκείται αφορά πως το νοµοσχέδιο
αποτελεί ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που εξυπηρετεί το παιχνίδι
του Πρωθυπουργού. Δεν τα επαναλαµβάνω. Εγώ θέλω να την
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ρωτήσω: Δεν έχει καταλάβει ότι δυόµιση χρόνια είναι αυτή
Υπουργός και η Κυβέρνησή της και ότι είναι αυτοί που µειώνουν
µισθούς και συντάξεις και συνεχίζει να λέει ότι προνοµιακό πεδίο
της Νέας Δηµοκρατίας είναι να µειώνουµε µισθούς; Ακόµη µε το
φάντασµα της Νέας Δηµοκρατίας στην κυβέρνηση ζείτε;
Άκουσα επίσης, την παρέµβαση του κ. Τσακαλώτου ο οποίος
είπε –ακούστε είναι το πιο σύντοµο ανέκδοτο της ηµέρας- ότι το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποτελεί µέρος του σκληρού πυρήνα
για να βγούµε από την κρίση. Και µάλιστα για να ενδυναµώσει
και το επιχείρηµά του, επικαλέστηκε και το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας. Μόνο που δεν µας είπε σε ποιες µέρες
αναφερόταν γιατί Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή έχουµε διπλές
εξετάσεις Πανελλήνιες, Τρίτη-Πέµπτη-Σάββατο έχουµε µονές και
την Κυριακή καταργούνται, δεν υπάρχουν καθόλου. Αυτό είναι
το «τσακαλώτιο» ανάγνωσµα για να βγούµε από την κρίση. Ε,
αυτό κι αν δεν είναι ανέκδοτο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα συζητάµε τη στιγµή
που η Κυβέρνηση παρουσιάζει -για να δούµε και λίγο το περιβάλλον- 600 εκατοµµύρια λιγότερα σε έσοδα στην εκτέλεση του
προϋπολογισµού, τη στιγµή που το πακέτο Γιούνκερ βρίσκεται
στο ναδίρ λόγω όλων των γνωστών λόγων, που ανέφερε και ο
συνάδελφος και που είπε και ο κ. Φλαµπουράρης, µεταξύ αυτών
και του φόρτου εργασίας που έχουν, τη στιγµή που η Ελλάδα σε
επίπεδο απορρόφησης του πέµπτου ΣΕΣ βρίσκεται στις χαµηλότερες θέσεις και στο δε Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, που
το παρακολουθούµε, είµαστε σε µηδενικές απορροφήσεις. Οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου έχουν ανέβει στα 5,5 δισεκατοµµύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 50% από εκεί που εµείς
τις παραδώσαµε.
Και ολοκληρώνοντας και αυτή την παρέµβαση, όλα αυτά τα
συζητάµε τη στιγµή που ο Πρωθυπουργός στήνει φιέστες εγκαινίων πάνω σε έργα που προηγούµενες κυβερνήσεις µελέτησαν,
δηµοπράτησαν και υλοποίησαν, αλλά σε αυτόν έλαχε η ολοκλήρωση των έργων. Είναι αυτός που κατηγορούσε προκατόχους
του Πρωθυπουργούς, όταν έπρατταν το ίδιο, για παλαιοκοµµατική και ψηφοθηρική πολιτική και πράττει το ίδιο κατά το δοκούν,
όπου και όπως τον συµφέρει.
Επί της ουσίας πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο γραµµένο στο
πόδι µε πλήθος αοριστιών και αµφιλεγόµενων διατάξεων. Το
µόνο για το οποίο µπορούµε να είµαστε σίγουροι είναι οι επερχόµενες µειώσεις στις επικουρικές συντάξεις από 21% έως 40%,
το πάγωµα της έκδοσης εκατόν τριάντα χιλιάδων επικουρικών
συντάξεων, καθότι ακόµη ψάχνουν τον µαθηµατικό τύπο υπολογισµού.
Για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας γινόµαστε µάρτυρες
εργαζοµένων της µερικής απασχόλησης µε 360 ευρώ και βεβαίως, για πρώτη φορά βλέπουµε τη δηµιουργία γενιάς συνταξιούχων µε 185 ευρώ. Εδώ και δυόµισι χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα
για την αδήλωτη εργασία, την οποία παραλάβαµε στο 40% και
την παραδώσαµε στο 14%. Δυστυχώς, σήµερα βρίσκεται εκεί
που την αφήσαµε.
Επίσης, να τονίσω ότι σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία το
επτάµηνο του Ιανουάριου-Ιουλίου 2017, οι ευέλικτες µορφές
απασχόλησης αντιστοιχούν στο 53% έναντι 47% της πλήρους
απασχόλησης. Το προσπερνάω και αυτό γρήγορα, γιατί υπάρχουν κάποια πράγµατα, που πρέπει να τονίσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να επισηµάνουµε ότι µε
το παρόν νοµοσχέδιο εισάγονται νέα ήθη και νοοτροπίες στον
δηµόσιο βίο της χώρας. Αντί να λύνουµε τα προβλήµατα, νοµιµοποιούµε τα µπαλώµατα. Για παράδειγµα, µε το άρθρο 30, αντί
να λύσουν το πραγµατικό πρόβληµα, που είναι οι έγκαιρες συνεδριάσεις και εκδόσεις αποφάσεων από τις επιτροπές ΚΕΠΑ,
όπως γινόταν επί Νέας Δηµοκρατίας, εισάγεται η παράταση έξι
µηνών καταβολής αναπηρικής σύνταξης στους δικαιούχους. Κάτι
ανάλογο συµβαίνει και στο άρθρο 53 µε την καταβολή επιδόµατος ΟΑΕΔ στους ανέργους. Αντί να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο
εκδίκασης της διαφοράς µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου, παρατείνουν την παροχή επιδόµατος του ΟΑΕΔ στους ανέργους
αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο να µην πάρει ποτέ ο ΟΑΕΔ πίσω το
δηµόσιο χρήµα που κατέβαλλε σε περίπτωση µη δικαίωσης εργαζοµένου.
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Δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση ο πολίτης να πληρώνει την
ανεπάρκεια της δηµόσιας διοίκησης ή της Κυβέρνησης. Οι δυο
αυτές τις περιπτώσεις δίνουν το στίγµα της πραγµατικής πολιτικής που ακολουθεί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, δηλαδή, να µην
ασχολείται και να επιλύει τα πραγµατικά και δύσκολα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική κοινωνία, αλλά να ξεπερνά µε
µπαλώµατα τα προβλήµατα που ανακύπτουν.
Επειδή ο χρόνος δεν µου επιτρέπει και σέβοµαι τους επόµενους συναδέλφους, µπαίνω στην τελευταία σελίδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο αντί να
δίνει λύσεις και να ανοίγει δρόµους για ποιοτικές και καλά αµειβόµενες νέες θέσεις απασχόλησης, κινείται αποκλειστικά µε τιµωρητική λογική και προβλέπει µόνο αυστηρές ποινές και
κλείσιµο επιχειρήσεων.
Αποτελεί πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα η αναµόρφωση
του ασφαλιστικού συστήµατος, µια µεγάλη µεταρρύθµιση στο
ασφαλιστικό σύστηµα η οποία θα διασφαλίζει την ανταποδοτικότητα, τη δικαιοσύνη και τη βιωσιµότητα, µια ισχυρή µεταρρύθµιση στις εργασιακές σχέσεις, που θα διασφαλίζει την
αξιοπρέπεια των εργαζοµένων στην κοινωνία και την αρµονική
συνύπαρξη εργοδοτών και εργαζόµενων. Ένα είναι σίγουρο:
ούτε αυτό το νοµοσχέδιο ούτε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µπορούν αυτά να τα εγγυηθούν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ζήτησε
τον λόγο ο κ. Βερναδάκης, Υπουργός Επικρατείας.
Κύριε Βερναδάκη, πόσο χρόνο θέλετε;
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Για
τις νοµοτεχνικές θα χρειαστώ δύο λεπτά και θα κάνω και µια οµιλία πάνω στο κοµµάτι για την αναπηρία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δηλαδή, πόσο χρόνο θα χρειαστείτε;
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Όσο δικαιούµαι, κυρία Πρόεδρε. Πόσο είναι; Πέντε λεπτά; Επτά
λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δικαιούστε πέντε λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Αυτά, που θέλω να καταθέσω, αφορούν το µέρος του νοµοσχεδίου για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες. Υπάρχει µια
σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις, κυρίως λεκτικού χαρακτήρα,
τις οποίες δεν θα σας τις διαβάσω όλες. Είναι περισσότερο λεκτικού και διορθωτικού χαρακτήρα σε κάποιες λεπτές εκφράσεις
για λόγους ακρίβειας του κειµένου. Εποµένως, θα τις καταθέσουµε και αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, µπορώ να επανέλθω
σήµερα ή αύριο.
Θέλω να πω δύο πράγµατα για το µέρος αυτό του νοµοσχεδίου, γιατί, κατά τη γνώµη µου, είναι ένα µέρος, το οποίο η ροή
της συζήτησης δεν το έχει αναδείξει.
Θα ξεκινήσω µε µία γενική παρατήρηση. Το νοµοσχέδιο που
συζητείται σήµερα είναι σηµαντικό, γιατί εµπεριέχει διατάξεις,
που επεµβαίνουν καίρια στο εργασιακό περιβάλλον υπέρ των εργαζοµένων, σε ένα περιβάλλον απορρύθµισης των εργατικών και
µισθωτών δικαιωµάτων, αλλά και εξαιρετικά χρήσιµο αν θέλουµε
να αρχίσουµε να αντιστρέφουµε την πορεία των πραγµάτων, που
είναι αλήθεια πως διαρκεί πολλά χρόνια τώρα, αλλά και για να
δώσουµε ένα µήνυµα στην κοινωνία της εργασίας ότι µπορεί να
υπάρξει ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, χωρίς τη συρρίκνωση
των εργατικών και µισθωτών δικαιωµάτων.
Μπαίνω τώρα στο προκείµενο. Το νοµοσχέδιο που συζητείται
σήµερα έχει και µια ιστορική διάσταση. Αναφέροµαι στις διατάξεις, που αφορούν στα δικαιώµατα της αναπηρίας στο πλαίσιο
της διεθνούς σύµβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των ατόµων
µε αναπηρίες, σύµβαση που το ελληνικό κράτος κύρωσε το 2012,
αλλά που δεν ενσωµάτωσε έως σήµερα στο ελληνικό, νοµικό και
διοικητικό πλαίσιο.
Ο νόµος αυτός, λοιπόν, στο µέρος που του αναλογεί, ενσωµατώνει ένα από τα πάγια αιτήµατα του αναπηρικού κινήµατος, όχι
µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσµο, αναδιατάσσει
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πλήρως το ιδεολογικό και φιλοσοφικό υπόδειγµα των δηµόσιων
πολιτικών για την αναπηρία περνώντας από το ιατρικό στο κοινωνικό µοντέλο.
Το ιατρικό µοντέλο θεωρούσε και θεωρεί την αναπηρία ως
προσωπική τραγωδία, ως ασθένεια ή ανωµαλία που πρέπει να
θεραπευτεί. Εδράζει αποκλειστικά το άτοµο σε οργανικές ή λειτουργικές µειονεξίες. Αγνοείται ή στην καλύτερη περίπτωση υποτιµάται ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος και των
κοινωνικών πεποιθήσεων.
Το κοινωνικό µοντέλο αντίθετα θεωρεί την αναπηρία αποτέλεσµα του τρόπου µε τον οποίο σκέπτονται οι άνθρωποι γι’ αυτήν,
της κοινωνικής σηµασίας που της αποδίδουν. Η βλάβη είναι µια
φυσική, βιολογική διαφοροποίηση, στο πλαίσιο των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων, της ανθρώπινης φύσης. Είναι, δηλαδή, µια
άλλη µορφή κανονικότητας.
Αυτό το κοινωνικό µοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας επηρεάστηκε ιστορικά από τρία µεγάλα κοινωνικά κινήµατα πριν
µορφοποιηθεί στο σύγχρονο αναπηρικό κίνηµα. Το αντιρατσιτσικό κίνηµα, το φεµινιστικό κίνηµα και το κίνηµα των ατοµικών
και πολιτικών δικαιωµάτων. Από το αντιρατσιστικό κίνηµα ενσωµάτωσε την ιδέα ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η διάκριση σε
βάρος µιας κοινωνικής οµάδας µε βάση ένα µεµονωµένο χαρακτηριστικό και ότι το πρόβληµα του αποκλεισµού από το σχολείο,
την εργασία, το φυσικό και το τεχνολογικό περιβάλλον είναι πρόβληµα πολιτικό και όχι ατοµικό.
Από το φεµινιστικό κίνηµα ενσωµάτωσε την ιδέα ότι το προσωπικό είναι πολιτικό και τη σηµασία της προσωπικής εµπειρίας
ως προϋπόθεση κατανόησης µιας γενικής κατάστασης, εν προκειµένω της αναπηρίας.
Από τα κινήµατα των ατοµικών δικαιωµάτων ενσωµάτωσε την
ιδέα ότι τα δικαιώµατα της αναπηρίας δεν προκύπτουν από τις
ειδικές τους ανάγκες και τους περιορισµούς, αλλά από την ιδιότητά τους ως πολιτών µιας κοινωνίας.
Ο κόσµος της αναπηρίας, παραδείγµατος χάριν, δεν χρειάζεται έναν ατοµικό τρόπο µετακίνησης σε ειδικά σηµεία της πόλης,
αλλά πρόσβασης σε όλα ανεξαιρέτως τα σηµεία της πόλης και
της υπαίθρου, σε όλα τα µέσα µεταφοράς µε όλους τους εφικτούς τρόπους.
Η διάσταση, λοιπόν, της αναπηρίας αναδεικνύεται ως ισότιµος
παράγοντας διαµόρφωσης όλων των δηµόσιων και κρατικών πολιτικών, από την παιδεία και την εργασία έως τη λειτουργία της
δηµόσιας διοίκησης και από την πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον έως τα γλωσσικά και επικοινωνιακά δικαιώµατα που επιβάλλεται να απολαµβάνουν οι άνθρωποι µε αναπηρίες.
Για τον λόγο αυτόν, στο νοµοσχέδιο αυτό, µεταξύ άλλων αναγνωρίζεται η ελληνική νοηµατική γλώσσα ως ισότιµη µε την ελληνική γλώσσα των κωφών Ελλήνων πολιτών, αναγνωρίζεται η
ελληνική γραφή Μπράιγ ως τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών και θεσµοθετείται η υποχρέωση ένταξης της διάστασης της αναπηρίας στα επίσηµα στατιστικά δεδοµένα που
παράγει η χώρα, έτσι ώστε οι πολιτικές που οργανώνονται και
εφαρµόζονται να θεµελιώνονται σε πραγµατικές ανάγκες.
Κάθε ιδέα χρειάζεται την υλικότητά της για να εφαρµοστεί και
να αρχίσει να έχει απτά αποτελέσµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω σε δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
Για τον λόγο αυτό, θεσµοθετείται για πρώτη φορά στον κυβερνητικό και διοικητικό µηχανισµό το συντονιστικό σηµείο εναρµόνισης και εποπτείας όλων των δηµόσιων πολιτικών και
νοµοθετηµάτων µε τη διάσταση των δικαιωµάτων της αναπηρίας
και ανατίθεται στη Γενική Γραµµατεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η αρµοδιότητα του ελέγχου της εφαρµογής
της σύµβασης, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
Και τέλος, συγκροτείται ο Ανεξάρτητος Μηχανισµός Παρακολούθησης των Πολιτικών για την Αναπηρία και την εφαρµογή
τους από τον Συνήγορο του Πολίτη και την ΕΣΑΜΕΑ.
Τα τελευταία δύο χρόνια, η Κυβέρνηση έδειξε έµπρακτα τη
βούλησή της να προχωρήσει σε µια ριζική αναθεώρηση του υποδείγµατος για τις πολιτικές στον χώρο της αναπηρίας.
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Δώσαµε τη δυνατότητα µε τον ν.4440/2016 στα άτοµα µε αναπηρία σε ποσοστό 15% να προσλαµβάνονται µέσω του ΑΣΕΠ
στους διαγωνισµούς του δηµόσιου τοµέα.
Θεσµοθετήθηκε η υποχρέωση της διοίκησης να παρέχει όλες
τις υλικές συνθήκες, διερµηνείες, συνοδείες, εργονοµικές διευθετήσεις, ώστε τα άτοµα µε αναπηρίες που κατέχουν θέσεις ευθύνης να µπορούν να ασκήσουν απρόσκοπτα τα καθήκοντά
τους.
Ακυρώθηκαν νοµοθετικά µια σειρά από αναχρονιστικές ρυθµίσεις του λεγόµενου θεσµικού ρατσισµού. Ο θεσµικός ρατσισµός
περιλαµβάνει πρακτικές, διαδικασίες, κανονιστικό πλαίσιο θεσµικών ιδρυµάτων, τα οποία έχουν δυσανάλογα αρνητικές επιπτώσεις στην πρόσβαση των µειονοτήτων και στην ποιότητα των
αγαθών, των υπηρεσιών και των ευκαιριών.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο, στο µέρος που αφορά την αναπηρία, ολοκληρώνεται ένας πρώτος µεγάλος κύκλος παρεµβάσεων στο θεσµικό και διοικητικό επίπεδο σε σχέση µε αυτά τα
ζητήµατα. Προηγήθηκε µια µεγάλη διαδικασία διαβούλευσης µε
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τις κοινωνικές οργανώσεις αναπηρίας, µε προεξάρχουσα την
ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και µε πάρα πολλούς µεµονωµένους πολίτες που
εµπλέκονται στην υπόθεση της προάσπισης των δικαιωµάτων
της αναπηρίας. Δηµιουργήσαµε έναν νέο ζωτικό χώρο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ελπίζουµε ότι εξοπλίζουµε το αναπηρικό
κίνηµα µε ένα σηµαντικό όπλο στον αγώνα που διεξάγει για περισσότερα δικαιώµατα και περισσότερη κοινωνική δηµοκρατία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υπουργέ, να καταθέσετε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, για να διανεµηθούν.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Τις καταθέτω στα Πρακτικά, κυρία Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Φωτίου, έχετε τον λόγο, προκειµένου να ανακοινώσετε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Στο άρθρο
59 η νοµοτεχνική βελτίωση αφορά το προσωπικό των ΚΚΠ όλης
της Ελλάδας, δηλαδή, των Κέντρων Κοινωνικής Προστασίας, τα
δεκατρία που έχουµε σε όλη την Ελλάδα, όπως και για το Εθνικό
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Ίδρυµα Κωφών, όπως και για το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Πρόκειται, λοιπόν, για το προσωπικό το
οποίο είναι επικουρικό.
Στο άρθρο 79 η νοµοτεχνική βελτίωση αφορά το ΣΚΛΕ.
Τις καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Θεανώ Φωτίου
καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Και τώρα συνεχίζουµε µε τον κατάλογο. Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Δρίτσας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Έχει γίνει αλλαγή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι, µε
τον κ. Καµατερό.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ τον συνάδελφο κ. Καµατερό που µου παραχώρησε τη θέση του, γιατί έτσι και αλλιώς
εκείνος είχε κώλυµα και έπρεπε να αποχωρήσει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, λίγες ηµέρες πριν κλείσει η
Βουλή για τις θερινές διακοπές στα δυο, τρία νοµοσχέδια, που
δεν ήταν ενταγµένα στις δεσµεύσεις από τη συµφωνία µε τους
δανειστές, στο νοµοσχέδιο για την υγεία και το νοµοσχέδιο για
την παιδεία, κυρίως σ’ αυτά τα δύο, η Νέα Δηµοκρατία εµφανίστηκε αποδυναµωµένη στην Αίθουσα, µε µια αδυναµία συµµετοχής. Το θυµόµαστε όλοι µας. Είχε χάσει τα νερά της, γιατί είχε
καταρρεύσει για µια ακόµη φορά –δεν ήταν η πρώτη φορά- όλο
το οικοδόµηµα της τακτικής της, για να φθείρει την Κυβέρνηση.
Είχε καταρρεύσει, γιατί είχε κλείσει η συµφωνία, γιατί µπαίναµε
σε µια νέα περίοδο, γιατί η Κυβέρνηση είχε µπροστά νέες πρωτοβουλίες.
Οι καλοκαιρινές διακοπές την βοήθησαν λίγο να ανασυνταχθεί
και να έρθει σήµερα, αντί µε εννέα, οκτώ ή επτά Βουλευτές που
µιλούσαν στα προηγούµενα τόσο σηµαντικά νοµοσχέδια, µε
τριάντα τέσσερις Βουλευτές, για να πει τι όµως; Όχι για το νοµοσχέδιο, αλλά για να χτυπήσει την Κυβέρνηση, για να αποδοµήσει την Κυβέρνηση.
Εντάξει, εύκολο, κατανοητό κ.λπ.. Όµως, αυτό που έχει επιλέξει είναι να αποδοµήσει την αυτοπεποίθηση του ελληνικού λαού,
ακριβώς γιατί είµαστε στη νέα φάση που το κρίσιµο ζήτηµα, µετά
από τόσες αρνητικές επιπτώσεις που έχει στη ζωή των Ελλήνων
όλη αυτή η κρίση και οι συνέπειες από τις δεσµευτικές πολιτικές,
τις περιοριστικές που υποχρεωθήκαµε και εµείς να ακολουθήσουµε, είναι να υπάρξει η αυτοπεποίθηση που θα είναι εκείνη η
κινητήρια δύναµη και για την Κυβέρνηση και για τα κόµµατα και
για τον πολιτικό βίο, για τη νέα περίοδο µετά τα µνηµόνια και
µετά από τις ακραίες περιοριστικές πολιτικές. Αυτό προσπαθεί
να χτυπήσει σήµερα η Νέα Δηµοκρατία και είναι ολοφάνερο,
διότι µιλάει για ένα νοµοσχέδιο για το οποίο αρνείται να µιλήσει.
Στην επιτροπή, προς τιµήν του το ΚΚΕ, µε τις δικές του απόψεις, µε τις οποίες διαφωνώ -διαφωνούµε, αλλά εν πάση περιπτώσει- ψήφισε «παρών». Όλα τα άλλα κόµµατα -Νέα
Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάµι, οι πάντες- επιφυλάχθηκαν. Άγνοια,
αδυναµία, αµηχανία. Είχαν επιφύλαξη, λέει, για το αν είναι καλό
ή κακό αυτό το νοµοσχέδιο.
Και σήµερα δεν έχουν τοποθετηθεί µέχρι στιγµής για το αν θα
ψηφίσουν ή θα καταψηφίσουν. Γιατί; Διότι είναι, λέει, επικοινωνιακό. Δεν είναι τυχαίο ότι το ΚΚΕ δεν το είπε αυτό. Το ΚΚΕ προτείνει µια πιο µαξιµαλιστική παρέµβαση στα ζητήµατα των
εργασιακών δικαιωµάτων. Και φυσικά όλα αυτά κρίνονται επί τη
βάση µιας διαρκούς ταξικής σύγκρουσης µέσα από συσχετισµούς, που κάθε φορά κανείς αναγκάζεται να τους µετράει και
να µην τους αγνοεί. Γιατί η βουλησιαρχία δεν είναι επαρκής δυνατότητα για να δοθούν λύσεις.
Επικοινωνιακό, λέει η Αντιπολίτευση είναι το τέχνασµα του
Υπουργείου Εργασίας να καταθέσει αυτό το νοµοσχέδιο και
χωρίς διαβούλευση. Τα πιο υπερώριµα, µίνιµουµ, στοιχειώδη για
την κατοχύρωση εργασιακών δικαιωµάτων δεν συζητήθηκαν,
λέει. Και ο κ. Κουτσούκος έφτασε στο σηµείο να µας πει ότι
αγνοήσαµε την ΓΣΕΕ, όταν η ΓΣΕΕ στη συζήτηση κατά την ακρόαση φορέων εκπροσωπήθηκε µε τον γραµµατέα του οικονοµικού
τµήµατός της για ένα θέµα εργασιακών δικαιωµάτων. Καταλαβαίνετε τώρα ποιος κάνει επικοινωνιακή πολιτική και ποιος δεν
κάνει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πράγµατι, είναι ένα νοµοσχέδιο
µε το οποίο η Κυβέρνηση παίρνει κάποια µέτρα για την καταπολέµηση της αδήλωτης, της υποδηλωµένης και της απλήρωτης
εργασίας. Δεν λέει ότι είναι ένα νοµοσχέδιο που καταργεί την
αδήλωτη, την υποδηλωµένη και την απλήρωτη εργασία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό απαιτεί πολιτικές πρωτοβουλίες, απαιτεί κοινωνικούς
αγώνες, απαιτεί κοινωνική εγρήγορση και όχι ένα εργατικό κίνηµα που, ναι, και στην Ελλάδα και παγκοσµίως βρίσκεται σε
άµυνα αυτή τη στιγµή -και αυτό το ξέρουν οι πάντες.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Γιατί;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Γιατί ακριβώς κυριαρχεί ο νεοφιλελευθερισµός και δεν κυριαρχεί τυχαία. Δεν κυριαρχεί γιατί βρέθηκαν
κακοί πολιτικοί που επέβαλαν τον νεοφιλελευθερισµό απλά. Κυριαρχεί γιατί ακριβώς αυτός ο συσχετισµός, που είναι πολύ πιο
σύνθετο ζήτηµα, έχει διαµορφώσει ένα πεδίο όπου τα πράγµατα
δεν είναι υπέρ της εργασίας. Για να γίνουν υπέρ της εργασίας,
πρέπει κάθε στιγµή κάθε δυνατότητα που παρουσιάζεται να την
αξιοποιεί κανείς. Αυτό κάνει αυτό το νοµοσχέδιο.
Εάν θέλει η Νέα Δηµοκρατία να συζητήσουµε ότι στην ανάπτυξη που επαγγέλλεται και στις επενδύσεις και στο κέρδος και
σε όλα θα βάλουµε ως παράµετρο, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τις ασφαλείς, σταθερές και καλά αµειβόµενες εργασιακές
σχέσεις, ας τολµήσει να το πει. Ας τολµήσει στην έννοια του κέρδους, στην έννοια της ανάπτυξης, στην έννοια των επενδύσεων
να θέσει προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο, στον δηµόσιο χώρο,
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τις ασφαλείς και σταθερές
και επαρκώς αµειβόµενες εργασιακές σχέσεις, ρεαλιστικά, µε τις
συνθήκες που υπάρχουν σήµερα. Για να καταλαβαίνουµε τι είναι
ο καθένας, µε ποιανού την πλευρά είναι και ποια είναι η προοπτική και η προσδοκία στον αγώνα που δίνει.
Και αυτό ακριβώς κάνει αυτή η Κυβέρνηση µε αυτό το νοµοσχέδιο και µε πολλά άλλα που θα φέρει στο µέλλον και µε πολιτικές πρωτοβουλίες, να ενθαρρύνει αυτή την αµυντική στάση της
κοινωνίας, ώστε να µην πάει παραπίσω, αλλά να αφήσει ανοιχτά
πεδία ικανά βήµα-βήµα και µε όποιες ρωγµές µπορούν να υπάρχουν να διαµορφώσουν άλλους συσχετισµούς.
Κάποιοι θεωρούν ότι είναι µια προδοτική Κυβέρνηση. Ε, δεν
είναι µια προδοτική Κυβέρνηση. Είναι µια Κυβέρνηση που ανέλαβε να είναι παρούσα στις αντιφάσεις µιας φάσης της ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, πολύ δύσκολης για τους
εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα. Προς αυτή την κατεύθυνση, κάθε µικρή µάχη δεν µπορεί παρά να είναι ένα λιθαράκι
σε µια συνολικότερη µάχη που δεν θα πάψει, από τη µεριά µας
τουλάχιστον, να δίνεται καθηµερινά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαηλιού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό κρίση νοµοσχέδιο δεν
είναι αµιγώς τεχνικό και αποσπασµατικό, όπως εκ πρώτης όψεως
φαίνεται και η Αντιπολίτευση ισχυρίζεται. Το περιεχόµενό του κυριαρχείται από το προστατευτικό πνεύµα του Εργατικού Δικαίου,
που αποτελεί και την κυρίαρχη διάστασή του, αφού στη λειτουργία της σχέσης εργοδότη - εργαζόµενου, ο εργαζόµενος είναι η
αδύναµη πλευρά η οποία χρειάζεται προστασία.
Το Εργατικό Δίκαιο είναι ταξικά µεροληπτικό, στο πλαίσιο βέβαια του υπάρχοντος συστήµατος και των σηµερινών συσχετισµών δύναµης. Δηµιουργήθηκε προκειµένου η αδύναµη πλευρά
να προστατεύεται. Όµως όταν αυτή η προστατευτική διάσταση
παύει να υπάρχει, τότε δεν υπάρχει Εργατικό Δίκαιο. Αυτό συνέβη σε πολύ µεγάλο βαθµό από την υπαγωγή της χώρας στα
µνηµόνια. Η αγορά εργασίας απορυθµίστηκε και εν τέλει χρήσιµες, προστατευτικές για τους εργαζόµενους ρυθµίσεις καταργήθηκαν. Εξάλλου, η εκτόξευση της ανεργίας σε δυσθεώρητα
ύψη από µόνη της οδήγησε σε κατεδάφιση του Εργατικού Δικαίου. Και αυτά έγιναν επί κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ, για να µην ξεχνιόµαστε.
Η Κυβέρνηση επιχειρεί µε το παρόν νοµοσχέδιο να αµβλύνει
αδικίες και στοιχεία που έχουν καταστήσει σήµερα την αγορά
εργασίας εργασιακή ζούγκλα. Δεν αίρονται όλες οι αδικίες. Επιχειρείται µέσω θεσµικών παρεµβάσεων η σταδιακή αποκατάσταση, η επανάκαµψη της προστατευτικής διάστασης του
Εργατικού Δικαίου και η υλοποίηση κανόνων οι οποίοι υφίστανται
µεν, όµως στην πράξη δεν εφαρµόζονται λόγω της επιβολής του
δίκαιου του ισχυρού και της ανυπαρξίας αποτελεσµατικών µηχα-
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νισµών ελέγχου, συµµόρφωσης κι επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες. Ενισχύονται τα θεσµικά εργαλεία που ενθαρρύνουν τη
συµµόρφωση στους υφιστάµενους κανόνες θωρακίζοντάς τους.
Έτσι, κεντρική προτεραιότητα του υπό κρίση νοµοσχεδίου είναι
αφ’ ενός η επαναφορά ή η θέσπιση ρυθµίσεων που αποκαθιστούν το κυρίαρχο πνεύµα του Εργατικού Δικαίου, δηλαδή την
προστατευτική λειτουργία του και τη σταδιακή άρση αδικιών και
δυσλειτουργιών που διαπιστώθηκαν στην πράξη ή που µετά την
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης επέστη ο χρόνος να διευθετηθούν και αφ’ ετέρου, η καταπολέµηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο «χαµηλής πτήσης», όπως ανέφερε και
απαξιωτικά η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, περιλαµβάνονται ρυθµίσεις
που διευκολύνουν τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους.
Ενδεικτικά αναφέρω: Καταργείται η αναστολή καταβολής της
σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου,
εκτός εάν ο συνταξιούχος εκτίει περιοριστική της ελευθερίας
ποινή µεγαλύτερη του έτους, για αδίκηµα που στρέφεται κατά
του ασφαλιστικού φορέα.
Παρατείνεται η χορήγηση αναπηρικής σύνταξης για όσο
χρόνο εκκρεµεί η κρίση των ΚΕΠΑ. Για τα άτοµα µε αναπηρία
που πάσχουν από ψυχικές νόσους προβλέπεται ότι η ανάληψη
εργασίας δεν επιφέρει µείωση της σύνταξης ή άλλων επιδοµάτων, όταν η εργασία τους ενδείκνυται για λόγους θεραπείας και
κοινωνικής επανένταξης.
Παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς πλασµατικών ετών από
τους αγρότες. Είναι σηµαντική παρέµβαση.
Καταργείται η υποχρέωση µηχανικών και δικηγόρων να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές µόνο λόγω της εγγραφής τους
στο ΤΕΕ και σε δικηγορικούς συλλόγους αντίστοιχα.
Τέλος µέσω της θέσπισης ενός γενικού πλαισίου ρυθµίσεων
κατ’ εφαρµογήν διατάξεων της σύµβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία σκοπείται η άρση εµποδίων που
δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιµη συµµετοχή αυτών των ατόµων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή του τόπου. Η
αναπηρία πλέον αντιµετωπίζεται όχι ως προσωπική ασθένεια,
αλλά ως έχουσα κοινωνική διάσταση.
Επιπλέον µε το υπό κρίση νοµοσχέδιο ενισχύονται οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, αποκαθίσταται η εφαρµογή και ισχυροποιείται το
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, προκειµένου να προστατευθούν οι
εργαζόµενοι από την αδήλωτη, υποδηλωµένη και ανασφάλιστη
εργασία, φαινόµενα που όχι µόνο παραβιάζουν βασικά δικαιώµατα, αλλά συνιστούν και επιβραδυντικό και στρεβλωτικό παράγοντα της οικονοµίας νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ
των επιχειρήσεων και πλήττουν τα δηµόσια έσοδα και το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας, υπονοµεύοντας την ικανότητά του
να ανταποκριθεί στην κοινωνική αποστολή του.
Ενισχύεται το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας µε ανθρώπινο δυναµικό και εργαλεία, αλλά και αναβάθµιση της επιχειρησιακής
ικανότητάς του.
Είναι γνωστό ότι µε την πρόσφατα ψηφισθείσα ρύθµιση, µετά
από πρόταση του ΚΚΕ, η µη καταβολή του µισθού από τον εργοδότη θεωρείται, όπως και είναι, µονοµερής βλαπτική µεταβολή
των όρων εργασίας και εποµένως ο εργαζόµενος δικαιούται να
την θεωρήσει καταγγελία της σύµβασης εργασίας και να αξιώσει
αποζηµίωση απόλυσης. Έτσι τερµατίζεται ένα καθεστώς ανοµίας
και εγκλωβισµού πολλών εργαζοµένων που βρίσκονται µε «δεµένα χέρια», αφού ο εργοδότης, στον οποίον εργάζονται, δεν καταβάλλει τις αποδοχές τους. Δηλαδή παραµένουν απλήρωτοι και
παρά ταύτα δεν µπορούν να απεγκλωβιστούν χωρίς να απωλέσουν την αποζηµίωση απόλυσης και χωρίς να µπορούν να µεταπηδήσουν στο καθεστώς ανεργίας και να λάβουν το επίδοµα
ανεργίας, παρά το γεγονός ότι εν τοις πράγµασι είναι άνεργοι,
αφού δεν τους καταβάλλεται µισθός.
Λαµβάνονται συγκεκριµένα προληπτικά µέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων και προβλέπονται κυρώσεις για τους εργοδότες που παραβαίνουν τις
διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας µε προσωρινή και οριστική
διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.
Η τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας από τις επιχειρήσεις γίνεται προϋπόθεση για την πρόσβασή τους σε προγράµµατα και
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δηµόσιους πόρους βελτιώνοντας ουσιωδώς την υφιστάµενη νοµοθεσία. Από την πρόσβαση σε προγράµµατα και δηµόσιους πόρους αποκλείονται οι επιχειρήσεις που σε χρονικό διάστηµα δύο
ετών έχουν υποπέσει σε δύο ή τρεις κατά περίπτωση παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας. Έτσι αποκλείονται της συµµετοχής σε προγράµµατα και δηµόσιους πόρους όσες επιχειρήσεις
χρησιµοποιούν την καταστρατήγηση της εργατικής νοµοθεσία
ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αυτή η παραβατικότητα νοθεύει και στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, ο αποκλεισµός
τους από τη συµµετοχή σε προγράµµατα και χρηµατοδοτήσεις
είναι εξαιρετικά σοβαρό κίνητρο συµµόρφωσης προς την εργατική νοµοθεσία.
Υποχρεώνεται ο εργοδότης να καταχωρεί ηλεκτρονικά στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» τη νόµιµη υπερωριακή απασχόληση πριν την
έναρξή της, καταργείται το Βιβλίο Ηµερήσιων Δελτίων Απασχολουµένου Προσωπικού σε οικοδοµικά και τεχνικά έργα και θεσπίζεται η ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης
εργαζοµένου και της καταγγελίας ή λήξης της σύµβασης εργασίας το αργότερο δυο εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα αποχώρησης του µισθωτού ή καταγγελίας ή λήξης της σύµβασης.
Επίσης µε σειρά ρυθµίσεων προβλέπεται η επέκταση εργασιακών δικαιωµάτων και συγκεκριµένα η προστασία της µητρότητας, ώστε να κατοχυρώνονται τα και δικαιώµατα των γυναικών
που εµπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας.
Τέλος θεσπίζεται η δυνατότητα των εργαζοµένων να αποκτήσουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα άµεσα εκτελεστό τίτλο, αφού
προηγουµένως επιτυγχάνεται η ταχεία και αποτελεσµατική εκκαθάριση των διαφορών για άκυρη απόλυση, µισθούς υπερηµερίας και καθυστερηµένους µισθούς, µε την εισαγωγή σύντοµης,
ρητής προθεσµίας για την εκδίκαση των διαφορών αυτών και επιπλέον, µε τη θέσπιση έκδοσης διαταγής πληρωµής για απαιτήσεις που προκύπτουν από οφειλές µισθού, ενισχύοντας τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων που αφορούν τη µη καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών.
Διερωτώµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ; Είναι «αδειανό πουκάµισο»;
Είναι δυνατόν η άρση αδικιών και η καταπολέµηση της παραβατικότητας να θεωρούνται ή να χαρακτηρίζονται µε αυτόν τον
τρόπο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Παπαηλιού, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Το νήµα που συνδέει όλες αυτές τις ρυθµίσεις και των τριών
µερών από τα οποία αποτελείται το υπό κρίση νοµοσχέδιο, δηλαδή τις ασφαλιστικές διατάξεις, τις εργασιακές ρυθµίσεις και
το κεφάλαιο για την αναπηρία, είναι η προστασία της µεγάλης
κοινωνικής πλειοψηφίας και συγκεκριµένα και όσων εργάζονται,
και όσων είναι άνεργοι, και όσων είναι ανήµποροι, και όσων λαµβάνουν σύνταξη.
Η προστασία της εργασίας αποτελεί βασικό στοιχείο για το
πρότυπο ανάπτυξης που υιοθετεί και προωθεί η Κυβέρνηση. Καθίσταται σαφές ότι βασική προϋπόθεση για την κοινωνικά δίκαιη
παραγωγική ανασυγκρότηση είναι η διαµόρφωση υγιών εργασιακών σχέσεων και η δηµιουργία θέσεων εργασίας µε αξιοπρεπείς µισθούς και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Γι’ αυτό δεν είµαστε όλοι ίδιοι, κύριοι της Αντιπολίτευσης, διότι
εσείς µε τη νεοφιλελεύθερη πολιτική σας, αφού µεταβάλατε τις
εργασιακές σχέσεις σε ζούγκλα, επιµένετε στην πλήρη απορρύθµισή τους. Εµείς θα εξακολουθήσουµε να προωθούµε αυτή την
πολιτική, την πολιτική µε κοινωνικό πρόσηµο. Βέβαια τα αποτελέσµατά της δεν πρόκειται να επέλθουν από τη µία µέρα στην
άλλη. Θα επέλθουν σταδιακά αλλά σταθερά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ να σέβεστε όλοι τον χρόνο, γιατί είναι εβδοµήντα έξι οι οµι-
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λητές και αύριο δεν θα πάµε µετά το µεσηµέρι. Να το έχετε υπ’
όψιν σας.
Τον λόγο έχει η κ. Αραµπατζή, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά. Κάποια στιγµή θα µειωθεί και ο χρόνος.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλή ξεκινά τη νοµοθετική
της εργασία µε ένα νοµοσχέδιο παραπλάνησης, το οποίο έχει µία
και µόνη στόχευση: Να το χρησιµοποιήσει ο κ. Τσίπρας ως περιτύλιγµα, για να κρύψει ότι το «καλάθι» µε το οποίο µεταβαίνει στη
ΔΕΘ είναι δυστυχώς άδειο.
Με διαδικασίες - εξπρές, λοιπόν, φέρνετε προς ψήφιση διατάξεις τις οποίες χρειάζεται επειγόντως ο Πρωθυπουργός για να
φιλοτεχνήσει το δήθεν φιλολαϊκό και φιλεργατικό προσωπείο
του, κόντρα στο πραγµατικό πρόσωπο της Κυβέρνησής σας απέναντι σε εργαζόµενους και συνταξιούχους, το πραγµατικό πρόσωπο της Κυβέρνησής σας που έφερε οµαδικές απολύσεις, τη
µείωση µισθών και την περικοπή συντάξεων από 1-1-2019, µε το
διαβόητο τέταρτο µνηµόνιό σας.
Πέρα, λοιπόν, από τα επικοινωνιακά τρικ, το ερώτηµα είναι εάν
η Υπουργός Εργασίας και ο Πρωθυπουργός βεβαίως απαντήσουν, είτε εδώ στη Βουλή είτε από το βήµα της Διεθνούς Εκθέσεως, για τα τεράστια προβλήµατα και τις πληγές που άνοιξαν
οι πολιτικές σας στο κοµµάτι του εργασιακού και του ασφαλιστικού.
Γιατί για πρώτη φορά και επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ τα
επίσηµα στοιχεία από την «ΕΡΓΑΝΗ» είναι αψευδή. Η µερική
απασχόληση έχει ξεπεράσει την πλήρη απασχόληση και κυµαίνεται στο 54%, για πρώτη φορά επί ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µιλάµε για
νέα γενιά συνταξιούχων των 185 ευρώ και για πρώτη φορά επί
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δηµιουργείται η γενιά των 360 ευρώ από το
κόµµα που προεκλογικά υποσχόταν µισθό 751 ευρώ.
Πιθανότατα, βεβαίως, ακολουθώντας την τακτική του κ. Αλεξιάδη να µας πείτε ότι αυτές οι υποσχέσεις είναι «περσινά ξινά
σταφύλια» ή να επιµείνετε στην τοποθέτηση της κυρίας Υπουργού στην επιτροπή, ότι έχουµε αύξηση µισθών και µείωση της
ανεργίας. Όµως, η πραγµατικότητα είναι άλλη και είναι ζοφερή,
κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης.
Και αφού προκαλέσατε όλα αυτά, εκ των υστέρων ο κ. Τσίπρας ανακαλύπτει τις επενδύσεις, την ιδιωτική οικονοµία, την καινοτοµία και τριγυρνά ξαφνικά σε επιχειρήσεις που στο παρελθόν,
µε τα έργα και τις ηµέρες σας, υπονοµεύατε και απειλούσατε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και επειδή πολύ όψιµα -δεν σωπαίνω, κυρία συνάδελφε- και µε
περισσή αφέλεια ανακαλύψατε και το πακέτο Γιούνκερ, πείτε
µας, λοιπόν, εσείς, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, πώς θα
έρθουν οι επενδύσεις και οι θέσεις εργασίας, όταν λόγω της
αβελτηρίας σας αφήνετε αναξιοποίητα δισεκατοµµύρια ευρώ
κοινοτικών κονδυλίων, όταν είναι γνωστές, δυστυχώς, οι εµβρυακές απορροφήσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, όταν είναι γνωστές, δυστυχώς, οι µηδενικές σχεδόν απορροφήσεις του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης ύψους 4,7 δισεκατοµµυρίων κοινοτικών
κονδυλίων και 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ µε την εθνική συµµετοχή;
Λόγω της διαχειριστικής σας ανεπάρκειας αυτά τα χρήµατα
βρίσκονται δυστυχώς στα συρτάρια. Είµαστε η τελευταία χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δυόµισι χρόνια µετά την εφαρµογή
της νέας προγραµµατικής περιόδου ανακάλυψε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του πακέτου Γιούνκερ για τον αγροδιατροφικό
τοµέα.
Τι είναι αυτά τα χρηµατοδοτικά εργαλεία; Είναι πρόσβαση
στον δανεισµό για τους παραγωγούς επενδυτές µε εγγύηση τα
χρήµατα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Είµαστε η
τελευταία χώρα που υπέγραψε την ex ante αξιολόγηση µε την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όταν η Ρουµανία, η Εσθονία,
η Λετονία, η Βουλγαρία έχουν ήδη πάρει λεφτά για τους παραγωγούς τους.
Με την ίδια, βεβαίως, αναλγησία που συµπεριφέρεστε στους
εργαζοµένους συµπεριφέρεστε και στους συνταξιούχους.
Και έρχοµαι τώρα -και χαίροµαι που είναι παρών ο κ. Πετρόπουλος- στο πονεµένο ζήτηµα των χιλιάδων ασφαλισµένων του
πρώην ΟΓΑ, των γεννηθέντων το 1950, που περιµένουν καρτε-
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ρικά στο µαύρο σκοτάδι πότε επιτέλους θα πάρουν τη σύνταξή
τους από τον νεοσύστατο και φαραωνικό ΕΦΚΑ. Είναι ένα θέµα
για το οποίο δεν µπήκε καν στον κόπο η κυρία Υπουργός να µιλήσει, όταν εδώ από αυτό το Βήµα της Βουλής την καλούσα να
απαντήσει τι µέλλει γενέσθαι µε τις συντάξεις των συγκεκριµένων αγροτών. Είναι ένα θέµα για το οποίο σιωπάτε, τη στιγµή
που καµµία -επαναλαµβάνω, καµµία- σύνταξη από 1-1-2015
στους δεκατέσσερις χιλιάδες και πλέον δικαιούχους δεν έχει καταβληθεί.
Ασφαλισµένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που σύµφωνα µε
το προηγούµενο καθεστώς του παλιού ΟΓΑ, του αυτόνοµου, θα
έπρεπε από 1ης Ιουλίου να απολαµβάνουν πλήρους συνταξιοδότησης, υφίστανται έναν πρωτοφανή εµπαιγµό από την Κυβέρνησή σας. Αρχικά τους τάξατε πληρωµή συντάξεων από 1ης
Ιανουαρίου 2017, σύµφωνα µε τον πολυδιαφηµισµένο νόµο Κατρούγκαλου.
Και µάλιστα, εσείς, κύριε Υπουργέ, από αυτό εδώ το Βήµα της
Βουλής -και το καταθέτω στα Πρακτικά- στις 20 Μαρτίου 2017
σε επίκαιρη ερώτηση συναδέλφου είχατε πει ότι πλέον αυτοί οι
συνταξιούχοι θα συνταξιοδοτούνται µε την ηµέρα ηµερολογιακά
συµπλήρωσης των εξήντα επτά τους χρόνων, δηλαδή και από 1ης
Ιανουαρίου 2017.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Αραµπατζή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στο µεταξύ, βεβαίως, κύριε Υπουργέ, γινόταν το εξής τραγελαφικό: Την ίδια στιγµή που αυτοί ήταν δικαιούχοι σύνταξης,
τους στέλνετε ειδοποιητήρια για να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, δεν έφτανε που δεν τους πληρώνατε τις συντάξεις τους, τους ζητούσατε και ασφαλιστικές εισφορές.
Έξι µήνες µετά, βλέποντας ότι τα κουκιά δεν βγαίνουν, αναιρέσατε µε το έτσι θέλω τον νόµο Κατρούγκαλου και βγήκατε και
είπατε χωρίς ντροπή ότι η νέα ηµεροµηνία πληρωµής είναι η 1η
Ιουλίου και µάλιστα είπατε ότι τους επιστρέφετε τις ασφαλιστικές εισφορές που παρατύπως τους πήρατε. Το καταθέτω στα
Πρακτικά και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Αραµπατζή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βεβαίως τα βάσανα και η ψυχρολουσία για τους συγκεκριµένους συνταξιούχους δεν έχουν τελειωµό, καθώς µε νέο δελτίο
Τύπου ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει πλέον για πρώτη φορά στα χρονικά
τµηµατική καταβολή των συντάξεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ τον µισό χρόνο, κυρία Πρόεδρε, από αυτόν που
πήρε ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση είναι δική σας.
Ανακοινώνει, επίσης, ότι οι πρώτοι χίλιοι τυχεροί θα πληρωθούν τον Αύγουστο και οι υπόλοιποι δεκατρείς χιλιάδες µέχρι το
τέλος του χρόνου.
Βεβαίως ο Αύγουστος, κύριε Υπουργέ, παρήλθε άπρακτος και
σας ρωτώ: Πληρώθηκε κανένας από τους συνταξιούχους; Πείτε
µας έναν! Πείτε µας, σας παρακαλώ, από αυτό εδώ το Βήµα,
γιατί σας καλούµε επανειληµµένως διά του κοινοβουλευτικού
ελέγχου και δυστυχώς, δεν παίρνουµε απάντηση, πότε θα πληρωθούν οι συγκεκριµένοι. Οι τέσσερις χιλιάδες που έχετε ανακοινώσει του Σεπτεµβρίου θα πάρουν τη σύνταξή τους; Πότε θα
αντεπιστραφούν οι ασφαλιστικές τους εισφορές; Και τι σύνταξη
θα πάρουν οι συγκεκριµένοι ασφαλισµένοι;
Για αυτά αναρωτιέµαι αν έχει κάποια απάντηση να δώσει ο κύριος Υπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Και µιλώντας για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών
εισφορών, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, σαν αυτές που αρπάξατε δηλαδή από τους γεννηθέντες το 1950, δεν µπορώ να µη
σχολιάσω το άρθρο 16 του νοµοσχεδίου σας, που βεβαίως φέρνει διαδικασία δυσµενέστερη για τους δικαιούχους, γιατί το υπολειπόµενο ποσό πλέον καταβάλλεται άτοκα, ενώ προηγουµένως
ήταν έντοκα και γιατί βεβαίως στη διαδικασία συµψηφισµού δεν
περιλαµβάνονται οι οφειλές του δηµοσίου.
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Ύστερα από όλα αυτά, πραγµατικά µου κάνει εντύπωση ότι
έχετε το θράσος, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να ανεβαίνετε
εδώ στο Βήµα και να λέτε ότι οι αγρότες ωφελούνται γιατί θα
µπορούν να εξαγοράσουν πλασµατικά χρόνια µε χαµηλό αντίτιµο.
Κατ’ αρχάς, δεν δικαιούστε να µιλάτε για πλασµατικά χρόνια,
γιατί είµαστε η Κυβέρνηση που τον Σεπτέµβριο του 2014 αναγνώρισε για πρώτη φορά πλασµατικά χρόνια συνταξιοδότησης
για τον αγροτικό κόσµο.
Εσείς τι µας λέτε δηλαδή; Μας λέτε ότι ειδικά για τους αγρότες χαµηλώνετε τη βάση υπολογισµού, δηλαδή από τα 586 ευρώ
στα 410 ευρώ. Μάλιστα! Θέλω να µου πείτε ποιον κοροϊδεύετε,
γιατί, αφού αυξήσατε τον συντελεστή συνταξιοδότησης από 7%
επί ηµερών µας στο 20% για τα συντάξιµα, για την αγορά των
πλασµατικών κάνετε -υποτίθεται- έκπτωση στη βάση, αλλά µε
συντελεστή από το 7% στο 20%.
Έλεος, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ! Ό,τι τους
αρπάξατε πολλαπλώς, τους τα γυρίζετε µε ψίχουλα και κοροϊδία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν κατέβω από το Βήµα -και
ευχαριστώ για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε- θέλω µια πολύ ξεκάθαρη απάντηση από την Υπουργό Εργασίας, αλλά και από τον
κ. Τσακαλώτο, που µίλησε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή: Ποιες
είναι οι ενστάσεις που έχουν οι θεσµοί, όπως είπε ο Υπουργός
των Οικονοµικών, για να µη ζήσουµε ξανά αυτούς τους τραγέλαφους µε τους οποίους εµπαίξατε την Εθνική Αντιπροσωπεία
και βεβαίως,το σύνολο των πολιτών, να φέρνετε νοµοσχέδια που
ψηφίζετε και στη συνέχεια τα ξεψηφίζετε για να τα χρησιµοποιήσετε για φιέστες και παράτες;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η Βουλευτής του ΚΚΕ κ. Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανάµεσα στην επικοινωνία και
την ουσία κινδυνεύουµε να χαθούµε. Να µε συγχωρέσει ο συνάδελφος κ. Δρίτσας, αλλά θα ήθελα να παρατυπήσω και να διαγραφεί από τα Πρακτικά όχι η φράση, αλλά η λέξη «αµυντισµός»
σε ό,τι αφορά το εργατικό κίνηµα. Έχω την εντύπωση ότι παραµονές των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη σε «αµυντισµό» δεν
βρίσκεται -έτσι ακριβώς είπατε- το εργατικό κίνηµα, ούτε καν σε
άµυνα. Βογκάει, τρίζει τα δόντια του και πιστέψτε µε, θα είναι
παρόν.
Δεν µπορεί να µιλάει κάποιος εδώ, σήµερα, µε αυτό το νοµοσχέδιο. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι αιµοστατικό, γι’ αυτό και είπαµε
«παρών» και µας είπε ότι θα µας θυµάται που είπαµε «παρών»
επί της αρχής και αύριο το πρωί µπορεί να µας πείτε και µπράβο
γιατί θα ψηφίσουµε µερικά πράγµατα που είναι ενδεχοµένως
καλά και «ποµάδα» για τους εργαζόµενους.
Η κεντρική πολιτική είναι αιµορραγική. Δεν υπάρχει περίπτωση
να θεωρηθεί εργασία η απασχόληση, το τετράωρο, τα δύο µεροκάµατα τον µήνα, δεκατέσσερις, δεκαπέντε, δεκαέξι µορφές
ελαστικής εργασίας, τόσο ελαστικής δηλαδή που έχουν σπάσει
όλα τα λαστιχάκια οποιουδήποτε επικοινωνιακού πακέτου. Αυτό
το συζητάµε ως προστασία της εργασίας. Ποια προστασία της
εργασίας;
Βλέπετε ότι σήµερα οι εργαζόµενοι λογίζονται µετά τις τέσσερις µεγάλες αρχές-πυλώνες του Μάαστριχτ. Δεν υπάρχει τίποτα
που να αφορά στην εργασία. Σοβαρολογείτε; Μόνο κόστος είναι.
Κάθε µέτρο που παίρνετε είναι για να ηρεµήσουν και να αυξήσουν τα κέρδη τους οι µεγάλες εταιρείες, τα µεγάλα κεφάλαια,
οι µεγάλες πολυεθνικές, οι µεγάλοι επενδυτές ή οι δανειστές.
Δεν µπορεί να παρουσιάζεται ως επανάσταση.
Λέτε και θέλετε να ενοποιήσετε τη νοµοθεσία µας µε την αντίληψη ότι είναι κοινωνικό ζήτηµα η αναπηρία, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως! Θέλετε να το δούµε έτσι; Να το δούµε. Το 95% των
αναπήρων που είναι σε θέση να εργαστούν είναι άνεργοι. Για
ποια κοινωνική προσέγγιση µιλάτε;
Φέρνετε επαναπροσδιορισµό του ποσοστού αναπηρίας. Με
βάση τον επαναπροσδιορισµό του ποσοστού αναπηρίας θα είναι
περισσότεροι, θα µεγαλώσει το ποσοστό. Είναι πολύ ωραίο ορι-
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σµένα πράγµατα να τα λέει κάποιος, γιατί οδηγούν σε έναν
τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να µου πείτε ότι είναι επανάσταση
και υπερασπίζεστε την εργασία, όταν τη θέση του προνοµιακού
πιστωτή δεχθήκατε και εσείς που εργατοπατερίζετε κάθε φορά
που έρχεται ένα µέτρο για τους εργαζόµενους και βγαίνετε ξαφνικά να φωνάξετε, έχοντας ψηφίσει το τρίτο µνηµόνιο και το δεύτερο και το πρώτο και τα τρία µαζί εν όψει του τετάρτου.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, έρχεστε και συζητάτε σήµερα
για την ουσία του πράγµατος, όταν έχετε δεχθεί όλοι σας να
προηγούνται οι τράπεζες µε το 65% στην αναγκαστική εκτέλεση
και στην πτώχευση των εργαζοµένων και από προνοµιούχοι σε
απαιτήσεις οι εργαζόµενοι να είναι πίσω; Οι συνάδελφοι εργαζόµενοι στα πρακτορεία, οπουδήποτε στις µεγάλες εταιρείες,
έχουν µείνει αυτή τη στιγµή άνεργοι ή πωλούνται πακέτο µε έκπτωση στον επόµενο που τους αγόρασε, έχοντας χάσει όλους
τους µισθούς και όλα τα δεδουλευµένα, κάθε µορφή αποζηµίωσης ή βγαίνουν στον δρόµο και µένουν ξεροί.
Κάθεστε και καυχιέστε ότι βάζετε ξαφνικά τη δυνατότητα αγοράς πλασµατικού χρόνου για αγρότες; Την ίδια ώρα ερχόµαστε
και σας λέµε µε τροπολογία να αναγνωρίσετε ως συντάξιµο τον
χρόνο της ανεργίας και λέτε «όχι». Μα, γιατί να πείτε «όχι»; Διότι
εκεί πρέπει να πληρώσει το κράτος και ο εργοδότης, ενώ στο
άλλο θα πληρώσει ο εργαζόµενος που αγοράζει τον πλασµατικό
χρόνο.
Σ’ αυτήν την αντίφαση, δηλαδή, ποιος σταµατά την αιµορραγία
και µε ποιον τρόπο; Με ασφυξία; Αυτό έρχεται, έχει πέντε πραγµατάκια εδώ, τρία πραγµατάκια εκεί, κάτι προσπαθεί να περιµαζέψει. Μην το παρουσιάζετε, όµως, ως προστασία της εργασίας.
Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει η έννοια «εργασία»
και η έννοια «ασφάλεια», µετά τις «ευελφάλειες», τις εφευρέσεις
άπειρων ωραίων λέξεων για να καλυφθεί µία βαθύτατα αντεργατική πολιτική που πήγε να εφαρµοστεί µε το ευρωπαϊκό Σύνταγµα,
δεν τα κατάφερε και τώρα περνά σε επιµέρους νοµοθεσίες σε
όλες τις χώρες.
Δεν υπάρχει η έννοια της εργασίας. Την εργασία δεν µπορεί
να την προστατέψει κανένας. Η έννοια της εργασίας δεν χρειάζεται προστάτες κανενός είδους, για να µην πω άλλη βαριά
λέξη που έχει ακουστεί µέσα στο Κοινοβούλιο και λέγεται «νταβατζήδες». Η υπόθεση της εργασίας είναι δικαίωµα και υπεράσπιση των ίδιων των εργαζοµένων και αφορά τον τρόπο µε τον
οποίο γίνεται η εφαρµογή αυτής. Δύο µήνες τώρα που συζητάµε
εδώ µέσα για υπαρκτά νοµοσχέδια, τα οποία έχουν περάσει και
τα έχετε ψηφίσει όλοι εκτός ΚΚΕ, έχουµε δεκαέξι νεκρούς εργάτες, από τους οποίους οι επτά στην καθαριότητα. Στην καθαριότητα είναι δυόµισι χιλιάδες άνθρωποι συµβασιούχοι που δεν
µπορούν να πληρωθούν και γίνεται νοµικός ακροβατισµός για να
µπορέσουν να πληρωθούν.
Σκεφτείτε τώρα αυτή που µάζευε τα σκουπίδια και είναι συµβασιούχος. Έκανε όπισθεν, την πάτησε και πέθανε. Πότε θα
πάρει σύνταξη; Ποιος –αν θέλετε άνδρα ή γυναίκα- θα πάρει σύνταξη χηρείας; Κανένας. Είναι κάτω των πενήντα ετών. Εκτός αν
πιστεύετε ότι δικαιούται σύνταξη και θα περιµένει τρία, τέσσερα,
πέντε χρόνια, λες και είναι πάνω από τα πενήντα. Και ποιος θα
κάνει αυτή τη δουλειά;
Πήγε ο Πρωθυπουργός στις εταιρείες. Του φάνηκαν πολύ
ωραίες αυτές οι εταιρείες µ’ αυτές τις εργασιακές συνθήκες.
Πόσες είναι; Μία, δύο, τρεις; Κάθε µέρα, αν βγείτε έξω, θα δείτε
τους εργαζόµενους απλήρωτους. Σε ποιες εταιρείες; Σε ποιους
ανθρώπους; Είναι απλήρωτοι. Αυτοί οι απλήρωτοι τώρα πώς θα
καλυφθούν;
Φέρνετε κάτι για τις υπερωρίες. Ποιες υπερωρίες; Κοροϊδευόµαστε; Έχει δικαίωµα ή δεν έχει από την υπαρκτή νοµοθεσία ο
εργοδότης να µε χρησιµοποιεί εµένα ως εργαζόµενη δεκαέξι
ώρες σήµερα, τρεις αύριο, µηδέν µεθαύριο, σαράντα οκτώ παραµεθαύριο; Δεν θα µου πληρώσει υπερωρίες. Βλάκας είναι;
Γιατί να µου πληρώσει; Τι θα ρυθµίσετε µε τις υπερωρίες; Για
ποιες υπερωρίες µιλάτε; Για να πάρεις υπερωρίες, πρέπει να
έχεις σταθερό ωράριο. Είναι µαξιµαλιστικό να έχεις σταθερό
ωράριο; Πάµε πίσω στο Σικάγο; Είναι µαξιµαλιστικό; Είναι µαξιµαλιστικό να έχεις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και είναι µετριοπαθές και ρεαλιστικό να έχεις κλαδικές, οι οποίες δεν είναι
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ακριβώς κλαδικές αλλά είναι εταιρικές ή ατοµικές;
Πού είναι ο µαξιµαλισµός; Τα αυτονόητα, τα ήδη υπαρκτά, τα
ήδη πληρωµένα µε αίµα, σήµερα τα χαρακτηρίζουµε «µαξιµαλισµό»; Από πότε, δηλαδή; Πληρωµένα µε αίµα είναι. Είναι µαξιµαλιστικό να ζητάς πίσω αυτά που έχεις πληρώσει µε αίµα και
θεωρήθηκαν εργατικές κατακτήσεις τα τελευταία εκατό χρόνια
του εργατικού, του φεµινιστικού και του κοινωνικού κινήµατος;
Θέλετε να µου πείτε σήµερα στη Βουλή ότι ο κ. Κουρουµπλής
τόσα χρόνια έχει απαιτήσει να τυπώνονται τα πάντα σε «Braille»
και να µπαίνουν µέσα για τους τυφλούς; Θέλετε να µου πείτε ότι
µπορείτε να πάρετε µέτρα ώστε να υποχρεώσετε τα πανεπιστήµια να παίρνουν τους τυφλούς ή τους άλαλους ή το οποιοδήποτε
άτοµο µε ειδικές ανάγκες και να τα παίρνει υποχρεωτικά και να
είναι έτσι; Πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο µε άνεση όταν έχουν
κινητικά προβλήµατα; Έχουν κάποιον να τα συνοδεύει;
Ακούστε: Σ’ αυτό το κράτος, αν δεν πληρώσεις, δεν ζεις. Δεν
ξέρω αν χρειάζεται «business plan» ή «feasibility study» αυτό το
κράτος. Ούτως ή άλλως, όταν χρωστά αυτό το κράτος τα πάντα,
ακόµα και για την εθνική του κυριαρχία χρειάζεται ένα «feasibility
study» που λένε και ένα «business plan» για να το δει µε βάση
πού πάνε τα συµφέροντα.
Έχω εδώ µία επώνυµη καταγγελία. Θα σας τη δώσω. Εγώ το
καταγγέλλω. Μιλάµε για µία γυναίκα κάτω από τα εβδοµήντα, µε
αλτσχάιµερ, που δεν αναγνωρίζει ούτε τα παιδιά της και είναι ακίνητη, ξαπλωµένη και παίρνει πεντακόσια ευρώ σύνταξη. Πάει ο
γιος της να πάρει το επίδοµα ετέρου συνοδού. Ξέρετε πολύ καλά
τι εννοώ. Το επίδοµα ετέρου συνοδού είναι το µισό της σύνταξης.
Αν έχει κάποιος πάνω από 80% αναπηρία -που θέλετε να πάρετε
µέτρα για όλα αυτά τα πράγµατα-, δεν µπορεί ούτε να κουνηθεί,
ούτε να αυτοεξυπηρετηθεί, ούτε τίποτα, τίποτα των τιπότων, τυγχάνει και έχει ένα παιδί, το οποίο το φωνάζουν στο νοσοκοµείο
να βοηθήσει τη µητέρα του να ντυθεί, να γδυθεί, να κάνει ακτινογραφία. Του λένε ότι η αίτησή του για γίνει δεκτή, θα ενεργοποιηθεί µόνο αν πληρώσει 46,14 ευρώ και µετρητά παράβολο.
Εάν δεν πληρώσει παράβολο, δεν ενεργοποιείται. Πού το είδατε
γραµµένο; Τι έπρεπε να κάνει, δηλαδή; Να τη φορτώσει, να την
πάει στην επιτροπή που θα πάει µετά από έναν-ενάµισι µήνα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Το έχουµε καταργήσει αυτό το παράβολο. Δεν ισχύει.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν ισχύει; Σήµερα εδώ το έχω, χθεσινό έγγραφο από το ΙΚΑ Γλυφάδας µε όνοµα, υπογραφή και απόδειξη
εισπράξεως 46,14. Από την πρόθεση στην εφαρµογή, από τη νοµοθέτηση στην ουσία…
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Έχει καταργηθεί.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ακούστε µε. Αν έχει καταργηθεί, να πάτε
να κυνηγήσετε αυτούς που το πληρώνουν. Δεν θα κάνω διάλογο
µαζί σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Το καταθέτω για τα Πρακτικά. Είναι επώνυµο. Ο άνθρωπος δεν έχει κανένα πρόβληµα. Έχω την άδειά
του να το καταθέσω.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Λιάνα Κανέλλη καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κι όχι µόνο αυτό. Πήγε να πληρώσει και λέει «δεν έχω µετρητά». Η απάντηση ήταν: «Δεν υπάρχει POS στο ΙΚΑ». Δεν
υπάρχει POS στο ΙΚΑ. Έπρεπε να έχει µετρητά ο εργαζόµενος,
που πληρώνει φόρους και δεν φταίει για το αλτσχάιµερ της
µάνας του, που τυγχάνει να είναι γιος και να έχει µάνα, γιατί θα
µπορούσε η γυναίκα να έχει αλτσχάιµερ και να µην έχει γιο.
Με τι προσέγγιση θα πάµε σε όλα αυτά; Από την ώρα που η
εργασία είναι κόστος για τον επιχειρηµατία, τα νούµερά σας θα
βγαίνουν µόνο για τους επιχειρηµατίες. Οι εργαζόµενοι θα κουβαλιούνται όπως η επίπλωση, θα τιµολογούνται όπως στην πτώχευση οι καρέκλες και τα τραπέζια, θα ξεπουλιούνται πάµφθηνα
και θα υπάρχει και η αντίληψη ότι κάποιος τους προστατεύει,
γιατί µπορεί να αγοράσουν πλασµατικό χρόνο ζωής.
Επειδή η σταθερή εργασία δεν είναι κάτι που το χαρίζει κάποιος ή το εξασφαλίζει επειδή το κάνει για την ψυχή της µάνας
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του, αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνετε, όσα και να έχει, κάνει τα
εξής δύο δραµατικά πράγµατα: Πιστοποιεί την πολιτική που θα
φέρει και ο κ. Μακρόν χωρίς µνηµόνια στη Γαλλία, ακριβώς τα
ίδια πράγµατα, και θα έρθει εδώ και θα πιστοποιήσουµε ότι αυτή
είναι η καινούργια Ευρώπη προς την οποία πηγαίνουµε και χωρίς
µνηµόνια …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Κανέλλη, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Έχετε υπερβεί τον
χρόνο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Το δεύτερο είναι ότι βάζει βάση να φαίνεται επιεικές και καλό
το όµορφο ή περιστασιακό για µικρότερες περιπτώσεις ανθρώπων, αριθµητικά εννοώ, στο σύνολο των ανέργων ή των ταλαιπωρούµενων, των απλήρωτων ανθρώπων, το τρίτο µνηµόνιο το
οποίο τσιµεντώνει τα προηγούµενα δύο. Μπαίνει και το τρίτο καπάκι, ώστε να υπάρχει καλή ψυχολογία για να υποδεχτούµε το
τέταρτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Στη
σειρά είναι ο κ. Γιακουµάτος, αλλά ζήτησε τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύρια Πρόεδρε, θα µιλήσω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εγώ
οφείλω να το πω, γιατί ο κ. Γιακουµάτος έχει µια αδηµονία να µιλήσει.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Μετά από εννέα ώρες, κυρία
Πρόεδρε, ευχαριστώ που µου δώσατε την ευκαιρία να µιλήσω
στη Βουλή των Λόρδων, γιατί οι πληβείοι µιλάµε µετά από εννέα
ώρες. Κυρία Πρόεδρε, δεν φταίτε εσείς. Ο Κανονισµός φταίει.
Εσείς τον τηρείτε κανονικά, αλλά πρέπει να αλλάξει ο Κανονισµός της Βουλής. Το έχω πει πολλές φορές. Έχει µαλλιάσει η
γλώσσα µου εδώ και είκοσι πέντε χρόνια.
Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να µεταφέρετε στον Πρόεδρο της
Βουλής τις ευχές µου για πολύ ταχεία ανάρρωση, αν και πιστεύω, γνωρίζω και µαθαίνω ότι µε τη βοήθεια του Θεού πάει
πολύ καλά και θα είναι σύντοµα µαζί µας.
Το δεύτερο, κυρία Πρόεδρε, που θέλω να πω είναι ότι πρέπει
όλη η Βουλή, όλοι οι Βουλευτές να ζητήσουµε µια µεγάλη συγγνώµη από τους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους που τους οδηγήσαµε σε απελπισία και απόγνωση, που τους διώξαµε από τη
χώρα.
Επειδή γίνεται µεγάλη σπέκουλα για αυτήν την παράταξη και
επειδή δεν αντέχω, θέλω να πω ότι είµαι περήφανος που είµαι
Νέα Δηµοκρατία και θα εξηγήσω γιατί. Άλλο φιλολαϊκό κόµµα
όπως είµαστε εµείς και άλλο λαϊκίστικο κόµµα, όπως είστε εσείς.
Γιατί το λέω αυτό; Είχα την τιµή και την τύχη από το 2004 έως το
2007 από τον Κώστα Καραµανλή να αναλάβω την ευθύνη του
τοµέα της απασχόλησης.
Παρέλαβα την ανεργία στο 11,7% και στα τέλη του 2007 την παρέδωσα µε 7,4%, όταν ο µέσος όρος στην Ευρωζώνη ήταν 5%.
Σήµερα επαίρεστε για το 21,7%, όταν ο µέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 9%. Αλήθεια, να δούµε την πραγµατικότητα; Είναι πλασµατική η µείωση που παρουσιάζετε ή πραγµατική; Πλασµατικότατη! Και γιατί το λέω αυτό; Αλήθεια, στο 21,7% έχετε υπολογίσει
τους τριακόσιες πενήντα χιλιάδες νέους που εξορίσαµε στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά; Δεν τους υπολογίζετε αυτούς.
Δεύτερον, υπολογίζετε ότι το 2016 ο παραγωγικός πληθυσµός
έχει µειωθεί κατά ογδόντα χιλιάδες; Όχι. Και πότε λέτε 21,6%;
Τώρα που έχουµε τουριστική περίοδο και έχουµε τις εργασίες,
οι οποίες αργότερα, τον Οκτώβριο, τον Νοέµβριο θα κλαίνε.
Το θέµα είναι το εξής: Αυτή είναι η ποσοτική ανεργία. Πάµε
στα ποιοτικά στοιχεία της ανεργίας, γιατί ασχολούµαστε µόνο µε
αριθµούς. Η αγορά εργασίας είναι πραγµατική ή µιλάµε για ευέλικτες µορφές απασχόλησης αισχίστου είδους; Αυτή είναι η ποιοτική ανεργία, πέρα από την ποσοτική.
Σύµφωνα µε στοιχεία, το 2017 έγιναν από την «ΕΡΓΑΝΗ»
52,14% προσλήψεις µε ελαστικές µορφές απασχόλησης, 47%
θέσεις πλήρους απασχόλησης, 54% µερική απασχόληση. Και για
ποια απασχόληση µιλάµε ποιοτικά; Των 360 ευρώ; Όταν χτίσατε
καριέρα, έτσι µπήκατε στη Βουλή από το 3%, µε 751 ευρώ µισθό,
µε δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη. Αυτή ήταν η καριέρα σας. Ψέµα, ψέµα, ψέµα! Οικοδοµήσατε µια Κυβέρνηση
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πάνω στο ψέµα.
Καλά, και η Νέα Δηµοκρατία µόνο κριτική κάνει; Τι προτείνει;
Θα σας πω. Και επειδή δεν καταλαβαίνετε καλά από επενδύσεις,
θα σας το κάνω λιανά. Εκεί στη Μητροπόλεως υπήρχε ένα γιαπί
που ήταν ερείπιο, το Υπουργείο Παιδείας πάλαι ποτέ. Ευτυχώς
για την τύχη του ελληνικού λαού, αυτό ανήκε στην Εκκλησία. Το
έδωσε και το παραχώρησε και έγινε ξενοδοχείο πέντε αστέρων.
Σήµερα εκεί δουλεύουν τετρακόσιοι εργαζόµενοι. Σήµερα
έχουµε εκεί πεντακόσιες χιλιάδες το µήνα στον ΕΦΚΑ. Να ένα
παράδειγµα του τι προτείνει η Νέα Δηµοκρατία.
Γιατί το λέω αυτό; Έχετε, κύριε Υπουργέ Κοινωνικής Ασφάλισης, πάνω από τριάντα ξενοδοχεία, όπως το Εσπέρια και άλλα
κλειστά. Γιατί δεν τα αξιοποιείτε; Γιατί δεν κάνετε το ίδιο µε τα
κτήρια στην Πειραιώς; Το παλιό ΙΚΑ είναι τριάντα χρόνια κλειστό
και έτοιµο να κατεδαφιστεί. Δεν θα πω για το Ελληνικό που µε
την εκκίνηση του έργου είναι δέκα χιλιάδες θέσεις απασχόλησης
και µε πλήρη ανάπτυξη εβδοµήντα χιλιάδες, δεν θα πω για την
Αφάντου, δεν θα πω για την Κασσιόπη.
Να τι προτείνει η Νέα Δηµοκρατία. Προτείνει µεταρρυθµίσεις,
ιδιωτικοποιήσεις και άµεσες θέσεις απασχόλησης. Τι σηµαίνει
θέσεις απασχόλησης; Σηµαίνει ότι εισάγουµε χρήµατα, εισροές
στον ΕΦΚΑ. Να πώς θα αυξηθεί η σύνταξη, να πώς θα δώσουµε
συντάξεις. Όχι µε λόγια.
Βέβαια υπάρχει αυτό το παραµυθάκι και το πυροτέχνηµα ότι
«κάνω µήνυση στον εργοδότη για να πληρώσει». Ωραία, εγώ
αύριο το πρωί, επειδή είµαι εργαζόµενος στο «Mega», θα πάω
να κάνω µήνυση στον εργοδότη. Να δω ποιος θα µε πληρώσει,
που είναι δώδεκα µήνες απλήρωτοι. Να δω πώς θα βρω στη
Χαβάη τον κ. Μαρινόπουλο για να πληρωθώ. Να δω πώς θα δω
όλα αυτά τα λαµόγια µε τις offshore εταιρείες να τους πιάσω, µε
ανώνυµη εταιρεία κ.λπ.. Πυροτεχνήµατα. Έπρεπε να αλλάξει ο
νόµος περί ανωνύµων εταιρειών και µετά να µιλάτε για δίωξη του
εργοδότη.
Πάµε να πούµε για την «ΕΡΓΑΝΗ». Σωστά, πράγµατι µε το
10.500 πρόστιµο πήγε από 40% στο 13% η παράνοµη εργασία,
η αδήλωτη. Έλα όµως τώρα που πονάει το χέρι, κόβει το χέρι. Η
«ΕΡΓΑΝΗ» το ξέρετε, κύριοι Υπουργοί, ότι κάθε Τετάρτη από τις
τέσσερις µέχρι τις εννιά δεν λειτουργεί; Είναι κλειστή. Αν, λοιπόν,
εγώ αλλάξω το ωράριο σε έναν εργαζόµενο τέσσερις µε εννιά,
τι θα κάνω; Πώς θα µπω στην «ΕΡΓΑΝΗ»; Θα φάω πρόστιµο
10.500 για ανασφάλιστη εργασία;
Δεύτερον, πώς θα δηλώσω την αλλαγή ωραρίου; Είµαι ρεσεψιόν σε ένα ξενοδοχείο. Η νυχτερινή βάρδια είναι στις έντεκα η
ώρα. Στις δέκα και µισή την πιάνει κοιλόπονος και δεν πάει. Θα
την αλλάξεις. Πού θα τη δηλώσω; Πρέπει να βρω τον λογιστή, ο
λογιστής πρέπει να µπει µε τους κωδικούς στην «ΕΡΓΑΝΗ», που
δεν µπορεί να το κάνει ο ιδιοκτήτης, για να αλλάξει το ωράριο.
Παράβαση! Ξέρω ξενοδοχεία που πλήρωσαν λεφτά.
Και εγώ τι ζητάω -και πρέπει να το δείτε αυτό- κύριε Υπουργέ;
Με ένα φαξ, µια τηλεοµοιοτυπία ή µε ένα e-mail να δηλώνω στο
ΣΕΠΕ την αλλαγή Σάββατο βραδύ ή Κυριακή βράδυ ότι λείπει
διακοπές για µπάνια ο λογιστής και εντός εικοσιτετραώρου να
έχω µπει στο σύστηµα της «ΕΡΓΑΝΗ». Μην µε καταστρέφεις µε
το να µου λες εκείνη την ώρα, άµεσα, να µπω στην «ΕΡΓΑΝΗ».
Αυτό ζητάµε. Δεν είναι κακό αυτό, διότι πέρα από τη διαδικασία
έρχεται υπόµνηµα των φοροτεχνικών που σας λέει «αδυνατώ,
είναι γραφειοκρατικό το σύστηµα». Δεν µπορεί να συνεχίσει έτσι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κι επειδή δεν έχω πάρα πολλή ώρα και ήδη περίµενα επτά
ώρες για να µιλήσω, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Η Νέα Δηµοκρατία δεν δεσµεύεται µε λόγια, δεσµεύεται µε πράξεις.
Σας εξήγησα πώς παραλάβαµε την ανεργία. Εγώ την παρέδωσα 7,3%. Το 2009 που ανέλαβε ο Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου την πήγε στο 27,9%. Ο Αντώνης Σαµαράς και η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας από 27,9% την πήγαµε στο
25%. Σε δύο χρόνια, δύσκολα χρόνια, που το ένα πόδι της Ελλάδας ήταν στη δραχµή και µε αντίξοες συνθήκες και µε όλους
εσάς έξω από τη Βουλή να φωνάζετε «να καεί το τέτοιο, η
Βουλή», εµείς καταφέραµε αυτό να το πάµε στο 25%. Μακάρι κι
εσείς να µπορέσετε να µειώσετε την ανεργία.
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Στην ανεργία, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι οικονοµικό το θέµα.
Είναι ψυχολογικό, είναι ψυχιατρικό, διότι ο άλλος που δεν έχει
δουλειά και δεν µπορεί να βρει, δεν είναι µόνο ότι δεν έχει λεφτά,
αλλά ζει σε απόγνωση, ζει πραγµατικά σε έναν κόσµο που του
στερεί τη δυνατότητα να ζήσει.
Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν µπορούµε να κάνουµε σπέκουλα κοµµατική. Πρέπει πραγµατικά όλοι να σταθούµε πάνω από τις περιπτώσεις και πρέπει να ζητήσουµε µια µεγάλη συγγνώµη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Να µιλήσουν οι Βουλευτές µας πρώτα
και µετά εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μετά
θα θέλουν και οι άλλοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν µπορεί να
ζητάει να µιλήσει όποτε θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ. Σήµερα πρέπει να µιλήσουν κάποιοι από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για αύριο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Με συγχωρείτε. Πριν έρθετε, είχαµε πει
ότι θα µιλήσω µετά από πέντε Βουλευτές. Όταν σας έκανα
νόηµα, εννοούσα µετά από πέντε Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει.
Τον λόγο έχει ο κ. Καράογλου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ -συνάδελφοι των ΑΝΕΛ δεν υπάρχουν γιατί
µας τελείωσαν και στη Βουλή και στην κοινωνία- µετά από τρία
χρόνια περίπου που είστε Κυβέρνηση, έχετε παλιώσει. Σας
έχουµε µάθει. Αισθανόµαστε ότι είµαστε για µια ακόµη φορά στο
ίδιο έργο θεατές.
Τι κάνετε για άλλη µια φορά; Πάντοτε λίγο πριν τις διακοπές
Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαιριού ή λίγο πριν από ένα µεγάλο
γεγονός, όπως είναι τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως, προσπαθείτε να στήσετε ένα επικοινωνιακό σόου. Με νοµοσχέδια
που έχουν µέσα και κάποιες θετικές διατάξεις προσπαθείτε να
δηµιουργήσετε µια ψευδαίσθηση στην κοινωνία ενός success
story, αυτό που προσπαθείτε να κάνετε τώρα, δηλαδή, εν όψει
των εγκαινίων της 82ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο είναι ένα
νοµοσχέδιο που πολύ εύστοχα χαρακτηρίστηκε από πολλούς συναδέλφους που µιλήσανε από την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας, passe-partout. Είναι ένα νοµοσχέδιο επί παντός επιστητού,
ένα νοµοσχέδιο που είναι συνονθύλευµα διαφόρων διατάξεων,
λίθοι, πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως ερριµµένα. Με λίγα λόγια,
είναι ένα νοµοσχέδιο που δεν επουλώνει τις πληγές που άνοιξε
το ασφαλιστικό του κ. Κατρούγκαλου και το σηµαντικότερο είναι
ότι δεν απαντάει στο βασικότερο ερώτηµα: Πώς θα δηµιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης µε αξιοπρεπείς µισθούς; Πολύ απλά, βλέπει το δέντρο και χάνει το
δάσος.
Επί της ουσίας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας
καλλωπίζει το δήθεν φιλεργατικό πρόσωπο της Κυβέρνησης εν
όψει της άφιξης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της έκθεσης, µε µοναδικό σκοπό να γεµίσει µε κενά επιχειρήµατα το καλάθι εξαγγελιών του κ. Τσίπρα, το οποίο φέτος
είναι εντελώς άδειο.
Για παράδειγµα η κ. Αχτσιόγλου πανηγυρίζει για κάµψη της
στατιστικής ανεργίας και µιλάει για ένα κυβερνητικό success
story αναφερόµενη σε διακόσιες τριάντα χιλιάδες προσλήψεις.
Παρακάµπτει ωστόσο το γεγονός ότι το 52% αυτών εργάζονται
υπό καθεστώς ελαστικής εργασίας και µε πενιχρές απολαβές.
Δηµιουργήσατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και είναι µια
αλήθεια αυτό, τη γενιά των 360 ευρώ. Κλείνει τα µάτια στα ανησυχητικά στοιχεία απασχόλησης του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τα
οποία πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιοι ογδόντα
δύο άτοµα εργάζονται υπό καθεστώς µερικής απασχόλησης και
αµείβονται, όπως είπα και πιο πριν, µε περίπου 360 ευρώ καθαρά.
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Όπως θεωρώ ύβρη, πρόκληση αλλά και προσβολή προς την
κοινωνία η Κυβέρνηση να υπερηφανεύεται ότι µείωσε την ανεργία, όταν ο οµότιµος καθηγητής του Πανεπιστηµίου κ. Σάββας
Ροµπόλης σηµειώνει: «Στην παρατηρούµενη µείωση της στατιστικής ανεργίας συµβάλλει η µετανάστευση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων Ελλήνων στο εξωτερικό καθώς και η µείωση το
2016 κατά ογδόντα χιλιάδες του πληθυσµού των παραγωγικών
ηλικιών».
Κάνω αυτήν την επισήµανση, διότι, µε αφορµή την κατάθεση
του νοµοσχεδίου, περίµενα από την κ. Αχτσιόγλου -και δεν είναι
προσωπικό το ζήτηµα, συνολικά από την Κυβέρνηση- να κάνει
µια υποτυπώδη αυτοκριτική, να ζητήσει συγγνώµη από τους συνταξιούχους για τις δύο έως τρεις συντάξεις που θα κοπούν το
2019 και από τους εργαζόµενους για την απώλεια δύο περίπου
µισθών λόγω των διαδοχικών µειώσεων του αφορολόγητου
ορίου, να εξηγήσει µε ποιο σκεπτικό η για πρώτη φορά αριστερή
Κυβέρνηση απελευθέρωσε τις οµαδικές απολύσεις, να απαντήσει γιατί εδώ και τρία χρόνια περίπου δεν έκανε τίποτα για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της αδήλωτης εργασίας, να
αιτιολογήσει πώς για πρώτη φορά οι ελαστικές µορφές απασχόλησης είναι απόλυτα κυρίαρχες στην αγορά εργασίας, να µας διευκρινίσει για τα δήθεν πλεονάσµατα του ΕΦΚΑ, ο οποίος µέχρι
τον περασµένο Ιούλιο απορρόφησε 410 εκατοµµύρια ευρώ περισσότερα από τον κρατικό προϋπολογισµό, δηλαδή 5,6 δισεκατοµµύρια, αντί για 5,19.δισεκατοµύρια.
Αντίθετα το Υπουργείο Εργασίας µε περίσσιο θράσος καταθέτει ένα νοµοσχέδιο το οποίο, µεταξύ των άλλων και κάποιων µικρών ήσσονος σηµασίας θετικών διατάξεων, κρύβει τρεις
µειώσεις: δύο άµεσες και µία έµµεση.
Πρώτη άµεση µείωση: µειώνει έως 40% τις επικουρικές συντάξεις που εκδόθηκαν µέχρι 31 Δεκεµβρίου του 2014.
Δεύτερη άµεση µείωση: µειώνει τις συντάξεις ένστολων, αξιωµατικών και οπλιτών στρατού ξηράς, αεροπορίας και ναυτικού,
πυροσβεστών, αστυνοµικών, λιµενικών και πανεπιστηµιακών γιατρών, καθώς οι προσωπικές διαφορές στις αποδοχές των υπαλλήλων αυτών αλλά και όσων υπάγονται στα ειδικά µισθολόγια,
δεν θα υπολογίζονται ως συντάξιµες.
Η έµµεση µείωση είναι η µείωση του µισθού όλων των δηµοσίων υπαλλήλων, µιας που αυξάνει από 4% σε 4,5% την εισφορά
των δηµοσίων υπαλλήλων στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων.
Ακόµα, δεν δίνει καµµιά απάντηση, αντίθετα παγώνει εκατόν
είκοσι εννέα χιλίαδες επικουρικές συντάξεις από 1η Ιανουάριου
2015, καθώς ακόµα –άκουσον άκουσον!- δεν δηµιουργήθηκε ο
ανάλογος, ο κατάλληλος µαθηµατικός τύπος για την έκδοση
αυτών των συντάξεων.
Με λίγα λόγια, βάζοντας εγώ ένα δικό µου τίτλο στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, θα έλεγα ότι είναι ένα νοµοσχέδιο που µιλάει
για τη «µεγάλη ληστεία» εργαζοµένων και συνταξιούχων.
Αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι πολιτική µε κοινωνικό πρόσωπο. Είναι πολιτικός στρουθοκαµηλισµός και απόδειξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης, ότι
έχετε µηδενική επαφή µε την κοινωνία.
Επί του νοµοσχεδίου συγκεκριµένα, γιατί µας κατηγόρησε
προηγουµένως η κυρία Υπουργός ότι δεν αναφερόµαστε συγκεκριµένα επί του νοµοσχεδίου. Με την ψήφο σας, αγαπητοί συνάδελφοι, διαµορφώνεται µια άγρια ζούγκλα εντός της οποίας
εξισώνεται ο κακός εργοδότης, που συνειδητά καταπατά τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, µε όλους τους υπόλοιπους νοµοταγείς επιχειρηµατίες που δοκιµάζονται από αντικειµενικές
δυσκολίες, ενώ παράλληλα µετατρέπεται ο απλήρωτος εργαζόµενος σε οιονεί άνεργο.
Προσέξτε, το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι µόλις ο εργαζόµενος
διαπιστώσει αξιόλογη καθυστέρηση στη µισθοδοσία του, τότε
αποκτά δικαίωµα λήψης του επιδόµατος ανεργίας, καταθέτοντας
στον ΟΑΕΔ το σχετικό εξώδικο, την καταγγελία δηλαδή σε βάρος
του εργοδότη. Αλήθεια, ποια είναι η αξιόλογη αυτή καθυστέρηση; Μια εβδοµάδα; Ένα µήνας; Έξι µήνες; Πόσο ακριβώς
είναι; Έτσι, δίνεται αυτόµατα η ευκαιρία σε όσους επιχειρηµατίες
ενεργούν µε δόλο, να µεταφέρουν τα όποια οικονοµικά τους
προβλήµατα στις πλάτες του ΟΑΕΔ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είπα και προηγουµένως και το επαναλαµβάνω ότι είναι πολύ
σηµαντικό να καθοριστεί ποια είναι η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής του µισθού και αν λαµβάνονται υπ’ όψιν οι αντικειµενικές δυσκολίες, οι οποίες οδηγούν µία επιχείρηση στην
καθυστερηµένη καταβολή µισθών και εισφορών.
Και, βέβαια, τι θα γίνει στην περίπτωση που απορριφθεί η
αγωγή του εργαζοµένου; Η ρύθµιση προβλέπει την επιστροφή
του ποσού που θα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ. Εάν, όµως, ο
εργαζόµενος παραµένει σε καθεστώς ανεργίας πώς θα µπορέσει
να επιστρέψει αυτά που έχει πάρει ήδη;
Κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε για ένα
αµιγώς επικοινωνιακό νοµοσχέδιο. Οι υποσχέσεις σας, δυστυχώς, ήταν λόγια που στην πράξη δέσµευσαν µονάχα εκείνους
που τις άκουσαν και όχι εκείνους που τις έλεγαν. Το παρόν νοµοσχέδιο δεν λύνει ούτε αµβλύνει τα τεράστια προβλήµατα,
αλλά αντίθετα, τα διογκώνει. Δεν παρεµβαίνει δραστικά, αλλά
καλύπτει κάτω από το χαλί όλα τα δοµικά προβλήµατα.
Ως εκ τούτου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εννοείται, εξυπακούεται ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν µπορεί να συνηγορήσει στη
δηµιουργία φτωχών εργαζοµένων και φτωχών ασφαλισµένων
στην Ελλάδα. Γιατί, κυρίες και κύριοι, απλά δεν είναι αυτή η Ελλάδα που οραµατιζόµαστε, δεν είναι αυτή η Ελλάδα που µας αρµόζει, δεν είναι αυτή η Ελλάδα που σχεδιάζουµε για το µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Γιαννάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αγαπητές κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που ετοιµάστηκε πρόχειρα, που έχει πολλές αοριστολογίες, που έχει διατάξεις αναποτελεσµατικές και ήσσονος σηµασίας, ένα
νοµοσχέδιο που σκοπό έχει να δώσει µερικές ιδεολογικές ανάσες κοµµατικής συσπείρωσης, όπως να καλύψει την απόλυτη
ασυνέπεια της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και να χρησιµοποιηθεί και αυτό από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση της
Θεσσαλονίκης.
Ό,τι όµως και να πει, ό,τι και να εξαγγείλει, ό,τι και να υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, δεν πρόκειται να αλλάξει
το κλίµα απαξίας και κατακραυγής που υπάρχει για την Κυβέρνηση στην κοινωνία. Αυτοακυρώνονται από το γεγονός ότι και τα
τρία τελευταία χρόνια σταθερά κάθε Σεπτέµβριο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός απροκάλυπτα και κατ’
επανάληψη εξαπατά µε συνεχή ψέµατα τον ελληνικό λαό.
Τι να πρωτοθυµηθούµε; Από το περίφηµο πρόγραµµα της
Θεσσαλονίκης το 2014, που χάθηκε στα αζήτητα, στο παράλληλο
πρόγραµµα του 2015, που ποτέ δεν υπήρξε και που µόνο σκοπό
είχε να κλείσει το µάτι στους ψηφοφόρους ότι δεν θα πολυεφαρµόσει το τρίτο µνηµόνιο που µόλις είχε υπογράψει.
Το 2016, πέρσι, στη Διεθνή Έκθεση υποσχέθηκε την ένταξη
της Ελλάδας στον µηχανισµό ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το κούρεµα του χρέους, αλλά και
τον ακατάσχετο λογαριασµό για όλους τους επιχειρηµατίες και
τις επιχειρήσεις και το πάγωµα των οφειλών.
Φέτος προετοιµάζεται, ήδη, το νέο αφήγηµα: Υπόσχεση για
έξοδο από τα µνηµόνια και την εποπτεία, όταν ήδη έχει υπογράψει εποπτεία για τα επόµενα πενήντα χρόνια και έχει δώσει για
εκατό χρόνια την ιδιωτική και δηµόσια περιουσία στους ξένους.
Είναι σίγουρο ότι θα υποσχεθεί διορισµούς από το 2018, όταν
γνωρίζει ότι έχει δεσµευθεί για µερικές χιλιάδες απολύσεις, θα
υποσχεθεί καλύτερες µέρες, άνοιγµα χρηµατοδοτικής κάνουλας
και ποιος ξέρει τι άλλο παραµύθι θα εφεύρει. Η πραγµατικότητα,
όµως, είναι εδώ και συνεχώς τον διαψεύδει.
Αφήστε, λοιπόν, τα περί κοινωνικής ευαισθησίας που όψιµα
επικαλείστε, γιατί στα δυόµισι χρόνια Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχουµε δύο αχρείαστα µνηµόνια που κόστισαν 14,5 δισεκατοµµύρια νέα µέτρα, συνεχείς άδικες και δυσβάστακτες περικοπές συντάξεων που κάθε τέλος του µήνα τις νοιώθουν στο
πετσί τους οι πολίτες, απόρροια του τερατουργήµατος Κατρούγκαλου, που µας διαβεβαίωνε ότι µε τον νόµο του οι συντάξεις όχι
µόνο δεν θα µειωθούν, αλλά θα αυξηθούν κιόλας, δύο ή τρεις
συντάξεις που θα κοπούν από το 2019 -και το έχετε ψηφίσει- πε-
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ρικοπή δύο µισθών λόγω της µείωσης του αφορολόγητου δύο
φορές µάλιστα -είναι αυτό το αφορολόγητο που λέγαµε ότι θα
είναι στις 12.000 ευρώ-, τριακόσιες χιλιάδες συνταξιούχοι που
περιµένουν τη σύνταξη τους, µισθοί των 360 ευρώ, νέα γενιά
συνταξιούχων των 185 ευρώ, πλήρη κατάργηση του ΕΚΑΣ και
των συντάξεων χηρείας.
Ψηφίσατε ήδη την πλήρη απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων. Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης ανήλθαν στο 52,14%
έναντι µόνο του 47,86% πλήρους απασχόλησης. Χιλιάδες χαµένες θέσεις εργασίας από τη µη αξιοποίηση του πακέτου Γιούνκερ
ύψους 35 δισεκατοµµυρίων που πάλι υποσχόταν πέρσι από τη
Διεθνή Έκθεση ο Πρωθυπουργός, µε το οποίο, όπως είπε προχθές ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Φλαµπουράρης, δεν µπορούσε
να ασχοληθεί το οικονοµικό επιτελείο λόγω φόρτου εργασίας.
Πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες αποποιήσεις κληρονοµιάς
µόνο για το 2017 λόγω του ΕΝΦΙΑ. Δεκατρείς χιλιάδες πιθανά
νέα λουκέτα σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις τους επόµενους
µήνες, σύµφωνα µε τη µελέτη που δηµοσιοποίησε µόλις χθες η
Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας. Αυτό, αν συµβεί, σηµαίνει απώλεια άλλων είκοσι µία χιλιάδων θέσεων.
Εξοντωτικές εισφορές που διαλύουν κυριολεκτικά ελεύθερους
επαγγελµατίες, επιστήµονες και αγρότες. Το ποσοστό των νέων
µας που αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό και φεύγουν
από τη χώρα αυξήθηκε από το 11% που ήταν το 2015 στο 33%
το 2017.
Και το σηµαντικότερο όλων αυτήν την περίοδο είναι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί. Εκατοµµύρια Έλληνες δεν κοιµούνται
τα βράδια από τον φόβο ότι θα χάσουν το σπίτι τους και µάλιστα
µε έναν κλικ. Από το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» φτάσαµε
στο «κάθε ένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Πραγµατικά, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, µπορείτε να φανταστείτε τι έχει να γίνει τις επόµενες ηµέρες και τους
επόµενους µήνες στην Ελλάδα µε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς; Θα το αντέξετε;
Με το παρόν νοµοσχέδιο, κάτω από τις διατάξεις για την αδήλωτη εργασία που είναι σήµερα στο 12% µε 13%, εκεί που την
άφησε η Κυβέρνηση Σαµαρά που την είχε παραλάβει πάνω από
το 40%, τεχνηέντως και κεκαλυµµένα θεσπίζονται και νέες µειώσεις συντάξεων, αλλά και αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών.
Όλα όσα προανέφερα είναι σηµάδια που δηµιουργούν αισιοδοξία για κοινωνική ανάκαµψη; Είναι αποφάσεις, νόµοι και πρακτικές µε κοινωνική ευαισθησία; Δεν συνειδητοποιούν στην
Κυβέρνηση ότι ο κόµπος έφτασε από πολύ καιρό στο χτένι; Οι
πολίτες είναι πλέον υποψιασµένοι, αντιλαµβάνονται και ξεχωρίζουν πολύ καλά τα επικοινωνιακά τερτίπια, τις κούφιες υποσχέσεις, τις απόπειρες εξαπάτησης που γίνονται, µόνο και µόνο για
να κερδίσει η Κυβέρνηση πολιτικό χρόνο και να παραµείνει όσο
περισσότερο καιρό µπορεί στην εξουσία.
Εµείς εκεί στην Ήπειρο ζούµε στον αστερισµό των εγκαινίων.
Κάθε µήνα και νέα εγκαίνια. Νέες κοµµατικές κινητοποιήσεις,
νέες υπερήφανες δηλώσεις, νέες υποσχέσεις, καινούργια δηµαγωγία. Εγκαινιάζει έργα που αποπερατώθηκαν επί της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όταν το 75% είχε ήδη ολοκληρωθεί από τις
προηγούµενες κυβερνήσεις.
Βεβαίως η Ιόνια Οδός βγάζει τη δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα
την Ήπειρο από την αποµόνωση, αλλά η Πρέβεζα εξακολουθεί
να εισπράττει ακόµη µόνο υποσχέσεις για τη σύνδεσή της µε την
Ιόνια Οδό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Ο Νοµός Πρέβεζας είναι ο µόνος από τους τέσσερις νοµούς
της Ηπείρου που παραµένει σε οδική αποµόνωση, αφού ούτε η
Αµβρακία Οδός προχωράει, όπως µας υπόσχονταν, ούτε φαίνεται κάτι στον ορίζοντα σχετικά µε τη σύνδεση µε την Ιόνια Οδό
που µας υποσχέθηκαν ξανά προχθές.
Δυόµισι χρόνια ζούµε µε υποσχέσεις για αναπτυξιακά έργα,
για οδικές συνδέσεις, για εύρυθµη λειτουργία των Κέντρων
Υγείας Πάργας, Καναλακίου, για ίδρυση σταθµού ΕΚΑΒ στον Μεσοπόταµο. Συνεχείς υποσχέσεις και συνεχείς διαψεύσεις.
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Δυστυχώς, για τους πολίτες και τη χώρα, επισήµως το διαρκές
οµολογούµενο ψέµα βαφτίστηκε από τον Πρωθυπουργό αυταπάτη και επιχειρούµενη πόλωση, ο φανατισµός και ο διχασµός
ονοµάζονται ηθικό πλεονέκτηµα. Οι λαοί, όµως, δεν ζουν και δεν
προχωρούν µε ψέµατα και αυταπάτες. Γι’ αυτό, όταν και όποτε
γίνουν εκλογές, θα πάρετε την απάντηση που σας αξίζει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος Δένδιας για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι το πρώτο νοµοθέτηµα της κοινοβουλευτικής περιόδου. Θεώρησα, λοιπόν, πρέπον
κατά την έναρξη της συζήτησης και εκµεταλλευόµενος την εδώ
προ ολίγου παρουσία του επικεφαλής της διαπραγµάτευσης µε
τους δανειστές, του κυρίου Υπουργού Οικονοµικών, να ζητήσω
µια διαβεβαίωση για ένα βασικό θέµα: εάν αυτό το νοµοθέτηµα,
εφόσον ψηφιστεί και για όσες διατάξεις ψηφιστούν, θα ισχύσει
ή µετά από πέντε, έξι ηµέρες θα οδηγηθεί το Κοινοβούλιο, µε
απόλυτη ευθύνη της Κυβέρνησης, στη συνήθη ανυποληψία των
τελευταίων µηνών και θα έρθει κάποια διάταξη που θα αναιρεί
κάποια από αυτές τις διατάξεις.
Αυτό το λέω, γιατί υπήρχε -και το καταθέτω στα Πρακτικά- δελτίο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, το οποίο έλεγε ότι η
Κυβέρνηση δεν έχει διασφαλίσει τη συναίνεση των δανειστών για
το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Περίµενα, λοιπόν, από τον κύριο Υπουργό των Οικονοµικών
µια καθαρή απάντηση. Βεβαίως, ο κύριος Υπουργός δεν µας έχει
συνηθίσει σε καθαρές απαντήσεις. Ούτε εγώ έλαβα. Με παρέπεµψε στην οµιλία του. Είχα ακούσει την οµιλία του. Στην οµιλία
του δεν δεσµεύτηκε σε κάτι.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι από αυτό που δεν είπε επιβεβαιώνεται ότι
κινδυνεύουµε πάλι µε τη συνήθη γελοιοποίηση: µετά από πέντε,
έξι ηµέρες να έρθει η Κυβέρνηση και, στερώντας κάθε υπόληψη
από το κυρίαρχο Σώµα, να φέρει αλλαγή στο συγκεκριµένο νοµοθέτηµα.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Τη σηµειώνω.
Είναι ένα ακόµα βήµα στη σκάλα του «κακού», την οποία κατεβαίνουµε αυτά τα χρόνια.
Έρχοµαι τώρα στις τοποθετήσεις των Υπουργών, διότι παρακολουθήσαµε παρέλαση Υπουργών σήµερα κατά τη συζήτηση
αυτού του νοµοθετήµατος. Η αρµόδια Υπουργός, η οποία το εισηγείται, στην επτάλεπτη τοποθέτησή της απευθύνθηκε στην
Αξιωµατική Αντιπολίτευση αµφισβητώντας την αντιπολιτευτική
µας τακτική. Είπε η κυρία Υπουργός: «Γιατί δεν µιλάτε για τις διατάξεις και µας κρίνετε για την ανάπτυξη και µας κρίνετε για το
ένα και µας κρίνετε για το άλλο;».
Κατ’ αρχάς, βεβαίως, παρ’ ότι µε ευπρέπεια διατυπώθηκε η τοποθέτηση, η αντιπολιτευτική µας τακτική, µας επιτρέπεται να σας
πούµε, κυρία Υπουργέ, ότι είναι προνοµία µας. Δεν σκοπεύουµε
να συνεννοηθούµε µαζί σας για το πώς θα σας αντιπολιτευόµαστε. Θα το κάνουµε όπως κρίνουµε, όταν κρίνουµε και όπως θέλουµε.
Ο δεύτερος λόγος, όµως, για τον οποίο δεν τοποθετούµεθα
σε αυτό το νοµοθέτηµα εφ’ όλων των διατάξεων είναι ένας και
βασικός, ότι αυτές οι διατάξεις είναι εν πολλοίς ασήµαντες και
αδιάφορες.
Παρακολούθησα τον διάλογο µεταξύ δύο άλλων Υπουργών,
του κ. Τσακαλώτου και του κ. Σκουρλέτη, έναν ιδιόρρυθµο διάλογο συναινούντων στο αν το νοµοθέτηµα αυτό και σειρά άλλων
ασήµαντων νοµοθετηµάτων αυτής της Κυβέρνησης είναι σοβαρά
ή όχι σοβαρά βήµατα προς τον σοσιαλισµό. Αν, δηλαδή, αυτά τα
νοµοθετήµατα είναι µέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης νίκης των
σοσιαλιστικών δυνάµεων ή απλά νοµοθετήµατα βελτιώσεως των
όρων διαβίωσης της εργατικής τάξης –προσέξτε, της εργατικής
τάξης, όχι όλων των Ελλήνων- ως εάν µπορούν να γίνουν πλέον
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σε αυτή την κοινωνία τέτοιοι διαχωρισµοί, και ο σοσιαλισµός θα
αναβληθεί για το µέλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς, αυτό το νοµοθέτηµα είναι όσο φιλεργατικό µπορεί να είναι ένα νοµοθέτηµα το
οποίο περιλαµβάνει περικοπή συντάξεων. Αν δεν απατώµαι, δηλαδή, αυτό συµβαίνει στο άρθρο 17, όπως εµείς το διαβάζουµε.
Είναι τόσο σοβαρό όσο µπορεί να είναι επί τη βάσει των άρθρων
40 και 50.
Το άρθρο 40 προβλέπει διήµερη προθεσµία για να κοινοποιείται εξώδικη δήλωση, για να ισχύει η οικειοθελής αποχώρηση. Και
νοµίζει κανείς ότι αυτά τα πράγµατα πρέπει να εφαρµοστούν από
κανένα δικαστήριο.
Ή το άρθρο 50, περί της ευφυΐας της διαταγής πληρωµής του
εργαζοµένου, ωσάν η διαταγή πληρωµής, έστω κι αν εκδοθεί,
δεν θα οδηγήσει σε ανακοπή και, άρα, σε κύρια δίκη επί της διαφοράς και, άρα, σε περισσότερα έξοδα για τον εργαζόµενο, τον
οποίο, βέβαια, επιχειρεί η Κυβέρνηση να εξαπατήσει µε αυτής
της ποιότητας ρυθµίσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι το δέκατο έβδοµο
νοµοθέτηµα που αφορά διατάξεις εργασίας µετά τον νόµο Κατρούγκαλου. Το είπε ο εισηγητής µας ο κ. Βρούτσης.
Μήπως κάνω λάθος και είναι το δέκατο όγδοο, κύριε Βρούτση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δέκατο έβδοµο!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Το δέκατο έβδοµο! Δεκαεπτά νοµοθετήµατα!
Πείτε µου ποια σοβαρή κυβέρνηση θα µπορούσε ποτέ να εισάγει δεκαεπτά νοµοθετήµατα κατ’ ακολουθία ενός νοµοθετήµατος το οποίο παρουσίασε ως επαναστατικό και µε το οποίο,
βεβαίως, βάρβαρα περιέκοψε όλες τις συντάξεις, όλες τις αποδοχές.
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πράγµατα είναι στη
βάση τους απλά. Πώς θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας, πώς
θα καταπολεµηθεί η ανεργία. Αυτό είναι το βασικό ερώτηµα στο
οποίο καλούµαστε να απαντήσουµε.
Σας ερωτώ: Στο νοµοθέτηµα αυτό των εκατόν δεκαοκτώ, αν
δεν απατώµαι, άρθρων, υπάρχει µία διάταξη η οποία θα βοηθήσει στη αντιµετώπιση της ανεργίας; Υπάρχει µία διάταξη η οποία
θα οδηγήσει σε αύξηση των µισθών; Υπάρχει µία διάταξη η οποία
θα οδηγήσει σε αύξηση των συντάξεων; Για να ξέρουµε. Τα περί
διαταγών πληρωµής, εξωδίκων, ποινών κλπ., ουδεµία σηµασία
έχουν σε αυτήν την οικονοµική κατάσταση αυτής της χώρας,
όπου έχει πάψει πλέον να είναι ο κανόνας η κανονική σύµβαση
εργασίας και η µερική απασχόληση βασιλεύει. Αυτή είναι η κατάσταση. Ερωτώ: Σε αυτό το νοµοθέτηµα υπάρχει κάτι που θα
το αντιµετωπίσει;
Να σας πω τι ήταν αυτό το οποίο έχει κάνει αυτή η Κυβέρνηση
και το οποίο οδηγεί σε µέγα πρόβληµα την οικονοµία; Γιατί µη
µου µιλήσετε τώρα για βελτίωση, όταν έχουµε µια θεωρητική, ελπιζόµενη ανάπτυξη της τάξης του 1,7%, προϋπολογιζόµενη σήµερα, όταν η αρχική πρόβλεψη ήταν για 2,7%. Υπό αυτές τις
συνθήκες της παγκόσµιας οικονοµίας και µετά από τόσα χρόνια
κρίση, το γύρισµα της οικονοµίας να είναι ανάπτυξη 1,7%, η
οποία µάλιστα έχει µόνο διετή ορίζοντα και µετά δεν πρόκειται
να συνεχίσει, µην τολµήσει κανείς και διανοηθεί να µας πει ότι
αυτό είναι θρίαµβος ή πραγµατικά βελτίωση των συνθηκών.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε τι έχετε κάνει, πώς έχετε εγκληµατήσει
εις βάρος του σώµατος αυτής της οικονοµίας και άρα της κοινωνίας. Αυξήσατε τον φόρο προστιθέµενης αξίας και µετά αυξήσατε ξανά τον φόρο προστιθέµενης αξίας. Αυξήσατε τους
συντελεστές φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων. Μειώσατε
δύο φορές το αφορολόγητο. Το µειώσατε και το ξαναµειώσατε.
Αυξήσατε και µονιµοποιήσατε τους συντελεστές της εισφοράς
αλληλεγγύης. Αυξήσατε τους συντελεστές στους φόρους στα
ασφάλιστρα. Αυξήσατε την φορολόγηση των ενοικίων. Καταργήσατε εκπτώσεις της εφάπαξ πληρωµής του φόρου εισοδήµατος.
Καταργήσατε τις απαλλαγές πληρωµής στον ΕΝΦΙΑ. Αυξήσατε
την προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος. Φορολογήσατε τα
µερίσµατα.
Καταργήσατε την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης,
ακόµα και στο πετρέλαιο για την αγροτική χρήση. Αυξήσατε τον
φόρο εισοδήµατος στους αγρότες. Αυξήσατε το κόστος, µέσω

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του φόρου, των πρώτων υλών στην αγροτική παραγωγή. Αυξήσατε τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυξήσατε τον ΕΝΦΙΑ στα οικόπεδα. Αυξήσατε τον ΕΝΦΙΑ στα αγροτεµάχια. Αυξήσατε τον
ΕΝΦΙΑ στις επιχειρήσεις. Αυξήσατε τον ΕΝΦΙΑ στα ανοίκιαστα
διαµερίσµατα. Αυξήσατε τον φόρο στις εταιρείες επενδύσεων.
Αυξήσατε τον φόρο στα τσιγάρα. Αυξήσατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη µπύρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Την πρόσθεση να κάνετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Καταργήσατε πλήρως το ειδικό καθεστώς µειωµένου ΦΠΑ στα νησιά και επιπλέον το ειδικό καθεστώς
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αλκοολούχα στα Δωδεκάνησα. Επιβάλατε φόρο στον καφέ. Αυξήσατε τον φόρο στη βενζίνη. Αυξήσατε τον φόρο στο πετρέλαιο θέρµανσης. Αυξήσατε
τον φόρο στο πετρέλαιο κίνησης.
Επιβάλατε ειδικό τέλος λογαριασµού σταθερής τηλεφωνίας
και στους λογαριασµούς της συνδροµητικής τηλεόρασης. Ούτε
ποδόσφαιρο να µη βλέπουµε! Πέραν του τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων, επιβάλατε φόρο διαµονής στα ξενοδοχεία. Επιβάλατε φόρο διαµονής στα ενοικιαζόµενα δωµάτια. Επιβάλατε
φόρο στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Αυξήσατε το τέλος ταξινόµησης
στα αυτοκίνητα. Αυξήσατε το τέλος ταξινόµησης στα φορτηγά.
Και µπορεί να µου έχουν ξεφύγει και δύο-τρία.
Εξηγήστε µου, λοιπόν, να καταλάβω πώς είναι δυνατόν η οικονοµία οποιασδήποτε χώρας στον πλανήτη, όχι ευρωπαϊκής
χώρας, να αναπτυχθεί σοβαρά, µακροπρόθεσµα και να αυξήσει
την απασχόληση µέσα από τέτοια φοροκαταιγίδα. Πώς είναι δυνατόν; Πείτε µας ένα παράδειγµα στην παγκόσµια οικονοµία που
τέτοια πολιτική οδήγησε σε διατηρήσιµη ανάπτυξη και οδήγησε
σε αύξηση της απασχόλησης. Υπάρχει καµµιά τέτοια πιθανότητα;
Διδάσκεται πουθενά;
Εκδόθηκε ένα εξαιρετικό βιβλίο για τον Σάµιουελσον, τις τελευταίες µέρες. Θα τρίζουν τα κόκκαλά του, θα τρίζουν τα κόκκαλα του Κέυνς, θα τρίζουν ακόµα και τα κόκκαλα του Μαρξ και
του Ένγκελς µε αυτά τα οποία κάνετε. Είναι απίστευτα αυτά που
κάνετε. Δεν ανήκουν σε κανένα κύκλο, καµµιάς θεωρητικής προσέγγισης, κανενός ιδεολογικού χώρου στον πλανήτη. Απλώς
ασελγείτε κατά του σώµατος της ελληνικής οικονοµίας και της
ελληνικής κοινωνίας επί δυόµισι χρόνια. Αυτό κάνετε.
Κι έρχεστε µε νοµοθετήµατα απύθµενης έλλειψης σοβαρότητας, τα οποία φέρνετε στην εθνική αντιπροσωπεία, και νοµίζετε
ότι µε φαιδρές διατάξεις περί κοινοποίησης εξωδίκων και περί
διαταγών πληρωµής υπάρχει καµµιά πιθανότητα να γυρίσει το
πράγµα στην ελληνική οικονοµία.
Θα εµφανιστεί ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Και µε
αυτές τις φαιδρότητες τις οποίες µε διάφορα non paper προβάλλετε και στα κανάλια -ψάχναµε να βρούµε τι είναι αυτό µε τις διαταγές πληρωµής, γιατί δεν καταλάβαινε κανείς δικηγόρος περί
τίνος πρόκειται- νοµίζετε ότι θα κάνετε κάτι και θα έχετε κάτι να
πείτε στους εργαζόµενους.
Μιλάτε σοβαρά τώρα; Μιλάτε σοβαρά και περιµένετε κάποιος
να σας ακούσει; Περιµένετε οι Βουλευτές µας να σχολιάσουν
αυτές τις διατάξεις; Έχουν κανένα λόγο να το πράξουν; Έχουν
κανένα λόγο να πέσουν στο επίπεδο της κυβερνητικής πρωτοβουλίας, της νοµοθετικής πρωτοβουλίας αυτής της Κυβέρνησης
σε αυτό το χάλι;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Τους ακούσατε τους εργαζόµενους,
κύριε Δένδια;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Δεν σας αρέσει; Θα τα ακούσετε! Είστε
Κυβέρνηση αυτού του επιπέδου και θα τα ακούσετε και η Κυβέρνηση και εσείς που την στηρίζετε µε τις ψήφους σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Τους φορείς δεν ακούσατε µόνο!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ακούστε να σας πω. Σας αρέσει, δεν
σας αρέσει, θα τα ακούσετε. Είστε πλέον το 15% και συνεχώς
υποχωρείτε. Εάν νοµίζετε ότι θα µπορέσετε έτσι να ανακόψετε
την πτώση σας, κάνετε µεγάλο λάθος. Μπαίνουµε πια στο τέλος
του 2017, έρχεται το 2018, έρχεται το τέταρτο µνηµόνιο και να
δούµε πώς θα τα βγάλετε πέρα.
Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγω
γιατί ο χρόνος µου τελειώνει. Εδώ ένα πράγµα µπορεί να γίνει
απ’ αυτήν την Κυβέρνηση και αρνείται να το κάνει: να διατηρήσει
τη σοβαρότητά της -όση της έχει αποµείνει- να σταµατήσει να

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΒ’ - 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

νοµοθετεί µε αυτόν τον τρόπο, ο οποίος γελοιοποιεί και το Κοινοβούλιο και τη χώρα σε µεγάλο βαθµό και να επιστρέψει την εντολή στην ελληνική κοινωνία. Και από εκεί και πέρα να δούµε πώς
µπορούµε να ξεφύγουµε από την κρίση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
Παρεµπιπτόντως –ανοίγω παρένθεση- προκαλώ την Κυβέρνηση να µου φέρει µία ευρωπαϊκή χώρα που έχει ανάλογη ρύθµιση µε αυτή τη ρύθµιση την οποία εισηγείται, για τη
σαρανταοχτάωρη εξώδικη δήλωση στα θέµατα των εργασιακών
σχέσεων. Να µου πείτε µία ευρωπαϊκή χώρα που να έχει τέτοια
ρύθµιση. Να µου πείτε –αν θέλετε- οποιαδήποτε χώρα στον πλανήτη που να έχει τέτοια ρύθµιση. Εάν την έχει η Βενεζουέλα, συγχωρείστε µε, το αγνοώ. Να µου πείτε µία χώρα.
Αυτά τα πράγµατα δεν θα σταθούν πουθενά. Είναι κυβερνητικές φαιδρότητες εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης. Πιθανόν ο Πρωθυπουργός θα πέσει στην παγίδα να τα επαναλάβει ως
κατακτήσεις του εργατικού κινήµατος, αλλά σε τίποτα δεν µπορείτε να σταµατήσετε τη συνεχή και διαρκή γελοιοποίησή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Δένδια.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Πετρόπουλος για επτά λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω σε θέµατα που τέθηκαν για την πρόοδο της
συζήτησης και επιφυλάσσοµαι αύριο να αναπτύξω τα υπόλοιπα.
Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης είναι πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Αναπτύσσεται και θα αναπτύσσεται παρά τις προβλέψεις σας ότι δεν θα ξεκινούσε καν να
λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2017. Θα διαψευστείτε και για όσες
αρνητικές προβλέψεις κάνετε.
Και θα µείνει στη χώρα ως µία παρακαταθήκη θετικής συµβολής της Κυβέρνησής µας για την ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλισης, την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωµάτων µε σκοπό πάντα
την καλυτέρευση των όρων διαβίωσης των πολιτών, των συνταξιούχων αλλά και για την καλύτερη ανάπτυξη της οικονοµίας µας.
Όλα όσα ειπώθηκαν σας τα έχουµε απαντήσει. Αλλά προφανώς έχετε το ίδιο κείµενο όλοι από τη Νέα Δηµοκρατία, το οποίο
αναπαράγετε µε διάφορες εκδοχές. Αλλά, πάντως δεν αλλάζετε
θέση. Πάντα είστε αρνητικοί, επενδύοντας σε µια καταστροφική
λογική για το µέλλον όλης της προσπάθειας που κάνει ο λαός
µας. Το εύχεστε, αλλά δεν θα συµβεί.
Και επειδή επιµένετε, ενώ έχουν εξηγηθεί όλα, εκείνο που –
εγώ είµαι βέβαιος- διαπιστώνουν όσοι παρακολουθούν τη συζήτηση, είναι ότι δεν έχουν καταλάβει τι θα κάνετε στο τέλος. Κατά
την πρώτη συζήτηση στην επιτροπή είχα πει ότι ο κ. Βρούτσης
λέει θετικά πράγµατα, δείχνει να ψηφίζει το νόµο αλλά κρατάει
και µια πισινή.
Κάτι άλλαξε στο µεταξύ. Θα δούµε αύριο που θα καταλήξει η
στάση της Νέας Δηµοκρατίας. Διότι δεν µας είπατε τίποτα για τη
νοµοθετική µας πρωτοβουλία να προβλέψουµε για τα άτοµα µε
ψυχική πάθηση να µην έχουν καµµία περικοπή στις παροχές επιδοµατικές ή συνταξιοδοτικές, που έχουν, όταν για λόγους υποστήριξης της επανένταξή τους κρίνεται ότι πρέπει να µπορούν
να εργάζονται.
Λέτε, όµως, και µερικά πράγµατα τα οποία ήδη έχουν απαντηθεί και από τούτο το Βήµα. Για παράδειγµα, άκουσα µία από τους
οµιλητές της πτέρυγας της Νέας Δηµοκρατίας -να µη λέω ονόµατα- να λέει ότι για τους αγρότες εµείς για πρώτη φορά δεν δίνουµε τις συντάξεις τον Ιούλιο του έτους. Έχω εξηγήσει -και θα
διαπιστωθεί και θα σας φέρω και τους αριθµούς- ότι ποτέ οι
αγρότες δεν έπαιρναν όλοι µαζί τη σύνταξη τον µήνα Ιούλιο. Άρχιζαν να την παίρνουν τον Ιούλιο, έφτανε ο Δεκέµβρης, κάθε
µήνα έπαιρναν ένα µέρος και καµµιά φορά περνάγανε και στην
επόµενη χρονιά και κάποιοι δεν την έπαιρναν κιόλας.
Και ήταν αρκετοί αυτοί δυστυχώς, διότι, σύµφωνα µε τις δικές
σας νοµοθετικές προβλέψεις, στους αγρότες που κρινόταν ότι
δεν είχαν αποδεδειγµένη αγροτική απασχόληση µε εισόδηµα στο
Ε3 δεν τους δίνατε σύνταξη και τους κόβατε, µε συνέπεια να συγκεντρώνονται χιλιάδες αγρότες χωρίς να πάρουν σύνταξη ποτέ.
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Με τον ν.4387 προβλέψαµε την τυπική ασφάλιση και όλοι αυτοί
οι άνθρωποι θα παίρνουν σύνταξη. Και είναι ζήτηµα να εξετάσουµε στο προσεχές διάστηµα και διορθώσεις αυτών των παράλογων συνεπειών, που επέφεραν οι δικές σας νοµοθετικές
διατάξεις τις οποίες υπηρετήσατε όλα αυτά τα χρόνια.
Βεβαίως, σηµείωσα και αυτό που είπε ο κ. Γιακουµάτος ότι ως
Υπουργός το 2008 παρέδωσε την ανεργία στο 7% και κάτι. Ήταν
καρφί για τον κ. Βρούτση -δεν ξέρω- που παρέδωσε την ανεργία
στο 30% και κάτι; Φαντάζοµαι ότι δεν είχε τέτοιο σκοπό ο κ. Γιακουµάτος, αλλά ξέχασε ότι εσείς ήσασταν στη συνέχεια η κυβέρνηση, η οποία έφερε αυτό το δραµατικό αποτέλεσµα και για την
εργασία και για την οικονοµία και για την ανάπτυξη της χώρας.
Αλλά, αµνήµονες δεν είναι δυνατόν να είστε, διότι είναι πολύ κοντινό το διάστηµα, δεν περάσαν καν δυόµισι χρόνια από τότε που
αναλάβαµε την Κυβέρνηση.
Και την αναλάβαµε µε ένα τεράστιο έλλειµµα στην κοινωνική
ασφάλιση, πραγµατικό ταµειακό έλλειµµα. Και έχουµε τώρα ένα
αποτέλεσµα πλεονασµατικό στη διαχείριση του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης. Και για να θολώσετε τα νερά, και για να
παραπλανήσετε τον κόσµο λέτε ότι από τον ΑΚΑΓΕ εισπράξαµε
350 εκατοµµύρια –δεν ξέρω πόσα λέτε, 356 εκατοµµύρια;- άρα
έχουµε έλλειµµα. Έχω ξαναπεί και το ξαναλέω: Το πλεόνασµα
είναι πραγµατικό διότι αυτή η εκροή από τον λογαριασµό του
ΑΚΑΓΕ προς τον ΕΦΚΑ ήταν προγραµµατισµένη και προβλεπόµενη στον προϋπολογισµό όπως είχε ψηφιστεί. Άρα δεν είναι µια
νέα έκτακτη παροχή για να καλύψει ελλείµµατα. Ήταν µέσα στο
ποσό το οποίο λαµβάναµε υπ’ όψιν όταν ξεκινούσαµε τη λειτουργία του ΕΦΚΑ. Άρα έχουµε πραγµατικό πλεόνασµα, δεν έχουµε
έλλειµµα.
Επιµένετε, όµως, να λέτε τα ίδια πράγµατα. Γιατί το κάνετε;
Για να προκαλέσετε απογοήτευση στον ελληνικό λαό, να θεωρεί
ότι δεν υπάρχει καµµία ελπίδα, να αισθανθεί ότι δεν έχει κανένα
νόηµα να είναι ασφαλισµένοι οι άνθρωποι, να στραφεί προς τη
µάταιη προσπάθεια να έχει ιδιωτική ασφάλιση που τάχα θα καλύπτει τις ανάγκες τους, ενώ ξέρετε ότι είναι αδύνατο να στραφούν οι συµπολίτες µας στην ιδιωτική ασφάλιση, καθώς η
δηµόσια κοινωνική ασφάλιση είναι ο χώρος που πραγµατικά παρέχει µε µικρή εισφορά υγεία για τον ίδιο και για όλη την οικογένεια και σύνταξη στο τέλος για πάντα.
Εποµένως, θα σας παρακαλούσα για το καλό της χώρας, για
το καλό των ίδιων των ασφαλισµένων, του λαού µας, να µην ψεύδεστε. Και να µην ψεύδεστε διότι το ψέµα έχει κοντά ποδάρια
και στο οκτάµηνο της λειτουργίας του ΕΦΚΑ εµείς θα δώσουµε
έναν απολογισµό στα κρίσιµα θέµατα που αποτέλεσαν τα σηµεία
της δικής σας επίθεσης εναντίον της προσπάθειας που κάνει ο
ελληνικός λαός για να αποδειχθούν όλα αυτά τα ψεύδη έωλα,
γιατί θα το αποδείξουµε.
Λέτε ότι θα έχουµε στις επικουρικές µειώσεις µέχρι 40%, 45%,
50%, δεν ξέρω πού το φτάνετε. Επειδή τώρα είµαστε εµείς στην
Κυβέρνηση και µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στα στοιχεία,
έχουµε και τα εργαλεία πια για να ελέγξουµε τα πεπραγµένα
ποια θα ήταν, αν εσείς συνεχίζατε να είστε στην κυβέρνηση.
Η ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος στις επικουρικές συντάξεις
οδηγούσε σε µια µείωση σε σχέση µε το 2014, όπου για µια σύνταξη επικουρική 184 ευρώ, θα κατέληγε το 2017 στα 105 ευρώ,
µείωση 57,6%, και κάθε χρονιά αυτή η µείωση θα µεγάλωνε, διότι
η ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος αυτό το αποτέλεσµα έχει. Ανακόψαµε µια τέτοια πορεία. Δεν θα σας πω τι αυξήσεις θα προκύψουν συνολικά σε κάποιες περιπτώσεις επικουρικών. Δεν θα
προκύψουν σε όλες τις περιπτώσεις. Έχουµε βάλει ένα άθροισµα προστασίας για κύριες και επικουρικές, αλλά να είστε βέβαιοι ότι θα υπάρξουν και αυξήσεις και θα αποδειχθεί.
Λέτε ότι θα προκύψουν τεράστιες µειώσεις στις κύριες συντάξεις. Αν δεν το πει αυτό µια εφηµερίδα, την οποία εσείς µάλλον
αναπαράγετε µε συντονισµό, θα το πει κάποιος άλλος φορέας,
ο οποίος βγάζει συνεχώς στοιχεία, λέγοντας ότι οι µειώσεις στις
κύριες συντάξεις θα φθάνουν στο 35%, 40%, χάνω το λογαριασµό, διότι συνέχεια λέτε διάφορα νούµερα. Παρ’ όλο που στον
νόµο λέµε ότι δεν µπορεί να υπάρξει µείωση, που ξεπερνά το
18%, σας πληροφορώ, κύριε Δένδια, επειδή έχουµε πια τα στοιχεία από το πρώτο δείγµα έκδοσης των νέων συντάξεων µε τον
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νέο νόµο, ότι έχουµε µια βελτίωση θετική στις νέες συντάξεις
κατά 64,2%. Και θα το διαπιστώσετε και θα βγει αυτό το στοιχείο
από το πρώτο δείγµα έκδοσης νέων συντάξεων, οι οποίες για να
είµαι σαφής, γιατί θέλω πάντα να είµαι σαφής, αφορούν συντάξεις εργατοϋπαλλήλων µισθωτών του ΙΚΑ, του πρώην ΙΚΑ. Γι’ αυτούς µιλάει, δεν έχουµε µπει σε άλλες κατηγορίες. Μιλάω γι’
αυτή την κατηγορία. Οι νέες συντάξεις 64,2% και έχουµε στο
35,8% αρνητική διαφορά, από το οποίο ποσοστό, το 46% έχει µια
απώλεια από 1 ευρώ µέχρι 49 ευρώ.
Αυτή είναι η κατάσταση και δεν νοµίζω ότι σας επιτρέπει αυτή
η κατάσταση να µιλάτε για καταστροφή στο σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης που εµείς βελτιώνουµε, ενισχύουµε, ισχυροποιούµε,
έτσι ώστε να έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε στη συνέχεια παρεµβάσεις θετικές και βελτιωτικές για τη προστασία όλων των
συµπολιτών µας που έχουν ανάγκη προστασίας, τουλάχιστον µε
όρους αξιοπρέπειας.
Για να τελειώσω εδώ, γιατί δεν µπορώ να καταχρώµαι το επιτρεπτό του Προέδρου, µε τη διάταξη που εισάγει η κ. Φωτίου για
την αναπηρία, µε την ένταξη αυτών των διατάξεων στον κορµό
της εθνικής νοµοθεσίας, έχουµε και το εργαλείο σε συνεργασία
µε τις ίδιες τις οργανώσεις τις αναπηρικές, µε τους ανθρώπους,
που είναι σε αυτή την κατάσταση, µε την ΕΣΑΜΕΑ, να βρούµε
λύσεις ειδικότερες για µια σειρά προβληµάτων, τα οποία θα αναπτύξω αύριο, απαντώντας σε σχετικές πρωτοβουλίες τροπολογιών άλλων πτερύγων της Βουλής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Μιχελογιαννάκη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα ποια ήταν η πραγµατικότητα, που τελικά αυτό το νοµοσχέδιο έχει θετικό πρόσηµο: Είχαµε µια αδήλωτη εργασία το
2014 περίπου της τάξης του 19,17% και η οποία το 2016 πήγε
στο 13,58%, µια αδήλωτη εργασία που θέριευε στην εστίαση,
στην ένδυση, στο λιανικό εµπόριο. Είχαµε µια υποδηλούµενη εργασία, που ήταν θεριό στον τραπεζικό κλάδο. Είχαµε µια ψευδώς
δηλωµένη αυτοαπασχόληση. Το κάθε µπλοκάκι πίσω του έκρυβε
µια µισθωτή εργασία, τεράστιο πρόβληµα. Είχαµε µια ψευδώς
δηλωµένη ως µερική, την πλήρη. Είχαµε ένα πρόβληµα τεράστιο
µε το να µην µπαίνει ο τραπεζικός λογαριασµός του µισθού. Είχαµε ένα µεγάλο πρόβληµα όσον αφορά τις πρωτόδικες αποφάσεις για το επίδοµα ανεργίας.
Είχαµε ένα τεράστιο πρόβληµα όσον αφορά µε το χειρόγραφο
βιβλίο για τις υπερωρίες, που ουσιαστικά η υποδηλωµένη εργασία θέριευε. Είχαµε ένα τεράστιο πρόβληµα στα τεχνικά και οικοδοµικά έργα που µε την κατάργησή τους -πριν έρθει τώρα σε
εµάς η ηλεκτρονική δήλωση- βοηθούσαν την αδήλωτη εργασία.
Είχαµε την οικειοθελή αποχώρηση ή µη υποχρέωση της υπογραφής του εντύπου που δηµιουργούσε προβλήµατα και ένα ποσοστό σταθερό που λέει ότι το 50% στην επιθεώρηση εργασίας
αφορούσε απλήρωτους εργαζοµένους. Αυτή ήταν η εικόνα και
αυτή ήταν η κατάσταση η οποία επικρατούσε.
Έρχεται σήµερα, λοιπόν, το Υπουργείο και η Κυβέρνηση και
διευθετεί για πρώτη φορά ζητήµατα που σχετίζονται µε την κοινωνική ασφάλιση. Διευκολύνει την πλήρη και ισότιµη συµµετοχή
των ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική
ζωή της χώρας, όπως είπαν και οι προηγούµενοι συνάδελφοι,
ενισχύει το εργαλείο του ελέγχου και την τήρηση της εργατικής
νοµοθεσίας, δίνει τέλος στην εργοδοτική αυθαιρεσία και δηµιουργεί νοµική οχύρωση των εργασιακών δικαιωµάτων. Πώς; Μειώνει τον χρόνο της αναµονής για εκδίκαση εργοδοτών και
εργαζοµένων. Μικρό πράγµα είναι αυτό; Τεράστιο. Δίνει δικαίωµα στον εργαζόµενο σε δίκες µε παράσταση πολιτικής αγωγής. Πολύ σπουδαίο. Το δικαστικό ένσηµο στα 20.000 ευρώ. Και
αυτό σπουδαίο. Καταγγελία της σύµβασης και πάρσιµο του επιδόµατος της ανεργίας. Το ίδιο ισχύει και για την επίσχεση εργασίας. Και αυτά σπουδαία.
Το point system στον παραβάτη-εργοδότη µε τον αποκλεισµό
του από το δηµόσιο χρήµα και την υποχρέωση του εργοδότη να
δηλώνει στο πρόγραµµα «ΕΡΓΑΝΗ» τις υπερωρίες, εκ των προ-
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τέρων, δεν είναι καταπολέµηση της υποδηλωµένης ανεργίας;
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που το επιθυµούν µπορούν να
πληρώνουν πια µεγαλύτερες εισφορές για µεγαλύτερη σύνταξη.
Δεν είναι αναλογικό, ισότιµο; Δεν είναι δίκαιο, δεν είναι δηµοκρατικό αυτό; Η αποδέσµευση της ασφάλισης από την ιδιότητα
στους κλάδους των µηχανικών και των νοµικών είναι µικρό
πράγµα; Εγώ τουλάχιστον γνωρίζω µηχανικούς και δικηγόρους
στο Ηράκλειο που πληρώνουν τεράστιες εισφορές και ετούτο
εδώ το ζήτηµα τούς έχει απεγκλωβίσει σε ένα ποσοστό της
τάξης του 2% µε 3% στον νοµό µου, όσον αφορά τους δικηγόρους και τους µηχανικούς.
Η άτοκη επιστροφή των εισφορών όταν ο ασφαλισµένος έχει
πληρώσει υψηλότερες από τις προβλεπόµενες. Αυτό τι λέει;
Το ξεπάγωµα της έκδοσης χιλιάδων επικουρικών συντάξεων
από το ΕΤΕΑΠ, µε καθιέρωση ενιαίου τρόπου υπολογισµού για
τα έτη ασφάλισης από το 2015, τι λέει; Ακόµη και η αποχώρηση,
που όταν υπερβαίνεις τα πέντε χρόνια το ποσοστό µείωσης της
σύνταξης των δηµοσίων υπαλλήλων που δεν θα υπερβαίνει το
30%, δεν είναι δικλίδα ασφαλείας αντί προστασίας ή όχι;
Και να φτάσουµε στην κ. Φωτίου, ότι η επίσηµη γλώσσα του
ελληνικού κράτους πια η νοηµατική και επίσηµη µέθοδος γραφής
και ανάγνωσης η γραφή Braille. Σαφώς και η µείωση της αναπηρικής σύνταξης σε άτοµα που πάσχουν από ψυχική νόσο, θα
απεγκλωβίσει χιλιάδες άτοµα µε αναπηρία, για να µπορέσουν να
λύσουν τα προβλήµατά τους που µέχρι τώρα τουλάχιστον περίµεναν –ως γιατρός το λέω- πότε θα συνεδριάσει το κάθε ΚΕΠΑ
και έµεναν µήνες απλήρωτοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πετυχαίνουµε αντιµετώπιση της
αδήλωτης και απλήρωτης εργασίας, ενισχύουµε ελεγκτικούς µηχανισµούς, κάνουµε αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές στους
ελεύθερους επαγγελµατίες και δίνουµε ένα κοινωνικό πρόσωπο
και πρόσηµο στις αναπηρικές συντάξεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε και
εµείς κύριε Μιχελογιαννάκη για την οικονοµία στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Βαγιωνάς από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα απευθυνθώ για πολύ λίγο, γιατί ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος, ο κ. Δένδιας, µε απήλλαξε από
πολύ χρόνο, τον οποίο θα διέθετα για την Υπουργό και για τον
Υφυπουργό.
Απευθύνοµαι στον Υφυπουργό πρώτα. Εάν θέλετε, να βγούµε
στον δρόµο, σε όποια περιοχή της Ελλάδος θέλετε, να δούµε
πόσο ευχαριστηµένος είναι ο κόσµος από τη διακυβέρνησή σας.
Θυµάµαι ότι είναι ο ίδιος Υφυπουργός, εάν δεν κάνω λάθος, που
του έλεγαν οι µαγαζάτορες «βάλτε κι άλλες εισφορές, να πάρουµε µεγαλύτερη σύνταξη». Αυτή είναι η αξιοπιστία.
Όσον αφορά την κυρία Υπουργό, λυπάµαι, γιατί είναι πολύ
νέος άνθρωπος και έχει αυτές τις αντιλήψεις, ότι µπορεί να βάζει
την Αντιπολίτευση να λέει και να επικροτεί αυτά που κάνει η Κυβέρνηση.
Ακούστε, λοιπόν, το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου σας. Συζητούµε σήµερα για τη βραχυπρόθεσµη πολιτική σκοπιµότητα της
Κυβέρνησης µε ορίζοντα µόλις πεντακόσια χιλιόµετρα από την
Αθήνα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία θα γίνει
το σόου.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο δεν είναι τίποτα παραπάνω από µια
συρραφή αποσπασµατικών πολιτικών, που φτιάχτηκε µόνο και
µόνο για να προσφέρει κάποια διέξοδο στον Πρωθυπουργό και
την Κυβέρνησή του, καθώς πλέον δεν είναι εφικτό να µιλήσει ο
κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη για έξοδο από τα µνηµόνια και προσπαθεί επί µαταίω να επιδείξει κοινωνικό πρόσωπο.
Θυµηθείτε κάποιοι παλαιοί που είστε εδώ –δεν βλέπω τώρα
τον πρώην Υφυπουργό, τον φαρµακοποιό και Βουλευτή Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ - το 2008, όταν αλλάξατε Πρόεδρο και ήρθε ο
κ. Τσίπρας, τη συµπεριφορά σας από τότε µέχρι που έπεσε η κυβέρνηση µε το δικό σας πραξικόπηµα να προκαλέσετε εκλογές,
εάν είπατε ένα «ναι» σε ένα νοµοσχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας.
Ακούστε, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, πώς γίνεται η αντιπολίτευση.
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Σε τι ωφελεί, κυρία Υπουργέ, τον εργαζόµενο σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα να µπουν «µπαλώµατα» στον διάτρητο νόµο Κατρούγκαλου, που θα σας κυνηγά εφ’ όρου ζωής; Πώς
ανατρέπεται η κατάσταση µε τους µισθούς των 386 ευρώ και κάνατε λόγο και υπαινιχθήκατε και στην επιτροπή για τα 751 ευρώ
που υπήρχαν πριν από την Κυβέρνησή µας, πριν από τα µνηµόνια; Η Κυβέρνησή µας τον έφθασε στα 586 ευρώ. Είχαµε, δηλαδή, µια µείωση 22%, από τα 751 έως τα 586 ευρώ. Πόση είναι
η µείωση από τα 586 έως τα 380 ευρώ; Είναι 35% µε τη δική σας
κυβέρνηση. Μην κάνετε σύγκριση ανοµοιογενών αµοιβών. Έτσι
δεν ανατρέπεται η κατάσταση, απλώς δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Οι συνταξιούχοι δυσκολεύονταν µε τη δική µας κυβέρνηση,
µε τη δική σας δεν µπορούν να ζήσουν.
Υπάρχουν, όµως, και ενθαρρυντικά δείγµατα στο νοµοσχέδιό
σας, όπως η επιτάχυνση εκδίκασης διαφορών. Όµως, για να
µπουν γερά θεµέλια σε ένα σωστό σύστηµα εποπτείας της αγοράς εργασίας, δεν αρκούν µόνο τα δείγµατα και η τιµωρητική
διάθεση. Πρέπει να αξιοποιούνται οι σωστές κινήσεις του παρελθόντος.
Προσέξτε και αυτό το σηµείο. Το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια. Και µιλώ για το λευκό µητρώο επιχειρήσεων, τον «ΠΕΡΣΕΑ».
Ο «ΠΕΡΣΕΑΣ», λοιπόν, σχεδιάστηκε, κύριοι της Αντιπολίτευσης, το 2014 από την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Όµως,
λόγω της πτώσης εκείνης της κυβέρνησης, αν και ψηφίστηκε το
νοµοσχέδιο, δεν εφαρµόστηκε ποτέ.
Από τότε, πολλές επιχειρήσεις πτώχευσαν. Άλλες µετανάστευσαν στις γειτονικές χώρες. Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εργασιακές παραβάσεις και σέβονται τον εργαζόµενο, έχουν
πληρώσει τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, να µπαίνουν στο λευκό µητρώο. Δεν είναι όλοι οι επιχειρηµατίες το ίδιο.
Υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι υγιέστατες, που πληρώνουν
τους φόρους και τις εισφορές, που συµπεριφέρονται άψογα
στους εργαζόµενους, που τους πληρώνουν κανονικά και στον
ιδιωτικό τοµέα έχουµε δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο µισθό,
που δεν έχετε εσείς στον κρατικό τοµέα. Άρα, λοιπόν, αυτοί πρέπει να µπουν στον «ΠΕΡΣΕΑ».
Και τι θέλουν οι επιχειρήσεις, όταν έχουν τζίρο 100 ευρώ και
τους παίρνει το κράτος από το 52% έως το 59% του τζίρου; Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό; Άρα, λοιπόν, όταν έρχονται αυτοί να
πληρώσουν, απαλλάξτε τους από τις εισφορές το 2%. Δηλαδή,
από τα 100 ευρώ να πληρώνουν κατευθείαν για τα 98.
Το κάνατε; Και ξέρετε τι είναι αυτό; Είναι ένα ποσοστό που µετράει στο κέρδος. Υπήρχε και παλαιότερα αυτό. Γιατί δεν το
εφαρµόζετε; Γιατί έχετε αλλεργία σε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση.
Για το σύστηµα «ΠΕΡΣΕΑΣ», που ψηφίστηκε το 2014, η κυρία
Υπουργός αναφέρθηκε ακροθιγώς κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Έχουν περάσει, όµως, δυόµισι χρόνια από την ανάληψη της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ και η δράση
αυτή δεν έχει υλοποιηθεί. Αυτή είναι η ευκαιρία σας. Ξαναδείτε
το. Στηρίξτε τους συνεπείς. Μη δαιµονοποιείτε και µη βάζετε
όλους τους εργοδότες στο ίδιο τσουβάλι.
Οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ, το οποίο πρέπει να ενισχυθεί για να εκπληρώσει τον ρόλο του, είναι παραπάνω από απαραίτητοι, αλλά
το κράτος πρέπει να αποδίδει τα του καίσαρος τω καίσαρι. Στηρίξτε τους συνεπείς, δώστε τους µια µικρά ώθηση για να συνεχίσουν. Δεν γίνεται να καίγονται µαζί µε τα ξερά και τα χλωρά.
Σταµατήστε τους παραλογισµούς. Δεν έχουν καµµία θέση στο
σύγχρονο κράτος. Δεν είναι δυνατόν να ζητάτε πίσω χρήµατα
από δηµάρχους που υπηρέτησαν και υπηρετούν τον τόπο τους
µε συνέπεια. Αυτοί οι άνθρωποι πλήρωσαν οκτώ χρόνια υπηρεσίας και κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές στο τέως ΤΑΔΚΥ -και
επικουρική ασφάλιση- µε αποτέλεσµα να πάρουν και εφάπαξ.
Λίγα χρόνια µετά την απόφασή τους να συνταξιοδοτηθούν από
το δηµόσιο, έρχεται το ενιαίο ταµείο ΕΤΕΑ και ζητά πίσω τα χρήµατα αυτά. Εκεί που οι άνθρωποι ήταν καθόλα νόµιµοι, τώρα βρίσκονται να είναι υπόλογοι.
Πρόκειται για θέµα που πρέπει να λυθεί άµεσα, να λυθεί τώρα.
Δεν υπάρχουν περιθώρια αναβολής, µετάθεσης σε δεύτερο
χρόνο, καθώς τα ποσά σύντοµα θα βεβαιωθούν στην εφορία.
Κύριοι της Κυβέρνησης, το πεδίο της πολιτικής είναι να βρίσκει
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λύσεις. Εάν, όµως, εσείς δεν µπορείτε να βρείτε λύσεις στα προβλήµατα των πολιτών, ο δρόµος είναι ανοικτός και τον ξέρετε:
Παραιτηθείτε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Ακολουθούν ο κ. Θραψανιώτης, ο κ. Αναστασιάδης και ο κ.
Μπάρκας.
Ορίστε, κύριε Θραψανιώτη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που συζητάµε, στοχεύει να ικανοποιήσει χρόνια αιτήµατα των εργαζοµένων, να βάλει τάξη στην ασυδοσία της αγοράς εργασίας, να
διευκολύνει τη διεκδίκηση και καταβολή των δεδουλευµένων σε
περιπτώσεις µη καταβολής τους.
Ταυτόχρονα, αντιµετωπίζει αδικίες και προβλήµατα του ασφαλιστικού συστήµατος. Να σηµειώσουµε εδώ ότι είναι η πρώτη
απόπειρα δηµιουργίας ενιαίου ασφαλιστικού συστήµατος, µε τις
αστοχίες, µε τις παραλείψεις και τις παρενέργειες που πιθανόν
µπορεί να έχει µια τέτοια ενέργεια. Είναι, όµως, η δηµιουργία του
πρώτου ενιαίου ασφαλιστικού φορέα.
Εισάγει, επίσης, σηµαντικές βελτιώσεις στο θεσµικό πλαίσιο
για την προστασία των ατόµων µε αναπηρία, που προέκυψαν από
τον διάλογο µε τους εκπροσώπους τους.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που υπό άλλες συνθήκες θα µπορούσε
να γίνει αποδεκτό στο σύνολό του, κάτι το οποίο φάνηκε στην
κατ’ άρθρον συζήτηση και ιδιαίτερα κατά την ακρόαση των φορέων, που είχε σε µεγάλο ποσοστό θετική απήχηση.
Βέβαια, η Αντιπολίτευση -κυρίως η Αξιωµατική, αλλά και τα
υπόλοιπα κόµµατα- κάπως έπρεπε να εκφράσουν την αντίθεσή
τους και τις αντιρρήσεις τους. Δεν θα µπω, όµως, στον πειρασµό
να αναφερθώ στο παρελθόν, ούτε στις οριζόντιες περικοπές
κατά 40% των συντάξεων, ούτε στο κούρεµα των αποθεµατικών
των ασφαλιστικών ταµείων από τις προηγούµενες κυβερνήσεις,
αλλά ούτε και στον συµψηφισµό «Αυτά κάνατε εσείς, αυτά κάνουµε εµείς».
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να σχολιάσω ένα σηµείο της τοποθέτησης του εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Μίλησε για πλιάτσικο στον
προϋπολογισµό του κράτους, επικαλούµενος το γεγονός ότι δεν
υπήρχε οικονοµική έκθεση. Αυτό µπορεί να θεωρηθεί παράληψη,
όχι όµως πλιάτσικο. Πλιάτσικο είναι όταν βάζω χέρι σε κάτι που
δεν είναι δικό µου, όπως, παραδείγµατος χάριν, συνέβαινε µε τον
Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Στο διοικητικό
συµβούλιο του συγκεκριµένου οργανισµού, ιδιωτική επιχείρηση,
επιχορηγούµενη από τον κρατικό προϋπολογισµό, καθόριζε την
αµοιβή του έτσι όπως εκείνο νόµιζε. Είναι επιχείρηση την οποία
υπερασπιστήκατε µε πάθος.
Για να δούµε λοιπόν: Η ετήσια αποζηµίωση του διοικητικού
συµβουλίου ήταν 412.000 ευρώ. Και για να έχουµε ένα σηµείο
σύγκρισης, να πούµε και την αµοιβή του νέου διοικητικού συµβουλίου του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης:
Είναι 86.400 ευρώ, δηλαδή, τεσσερισήµισι φορές λιγότερα. Το
σηµαντικότερο είναι ότι οι αποζηµιώσεις θα καταβάλλονται στο
διοικητικό συµβούλιο µόνο όταν έχουν πληρωθεί όλοι οι εργαζόµενοι.
Πέρα από το πλιάτσικο όµως, υπάρχει και η ληστεία. Ληστεία
είναι όταν δανείζεσαι από µια τράπεζα 200 εκατοµµύρια και µε
δόλιους τρόπους, για να µην τα πληρώσεις, πουλάς την τράπεζα
µε την αιτιολογία ότι είναι ζηµιογόνα.
Εκτός, όµως, από την ληστεία υπάρχει και το έγκληµα, το
οποίο διαπράξατε όταν αποφασίσατε να πουλήσετε την Αγροτική
Τράπεζα, την οποία καταντήσατε ζηµιογόνα, αποφεύγοντας να
πληρώσετε τα 200 εκατοµµύρια περίπου που χρωστούσατε. Η
Νέα Δηµοκρατία χρωστούσε 104.360.000 ευρώ και 93.000.000
ευρώ το ΠΑΣΟΚ. Και είναι έγκληµα διότι µε αυτόν τον τρόπο κλείσατε την Αγροτική Τράπεζα, την τράπεζα που στήριζε τους αγρότες και που σήµερα θα µπορούσε να συµβάλει σηµαντικά σαν
αναπτυξιακό εργαλείο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας.
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Θα έχει ενδιαφέρον όταν εκδικαστεί η αγωγή που έχει υποβάλει το διοικητικό συµβούλιο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος τον Οκτώβριο του 2012, εάν δεν υπάρξει άλλη αναβολή.
Εσείς, λοιπόν, χρεοκοπήσατε την τράπεζα, όπως χρεοκοπήσατε
και τη χώρα, τα αποτελέσµατα της οποίας πληρώνουµε τώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν σχέδιο νόµου εισάγεται ένα σύνολο παρεµβάσεων στον τοµέα της εργασίας και
της κοινωνικής προστασίας, οι οποίες ενισχύουν τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων και βελτιώνουν την καθηµερινότητα, ικανοποιώντας πάγια αιτήµατα.
Η καταπολέµηση της αδήλωτης, υποδηλωµένης και ανασφάλιστης εργασίας αποτελεί, µαζί µε τη φοροδιαφυγή, το µεγάλο
πρόβληµα της χώρας. Η αδήλωτη, η ανασφάλιστη, η υποδηλωµένη εργασία παραβιάζει τα εργατικά δικαιώµατα, στρεβλώνει
τον υγιή ανταγωνισµό, υπονοµεύει τις υγιείς επιχειρήσεις, µειώνει τα δηµόσια έσοδα και αποδυναµώνει τα ασφαλιστικά ταµεία.
Με το νοµοσχέδιο αυτό λαµβάνεται σειρά µέτρων για τον
έλεγχο της παραβατικότητας, όπως η ενίσχυση του ΣΕΠΕ µε
προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισµό και εντείνονται οι έλεγχοι.
Τα αποτελέσµατα είναι ήδη εντυπωσιακά.
Η πρόσβαση των επιχειρήσεων, όσων τηρούν την εργατική νοµοθεσία, στα χρηµατοδοτικά εργαλεία, καθώς και ο αποκλεισµός
όσων παρουσιάζουν παραβατικότητα, αποτελεί ένα ισχυρό όπλο
στην καταπολέµηση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Η επιτάχυνση
των διαδικασιών επίλυσης των εργατικών διαφορών, η έκδοση
διαταγής πληρωµών εις βάρος της προσωπικής περιουσίας του
εργοδότη, το µηδενικό δικαστικό ένσηµο λειτουργούν ευνοϊκά
υπέρ των εργαζοµένων.
Να επισηµάνω την υποχρέωση πλέον του εργοδότη για ηλεκτρονική αναγγελία των υπερωριών στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» µε
απλό και εύκολο τρόπο µέσω τηλεφώνου µε σκοπό την καταπολέµηση της αδήλωτης και απλήρωτης υπερωριακής απασχόλησης, η οποία ειδικά σε κλάδους όπως ο τουρισµός και το
τραπεζικό σύστηµα έχει γίνει πάγια τακτική των εργοδοτών.
Όπως εξήγησε η κυρία Υπουργός, αλλά και ο ειδικός γραµµατέας του ΣΕΠΕ, αδήλωτη υπερωρία είναι απλήρωτη υπερωρία.
Προφανώς, µε το σηµερινό καθεστώς την πληρώνουν µόνο όταν
«πιαστούν στα πράσα», όπως λέει και ο λαός µας. Πρόκειται για
µια πρακτική που εκµεταλλεύεται την ανάγκη των εργαζοµένων
για δουλειά σε συνθήκες µεγάλης ανεργίας.
Όλα αυτά τα µέτρα θα στείλουν στην αγορά εργασίας το µήνυµα ότι αυτό το σύστηµα, το οποίο ξεκίνησε µε την εφαρµογή
των µνηµονίων, της απόλυτης διάλυσης των εργασιακών σχέσεων και της πλήρους ασυδοσίας, τερµατίζεται, ότι η βούληση
και η στόχευση της σηµερινής Κυβέρνησης είναι να επανέλθει η
στοιχειώδης κανονικότητα στην αγορά εργασίας και να αντιµετωπιστούν προβληµατικές καταστάσεις προς όφελος τού πιο
αδύνατου µέρους των εργαζοµένων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για λίγο.
Προφανώς, δεν λύνονται όλα τα προβλήµατα. Η χώρα παραµένει υπό επιτροπεία. Ένα µέρος των δανειστών έχει στρατηγική
επιδίωξη την ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωµάτων κι έχει
ισχυρή υποστήριξη και στο εσωτερικό της χώρας. Και το κυριότερο; Η ανεργία, παρά τη σηµαντική µείωση που πετύχαµε, παραµένει εξαιρετικά υψηλή και αποδυναµώνει αντικειµενικά τους
εργαζόµενους.
Ο δρόµος, όµως, για µια ανάπτυξη δίκαιη και κατά συνέπεια
σταθερή, περνά από την αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων και κυρίως την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, όταν θα τερµατιστεί αυτή η θλιβερή περίοδος της
επιτροπείας.
Σήµερα κάποιοι κάνουν απεγνωσµένες εκκλήσεις στους δανειστές για να ανατρέψουν αυτές τις ρυθµίσεις. Η συστράτευση της
κοινωνικής πλειοψηφίας σε αυτόν τον στόχο είναι αναγκαία για
να ξεπεραστούν οι σκληρές αντιδράσεις αυτών που σήµερα µας
λοιδορούν, αυτών που λένε ότι όλα αυτά δεν είναι τίποτα, αλλά
δεν σκέφτηκαν να τα κάνουν όσο κυβερνούσαν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Αναστασιάδη, προτού ανέβετε στο Βήµα, έχει ζητήσει
τον λόγο ο κ. Πετρόπουλος, ο Υφυπουργός Εργασίας, για να
αναπτύξει µια νοµοτεχνική βελτίωση.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Σύντοµα θα πω ότι εισάγουµε νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Όπως
είχα πει και προχθές στην επιτροπή, τα άρθρα 15 και 18 του νοµοσχεδίου διαγράφονται, εποµένως γίνεται αναρρύθµιση στα
επόµενα άρθρα. Να µην αναφερθώ µε λεπτοµέρειες σε αυτό.
Υπάρχει νοµοτεχνική βελτίωση για την αρχή του άρθρου 3.
Προστίθεται στοιχείο 1 και τίθεται µια δεύτερη παράγραφος που
προβλέπει -είναι για τους δηµοσίους υπαλλήλους µόνο- ότι η
σχετική πρόβλεψη για τον µισθό υπολογίζεται και για την επικουρική ασφάλιση, την εφάπαξ παροχή και την κοινωνική περίθαλψη.
Τα άλλα είναι τεχνικά θέµατα διατυπώσεων, τα οποία νοµίζω
δεν χρειάζεται να τα αναπτύξω.
Καταθέτω τις σχετικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος
καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε πολύ.
Παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη, έχετε τον λόγο για επτά
λεπτά.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Πετρόπουλε -φύγατε από την Αίθουσα;σας άκουσα µε έκπληξη στην τοποθέτησή σας να προσπαθείτε
να εξωραΐσετε µια τραγική κατάσταση που επικρατεί ανάµεσα
στους ασφαλισµένους και στους συνταξιούχους, αλλά το κυριότερο να µη δέχεστε και να µην ανέχεστε την κριτική, να µην ανέχεστε την άλλη άποψη, να µην ανέχεστε τον διάλογο εσείς που
αυτοπροσδιορίζεστε ως δηµοκράτες. Είναι, βεβαίως, γνωστή η
αντίληψή σας, η ολοκληρωτική, ως χώρος και ως ιδεολογία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εµφανής η προσπάθεια
της Κυβέρνησης να παρουσιάσει ένα φιλεργατικό πρόσωπο µε
το νοµοσχέδιο που εισάγει προς συζήτηση και ψήφιση, για να
δώσει την ευκαιρία στον Πρωθυπουργό να διαφηµίσει τη δήθεν
αριστερή κοινωνική του ευαισθησία. Δεν είναι η πρώτη φορά που
προσπαθείτε να το κάνετε αυτό και η ιστορία δείχνει ότι δεν θα
είναι και η τελευταία. Όµως, δεν τα καταφέρνετε. Αυτοαναιρείστε και αυτοδιαψεύδεστε συνεχώς. γιατί οι δικές σας πολιτικές
είναι αυτές που δηµιούργησαν εργαζοµένους µερικής απασχόλησης των 360 ευρώ και συνταξιούχους των 185 ευρώ.
Ο πολύκροτος νόµος Κατρούγκαλου, ο νόµος που θα έλυνε
τα ασφαλιστικά προβλήµατα και τα εργασιακά ζητήµατα της
χώρας, ο νόµος που µε τόση ζέση µας παρουσιάσατε και τον
στηρίξατε µε όλες σας τις δυνάµεις, ήταν τελικά διάτρητος, γεµάτος ασάφειες που είστε αναγκασµένοι να διορθώνετε συνεχώς
από την εποµένη της ψήφισής του.
Αυτό γίνεται και σήµερα µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε.
Παρά τις φιλότιµες προσπάθειές σας, όµως, οι πληγές του
ασφαλιστικού και της λαίλαπας των µειώσεων των µισθών και
των συντάξεων δεν επουλώνονται.
Οι µειώσεις στους µισθούς λόγω των διαδοχικών µειώσεων
του αφορολόγητου και της δραµατικής αύξησης των έµµεσων
και άµεσων φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνούν
τους δύο µισθούς.
Οι µειώσεις στις επικουρικές συντάξεις πρόκειται να φθάσουν
το 40% κι ας ισχυρίζεται άλλα ο κ. Πετρόπουλος. Από τον Ιανουάριο, δε, του 2015 δεν προχωράτε στην απονοµή των επικουρικών
συντάξεων. Βρίσκονται παγωµένες περίπου εκατόν τριάντα χιλιάδες επικουρικές συντάξεις, γιατί δεν λειτουργεί ακόµη ο περίφηµος µαθηµατικός τύπος του κ. Κατρούγκαλου.
Παράλληλα, τριακόσιες χιλιάδες πολίτες περιµένουν στην
ουρά τη σύνταξή τους. Έχετε δηµιουργήσει µια ολόκληρη στρατιά από συνταξιούχους, που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές
τους ανάγκες από τις άδικες περικοπές που έχουν ήδη συντελεστεί επί των ηµερών σας. Και έρχεται και το 2019, που µε τον
δικό σας νόµο οι συνταξιούχοι θα χάσουν δύο έως τρεις ακόµη
συντάξεις.
Θέλετε να δούµε τι γίνεται και µε τον ΕΦΚΑ; Η λειτουργία του
παραµένει ακόµα προβληµατική, µε αποτέλεσµα οι υπηρεσίες να
βρίσκονται σε σύγχυση και οι ασφαλισµένοι, βεβαίως, να καθυστερούν αδικαιολόγητα να λάβουν τη σύνταξή τους.
Για δε τα πολυαναµενόµενα έσοδα, νοµίζω ότι δεν πρέπει να
γίνεται λόγος. Περίπου τα 1,2 δισεκατοµµύρια έφθασε η απώλεια
των ασφαλιστικών εισφορών.
Επίσης, να σας θυµίσω ότι µέσα σε όλα ξεκινούν και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί. Το «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη»
που φωνάζατε, χάθηκε κι αυτό µέσα στο πηγάδι των υποσχέσεων
και των δεσµεύσεων του κ. Τσίπρα.
Μέσα σε µια πραγµατικότητα τελείως διαφορετική από αυτή
που προσπαθείτε να παρουσιάσετε, προχωράτε για µια ακόµη
φορά σε µια προσπάθεια εξαπάτησης του ελληνικού λαού µε επικοινωνιακά κόλπα και διαχείριση. Είναι προφανές ότι το παρόν
νοµοσχέδιο είναι σχεδιασµένο για να στηρίξει το νέο αφήγηµα
του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη
δήθεν φιλεργατική του ευαισθησία, τη δήθεν ισόρροπη ανάπτυξη
και την επιστροφή στην κανονικότητα. Γι’ αυτό, άλλωστε, στο νοµοσχέδιο αυτό δεν περιλαµβάνεται καµµία δύσκολη µνηµονιακή
παρέµβαση. Έρχεστε και µε µικρά πασαλείµµατα δηµιουργείτε
µια εικονική πραγµατικότητα.
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Τα πραγµατικά, όµως, προβλήµατα δεν κρύβονται άλλο κάτω
από το χαλί και δεν λύνονται µε παρεµβάσεις σκοπιµότητας και
επικοινωνιακή διαχείριση. Η πραγµατική εικόνα της κοινωνίας δεν
είναι το προστατευόµενο περιβάλλον του Πρωθυπουργού στη
Θεσσαλονίκη και αλλού και το δικό σας περιβάλλον. Ας πάει ο
Πρωθυπουργός στην περιφέρεια -θα είναι στη Θεσσαλονίκη-, ας
πάει στον ορεινό όγκο στον Σοχό και στην Αρέθουσα, ας πάει
στη Χαλκηδόνα, ας πάει στα Βασιλικά, ας πάει στη βιοµηχανική
περιοχή της Σίνδου, για να δει ποια είναι η πραγµατικότητα στην
κοινωνία, να δει τι σηµαίνει ανεργία, να δει τι σηµαίνει συνταξιούχος, να δει τι σηµαίνει ανασφάλιστος υπερήλικας, να δει τι σηµαίνει αβεβαιότητα στην κοινωνία και στον λαό.
Παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριµένος νόµος καταφανέστατα
εξυπηρετεί κοµµατικές σκοπιµότητες, η Νέα Δηµοκρατία µε
υπευθυνότητα θα δει θετικά διατάξεις που θεωρούµε ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, να προστατεύσουµε την
αδήλωτη εργασία που την παραλάβαµε στο 40% και την παραδώσαµε στο 13% και εκεί έµεινε, να συµφωνήσουµε ότι πρέπει
να απονέµεται γρήγορα η δικαιοσύνη όταν θίγεται ο εργαζόµενος, να σταθούµε απέναντι στους µπαταξήδες εργοδότες.
Όµως, πρέπει να τους ξεχωρίσουµε από εκείνους που προσπαθούν να αντιµετωπίσουν πρόσκαιρα προβλήµατα ρευστότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δεν πρέπει να τους βάζουµε όλους στο ίδιο τσουβάλι, τους κακούς εργοδότες, που συνειδητά καταπατούν τα δικαιώµατα των
εργαζοµένων, µε όλους τους υπόλοιπους νοµοταγείς επιχειρηµατίες, που προσπαθούν να επιβιώσουν χωρίς τη βοήθεια του
τραπεζικού συστήµατος µέσα σε ένα περιβάλλον βαριάς και άδικης φορολογίας, ασφαλιστικών εισφορών, κόκκινων δανείων και
έλλειψης ρευστότητας.
Πολύ καλά είναι τα επικοινωνιακά παιχνίδια, αλλά το κρίσιµο
ζήτηµα στην περίπτωση της χώρας µας είναι η δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας, η αλλαγή του επενδυτικού κλίµατος, η στήριξη
των ιδιωτικών επενδύσεων. Και δυστυχώς για τη χώρα, εσείς και
δεν θέλετε και δεν µπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτή την πρόκληση, γιατί πολύ απλά δεν πιστεύετε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Και αυτό το αποδεικνύετε καθηµερινά µε τις παρεµβάσεις
σας.
Εν κατακλείδι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε στα χέρια
µας προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο µε πολλές αόριστες και γενικόλογες διατάξεις, που κινείται σε λάθος κατεύθυνση.
Είπε προηγουµένως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
κόµµατος, να µην δούµε σε µία εβδοµάδα πάλι να αυτοαναιρείστε και να ξεψηφίζετε αυτά που ψηφίζετε, γιατί σε αυτό µας
έχετε συνηθίσει.
Δεν δίνει λύση στις αδικίες που εσείς φορτώσατε την ελληνική
κοινωνία. Στην πραγµατικότητα, σε αυτό το νοµοσχέδιο αποτυπώνεται η µεταξύ µας διαφορά φιλοσοφίας και προσέγγισης των
καυτών θεµάτων που απασχολούν τη χώρα. Και τη διαφορά αυτή
πλέον η κοινωνία την αντιλαµβάνεται. Και η κατάσταση αυτή δεν
αλλάζει µε ιδεοληπτικές προσεγγίσεις. Αλλάζει µε ενίσχυση του
επενδυτικού κλίµατος, αλλάζει µε ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλάζει µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Αυτά, όµως, δεν είναι καθόλου συµβατά µε τη δική σας ιδεολογία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Μπάρκα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούγοντας τις οµιλίες του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
και των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, µου ήρθε στον νου
µία ηπειρώτικη ρήση, η οποία περιγράφει το γεγονός ότι άλλα
πράγµατα κουβεντιάζουµε και άλλες τοποθετήσεις κάνουν οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Η ρήση αυτή λέει, «Αλλού βαρούν τα όργανα, αλλού χορεύει η νύφη»! Εµείς αυτή τη στιγµή
δεν συζητάµε το νοµοσχέδιο του κ. Κατρούγκαλου, αλλά ένα νέο
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νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο λέει συγκεκριµένα πράγµατα.
Επιτρέψτε µου, όµως, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ πρώτα σε
ένα γεγονός, το οποίο, κατά την άποψή µου, είναι άκρως επικίνδυνο για τη δηµοκρατία. Αναφέροµαι στον δάκτυλο του Αρχηγού
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, σε ένα στέλεχος, αν θέλετε,
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, επιλέγοντας και ανακοινώνοντας ότι ο συγκεκριµένος δεν θα είναι υποψήφιος, χωρίς να λειτουργήσουν συλλογικά όργανα, χωρίς να λειτουργήσουν τα
όργανα του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας.
Κατά την άποψή µου αυτό είναι άκρως επικίνδυνο. Και υπερασπίζοµαι όχι τον πατέρα Τραγάκη για την τοποθέτηση που έκανε
στη συνέντευξή του. Ήταν κακή η τοποθέτηση του πατέρα Τραγάκη. Υπερασπίζοµαι, όµως, το δικαίωµα του γιου να µην τον
ακολουθούν τα λάθη του πατέρα και της οικογένειας, αλλά να
έχει µόνος του το δικαίωµα του πολιτικού βίου, της πολιτικής τοποθέτησης, ακόµα και σε ένα κόµµα, όπως είναι η Νέα Δηµοκρατία.
Και νοµίζω ότι θα πρέπει όλοι µας να το χαρακτηρίσουµε αυτό
και να το αναφέρουµε. Είναι νέου τύπου κόµµατα, τα οποία δυστυχώς έχουν ακροδεξιές, κατά την άποψή µου, αντιλήψεις και
λειτουργίες και δεν µπορεί σε καµµία περίπτωση εµείς αυτά να
µην τα χαρακτηρίζουµε.
Όσον αφορά στο νοµοσχέδιο, υπάρχει µία ουσιαστική διαφορά σε σχέση µε τα προηγούµενα νοµοσχέδια που συζητούσαµε στην Ολοµέλεια. Είχαµε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Παιδείας πριν κλείσει η Βουλή τον Αύγουστο, στο οποίο εκεί είδαµε να τοποθετούνται λίγοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο έχουµε πλειάδα Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας να έρχονται στο Βήµα και να κάνουν copy paste
οµιλίες για άλλα πράγµατα σε σχέση µε αυτά που λέει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ας δούµε, όµως, γιατί δεν µιλούσαν οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Διότι ο
κ. Μητσοτάκης σήµερα, µιλώντας σε φοιτητές δηµοσίων πανεπιστηµίων, είπε: «Εγώ το πρώτο πράγµα που θα κάνω είναι να
ιδρύσω ιδιωτικά πανεπιστήµια». Ακυρώνει την παρουσία των φοιτητών, των παιδιών που έδωσαν τη µάχη τους για να περάσουν
στα ελληνικά πανεπιστήµια και λέει ο ίδιος «εµένα δεν µε ενδιαφέρει το πλαίσιο στη χώρα µας, αλλά υπερασπίζοµαι τα ιδιωτικά
πανεπιστήµια». Είναι προφανές το πολιτικό σχέδιο της Νέας Δηµοκρατίας από τα λόγια του κ. Μητσοτάκη.
Όσον αφορά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αυτά που εσείς
αναφέρετε στις οµιλίες σας δεν έχουν καµµία σχέση µε αυτά που
γράφει το νοµοσχέδιο. Και προφανώς, δεν έχουν καµµία σχέση,
διότι αυτά που γράφει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο σάς ενοχλούν. Δεν συµφωνείτε, δεν θέλετε να υλοποιηθούν, δεν είστε
µε την εργασία, δεν είστε µε τους εργαζόµενους. Και αναφέροµαι στον έναν Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας που έχει αποµείνει στην Ολοµέλεια της Βουλής, τον κ. Καββαδά.
Δυστυχώς, κύριε Καββαδά, θα δεχθείτε όλη την πίεση για την
Κοινοβουλευτική σας Οµάδα.
Λέω, λοιπόν, ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση δεν πιστεύει το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, δεν θέλει να ψηφιστεί, θέλει να το
ακυρώσει, δεν είναι µε τους εργαζόµενους, είναι µε τους εργοδότες. Και αυτό γιατί αναπτύσσει ένα πολιτικό µοντέλο ανάπτυξης, το οποίο χαρακτηρίστηκε την τριετία περίπου 2012-2015. Ο
κ. Μητσοτάκης και όλη η κυβέρνηση τότε έλεγε ότι το πρόβληµα
της ανταγωνιστικότητας της χώρας είναι οι µισθοί, το υπερβολικό κόστος της εργασίας.
Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνουµε; Να µειώσουµε τους µισθούς. Τι
έκανε, λοιπόν, ο κ. Βρούτσης ως Υπουργός Εργασίας; Έφερε
τους µισθούς στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα κάτω από τα
400 ευρώ. Και αυτό για να µπορέσει να δώσει χώρο στους εργοδότες να βρουν φθηνά εργατικά χέρια.
Τι άλλο έλεγαν; Ότι το πρόβληµα ανταγωνιστικότητας της
χώρας µας –τα ίδια λένε και σήµερα, δεν έχουν αλλάξει- είναι ότι
οι διπλανές µας χώρες έχουν φθηνά εργατικά χέρια. Δεν απαντούν, όµως, στο ερώτηµα τι είδους ανάπτυξη έχουν οι γειτονικές
χώρες, τι είδους οικονοµία έχουν. Έχουν µια οικονοµία που είναι
ανθηρή, η οποία περιποιεί τιµή για τις ηγεσίες των χωρών που

11479

βρίσκονται στα σύνορά µας;
Αυτό, λοιπόν, που εσείς λέτε είναι ότι το πολιτικό µοντέλο που
αναπτύχθηκε το 2012-2015 θέλετε να το συνεχίσετε και µάλιστα,
πιο ακραία σε σχέση µε αυτό που κάνατε. Θέλετε να παραδώσετε τα πάντα στον ιδιωτικό τοµέα. Θέλετε ο ιδιωτικός τοµέας
και οι εργοδότες να έχουν φθηνά εργατικά χέρια. Θέλετε οι εργαζόµενοι να µην έχουν κανένα εργασιακό δικαίωµα.
Εµείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, είµαστε στον αντίποδα. Εµείς φέρνουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο
όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν τη ζέση να το υπερασπιστούν, να είναι εισηγητές του νοµοσχεδίου, ένα νοµοσχέδιο για
το οποίο πραγµατικά νιώθουµε υπερήφανοι που έρχεται προς
συζήτηση στη Βουλή για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι φέρνουµε µια κανονικότητα σε σχέση µε αυτά που εσείς είχατε καταστρέψει στην προηγούµενη διακυβέρνηση. Και ο δεύτερος
λόγος είναι ότι εσείς αντιδράτε τόσο σφόδρα απέναντι σε αυτό
το νοµοσχέδιο.
Εµείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, αυτό
που κάνουµε είναι να βάζουµε στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ανθρώπους που έχουν όρεξη να υπερασπιστούν τους εργαζόµενους.
Εµείς, λοιπόν, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας δεν το έχουµε παρία του Υπουργείου Εργασίας, αλλά του δίνουµε πρωτεύοντα και ουσιαστικό ρόλο στην
ανάπτυξη της πολιτικής µας στον χώρο της εργασίας. Είναι
σαφές ότι έχουµε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο, το αναπτύσσουµε.
Έχουµε άλλη θεωρητική αφετηρία. Τοποθετούµε εµείς τους εργαζόµενους και πάλι στο προσκήνιο. Ξαναδίνουµε υπόσταση
στον ρόλο και στην ουσία του ρόλου των εργαζοµένων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκλήρωσα.
Και είµαστε βέβαιοι, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι το δικό
µας πολιτικό σχέδιο θα το αναπτύσσουµε για πάρα πολύ καιρό
ακόµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Έχουµε κάποιες αλλαγές στη λίστα των οµιλητών. Θα ακολουθήσει η κ. Καρασαρλίδου, η κ. Βράντζα, ο κ. Καββαδάς και η κ.
Μεγαλοοικονόµου και θα σας ενηµερώσουµε στη συνέχεια για
τους υπόλοιπους οµιλητές.
Ορίστε, κυρία Καρασαρλίδου, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Συνάδελφοι, στα χρόνια των µνηµονίων αυτό που τραυµατίστηκε µε τον πιο βάναυσο τρόπο ήταν το κοινωνικό κράτος. Είναι
πληγές που προκλήθηκαν από µια εγχώρια ελίτ, η οποία, αφού
εξουδετέρωσε κάθε δυναµική αυτού του κράτους, στράφηκε
στους πιο αδύναµους, για να πληρώσουν τις δικές της καταστροφικές πολιτικές.
Είναι πληγές που και εµείς δεν έχουµε καταφέρει να αντιστρέψουµε και να θεραπεύσουµε δραστικά µέσα σε αυτό το σφιχτό
πλαίσιο δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, πληγές όµως που έχουν
οδηγήσει ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας και κυρίως τη νεολαία στην ανεργία, στην κοινωνική εξαθλίωση και στον κοινωνικό
αποκλεισµό.
Εµείς επιχειρούµε όχι να επαναφέρουµε, αλλά να δηµιουργήσουµε εκ νέου ένα κοινωνικό µοντέλο που µεριµνά για την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που τόσο
έχουν παραµεληθεί αυτά τα χρόνια του µνηµονίου. Για πρώτη
φορά από το 2010 έρχεται στη Βουλή ένα σχέδιο νόµου µε ρυθµίσεις που ανταποκρίνονται στα δίκαια αιτήµατα των εργαζοµένων και για πρώτη φορά από το 2010 δηµιουργείται αυτός ο
ζωτικός χώρος, ένας ζωτικός χώρος, όµως, που εµείς µε δυσκολία δηµιουργήσαµε.
Οι ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου είναι µια ανάσα που προστατεύει τα δικαιώµατα του κόσµου της εργασίας και θωρακίζει
την εργατική νοµοθεσία. Αποδεικνύει ότι ένας από τους στόχους
αυτής της Κυβέρνησης ήταν και παραµένει η ανασυγκρότηση
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του κοινωνικού κράτους. Η ανεργία, ο µεγάλος εφιάλτης της
χώρας µας, τα τελευταία δύο χρόνια έχει καταγράψει µια σαφή
πτωτική τάση, µε τις νέες θέσεις εργασίας να φτάνουν στο
πρώτο εξάµηνο του 2017 τις διακόσιες εξήντα χιλιάδες.
Ας µην ξεχνάµε, όµως, ότι από το 2010 έως και το 2014 χάθηκαν τουλάχιστον εννιακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας και η
απλήρωτη, αδήλωτη και υποδηλωµένη εργασία έλαβαν τεράστιες διαστάσεις.
Οι προηγούµενες πολιτικές επιλογές επέτρεψαν να καταλυθεί
σε τεράστιο βαθµό το πλαίσιο προστασίας των εργαζοµένων που
υπήρχε εκείνη την εποχή. Αυτό το πλαίσιο που δηµιουργήθηκε
έρχεται να ανατρέψει το παρόν σχέδιο νόµου µε τις ρυθµίσεις
του οποίου διευθετούνται ζητήµατα που σχετίζονται µε την κοινωνική ασφάλιση, ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας των εργαζοµένων και δίνονται λύσεις σε χρόνια προβλήµατα.
Οι ασφαλιστικές και εργασιακές ρυθµίσεις, το σύνολο των διατάξεων για τα άτοµα µε αναπηρίες και η µέριµνα για το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού λόγω της ειδικής σηµασίας
που έχει για την κοινωνική προστασία είναι κάποια ενδεικτικά από
τα παραδείγµατα των θεµελίων πάνω στα οποία βασίζεται η πρότασή µας και οι προοδευτικές κατευθύνσεις που θέλουµε να δώσουµε.
Η αλλαγή του τρόπου αναγγελίας της οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζόµενου και της διαδικασίας αναγγελίας των υπερωριών, η δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωµής του µισθού
και η επιτάχυνση της δίκης για το κύρος της απόλυσης βάζουν
φρένο στο χάος της παραβατικότητας των προηγούµενων χρόνων. Η επιβολή ποινών αναστολής λειτουργίας σε επιχειρήσεις
που συστηµατικά παραβιάζουν τη νοµοθεσία, ο αποκλεισµός των
επιχειρηµατιών που παρανοµούν από κοινοτικά κονδύλια και δηµόσιους πόρους, ο διαχωρισµός της ασφάλισης από την ιδιότητα
στους κλάδους των µηχανικών και των νοµικών, ώστε να µην υποχρεώνονται στην καταβολή εισφορών χωρίς να έχουν εισόδηµα
-ένα πάγιο αίτηµα χιλιάδων αυτοαπασχολούµενων-, το φρένο στη
µείωση της αναπηρικής σύνταξης σε άτοµα µε ψυχικά νοσήµατα
που αναλαµβάνουν κάποιο είδος εργασίας στο πλαίσιο της προσπάθειας για επανένταξη ή αποκατάσταση, η παράταση στη χορήγηση αναπηρικής σύνταξης για έξι µήνες, αν εκκρεµεί εξέταση
από τις υγειονοµικές επιτροπές στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, είναι οι διακριτικές απαντήσεις που µπορέσαµε να δώσουµε σε προβλήµατα χιλιάδων εργαζοµένων που κατά τη
διάρκεια των χρόνων της κρίσης έχασαν ακόµη και τα αυτονόητα.
Είναι πολλές οι ιστορίες ανθρώπων που εργάστηκαν, αλλά δεν
αµείφθηκαν, που έχασαν τη δουλειά τους χωρίς αποζηµίωση, δεν
πήραν τα ένσηµά τους και πολλές φορές βέβαια δεν είχε γίνει
σεβαστό το ωράριό τους.
Κύριοι συνάδελφοι, η επαναθεµελίωση των εργασιακών δικαιωµάτων είναι µέρος µιας συγκεκριµένης πολιτικής, µιας συγκεκριµένης στρατηγικής. Γι’ αυτήν εργαζόµαστε και επιδιώκουµε
να δηµιουργήσουµε ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης.
Για µας, η αξιοπρεπής εργασία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Κάνουµε, λοιπόν, κάλεσµα σε όλες τις πολιτικές δυνάµεις, τουλάχιστον σε αυτές που θέλουν να λέγονται «προοδευτικές», να
στηρίξουν αυτή την κυβερνητική πρόταση και να δείξουν ότι οι
φιλοκοινωνικές τους επικλήσεις δεν είναι κούφια λόγια, αλλά συνεπής πολιτική στάση που αποδεικνύεται έµπρακτα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Εµείς ευχαριστούµε
για την οικονοµία στον χρόνο.
Ορίστε, κυρία Βράντζα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΑΝΤΖΑ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή
µου για το παρόν νοµοσχέδιο, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια
για όσα ακούστηκαν σήµερα στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου.
Θα ξεκινήσω µε τις τοποθετήσεις των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος.
Η αλήθεια είναι ότι οι τοποθετήσεις σας µου προκάλεσαν απορία αλλά και θλίψη. Δεν καταλαβαίνω την απαξίωση του νοµοσχεδίου, ενός νοµοσχεδίου που λύνει όχι πολλά, αλλά λίγα στα
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τεράστια προβλήµατα που υπάρχουν στον εργασιακό χώρο, που
βοηθάει στον κοινό µας σκοπό, στο να δηµιουργήσουµε καλύτερες συνθήκες για τους εργαζόµενους. Επειδή εδώ, µάλιστα, δεν
είµαστε µόνο για να συζητάµε και να εκθέτουµε απόψεις, αλλά
για να λύνουµε προβλήµατα, δεν καταλαβαίνω πραγµατικά πώς
απαξιώνετε ένα νοµοσχέδιο που έχει καλά άρθρα για τον εργασιακό κόσµο.
Βεβαίως, έχω να πω περισσότερα για τους συναδέλφους του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας.
Κατ’ αρχάς, δεν είναι εδώ ο κ. Δένδιας, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στο σχόλιό του. Εµείς, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κοιµόµαστε και δεν ξυπνάµε µε τα ποσοστά των δηµοσκοπήσεων.
Απ’ αυτή τη θέση που µας έδωσε ο ελληνικός λαός, ζούµε µόνο
µε την ευθύνη και την αγωνία να µπορέσουµε να προσφέρουµε
στην Ελλάδα αυτό που πραγµατικά της αξίζει.
Εσείς, λοιπόν, που αντιλαµβάνεστε τη χώρα ως λάφυρο, αντιµετωπίζετε κι εσείς αυτό το νοµοθέτηµα µε θράσος και αλαζονεία. Δεν άκουσα καθόλου αυτοκριτική για την κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει η χώρα, για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας,
για την κατάρρευση του ασφαλιστικού, για την επιτροπεία και τα
µνηµόνια, τα οποία εσείς τελικά επιβάλατε.
Πραγµατικά, η συζήτηση στο ελληνικό Κοινοβούλιο θα πρέπει
να γίνεται σε ένα άλλο επίπεδο και να µην είναι τόσο επιφανειακή, γιατί δεν προσβάλλουµε τους εαυτούς µας ή το ελληνικό
Κοινοβούλιο, αλλά αυτούς που µας φέρνουν εδώ.
Θα συνεχίσω την τοποθέτησή µου στο νοµοσχέδιο.
Με το βλέµµα, λοιπόν, στην κοινωνία και µε στόχο την επίλυση
χρόνιων προβληµάτων που την ταλανίζουν, βρισκόµαστε σήµερα
εδώ για να ψηφίσουµε ένα από τα πιο σηµαντικά, κατά τη γνώµη
µου, νοµοσχέδια. Στην Ελλάδα της κρίσης, των ανισοτήτων και
των αδικιών –αποτέλεσµα των προηγούµενων κυβερνήσεων
όπως είπα- που λεηλάτησαν τη χώρα και οικονοµικά, αλλά και
κοινωνικά, ερχόµαστε σήµερα να δηµιουργήσουµε, παρά τα ανυπέρβλητα εµπόδια και τις απαγορεύσεις δυστυχώς, ένα νέο σύστηµα που θα διορθώσει βασικές παθογένειες, θα τιµωρήσει την
παραβατικότητα και θα θωρακίσει τους πολίτες στον τοµέα της
εργασίας και της κοινωνικής προστασίας.
Η εργασία και η θωράκισή της δεν θα πρέπει να αποτελούν
την εξαίρεση, αλλά τον κανόνα πάνω στον οποίο οικοδοµείται
κάθε κοινωνία. Προσωπικά συµφωνώ απολύτως µε την τοποθέτηση της Υπουργού, η οποία δήλωσε ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποτελεί το πρώτο αµιγώς προστατευτικό νοµοθέτηµα
του Υπουργείου Εργασίας από την αρχή της κρίσης µέχρι σήµερα.
Συµφωνώ επίσης και µε την τοποθέτηση του Υπουργού Οικονοµίας, ο οποίος δήλωσε ότι αυτός ο νόµος –από αύριο και µετά
που θα ψηφιστεί- θα είναι ένα από τα εργαλεία µας για την έξοδο
της χώρας από την κρίση.
Πρώτος και βασικός άξονας του νοµοσχεδίου είναι η αδήλωτη,
η υποδηλωµένη, αλλά και η απλήρωτη εργασία. Γνωρίζουµε όλοι
το τεράστιο πρόβληµα που υπάρχει στην Ελλάδα και ονοµάζεται
«µαύρη εργασία». Σε αυτόν τον επιβαρυµένο χώρο της εργασίας
έρχεται να προστεθεί και ένα σχετικά νέο φαινόµενο, αυτό της
υποδηλωµένης εργασίας. Περάσαµε, δηλαδή, από το καθεστώς
της πλήρους αδήλωτης εργασίας, στην πληµµελώς δηλωµένη
εργασία, µε εργαζόµενους να ασφαλίζονται πολύ λιγότερες
ώρες απ’ ό,τι πραγµατικά απασχολούνται.
Αυτό το πρόβληµα καλείται να το επιλύσει το εν λόγω νοµοσχέδιο, καταπολεµώντας την παραβατικότητα µε µία σειρά δικαιωµάτων τα οποία θωρακίζουν τη θέση του εργαζοµένου, ο
οποίος πλέον θα µπορεί να απαιτήσει το αυτονόητο, δηλαδή ανταµοιβή για την εργασία του µε όρους πλήρους αξιοπρέπειας.
Για πρώτη φορά θα βρίσκονται στη διάθεση των εργαζοµένων
µέσα ικανά να τους εξασφαλίσουν ό,τι νόµιµα τους οφείλεται. Η
δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωµής από τον εργαζόµενο
σε βάρος του εργοδότη, καθώς και η εξυγίανση του δαιδαλώδους, χρονοβόρου και κοστοβόρου οικονοµικού συστήµατος,
οδηγούν στην ενίσχυση και της διαδικασίας διεκδίκησης δεδουλευµένων αποδοχών και της γενικότερης θέσης των εργαζοµένων σε περιπτώσεις καταστρατήγησης των δικαιωµάτων από
τους εργοδότες τους.
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Πρόκειται για µια σειρά µεταρρυθµίσεων οι οποίες κρίνω πως
θα αποτελέσουν µια πραγµατική τοµή στο καθεστώς που επικρατεί σήµερα στον εργασιακό χώρο.
Θα αναφέρω ενδεικτικά και πολύ συνοπτικά δύο σηµαντικές
ρυθµίσεις, κατά τη γνώµη µου. Είναι η δυνατότητα του ανέργου
να λαµβάνει άµεσα πλέον επίδοµα ανεργίας, χωρίς την προηγούµενη έκδοση δικαστικής απόφασης, καθώς µόνο η άρνηση πληρωµής από τον εργοδότη θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε
καταγγελία της µεταξύ τους εργασιακής σχέσης. Ήταν µια πρόταση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος την οποία υιοθέτησε η Κυβέρνηση, γιατί ακριβώς θεωρήθηκε σωστή. Έτσι πρέπει να
νοµοθετούµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Μια δεύτερη σηµαντική, κατά τη γνώµη µου, µεταρρύθµιση
είναι η επέκταση και προσαρµογή των εργατικών δικαιωµάτων
στον σύγχρονο χαρακτήρα της κοινωνίας, όπως η άδεια µητρότητας και σε γυναίκες που εµπλέκονται σε διαδικασία απόκτησης
τέκνου µε υιοθεσία και στον θεσµό της παρένθετης µητέρας.
Ο δεύτερος και εξίσου σηµαντικός άξονας του νοµοσχεδίου
είναι η σύνδεση της ασφάλισης µε τη δραστηριότητα και όχι µε
την ιδιότητα και αφορά τους µηχανικούς και τους δικηγόρους.
Με το άρθρο 22 του νοµοσχεδίου προβλέπεται η αποσύνδεση
της υποχρέωσης υπαγωγής στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, πρώην
ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ κ.λπ., από την ιδιότητα του εγγεγραµµένου στο
Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος και στον αντίστοιχο, τέλος
πάντων οικείο δικηγορικό σύλλογο.
Η µεταρρύθµιση αυτή δίνει λύση σε ένα γενικευµένο πρόβληµα που αφορά τους δύο αυτούς επιστηµονικούς κλάδους,
που έχει τελικά αυτό το πρόβληµα προκαλέσει την αναστολή των
αδειών του επαγγέλµατος των επιστηµόνων, κυρίως των νέων
επιστηµόνων -αλλά όχι µόνον-, ακριβώς γιατί δεν µπορούσαν να
ανταποκριθούν στις πολύ-πολύ υψηλές ασφαλιστικές εισφορές
ακόµη κι όταν δεν είχαν καθόλου εισοδήµατα.
Γίνεται, λοιπόν, µια σοβαρή και οργανωµένη προσπάθεια να
εξαλειφθούν οι υφιστάµενες ανισότητες µεταξύ των ασφαλισµένων και για πρώτη φορά και σε συνέχεια του ασφαλιστικού
νόµου, προωθείται η αρχή της ίσης µεταχείρισης και η σύνδεση
-κάτι που προφανώς είναι πάρα πολύ λογική- της υποχρέωσης
εισφορών µε τη δραστηριότητα του κάθε ασφαλισµένου, αλλά
και σύνδεσης του ποσού της εισφοράς µε το εισόδηµα του επαγγελµατία.
Όλα αυτά, φυσικά, κατατείνουν στη γενικότερη ανασυγκρότηση
του ασφαλιστικού συστήµατος, προκειµένου να αποκατασταθούν
αδικίες και ανισότητες του παρελθόντος, να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού, η οποία κινδύνευε και κινδυνεύει, και
να δηµιουργηθεί ένα κράτος δικαίου που θα προστατεύει και δεν
θα διώχνει τους πολίτες µακριά.
Ένα άλλο µέρος του σχεδίου νόµου αφορά τα άτοµα µε αναπηρία. Ένα κράτος που θέλει να λέγεται σύγχρονο και δίκαιο θα
πρέπει να δείχνει την ευαισθησία και την πρόνοιά του στα άτοµα
µε αναπηρία.
Ψηφίζουµε, λοιπόν, σήµερα διατάξεις που προβλέπουν την
πλήρη αναµόρφωση του κρατικού συστήµατος, προκειµένου τα
άτοµα µε αναπηρία να µην παγιωθούν ως µια περιθωριοποιηµένη
οµάδα, αλλά ως άτοµα ειδικών ικανοτήτων µε ενεργό συµµετοχή
στην κοινωνική, πολιτική και οικονοµική ζωή της χώρας.
Η εφαρµογή της σύµβασης του ΟΗΕ για τα άτοµα µε αναπηρία πρέπει να συντελέσει σε έναν και µοναδικό σκοπό, στην καταπολέµηση του κοινωνικού ρατσισµού, ο οποίος συνίσταται είτε
σε αδυναµία πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία στο φυσικό,
διοικητικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον, είτε στην αποµόνωση των
δικαιωµάτων τους από την εν γένει νοµοπαραγωγική διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Το τελευταίο κοµµάτι του νοµοσχεδίου –τελειώνω σε µισό
λεπτό- αφορά στην οργάνωση του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και έρχεται να αντιµετωπίσει τα κοινωνικά προβλήµατα µε τη σοβαρότητα που τους αρµόζει. Σε µια χώρα που η κρίση έλαβε κοινωνικές
διαστάσεις, µε πολλές οικογένειες να έχουν προστεθεί στον
µακρύ κατάλογο των ευπαθών οµάδων, η κοινωνική πρόνοια αποκτά αξιοπιστία. Παύει να είναι συγκεχυµένος οργανισµός µε µόνο
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συµβουλευτική δράση και αναβαθµίζεται σε έναν οργανωµένο
σύνδεσµο επαγγελµατιών, ο οποίος καλείται να επιτελέσει ένα σηµαντικό κοινωνικό έργο.
Κλείνω εκφράζοντας την πεποίθησή µου πως το νοµοσχέδιο
αυτό µπορεί να έχει µόνο θετικό αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία. Αντανακλά την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της σηµερινής
αριστερής Κυβέρνησης, µε βασικό σκοπό την καταπολέµηση των
ανισοτήτων και την εξάλειψη των κοινωνικών αδικιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπερψηφίζω το υπό συζήτηση
σχέδιο νόµου και καλώ να πράξετε κι εσείς το ίδιο, γιατί θα είναι
ένας πολύ καλός και χρήσιµος για την κοινωνία µας νόµος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κι εµείς, κυρία Βράντζα.
Ορίστε, κύριε Καββαδά, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγες ηµέρες
πριν την οµιλία του Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Υπουργός Εργασίας είπε να βοηθήσει κάπως τον κ.
Τσίπρα. Κατέθεσε, λοιπόν, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα
µε την ελπίδα ότι µε αυτό θα βοηθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρωθυπουργό να συνεχίσει το αφήγηµά του για προστασία των εργαζοµένων, για βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας,
για ανάπτυξη και έξοδο από την κρίση.
Ξέρετε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποια είναι η πραγµατικότητα; Η πραγµατικότητα είναι αυτή που βιώνουν όλοι οι
Έλληνες πολίτες και αρνείται πεισµατικά να δει ο κ. Τσίπρας και
η Κυβέρνησή του.
Όποιος κυκλοφορεί στον δρόµο, όποιος κινείται στην αγορά
εργασίας ξέρει καλά τις πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν.
Παρά τα όσα επιµένει να ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, το µόνο που έχει
επιτύχει µέσα στα δυόµισι χρόνια της κυβέρνησής του είναι να
κλείσει τις τράπεζες, να βουλιάξει την οικονοµία, να υπογράψει
δύο νέα αχρείαστα µνηµόνια, να πνίξει τα νοικοκυριά µε φόρους
και εισφορές, να ρηµάξει τις συντάξεις, να φτωχοποιήσει τους
εργαζόµενους και να απορυθµίσει ακόµα περισσότερο την
αγορά εργασίας.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, πού είναι τα 751 ευρώ που
τάζατε για βασικό µισθό; Πού είναι έστω τα 586 ευρώ που τάξατε
µετά; Αυτό που ξέρω είναι ότι τα περισσότερα νέα παιδιά, οι νέοι
εργαζόµενοι, αµείβονται µε 360 ευρώ, κάτω ακόµα και από τον
βασικό µισθό, δηµιουργώντας για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ελλάδα την πιο φτωχή γενιά εργαζοµένων που υπήρξε ποτέ. Αυτό
είναι το δηµιούργηµά σας. Φτωχοί νέοι εργαζόµενοι, µε µερική
απασχόληση, που δεν έχουν καµµία ελπίδα και κανένα όραµα,
νέοι που ζουν µέσα στην ανασφάλεια και την αγωνία για το
αύριο.
Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε µου µερικές παρατηρήσεις επί
συγκεκριµένων άρθρων. Με τις ρυθµίσεις του άρθρου 3 επέρχεται µείωση σύνταξης, ιδίως για τους στρατιωτικούς, αστυνοµικούς, λιµενικούς, πανεπιστηµιακούς και γιατρούς στο ΕΣΥ, που
αµείβονται µε διατάξεις του ν.4472/2017, καθώς προβλέπεται ότι
η προσωπική διαφορά που λαµβάνουν δεν θα υπολογίζεται στις
συντάξιµες αποδοχές τους.
Με τις ρυθµίσεις του άρθρου 17 επιβεβαιώνεται η µείωση των
επικουρικών συντάξεων από 21,4% έως 40%, λόγω αύξησης του
συντελεστή αναπλήρωσης σε 0,45% για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2015 για το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης έως 31 Δεκεµβρίου του
2014.
Το χειρότερο, όµως, είναι ότι από 1η Ιανουαρίου του 2015 δεν
έχει εγκριθεί καµµία επικουρική σύνταξη. Εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες αιτήσεις παραµένουν σε εκκρεµότητα, αριθµός που αυξάνεται συνεχώς, καθώς καθηµερινά κατατίθενται και νέες
αιτήσεις. Ταυτόχρονα, πάνω από τριακόσιες χιλιάδες συνταξιούχοι περιµένουν τη σύνταξή τους.
Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να κάνω και µια πρόταση. Στο
άρθρο 25 προβλέπεται η δυνατότητα απασχόλησης πασχόντων
από ψυχικές παθήσεις, δίχως να τους περικόπτεται το επίδοµα
ή η σύνταξη και εφόσον η εργασία τους ενδείκνυται για λόγους
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ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνω κυρία Υπουργέ, όπως εξετάσετε
την ένταξη στο άρθρο αυτό και των άλλων ΑΜΕΑ, οι οποίοι έχουν
ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 79,9%, κυρίως όσων δεν έχουν
εµφανή αναπηρία, όπως για παράδειγµα των διαβητικών, καρδιοπαθών και άλλων. Με τον τρόπο αυτόν, θα δώσουµε και σε
αυτούς τους συµπολίτες µας το µήνυµα της κοινωνικής επανένταξης και της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
Σηµαντική αλλαγή που αφορά σε επιχειρήσεις φέρνει και το
άρθρο 38, µε το οποίο θεσπίζεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρησης των υπερωριών στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ». Προσωπικά, θεωρώ ότι στο νέο σύστηµα θα υπάρξουν πρακτικές
δυσκολίες. Γιατί; Είναι εξαιρετικά δύσκολο µια εταιρεία να προβλέψει εκ των προτέρων µια έκτακτη ανάγκη. Για παράδειγµα,
στις εµπορικές επιχειρήσεις µπορεί να υπάρξει µια απρόβλεπτη
καθυστέρηση στην παράδοση ή τη µεταφορά προϊόντων και να
χρειαστεί κάποιοι εργαζόµενοι να ξεπεράσουν το ωράριο τους.
Τότε τι θα γίνεται µε τους οδηγούς ή τους εξωτερικούς πωλητές;
Θα σταµατήσουν στην άκρη του δρόµου και θα πάρουν τηλέφωνο στα κεντρικά για να τους δηλώσουν τις υπερωρίες; Επίσης,
για πόση ώρα θα πρέπει να δηλώσουν τον εργαζόµενο; Με άλλα
λόγια, πώς θα καταχωρείται η λήξη της υπερωρίας, αφού δεν
µπορούµε να ξέρουµε πάντα πόσο θα διαρκέσει αυτή.
Τέλος, θα υπάρχει υπογραφή του εργαζόµενου στην αναγγελία της υπερωρίας, όπως γίνεται στο παρόν σύστηµα; Ελπίζω να
δώσετε απάντηση σε όλα αυτά και να ετοιµάσετε, κυρία
Υπουργέ, άµεσα τον µηχανισµό της εύκολης δήλωσης, µέσω
sms, γιατί διαφορετικά θα υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες εφαρµογής.
Κλείνοντας, επιτρέψτε µου να πω ότι περιµένω να ακούσω µε
µεγάλο ενδιαφέρον τον Πρωθυπουργό το Σάββατο στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης και το νέο αφήγηµα του ΣΥΡΙΖΑ περί υποτιθέµενης εξόδου από τα µνηµόνια.
Αλήθεια, για ποια έξοδο από τα µνηµόνια µιλάτε, κυρίες και
κύριοι της Κυβέρνησης; Έξοδο από τα µνηµόνια, όταν το 2019
έρχεται νέα µείωση συντάξεων και το 2020 η µείωση του αφορολόγητου, όταν έχετε δεσµεύσει τη χώρα µε πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5% µέχρι το 2022 και όταν ο περιβόητος «κόφτης»
µισθών και συντάξεων θα παραµονεύει κάθε χρονιά;
Θέλετε να βοηθήσετε την ανάπτυξη και την αγορά; Γιατί δεν
δίνετε µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου το 1,2 δισ. ευρώ στους ιδιώτες,
ώστε να πάρετε την υποδόση των 800 εκατοµµυρίων που φρενάρουν τώρα οι δανειστές και να δώσετε µια ανάσα στην αγορά;
Τώρα τελευταία, βέβαια, βλέπετε και επενδυτές. Ταυτόχρονα,
όµως, βρίσκετε κάθε τρόπο για να µπλοκάρετε σηµαντικές επενδύσεις που θα δηµιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας,
όπως είναι το Ελληνικό.
Με αυτή την πολιτική και µε αυτή την τακτική δεν µπορεί να
πάει η χώρα µπροστά. Χρειάζεται άµεσα αλλαγή πολιτικής και
µια σταθερή κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, που µέσα από
τη µείωση φόρων, τη µείωση δαπανών και την προσέλκυση επενδύσεων θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα αναπνεύσει µια καλή οικονοµία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Καββαδά.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Μεγαλοοικονόµου για επτά λεπτά.
Έπειτα, ακολουθούν δέκα οµιλητές, µαζί µε την κ. Μεγαλοοικονόµου. Καλώς εχόντων των πραγµάτων, αν καταφέρουµε να τηρήσουµε τους χρόνους, στις 12 το βράδυ θα έχουµε ολοκληρώσει.
Να ετοιµάζονται οι κ.κ. Καλαφάτης, Κάτσης και Σκούφα για τη
συνέχεια.
Ορίστε, κυρία Μεγαλοοικονόµου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, συζητάµε σήµερα για άλλη µια φορά ένα νοµοσχέδιο µε αντικείµενο τα συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήµατα. Μετά τον νόµο του Υπουργού κ.
Κατρούγκαλου και τις πολλές αλλαγές που έχετε κάνει στον συγκεκριµένο νόµο, ερχόµαστε πάλι να νοµοθετήσουµε, µεταξύ
άλλων, για τα ασφαλιστικά θέµατα που τα τελευταία χρόνια είναι
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πραγµατική ανοικτή πληγή για την ελληνική οικονοµία.
Όµως, πριν τοποθετηθώ για τα φλέγοντα αυτά ζητήµατα θα
ήθελα να ξεκινήσω µε κάτι θετικό -να µην αρχίσω από τα αρνητικά του νοµοσχεδίου- διότι πράγµατι το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει κάποιες διατάξεις οι οποίες βρίσκονται σε πολύ θετική
κατεύθυνση.
Κατ’ αρχάς, θεωρώ πως γίνεται επιτέλους το αυτονόητο µε τη
ρύθµιση του άρθρου 16 και την πρόβλεψη να συµψηφίζονται εισφορές που έχουν καταβληθεί από έναν ασφαλισµένο, ενώ δεν
τις όφειλε. Να υπενθυµίσω σε αυτό το σηµείο ότι επί χρόνια
υπήρχαν ταµεία τα οποία δεν δέχονταν ούτε να επιστρέψουν
ούτε να συµψηφίσουν τα παραπάνω χρήµατα που, τυχόν, έδινε
ο ασφαλισµένος.
Επίσης, θεωρώ ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της
εποχής η ρύθµιση µε την οποία πλέον δεν υποχρεούται να πληρώνει εισφορές ο µηχανικός ή ο δικηγόρος, ο οποίος δεν έκοβε
αποδείξεις ή δεν ασκούσε το επάγγελµα και ήταν υποχρεωµένος
επειδή ήταν γραµµένος στο ΤΣΜΕΔΕ ή στον δικηγορικό σύλλογο
να πληρώνει εισφορές. Μάλιστα, λόγω της κρίσεως, πάρα πολλοί
είναι εκτός επαγγέλµατος, αλλά έπρεπε να πληρώνουν το ταµείο
τους τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουµε. Η σηµερινή, λοιπόν, αυτή ρύθµιση είναι πάρα πολύ σωστή, εφόσον ο εν λόγω
είχε µηδενικό εισόδηµα.
Επίσης, συµφωνώ πλήρως µε το ότι τα άτοµα µε αναπηρία
λόγω ψυχικής πάθησης πρέπει να εργάζονται και ταυτοχρόνως
να λαµβάνουν τη σύνταξή τους, την οποία έχουν ανάγκη, µε
σκοπό αυτοί οι άνθρωποι να ενταχθούν πάλι στην κοινωνία.
Έχουν, βεβαίως, ένα καινούργιο κίνητρο που θα τους κάνει καλό
και στην ψυχική τους υγεία. Και δεν θα χάσουν τη σύνταξή τους
και θα είναι και ωφέλιµοι προς την κοινωνία. Είναι ένα βασικό κίνητρο αυτό και η σύνταξή τους είναι ένα µέσον και σηµαντικό
στοιχείο για την επιβίωσή τους.
Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι σχετικά µε τα ΚΕΠΑ. Δεν θα
πρέπει ο άλλος να χάνει τη σύνταξή του επειδή τα ΚΕΠΑ δεν είναι
οργανωµένα ή δεν έχουν άτοµα να µπορέσουν να εξυπηρετήσουν όλον τον αριθµό που πρέπει να περάσει από εξέταση
ΑΜΕΑ. Πολλές φορές καθυστερούν, αλλά εφόσον δεν είναι υπαιτιότητά τους, δεν πρέπει να τους κόβεται η σύνταξη. Είναι αυτονόητο, δηλαδή, ότι δεν είναι οι ίδιοι φταίχτες, αλλά το πρόβληµα
είναι στο κράτος, οπότε εσείς πρέπει να δώσετε λύσεις για τις
µεγάλες καθυστερήσεις που έχουν τα ΚΕΠΑ.
Δεν φταίει το άτοµο επειδή καθυστερεί το ΚΕΠΑ να τους περάσει από την εξέταση. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει άµεση προτεραιότητα, να υπάρχουν περισσότερες επιτροπές στα ΚΕΠΑ,
ώστε να εξετάζονται µε ταχύτητα και εγκαίρως τα άτοµα που
χρήζουν πιστοποίησης.
Επίσης, θα ήθελα να κάνω µερικές παρατηρήσεις σε σχέση µε
την αλλαγή που φέρατε για την πιο γρήγορη εκδίκαση, όπως
λέτε, των εργατικών διαφορών. Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να οµολογήσουµε ότι είναι ένα µεγάλο ζήτηµα η καθυστέρηση γενικώς
της απονοµής της δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι είναι λογικό, αλλά νοµίζω ότι είναι ένα «µπάλωµα», επιτρέψτε µου την έκφραση αυτή,
υπέρ της µίας ή της άλλης κοινωνικής οµάδας.
Θα σας πω κάτι, κυρία Υπουργέ. Υπάρχουν γυναίκες που
έχουν στραφεί εναντίον των συζύγων τους για τη διατροφή και
περνάνε χρόνια µέχρι να βγει µία απόφαση. Οι γυναίκες αυτές,
λοιπόν, δεν µπορούν να ζήσουν τα παιδιά τους µέχρι να βγάλει
απόφαση το δικαστήριο για το αν δικαιούνται να βγάλουν διατροφή εναντίον του συζύγου τους. Και πώς να γίνει αυτό αφού
δεν υπάρχουν δικαστές να προλάβουν να εκδικάσουν όλες τις
υποθέσεις και να λύσουν το πρόβληµα; Υπάρχουν τόσες εκκρεµείς υποθέσεις διότι δεν υπάρχουν δικαστικοί λειτουργοί, δεν
υπάρχει ικανός αριθµός δικαστών να τις εκδικάσει. Αυτό είναι το
πρώτιστο. Δεν είναι µόνον τα εργασιακά θέµατα, είναι και τα κοινωνικά θέµατα. Δηλαδή, όσον αφορά τη γυναίκα αυτή που έχει
στραφεί εναντίον του συζύγου της επειδή δεν παίρνει διατροφή
και δεν µπορεί να θρέψει τα παιδιά της, είναι άλλο το πρόβληµα;
Δεν είναι κοινωνικό; Είναι µόνον το εργασιακό; Δείτε το, κυρία
Υπουργέ. Πρέπει να υποστηρίζουµε και λίγο τις γυναίκες, όχι να
τις αφήνουµε στη µοίρα τους.
Τέλος, συµφωνώ ότι πρέπει να γίνεται µια ορθή και άµεση κα-
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ταχώρηση των υπερωριών στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να πιέζεται ο εργοδότης να δηλώνει όλες τις υπερωρίες των εργαζοµένων. Είναι δεδοµένο ότι ένας µεγάλος όγκος υπερωριών και
υπερεργασίας δεν δηλώνεται από τις επιχειρήσεις κι αυτό συνεπάγεται µια σοβαρή εκµετάλλευση σε βάρος των εργαζοµένων
και φυσικά µεγάλες απώλειες στα έσοδα του κράτους.
Επίσης ελπίζω να αποδώσει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα,
το γεγονός ότι θα αποκλείονται από τους δηµόσιους διαγωνισµούς οι επιχειρήσεις οι οποίες παραβιάζουν συστηµατικά την
εργασιακή νοµοθεσία. Η νοµιµότητα θα πρέπει επιτέλους να είναι
αυτονόητη στη χώρα µας. Κάποιος που παραβιάζει την εργασιακή νοµοθεσία, δεν θα πρέπει να έχει δικαίωµα να λαµβάνει
µέρος σε δηµόσιους διαγωνισµούς.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να κάνω µια ξεχωριστή αναφορά
στις διατάξεις του νοµοσχεδίου, που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία. Εδώ είµαι πάρα πολύ ευαισθητοποιηµένη. Δεν αρκούν,
δυστυχώς, µόνον οι εξαγγελίες και η νοµοθέτηση για ισότιµη αντιµετώπισή τους. Θα πρέπει να δώσουµε ουσιαστική προτεραιότητα στο να φροντίζουµε τα άτοµα µε αναπηρία και να τους
δίνουµε πρόσφορο έδαφος, για να έχουν ίδιες ευκαιρίες µε τους
άλλους πολίτες.
Αυτό για να γίνει απαιτούνται χρόνια εκπαίδευσης του ελληνικού λαού, αλλαγή της παιδείας και, κυρίως, να φροντίσει το ίδιο
το κράτος να αποδείξει έµπρακτα ότι αντιµετωπίζει µε σοβαρότητα τα ΑΜΕΑ, κατ’ αρχάς µε το να κάνει όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες προσβάσιµες στα άτοµα µε αναπηρία, κάτι που δυστυχώς
αυτή τη στιγµή αποτελεί όνειρο θερινής νυκτός. Τα άτοµα µε
αναπηρία δεν έχουν πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες.
Στο νοµοσχέδιο υπάρχουν και αρκετά προβληµατικά σηµεία.
Είναι πολλοστή φορά που οι συνταξιούχοι βλέπουν τις συντάξεις
τους να υφίστανται νέες περικοπές. Μάλιστα υπάρχει αύξηση εισφορών από το 4% στο 4,5% για τους συνταξιούχους, που βλέπουν τα χρήµατά τους να λιγοστεύουν. Μάλιστα υπάρχει και η
µείωση της προσωπικής διαφοράς.
Τώρα θέλω να αναφερθώ στο εξής: το ασφαλιστικό σύστηµα
καταρρέει για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχουµε έναν
γερασµένο πληθυσµό. Είµαστε ο γηραιότερος πληθυσµός, µετά
την Ιταλία, στην Ευρώπη. Δεύτερον, είναι και το ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις βυθίζονται µέσα στα ασφαλιστικά τους χρέη.
Μάλιστα θέλω να σας καταθέσω την µε αριθµό 7252 ερώτηση
που είχα καταθέσει στις 25 Ιουλίου του 2016 στον Υπουργό κ.
Κατρούγκαλο -θα ήθελα να σας τη διαβάσω κιόλας- όπου ο Εµπορικός Σύλλογος Νίκαιας, κυρία Υπουργέ, ζητούσε να «παγώσουν» οι παλαιές εισφορές και να αρχίσουν οι καινούργιες. Μέχρι
σήµερα µετά από έναν χρόνο αυτή η ερώτησή µου είναι ακόµη
αναπάντητη.
Σας την καταθέτω και πάλι µήπως και απαντηθεί.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ερώτηση, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).
Αυτά είναι τα ουσιαστικά που πρέπει να µας απασχολούν.
Τώρα όλα τα άλλα τα βλέπω σαν λουλουδάκια. Ίσως ο κύριος
Υπουργός να θέλει να πει κάτι στην Έκθεση. Ελπίζω αυτά που
θα πει, να τα εγκρίνουν οι δανειστές µας και να µη µας τα λέτε
µόνο για να τα έχει να τα πει ο Πρωθυπουργός στην Έκθεση ως
κάτι ωραιοποιηµένο. Τουλάχιστον αυτά που θα πει, να δώσουν
και κάτι ουσιαστικό και να µπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσµο
που υποφέρει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε και
εµείς την κυρία Μεγαλοοικονόµου.
Κύριε Καλαφάτη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά. Θα παρακαλούσα, βέβαια, να τηρήσουµε τους χρόνους για να καταφέρουµε
να φύγουµε στις 12 το βράδυ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι προτεινόµενες ασφαλιστικές
διατάξεις του σχεδίου νόµου που καταθέτει το Υπουργείο Εργασίας και συζητούµε σήµερα, συνιστούν άλλη µια απέλπιδα προσπάθεια της Κυβέρνησης σε µια µακρά σειρά -δεκαέξι
νοµοσχέδια- παρόµοιων ανώφελων παρεµβάσεων, να περισώσει
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ό,τι µπορεί να σωθεί από την κατάρρευση του ασφαλιστικού µορφώµατος - εκτρώµατος Κατρούγκαλου, προτού καν συµπληρωθεί
ένας χρόνος από την στιγµή που τέθηκε σε ισχύ, ασφαλιστικό
νόµο που η Κυβέρνηση ούτε λίγο ούτε πολύ διατυµπάνιζε πως όχι
µόνο θα καταστήσει λειτουργικό και βιώσιµο το ασφαλιστικό σύστηµα αλλά θα εµφυσούσε µια νέα ζωογόνα πνοή στο κοινωνικό
συµβόλαιο αλληλεγγύης και αρωγής µεταξύ των γενεών.
Όντως η Κυβέρνηση κατέστησε αλληλέγγυες τις γενεές. Η
γενιά των 360 ευρώ κατώτατου µισθού στέκεται ισάξια και ισότιµα πλάι στην απόµαχη γενιά των 185 ευρώ σύνταξης! Τις εξισώνει αµφότερες προς τα κάτω σε επίπεδο φτωχοποίησης,
εξαθλίωσης και απόγνωσης. Στερεί το αναφαίρετο δικαίωµα της
νέας γενιάς, που θέλει να εργαστεί, να ελπίζει πως µπορεί να δηµιουργήσει όπως οι γονείς της και οι παππούδες της και της γενιάς που αποχωρεί από τον στίβο της εργασίας, το απαράγραπτο
δικαίωµα να απολαύσει τους καρπούς των µόχθων και των θυσιών της.
Με 185 ευρώ σύνταξη ποια προστασία παρέχεται, αλήθεια,
από την Κυβέρνηση κατά τον χρόνο επέλευσης των ασφαλιστικών κινδύνων, του γήρατος, των ασθενειών, του θανάτου, που
αναλαµβάνει κανονικά να αντιµετωπίσει ένα σοβαρό ασφαλιστικό
σύστηµα για τους πολίτες; Απολύτως καµµία.
Με 185 ευρώ σύνταξη ποια κοινωνική αδικία άραγε είναι αυτή,
που η Κυβέρνηση µπορεί να προσποιηθεί πως διορθώνει και αποκαθιστά µε αίσθηµα τάχα δικαιοσύνης; Αναµφίβολα καµµία. Αντιθέτως τις επιτείνει το ασφαλιστικό σύστηµα εµπνεύσεως
Κατρούγκαλου και οι απεγνωσµένες απόπειρες να το αναµορφώσουν, αυτές που ακολούθησαν, σαν αυτή που προτείνετε και
σήµερα, αποτελούν κορυφαία οµολογία αποτυχίας, επιβεβαίωση
του τραγικού αδιεξόδου στο οποίο έχετε φέρει τα πράγµατα
αλλά και αποκάλυψη του πανικού που σας διακατέχει. Ενώ ήδη
οι επιπτώσεις του νόµου Κατρούγκαλου είναι ολέθριες, στην
προσπάθεια να ξεπεράσετε τον κακό σας εαυτό, εµφανίζετε µε
τις νέες ρυθµίσεις τον χειρότερο και τα βάσανα των συνταξιούχων επί ηµερών σας δεν έχουν τελειωµό, αφού το πλήθος των
ληξιπρόθεσµων εκκρεµών κύριων συντάξεων ξεπερνά τις εκατόν
τριάντα εννέα χιλιάδες, που αγγίζουν το 1,4 δισεκατοµµύριο
ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει και η Κοµισιόν, το πλήθος των
ληξιπρόθεσµων εκκρεµών επικουρικών συντάξεων ξεπερνά τις
εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες µε οφειλές κοντά στα 650 εκατοµµύρια ευρώ, το πλήθος των ληξιπρόθεσµων εφάπαξ του ΕΤΕΑΠ
ξεπερνά τις εξήντα τρεις χιλιάδες, µε οφειλές που υπερβαίνουν
τα 900 εκατοµµύρια ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περίπου τριακόσιες χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης είναι στην ουρά της αναµονής, µε τις αντίστοιχες οφειλές να αγγίζουν τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τριακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας, απόµαχοι περιµένουν, θυσιάζοντας ακόµα και την αξιοπρέπειά τους, σαν να ζητάνε ελεηµοσύνη, τις συντάξεις τους.
Περίπου διακόσιες είκοσι χιλιάδες ασφαλισµένοι, όσοι δηλαδή
αιτούνται συνταξιοδότηση από τον Μάιο του 2016 που θα αποχωρήσουν έως το 2019, θα υποστούν περικοπές µέχρι 30%.
Τέλος, όσοι συνταξιούχοι έχουν να λάβουν την κύρια σύνταξή
τους κατά την 1-1-2019, θα δουν τις κύριες συντάξεις να µη λαµβάνουν κατά το έτος αυτό καµµία ονοµαστική αύξηση µε βάση
τον ρυθµό ανάπτυξης και τον πληθωρισµό των προηγουµένων
ετών και µια σειρά άλλων δεινών επιφυλάσσει η πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Ακόµα να θυµίσω σχετικά µε το ΕΚΑΣ ότι οι µειώσεις από 1-12016, ανήλθαν σε 165 εκατοµµύρια ευρώ για εκατόν είκοσι χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους και το 2017 σε 587 εκατοµµύρια ευρώ
για διακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες συνταξιούχους. Η πλήρης κατάργηση του συνολικού ποσού των 900 εκατοµµυρίων για το
ΕΚΑΣ θα πραγµατοποιηθεί µέχρι τις 31-12-2019.
Να θυµίσω τις µεγάλες απώλειες από την περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόµενες συντάξεις από το 2019, µε
ορατό τον κίνδυνο να υπάρξει πλήρης περικοπή της διαφοράς. Αν
συνυπολογιστεί το 18% της µείωσης λόγω της ευθυγράµµισης
νέων και παλαιών συνταξιούχων, η απώλεια επιδοµάτων συζύγου,
τέκνων κ.λπ., τότε η µείωση αγγίζει το 25%.
Βέβαια να θυµίσω την αύξηση των εισφορών υπέρ υγείας από
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4% σε 6% στο σύνολο των κύριων συντάξεων, 6% στις επικουρικές
και 6% στις διπλές συντάξεις.
Να θυµίσω ότι καταργήθηκαν οι συντάξεις χηρείας για επιζώντες συζύγους κάτω των πενήντα δύο ετών και περικόπηκε η καταβαλλόµενη σύνταξη του επιζώντος στο 50% της σύνταξης
λόγω θανάτου ή στο 25% αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαµβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή. Περίπου δεκαπέντε χιλιάδες δικαιούχοι των νέων ψαλιδισµένων συντάξεων
χηρείας περιµένουν στην ουρά εδώ και ενάµιση χρόνο.
Να θυµίσω ότι εκκρεµούν περίπου εξήντα πέντε χιλιάδες εφάπαξ του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, αίτησης συνταξιοδότησης
από 1η Σεπτεµβρίου του 2013 και θα µειωθούν έως και 20% µε
πολύµηνη αναµονή έως τον Αύγουστο του 2018.
Βέβαια αν είναι να µιλήσουµε για εισφορές, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι από 1η Ιανουαρίου του 2019, επιβάλλονται νέες
εξοντωτικές εισφορές σε ελεύθερους επαγγελµατίες, γιατρούς,
µηχανικούς και δικηγόρους µε ποσοστιαία αύξηση σε κάποιες
περιπτώσεις έως και 61%. Να θυµίσω ότι οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελµατιών, γιατρών, µηχανικών, δικηγόρων και αγροτών έχουν υπολογιστεί στο εισόδηµα του έτους 2015 και δεν έχει
γίνει ακόµα συµψηφισµός µε το εισόδηµα του προηγούµενου
έτους.
Να θυµίσω, βεβαίως, και το χαράτσι ύψους 11% για εισφορές
επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ αναδροµικά, που απειλεί εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους, σαν να µην έχουν ήδη υπέρµετρα επιβαρυνθεί.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τέσσερις άλλες µεγάλες αλήθειες που δείχνουν τη µαύρη εικόνα του ασφαλιστικού
και εργασιακού χώρου, έτσι όπως τον διαµόρφωσαν οι πολιτικές
της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Πρώτον, η συνολική δηµοσιονοµική προσαρµογή του ΣΥΡΙΖΑ
για την περιώνυµη ασφαλιστική του µεταρρύθµιση και τους συνεχείς πειραµατισµούς του φθάνει τα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Δεύτερον, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία
διπλασιάστηκαν. Μέσα σε δυόµισι χρόνια αυξήθηκαν κατά 113%
φτάνοντας τα 23,3 δισεκατοµµύρια ευρώ από 10,9 που ήταν το
2014.
Τρίτον, οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης, µερική απασχόληση και εκ περιτροπής απασχόληση έχουν ξεπεράσει την πλήρη
απασχόληση.
Τέταρτον, η εµφανιζόµενη ισχνή αποκλιµάκωση της ανεργίας,
συνοδεύεται από νέες θέσεις µερικής απασχόλησης που υποκαθιστούν θέσεις πλήρους απασχόλησης και χαρακτηρίζονται από
χαµηλότερους µισθούς, δηµιουργώντας τη νέα γενιά φτωχών εργαζοµένων.
Έχετε φέρει, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κατακλυσµό
στον εργασιακό και ασφαλιστικό χώρο και, βεβαίως, αυτό το νοµοσχέδιο δεν µπορεί να λειτουργεί, παρά µονάχα ως µια ποµφόλυγα στη συνολική ασφαλιστική και εργασιακή σας πολιτική.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Καλαφάτη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μάριος Κάτσης για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, τα χρόνια της κρίσης
έχουµε συνηθίσει να έρχονται σε αυτή εδώ την Αίθουσα νοµοσχέδια γραµµένα από τα πιο νοσηρά νεοφιλελεύθερα µυαλά, τα
οποία πετσόκοβαν τα εργασιακά δικαιώµατα και εξαθλίωναν εκατοµµύρια εργαζόµενους. Θεωρώ ότι το παρόν σχέδιο νόµου,
όµως, σε αντίθεση µε αυτά τα νοµοσχέδια, έρχεται να προστατεύσει και να ενισχύσει το εργασιακό περιβάλλον, σε µια στιγµή
που η ελληνική οικονοµία έχει αρχίσει να βρίσκει τον βηµατισµό
της.
Δεν λύνει όλα τα προβλήµατα αλλά κάνει σηµαντικές παρεµβάσεις που αφορούν µεγάλες κοινωνικές οµάδες και αυτό είναι
ένα δείγµα της δίκαιης ανάπτυξης για την οποία µιλάει η Κυβέρνησή µας και ο Πρωθυπουργός.
Γιατί για να πιάσει τόπο η ανάκαµψη των οικονοµικών δεικτών,
η οποία είναι ορατή και µας δίνει αισιοδοξία, χρειάζεται ένα πλαίσιο, το οποίο θα διοχετεύει δίκαια της ωφέλειες οι οποίες προ-
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κύπτουν από την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα. Σε
αυτό το σηµείο θέλω να τονίσω ότι δεν θριαµβολογούµε για τα
θετικά αποτελέσµατα των οικονοµικών δεικτών, αλλά είµαστε αισιόδοξοι, γιατί βλέπουµε µπροστά µας µια θετική προοπτική για
την κοινωνία.
Ποια κατάσταση αφήσατε όµως; Αφήσατε τη χώρα µε καταγεγραµµένη ανεργία 27%, πλήρη αποδιάρθρωση της αγοράς εργασίας προς όφελος των µεγάλων εργοδοτών.
Απαξιώσατε ουσιαστικότατα το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
µε τα αναθεωρηµένα οργανογράµµατα του προεδρικού διατάγµατος του 2014 και στη Θεσπρωτία -στη δική µου περιοχή- το
κατήργησαν εκεί πέρα το παράρτηµα, προκειµένου να µην υπάρχει έλεγχος των παραβάσεων, στη λογική του µικρού και ευέλικτου κράτους, ώστε να ξεσαλώνει η εργοδοτική αυθαιρεσία.
Αυτή είναι η λογική σας.
Κατά 40% -και δεν ντρέπεστε που έρχεστε εδώ και µας εγκαλείτε- µειώσατε σε ένα βράδυ το 2012 τους µισθούς στον δηµόσιο τοµέα, καθορίσατε µε πράξη Υπουργικού Συµβουλίου τον
κατώτατο µισθό από τα 751 στα 586 και καταργήσατε και τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τη µετενέργεια και έρχεστε εδώ
πέρα και «κουνάτε το δάχτυλο» στη σηµερινή Κυβέρνηση!
Χιλιάδες νέοι έφυγαν στο εξωτερικό, εξαιτίας των πολιτικών
που ασκήσατε, ενώ µια µεγάλη µάζα νέων επιστηµόνων τέθηκε
στο περιθώριο, µη µπορώντας καν να βγάλει άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος για να διεκδικήσει µια θέση, καθώς έπρεπε κάποιος ως άνεργος µε µηδενικό εισόδηµα -άκουσον, άκουσον!- να
πληρώνει εισφορές.
Γι’ αυτό καλό θα ήταν, κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά και κύριοι από την Ελάσσονα Αντιπολίτευση,
που βρίσκεστε στην ίδια γραµµή, στη γραµµή ΔΝΤ, αν όχι να ζητήσετε µια συγγνώµη από τον ελληνικό λαό, πράγµα που ποτέ
δεν κάνατε, να είστε τουλάχιστον πιο µαζεµένοι στις τοποθετήσεις σας.
Επιτρέψτε µου να κάνω κι ένα µικρό πολιτικό σχόλιο. Ακούω
τους συναδέλφους της αυτοαποκαλούµενης κεντροαριστεράς,
να κάνουν ακραία νεοφιλελεύθερες τοποθετήσεις, όπως ότι η
καταβολή των εισφορών ανάλογα µε το εισόδηµα δεν συνιστά
κοινωνική δικαιοσύνη αλλά επιβράβευση της ήσσονος προσπάθειας, ότι το 27% ανεργία του Σαµαρά ήταν λιγότερο από το
21,5% το σηµερινό. Μάλλον είναι στατιστική τύπου «ΣΚΑΪ»!
Αναρωτιέµαι. Ο λόγος που µερικοί από εσάς δεν είστε στη Νέα
Δηµοκρατία, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει χώρο στα ψηφοδέλτιά του ή ότι δεν σας αρέσουν οι στιλιστικές του επιλογές;
Γιατί, πραγµατικά, άλλη διαφορά δεν µπορώ να διακρίνω.
Δυστυχώς τα «σκαλιά» που κατέβηκε η ελληνική οικονοµία
µέχρι το 2015 είναι πολλά και για να επιστρέψουµε θέλει δουλειά.
Αυτές οι πληγές, δυστυχώς, δεν κλείνουν εύκολα.
Με το παρόν σχέδιο νόµου έχουµε ένα πλέγµα διατάξεων, το
οποίο αφορά την αδήλωτη, την υποδηλωµένη και την απλήρωτη
εργασία και επιµέρους διατάξεις για την επέκταση εργασιακών
δικαιωµάτων σε οµάδες οι οποίες δεν τα απολάµβαναν όπως θα
έπρεπε.
Μπορεί σε κάποια σηµεία να έχει έναν τιµωρητικό - κατασταλτικό χαρακτήρα, αλλά εν τέλει είναι δίκαιο για τον υγιή εργοδότη
που σέβεται την εργατική νοµοθεσία, ο οποίος µέχρι σήµερα πιάνεται κορόιδο από τους ανταγωνιστές του που παρανοµούν, αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα όταν φερ’ ειπείν δεν
πληρώνουν υπερωρίες, ένσηµα ή εισφορές.
Πίσω από αυτές τις διατάξεις που φέρνει το νοµοσχέδιο, δεν
κρύβονται ιδεοληψίες µια αριστερής διακυβέρνησης, που θέτουν
σε κίνδυνο το πρόγραµµα ούτε ένας αριστερός «φερετζές» όπως
συνήθως ακούγεται από τους κύκλους σας. Πίσω από το νοµοσχέδιο κρύβεται η δύσκολη καθηµερινότητα χιλιάδων νέων ανθρώπων και εργαζοµένων. Δουλεύει πολύ αυτή η νεολαία.
Πληρώνεται λίγο και µιλά καθόλου. Κρύβεται η καθηµερινή αγωνία ανθρώπων, που δίνουν καθηµερινά αγώνα να τα βγάλουν
πέρα και πρέπει πλέον να πάψουν να νιώθουν απροστάτευτοι
απέναντι στον κάθε εργοδότη που εκµεταλλεύεται την εργασία
τους.
Αλήθεια έχετε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα; Πόσο
κοστίζουν για εσάς µερικές παραπάνω απλήρωτες ώρες; Τι αξία
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έχει να γυρίζεις στο σπίτι σου και στην οικογένειά σου, στη σχέση
σου, στη γυναίκα σου, τρεις ώρες αργότερα; Τι αξία έχει για
εσάς;
Να ξέρετε κάτι εξαιρετικά σοβαρό. Δεν δουλεύουµε για χόµπι.
Δεν θέλουµε να χαρίζουµε όχι µία ώρα αλλά ούτε πέντε λεπτά.
Ούτε πέντε λεπτά! Με την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου βάζουµε ένα λιθαράκι, ώστε να επαναφέρουµε την αξιοπρέπεια
στην εργασία.
Κάποια σηµαντικά σηµεία του νοµοσχεδίου είναι τα εξής. Πρώτον, στον εργοδότη ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, θα επιβάλλεται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο
ένα point system, δηλαδή, προσωρινή ή και οριστική διακοπή της
λειτουργίας της επιχείρησης. Πλέον τέρµα στις παρεµβάσεις του
κοµµατικού κράτους που φτιάξατε, ώστε να τιµωρείτε αντιπάλους και να απαλλάσσετε φίλους!
Δεύτερον, ο εργοδότης υποχρεώνεται πλέον να καταχωρεί
ηλεκτρονικά στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» τη νόµιµη υπερωριακή
απασχόληση πριν την έναρξή της. Δεν µπορεί συνεχώς ο εργαζόµενος να υπακούει στο «κάθισε δύο ωρίτσες παραπάνω» και,
µάλιστα, απλήρωτες και να γίνεται «λάστιχο».
Τρίτον, γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης εργαζοµένου, πιστοποιώντας ότι ο εργαζόµενος έχει συµφωνήσει. Προστατεύονται έτσι οι
εργαζόµενοι από την ψευδή αναγγελία εκ µέρους του εργοδότη
οικειοθελούς αποχώρησης, να τους απολύουν, δηλαδή, τη νύχτα
χωρίς να δίνουν αποζηµίωση.
Τέταρτον, αποκλείονται από την πρόσβαση στο δηµόσιο
χρήµα και τις δηµόσιες συµβάσεις, επιχειρήσεις οι οποίες παραβαίνουν συστηµατικά την εργατική νοµοθεσία.
Τέρµα στους παρασιτικούς επιχειρηµατίες µε εγγυηµένα
κέρδη από το κράτος και εργαζόµενους σκλάβους. Τέτοια φαινόµενα τα γνωρίζουµε όλοι στις περιφέρειές µας και σε όλη τη
χώρα και αφορούν χιλιάδες εργαζόµενους σε εργολαβικές εταιρείες καθαρισµού, σεκιούριτι και ό,τι άλλο µπορεί να φανταστεί
κανείς.
Πέµπτον, υποχρεώνεται ο εργοδότης που εκτελεί οικοδοµική
εργασία ή τεχνικό έργο, να αναγγέλλει ηλεκτρονικά το απασχολούµενο προσωπικό πριν από την έναρξη κάθε ηµερήσιας απασχόλησης, καθώς στον κλάδο της οικοδοµής έχουµε µεγάλη
παραβατικότητα.
Υπάρχει κάτι πολύ σηµαντικό στο οποίο θα ήθελα να σταθώ
ως πάγιο αίτηµα των ανθρώπων της νέας γενιάς, της γενιάς µου.
Αποσυνδέεται επιτέλους η επαγγελµατική ιδιότητα από την
ασφάλιση. Ένας νέος επιστήµονας που µόλις πήρε πτυχίο, ένας
µηχανικός, ένας δικηγόρος, δεν γραφόταν στο ΤΕΕ ή στον δικηγορικό σύλλογο, γιατί αυτόµατα έπρεπε να γραφτεί και στο ταµείο, πληρώνοντας εισφορές από το µηδενικό του εισόδηµα ή
από αυτό των γονιών του. Επίσης δεν µπορούσε να ξεκινήσει να
εργάζεται στον κλάδο του, γιατί δεν είχε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. Πλέον θα µπορεί να παίρνει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και όταν βρει δουλειά, θα υποχρεούται να πληρώνει
εισφορές.
Υπάρχουν, τέλος, κρίσιµες παρεµβάσεις για την προστασία
της µητρότητας και των ευάλωτων εργαζοµένων, ενώ παράλληλά θεσπίζονται θετικές ρυθµίσεις για τα άτοµα µε αναπηρία
και την ισότιµη ένταξή τους στην κοινωνία.
Κλείνοντας, θα πω ότι έχουµε επίγνωση για το πού βρισκόµαστε. Εργαζόµαστε για την απαλλαγή από τη στενή επιτροπεία και
τις περιοριστικές πολιτικές. Αυτά που κάνουµε είναι αυτά που
µπορούµε, όχι αυτά που θα θέλαµε και ο κόσµος το καταλαβαίνει. Την κατεύθυνση, όµως, για την επόµενη µέρα, την ηµέρα εξόδου από τη στενή επιτροπεία πρέπει να την ορίσουµε σήµερα και
δείχνουµε καθηµερινά τη µέριµνά µας, αξιοποιώντας κάθε χαραµάδα προς όφελος των εργαζοµένων αλλά και των ασθενέστερων στρωµάτων.
Είναι, όµως, και χρέος των εργαζοµένων -και θέλω από αυτό
το Βήµα να απευθυνθώ σ’ αυτούς- να αξιοποιήσουν τα υπάρχοντα
εργαλεία προστασίας µέσα από τα σωµατεία τους µε συναδελφική αλληλεγγύη, να ριζοσπαστικοποιήσουν τις συντεχνιακές ηγεσίες τους και να διεκδικήσουν περισσότερα δικαιώµατα. Να µην
ξεχνάµε ότι από το 2019 θα κληθούν να παλέψουν για τις νέες
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συλλογικές συµβάσεις για τις οποίες δώσαµε µάχη. Πρέπει οι δυνάµεις της εργασίας να µπορούν δίνουν τη µάχη µε καλύτερους
όρους και γι’ αυτό προσπαθούµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρία Σκούφα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: «Η εργασία αποτελεί δικαίωµα και προστατεύεται από το κράτος». Άρθρο 22 του ελληνικού Συντάγµατος. Αυτή ακριβώς την προστασία της εργασίας και των ίδιων
των εργαζοµένων έρχεται να ενισχύσει το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα που σήµερα παρουσιάζουµε.
Θα αναφερθώ, τελείως, ενδεικτικά σε κάποιες διατάξεις, γιατί
έχω την εντύπωση ότι ελάχιστα ακούστηκαν στην Αίθουσα. Θα
αναφερθώ στο άρθρο 9, µε το οποίο οι αγρότες θα έχουν πλέον
τη δυνατότητα εξαγοράς πλασµατικού χρόνου ασφάλισης και
µάλιστα µε χαµηλότερο αντίτιµο, 20% επί του προβλεπόµενου
70% του κατώτατου µισθού, δηλαδή περίπου 82 ευρώ τον µήνα.
Με το άρθρο 16, επιβάλλεται η δυνατότητα επιστροφής των
αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών ή του συµψηφισµού
τους µε µελλοντικές εισφορές. Γι’ αυτή τη διάταξη ο Δικηγορικός
Σύλλογος της Αθήνας έβγαλε δελτίο Τύπου, λέγοντας ότι επιλύεται το πρόβληµα στην ορθή κατεύθυνση.
Υπάρχει και η πάρα πολύ σηµαντική διάταξη του άρθρου 22,
για την οποία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος
Γεώργιος Στασινός και ο πρώην Πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος ανέφεραν στις επιτροπές της Βουλής ότι αντικαθιστά µία χρόνια αδικία εναντίον δικηγόρων και µηχανικών,
καθόσον αποσυνδέεται η ασφάλιση από την ιδιότητα, πράγµα
που µε τη σειρά του σηµαίνει ότι υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, θα υπάρχει µόνο µε την έναρξη της επαγγελµατικής δραστηριότητας και για όσο αυτή διαρκεί και όχι µε την
εγγραφή του στο ΤΕΕ ή στους δικηγορικούς συλλόγους.
Με το άρθρο 38, ο κάθε εργοδότης θα υποχρεούται να αναγγέλλει πλέον ηλεκτρονικά την υπερωριακή απασχόληση πριν την
έναρξή της, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου κατά
τον χρόνο παροχής της υπερωριακής απασχόλησης.
Ακούγοντας κανείς κάποια από τις τοποθετήσεις των φορέων
των εργαζοµένων στη Βουλή, θα έβλεπε ότι όλες σχεδόν περιέγραφαν ότι ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της ελληνικής αγοράς εργασίας, εις βάρος πάντα των εργαζοµένων, είναι
οι αδήλωτες ώρες υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης.
Και αυτό γιατί η τήρηση βιβλίου -που σηµειωτέον από το 2010
δεν απαιτούνταν καν η θεώρηση του- δεν καθιστούσε εφικτό τον
αποτελεσµατικό έλεγχο, καθόσον σε περίπτωση που δεν διενεργούνταν έλεγχος, παρατηρούνταν φαινόµενα παραποίησης του
βιβλίου, αφού η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης στην
«ΕΡΓΑΝΗ» γινόταν εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου κάθε
µήνα, των υπερωριών που πραγµατοποιήθηκαν τον προηγούµενο µήνα, πράγµα που σηµαίνει ότι οι ώρες υπερωριακής εργασίας καταχωρούνταν στην «ΕΡΓΑΝΗ», µόνο στην περίπτωση
που επίκειτο έλεγχος από το ΣΕΠΕ.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα υποδηλωµένης εργασίας αναφέρονται και στις τοποθετήσεις του Γεωργίου Χριστόπουλου, Γενικού Γραµµατέα της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
Λειτουργών Ελλάδος, κοινώς ΟΙΕΛΕ, σύµφωνα µε τον οποίο σε
φροντιστήρια δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων
γλωσσών ω του θαύµατος οι µισοί εργαζόµενοι είτε ήταν υποδηλωµένοι, δηλαδή, δηλώνονταν για πέντε ώρες και δούλευαν είκοσι πέντε είτε δεν δηλώνονταν καθόλου.
Για να µην αναφερθώ και στο άλλο παράδειγµα που κατέθεσε
ο κ. Μανώλης Μπεµπένης, Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων στις υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς -ξέρετε, αυτή που
πήρε το καλό κοµµάτι της ΑΤΕ- ο οποίος σηµείωσε ότι είχαν κατατεθεί δύο ερωτήσεις στη Βουλή για τη µη πληρωµή νόµιµων
υπερωριών στην περίοδο της µετάπτωσης των απορροφηθεισών
τραπεζών.
Παράλληλα η µέχρι τώρα εξαίρεση του κλάδου των οικοδοµικών και τεχνικών έργων από την υποχρέωση ανάρτησης πίνακα
προσωπικού και τις σχετικές καταχωρίσεις στο ολοκληρωµένο
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πληροφοριακό σύστηµα του ΣΕΠΕ έχει συµβάλει στην έκρηξη
του φαινοµένου της αδήλωτης εργασίας και στον οικοδοµικό
κλάδο, καθώς τα ελεγκτικά όργανα δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν αποτελεσµατικά το έργο τους.
Έτσι όπως σηµείωσε και ο Γιάννης Τασιούλας, Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Οικοδόµων Και Συναφών Επαγγελµάτων Ελλάδος στις επιτροπές της Βουλής, σηµαντικό είναι και
το γεγονός ότι σύµφωνα µε το άρθρο 39 του νοµοσχεδίου, καταργείται το βιβλίο ηµερησίων δελτίων σε οικοδοµικά και τεχνικά
έργα και πλέον ο εργοδότης θα υποχρεούται και αυτός να αναγγείλει ηλεκτρονικά το απασχολούµενο προσωπικό πριν την
έναρξη κάθε ηµερήσιας απασχόλησης.
Μείζονος σηµασίας όµως -όπως σηµείωσε και ο Συνήγορος
του Πολίτη- είναι και το γεγονός ότι βάσει του άρθρου 40, γίνεται
υποχρεωτική η ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης εργαζοµένου, πιστοποιώντας ότι ο ίδιος ο εργαζόµενος
έχει φυσικά συµφωνήσει, διαφορετικά δεν νοείται οικειοθελής
αποχώρηση. Μέχρι σήµερα υπάρχει αυτή η καταχρηστική πρακτική, που εργοδότης ισχυρίζεται µεν ότι ο εργαζόµενος έχει οικειοθελώς αποχωρήσει, χωρίς στην πράξη φυσικά αυτό να έχει
συµβεί.
Παράλληλα µια θετική δυναµική στην αγορά εργασίας θα
δώσει και το άρθρο 41, αφού προκειµένου οι επιχειρήσεις να
έχουν πρόσβαση στο δηµόσιο χρήµα και σε κονδύλια, θα πρέπει
να σέβονται το Εργατικό Δίκαιο και να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, καθόσον θεσπίζεται ολοσχερής αποκλεισµός
από δηµόσιες συµβάσεις ή χρηµατοδοτήσεις, σε εργοδότες που
αυθαιρετούν όσον αφορά στην εργατική νοµοθεσία.
Το νοµοσχέδιο, όµως, όπως ανέφερε και ο Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, µέσω των άρθρων 49 έως 51 δίνει τη δυνατότητα για γρήγορη εκδίκαση των
υποθέσεων εντός εξήντα ηµερών για άκυρη απόλυση, µισθούς
υπερηµερίας και καθυστερούµενους µισθούς, αποσαφηνίζει το
καθεστώς για την έκδοση διαταγής πληρωµής απαιτήσεων, που
προκύπτουν από οφειλόµενες µισθολογικές παροχές, ενώ προβλέπει µηδενικό δικαστικό ένσηµο για έκδοση διαταγής πληρωµής οφειλόµενων µισθών µέχρι 20.000 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε ένα λεπτό ακριβώς.
Θεµελιώνεται έτσι η δυνατότητα των εργαζοµένων, να αποκτήσουν σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα έναν άµεσα εκτελεστό
τίτλο, που θα τους επιτρέπει µε µόνη την έκδοση του τίτλου, να
ξεκινήσουν άµεσα τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε
βάρος εργοδοτών που παραβιάζουν την υποχρέωση καταβολής
δεδουλευµένων, αποφεύγοντας παρελκυστικές και καταχρηστικές συµπεριφορές.
Δεν θα αναφερθώ στη σωρεία κυριολεκτικά θετικών εργασιακών ρυθµίσεων που περιέχει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, ρυθµίσεις που ακούσαµε εδώ σε αυτή την Αίθουσα ότι πρόκειται για
ψίχουλα, για αχρείαστα µέτρα, για νοµοθετήµατα χαµηλής πτήσης και επικοινωνιακά τεχνάσµατα.
Είναι αρκετές αυτές οι προστατευτικές διατάξεις; Όχι όµως
για µας αποτελούν βασικό συστατικό µιας πραγµατικά αριστερής
πολιτικής αλλά, κυρίως, νοµικό όπλο στα χέρια των εργαζοµένων
για να διεκδικούν τα δίκαιά τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κυρία
Σκούφα.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπουκώρος και κατόπιν η κ. Αντωνίου, ο κ.
Καστόρης, η κ. Βαγιωνάκη, ο κ. Δηµητριάδης και θα κλείσει ο κ.
Αντωνίου, που υποµονετικά περιµένει και τον ευχαριστούµε, που
ενώ ήταν να µιλήσει αύριο, θα µιλήσει σήµερα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σηκώνει την παντιέρα του φιλεργατισµού, πραγµατικά τρέµω για
την τύχη των εργαζοµένων και δεν το λέω αυτό µε καµµιά ειρωνική διάθεση.
Κάποτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώσατε
αντιµνηµονιακοί, για να υπογράφετε στη συνέχεια το ένα µετά
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το άλλο τα µνηµόνια. Κάποτε δηλώσατε σκληροί διαπραγµατευτές, για να αποδειχθείτε, σύµφωνα µε πρόσφατα δηµοσιεύµατα
του γερµανικού τύπου, οι πιο υπάκουοι συνεργάτες των δανειστών. Κάποτε υποσχεθήκατε κατώτατο µισθό 751 ευρώ και αναδεικνύεστε στην Κυβέρνηση που δηµιουργεί την γενιά των 360
ευρώ. Γι’ αυτό σας λέω ότι όσο ο ΣΥΡΙΖΑ φωνάζει για φιλεργατισµό, οι εργαζόµενοι θα πρέπει να ανησυχούν.
Η κυρία Υπουργός στην απογευµατινή της οµιλία απαίτησε
σχεδόν από το Σώµα, να συνυπογράψει τη βελτίωση που φέρουν
οι διατάξεις του νοµοσχεδίου που σήµερα συζητάµε. Αφού η Κυβέρνηση έφερε την ύφεση και τους µισθούς των λίγων εκατοντάδων ευρώ, αφού αφήνει τριακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους
να περιµένουν στην ουρά την σύνταξή τους, φέρνει διατάξεις
που υποτίθεται ότι προστατεύουν τους εργαζοµένους. Ο λαός
µας αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εκφράζει πολύ καλά
µε µία παροιµία: «Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι για να
γιάνει». Αυτό ακριβώς κάνει η Κυβέρνηση.
Μιλάτε για την ανεργία και την αποκλιµάκωσή της. Η προηγούµενη κυβέρνηση σε τριάντα µήνες από 27,9% ανεργία σάς παρέδωσε 25,2%. Πανηγυρίζετε σήµερα γιατί είναι 22% ή 22,5% ή
21,9% η ανεργία, λες και έχει κάποια πελώρια σηµασία αυτή η
µικρή µεταβολή. Αυτό για το οποίο κατηγορείστε, είναι ότι η πολιτική σας οδηγεί σε στασιµοανεργία, δηλαδή η αποκλιµάκωση
της ανεργίας δεν ακολουθεί τους ρυθµούς που είχαν προβλέψει
όλοι οι διεθνείς οργανισµοί. Αδυνατεί η Κυβέρνηση να αντιληφθεί
ότι ο χρόνος είναι χρήµα. Χωρίς ανάπτυξη το µόνο που µπορεί
να µοιραστεί είναι φτώχεια. Πλούτος δεν µοιράζεται σε καµµιά
περίπτωση.
Γιατί το λέω αυτό; Η προηγούµενη κυβέρνηση από τον Ιούνιο
του 2012 µέχρι τον Ιανουάριο του 2015, δηλαδή σε τριάντα
µήνες, έχει διανύσει µία αναπτυξιακή πορεία επτά εκατοστιαίων
µονάδων. Ανέλαβε την οικονοµία να τρέχει µε ύφεση 6,7% και
την παρέδωσε µε ρυθµούς ανάπτυξης 0,5%. Εσείς όχι τριάντα
µήνες αργότερα, αλλά τριάντα δύο µήνες αργότερα –γιατί πρέπει να σας το θυµίσω αυτό- τρέχετε τη χώρα µε ρυθµούς ανάπτυξης 0,8%.
Υπάρχει καµµιά σύγκριση στους αριθµούς; Οι επενδύσεις µειώθηκαν κατά 17%. Η µισή Κυβέρνηση τις επαγγέλλεται και η
άλλη µισή τις πολεµά. Ελληνικό, Χαλκιδική, Κασσιόπη και τόσα
άλλα. Χωρίς επενδύσεις υπάρχει περίπτωση να ανέβει η µισθωτή
εργασία;
Θα σταθώ µόνο σε δύο εµβληµατικές διατάξεις του νοµοσχεδίου. Μιας και µιλάω για τις επενδύσεις, να πω για τον κλάδο της
οικοδοµής, που είναι πλέον µε το νοµοσχέδιο υποχρεωτική η
ανάρτηση του προσωπικού στα οικοδοµικά έργα.
Όµως για ποια οικοδοµή µιλάµε; Το 80% των οικοδόµων είναι
άνεργοι. Κυριολεκτικά στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια δεν
µπαίνει πέτρα πάνω στην πέτρα, δεν γίνεται κανένα οικοδοµικό
έργο. Οι µηχανικοί σε ποσοστό 30% είναι ανασφάλιστοι, γιατί
αδυνατούν µε το νοµοσχέδιο-έκτρωµα Κατρούγκαλου, να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και έρχεται, πράγµατι,
το σηµερινό νοµοσχέδιο, να αποσυνδέσει την επαγγελµατική
ιδιότητα από την ασφάλιση. Το ζητούσαν και οι συνδικαλιστές
και οι µηχανικοί και οι δικηγόροι κ.λπ..
Το πιθανότερο είναι ότι θα µετατραπούν όλοι αυτοί οι νέοι επιστήµονες από ελεύθεροι επαγγελµατίες που ήθελαν να κάνουν
την καριέρα τους και να πληρωθούν τους κόπους τους, σε επιστήµονες-υπαλλήλους. Αυτή είναι η δική µου εκτίµηση.
Για ποια οικοδοµή µιλάµε; Ένα µόνο στοιχείο θα σας δώσω
από την πόλη µου, τον Βόλο. Το 2014, στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Οικοδοµικών Έργων ήταν εγγεγραµµένοι εξήντα
κατασκευαστές. Σήµερα είναι µόνο δεκαεπτά οι εγγεγραµµένοι.
Δεν υπάρχει οικοδοµική δραστηριότητα. Έρχονται οι συνάδελφοι εδώ του ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Υπουργός και λένε ότι, πράγµατι,
θα πάρουµε αυτό το µέτρο της υποχρεωτικής ανάρτησης του
προσωπικού των εργαζοµένων στα οικοδοµικά έργα.
Μπορεί να ακούγεται θετικό, όµως το αποτέλεσµα είναι ότι η
γενικότερη πολιτική της Κυβέρνησης, έχει οδηγήσει τους δείκτες
οικοδοµικής δραστηριότητας στα Τάρταρα κυριολεκτικά, είτε µιλάµε για µεγάλα οικοδοµικά έργα-επενδύσεις είτε µιλάµε για µικρότερα.
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Η άλλη εµβληµατική διάταξη. Να θεωρείται βλαπτική η µεταβολή ή µη καταβολή µισθών. Θετικό ακούγεται. Όλοι θέλουµε να
καταβάλλονται οι µισθοί των εργαζοµένων. Το ποια θα είναι η αντίδραση των εργοδοτών, στον φόβο να τους κατασχεθεί η προσωπική του περιουσία, το έχει µετρήσει η Κυβέρνηση;
Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Είµαστε υποχρεωµένοι ως
πολιτεία, να µην είµαστε µονόπλευρα ούτε µε τους εργαζοµένους ούτε µε τους εργοδότες. Πρέπει να είµαστε µε την επιχείρηση και µε την εργασία. Χωρίς επιχειρηµατίες, χωρίς
επιχειρήσεις, χωρίς εργοστάσια, υπάρχουν εργαζόµενοι;
Επειδή το νοµοσχέδιό σας είναι σαν το δίχτυ που πιάνει µόνο
τις αράχνες, αλλά το σκίζουν τα γεράκια, δηλαδή δεν έχει να
κάνει µε τις µεγάλες ανώνυµες εταιρείες, έχει να κάνει µε τους
µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, τι θα κάνει ένας µικροµεσαίος
επιχειρηµατίας, µπροστά στο φόβο να τού κατασχεθεί η περιουσία; Το πιθανότερο είναι να µειώσει τις θέσεις εργασίας της επιχείρησής του ή το ακόµη πιο πιθανό είναι να µεταβάλει τις
συµβάσεις εργασίας από πλήρους απασχόλησης και να πάει σε
ελαστικές µορφές απασχόλησης.
Δεν σας απασχολεί καθόλου το γεγονός εσάς, τη φιλεργατική
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι ελαστικές µορφές απασχόλησης
επί των ηµερών σας κινούνται άνω του 50% του συνόλου των
συµβάσεων; Θα αυξηθούν κι άλλο, διότι ο µικροµεσαίος εργοδότης έχοντας τον φόβο να του κατασχεθεί η περιουσία, θα
λάβει τα µέτρα του και αυτό θα το πληρώσει ο εργαζόµενος.
Βεβαίως να βρούµε τα εργαλεία εκείνα, που να υποχρεώνουν
τον εργοδότη να καταβάλει τον µισθό έγκαιρα, στην ώρα του και
ολόκληρο, όχι 360 ευρώ -γιατί εκεί έχουµε φθάσει σήµερα- αλλά
να βλέπουµε και τις παρενέργειες. Τα σχέδια επί χάρτου που
κάνει η Κυβέρνηση, έχουν ναυαγήσει όλα. Δεν έχει εφαρµοσθεί
κανένα. Πρέπει να καταλάβετε ότι κυβερνάτε τριάντα δύο µήνες
-η προηγούµενη κυβέρνηση κυβέρνησε τριάντα µήνες- και στα
ζητήµατα των ρυθµών ανάπτυξης της καταπολέµησης της ανεργίας και γενικότερα της πορείας της πραγµατικής οικονοµίας,
πραγµατικά, τα αποτελέσµατά σας είναι απογοητευτικά.
Οι όποιες θετικές κατευθύνσεις διατάξεων του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου θα πνιγούν µέσα στο κλίµα της αποεπένδυσης, της
εχθρότητας προς κάθε επιχειρηµατική δράση. Αντιµετωπίζετε
τον επιχειρηµατία ως ταξικό εχθρό, ακόµη και εάν είναι αυτός,
που δεν ξέρει εάν το πρωί θα λειτουργεί η επιχείρησή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ολοκληρώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Θα καλούσα, λοιπόν, την Κυβέρνηση να προσγειωθεί στην
πραγµατικότητα, να αντιµετωπίσει τα πραγµατικά προβλήµατα
και να αφήσει κατά µέρος την επικοινωνιακή της πολιτική στα
όρια της προπαγάνδας, η οποία δεν έχει φέρει τίποτα καλό στον
τόπο µέχρι σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Η κ. Αντωνίου έχει τον λόγο για επτά λεπτά. Με βάση τους
υπολογισµούς µου θα φτάσουµε περίπου µέχρι τις 12.15’το
βράδυ.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς οδεύουµε προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ενώ το καλάθι των ψεύτικων υποσχέσεων του κ. Τσίπρα έχει αδειάσει, ιδίως µετά το αφήγηµα και
των πανελλήνιων ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις
που έγιναν διπλές, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στήνει σήµερα το
επόµενο επικοινωνιακό της σόου µε το πολυδιαφηµιζόµενο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
το οποίο υποτίθεται ότι θα έδινε λύσεις στα πραγµατικά προβλήµατα των εργαζοµένων, των συνταξιούχων και των ανέργων.
Την ώρα που η Κυβέρνηση διαλύει τη µεσαία τάξη µε την
υπερφορολόγηση και τις θηριώδεις ασφαλιστικές εισφορές, την
ώρα που οι ελεύθεροι επαγγελµατίες αδυνατούν να κρατήσουν
ανοικτά τα καταστήµατά τους και που οι νέοι µας επιστήµονες
φεύγουν στο εξωτερικό, την ώρα που ο νόµος Κατρούγκαλου πε-
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τσοκόβει τις συντάξεις, την ώρα που ο κ. Φλαµπουράρης λέει ότι
δεν αξιοποιούµε τα χρήµατα του πακέτου Γιούνγκερ, γιατί το αρµόδιο Υπουργείο δεν προλάβαινε να κάνει business plan –αν
ξέρει τι είναι business plan- την ώρα που οι κατασχέσεις λογαριασµών πέφτουν βροχή και που από το σύνθηµα «κανένα σπίτι
στα χέρια τραπεζίτη» φθάσαµε στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς που γίνονται τρεις φορές την εβδοµάδα και µε διπλές
βάρδιες, την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση φέρνει σήµερα ένα νοµοσχέδιο, που δεν έχει να προσφέρει
καµµιά λύση στα παραπάνω τεράστια προβλήµατα των Ελλήνων
πολιτών και αποσκοπεί, κυρίως, στο να µπαλώσει και να διορθώσει για µια ακόµη φορά ενάµιση χρόνο µετά την ψήφιση, τα αναρίθµητα κενά και λάθη που δηµιούργησε το ασφαλιστικό
µόρφωµα Κατρούγκαλου.
Δεκαεννιά µήνες µετά την ψήφιση του ν.4387/2016, η Κυβέρνηση προσπαθεί µε ένα ακόµη νοµοσχέδιο, να περιορίσει την τεράστια και ανεπανόρθωτη ζηµιά που επέφερε στο ασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας ο νόµος Κατρούγκαλου.
Ερωτώ ευθέως τους αρµόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης.
Με ποιο από τα 118 άρθρα του σηµερινού νοµοσχεδίου, κύριοι
της Κυβέρνησης, δίνετε λύση στις εκατόν είκοσι εννιά χιλιάδες
δικαιούχους συνταξιούχους που περιµένουν µάταια να λάβουν
την επικουρική τους σύνταξη; Από την 1η Ιανουαρίου του 2015
έχετε να δώσετε επικουρική σύνταξη, κύριε Υπουργέ. Γιατί στερείτε, λοιπόν, από τις εκατόν είκοσι εννιά χιλιάδες ανθρώπους
τον κόπο και τη σύνταξή τους; Τι έχετε να πείτε για τη νέα γενιά
συνταξιούχων των 185 ευρώ που εσείς δηµιουργήσατε και εν συνεχεία δώσατε εντολή στα αρµόδια υποκαταστήµατα, να σταµατήσουν να εκδίδουν συντάξεις της τάξεως των 185 ευρώ, για να
µη φανούν τα οικτρά και ευτελή αποτελέσµατα των πολιτικών
σας, µέχρι την Έκθεση Θεσσαλονίκης φαντάζοµαι; Η σχετική καταγγελία, εξάλλου, του Προέδρου του ΙΚΑ στην ακρόαση φορέων τα λέει όλα.
Τι έχετε να πείτε στη νέα γενιά εργαζοµένων µερικής απασχόλησης των 360 ευρώ; Δικό σας δηµιούργηµα και αυτό όπως άλλωστε και το πρωτοφανές, όπως ειπώθηκε από πολλούς
συναδέλφους, το ότι οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης και η µερική απασχόληση πλέον υπερτερούν της πλήρους απασχόλησης, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία του συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ»,
νοµίζω γύρω στο 54%.
Και, φυσικά, το πιο δύσκολο ερώτηµα. Τι έχετε να πείτε στους
εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους και νέους επιστήµονες, που φεύγουν στο εξωτερικό για ανεύρεση εργασίας, όταν εξαιτίας της
δικής σας αδράνειας και ανικανότητας χάθηκαν χιλιάδες θέσεις
εργασίας και µισθοί από τη µη αξιοποίηση είτε του πακέτου Γιούνγκερ είτε του ΕΣΠΑ.
Αυτά είναι τα πραγµατικά ερωτήµατα και οι ανοικτές πληγές
των πολιτικών σας επιλογών που βασανίζουν χιλιάδες συνταξιούχους, εργαζόµενους και ανέργους. Αντί να προσπαθήσετε να
τις επουλώσετε, φαίνεται ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο δηµιουργούνται και άλλες, καθώς επιχειρείτε κεκαλυµµένα, να περάσετε
νέες µειώσεις συντάξεων και νέες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Με το άρθρο 17, επιβεβαιώνετε την καθιέρωση του συντελεστή αναπλήρωσης 0,45%, γεγονός που οδηγεί σε µειώσεις
επικουρικών συντάξεων από 21% έως περίπου 40% για τις επικουρικές συντάξεις µέχρι τις 31-12-2014.
Παρά τις δραµατικές αυτές µειώσεις δεν επιλύετε, όπως ανέφερα προηγουµένως, το πρόβληµα των εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων επικουρικών συντάξεων, που µένουν στο ράφι από την
1η Ιανουαρίου 2015, και απ’ ό,τι φαίνεται πλέον «παγώνουν»,
µόνο και µόνο επειδή δεν έχετε εκδώσει, λέει, τον µαθηµατικό
τύπο υπολογισµού του τµήµατος της σύνταξης µετά την 1η Ιανουαρίου 2015.
Επίσης µε το άρθρο 21 αυξάνετε τις εισφορές για τους δηµοσίους υπαλλήλους του Μετοχικού Ταµείου, καθώς ορίζεται ότι η
πάγια µηνιαία κράτηση του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων αυξάνεται από το 4% στο 4,5% επί του συντάξιµου µισθού,
µε αποτέλεσµα αντίστοιχη µείωση αποδοχών. Αντί, λοιπόν, να
µειώνετε τις εισφορές, έρχεστε και τις αυξάνετε.
Ενδεικτική, όµως, του πώς αντιλαµβάνεστε τη δηµόσια διοίκηση και του ελέγχου που θέλετε να έχετε επ’ αυτής µε σκοπό
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πάντα την εξυπηρέτηση των µικροκοµµατικών σας σκοπιµοτήτων
είναι και η διάταξη του άρθρου 12. Δεκαεννέα µήνες µετά την
ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου, του ν.4387, δεν υπάρχει οργανόγραµµα στον ΕΦΚΑ, ούτε φυσικά έχει εκδοθεί το σχετικό
προεδρικό διάταγµα. Αντ’ αυτού φέρνετε σήµερα τη διάταξη του
άρθρου 12, µε την οποία δίδεται ευρεία εξουσιοδότηση και υπερεξουσία στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να
αποφασίζει για τα πάντα στον ΕΦΚΑ, για τους προϊσταµένους,
για τους διευθυντές και να ρυθµίσει τη ζωή των περίπου οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ, χωρίς καµµιά αξιολόγηση και καµιά διαφάνεια. Είναι γνωστή η αποστροφή σας σ’
αυτές τις έννοιες.
Δυστυχώς το παράδειγµα του απόλυτου συγκεντρωτισµού δεν
το συναντάµε µόνο στο παρόν νοµοσχέδιο. Την ίδια τακτική και
τις ίδιες υπερεξουσίες όπου ο Υπουργός αποφασίζει για όλα ανεξέλεγκτα, την έχουν ακολουθήσει και άλλοι Υπουργοί της Κυβέρνησης σε νεοσύστατους και µη φορείς. Πρόκειται για ρύθµιση
άκρως αντισυνταγµατική, καθώς αυτά τα ζητήµατα ρυθµίζονται
µόνο µε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος. Φέρτε, λοιπόν,
επιτέλους το οργανόγραµµα του ΕΦΚΑ και αποσύρετε αυτή την
προκλητική διάταξη.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι παρά τις όποιες αποσπασµατικές ρυθµίσεις που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση,
το παρόν νοµοσχέδιο, δυστυχώς, δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχε δηµιουργήσει η Κυβέρνηση, ούτε φυσικά δίνει
λύσεις στα καίρια προβλήµατα των συνταξιούχων, των εργαζοµένων και των ανέργων, που περιµένουν εναγωνίως την ελάφρυνση των βαρών τους και τη δηµιουργία νέων και αξιοπρεπώς
αµειβοµένων θέσεων εργασίας.
Δεν αρκούν τα «µπαλώµατα» στον νόµο Κατρούγκαλου, όσα
κι αν είναι αυτά. Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από µια βαθιά
και ριζική αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος σε νέες
στέρεες βάσεις µε κύριο γνώµονα την ανταποδοτικότητα και τη
βιωσιµότητα του συστήµατος και µια τέτοια βαθιά µεταρρύθµιση
µπορεί να υλοποιηθεί µόνο από µια αποφασισµένη και τολµηρή
µεταρρυθµιστική κυβέρνηση, η οποία θα έχει γνώση και θα πιστεύει στην ελεύθερη αγορά και τους κανόνες της. Μια κυβέρνηση που θα ξέρει να κάνει business plan, µια κυβέρνηση η οποία
µε τη µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση
του επενδυτικού περιβάλλοντος θα είναι σε θέση να δηµιουργήσει νέες θέσεις, καλά αµειβόµενες, εργασίας.
Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα µπορέσει να στηριχθεί το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και
να καταπολεµηθεί στη βάση του το brain drain. Η ελληνική κοινωνία έχει πρώτιστα ανάγκη από µια µεγάλη πολιτική αλλαγή.
Και αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι –πιστέψτε µε- προ των
πυλών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κ.
Αντωνίου.
Κύριε Καστόρη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι
γνωρίζουµε ότι ένα από τα µεγάλα θύµατα των τελευταίων χρόνων στη χώρα µας, είναι οι εργασιακές σχέσεις και οι κατακτήσεις των εργαζοµένων, που «ξηλώθηκαν» µια-µια από τις
προηγούµενες κυβερνήσεις. Και αυτό όχι µόνο εξαιτίας των µνηµονίων.
Η εργασιακή απορρύθµιση και η συρρίκνωση των εργασιακών
δικαιωµάτων έχουν ξεκινήσει προ πολλού στην ανεπτυγµένη Ευρώπη. Απλώς στη χώρα µας µε τα µνηµόνια και την επιτροπεία
επιχειρείται να καθιερωθούν ως ο θλιβερός και τραγικός κανόνας.
Οι αντεργατικές πρακτικές είναι φανερό ότι έχουν ιδεολογικό
πρόσηµο, που ακούει στο όνοµα νεοφιλελευθερισµός. Στο όνοµα
αυτής της ιδεολογίας υπάρχουν στη Βρετανία τα λεγόµενα «συµβόλαια µηδενικών ωρών», όπου ο εργοδότης µπορεί να απασχολεί τον εργαζόµενο για όσες ώρες θέλει και όποτε εκείνος κρίνει.
Στο όνοµα αυτής της ιδεολογίας, στην Γερµανία των πλεονασµάτων, οι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης έχουν πέσει
στο 57% του συνόλου από το 82,5% που ήταν στην αρχή του
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2000, ενώ οι νέες ευέλικτες µορφές απασχόλησης, δηλαδή οι
συµβάσεις ορισµένου χρόνου, η µερική απασχόληση, η προσωρινή εργασία κ.λπ., ανέβηκαν στο 43% από το 17% που ήταν στις
αρχές του 2000, απασχολώντας επτά εκατοµµύρια ανθρώπους,
που αµείβονται έως και 450 ευρώ τον µήνα -επαναλαµβάνω, στην
Γερµανία των πλεονασµάτων.
Στο όνοµα αυτής της ιδεολογίας ορκίζεται και η δική µας Αξιωµατική Αντιπολίτευση -και όχι µόνο η Αξιωµατική- που µας κατηγορεί για αριστερή ιδεοληψία, κάθε φορά που υπερασπιζόµαστε
τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Στο όνοµα αυτής της ιδεολογίας θα συνέχιζε, εάν δεν την απέτρεπε µε την ψήφο του ο ελληνικός λαός, να ξεχαρβαλώνει την
αγορά εργασίας υπέρ των εργοδοτών και σε βάρος των εργαζόµενων.
Στο όνοµα αυτής της ιδεολογίας θα µετέτρεπε τη χώρα µας
σε ένα απέραντο εργοτάξιο -ίσως- όπως έλεγε, αλλά µε ευέλικτα
εξαθλιωµένους εργαζόµενους.
Η δική µας ιδεολογία βρίσκεται στον αντίποδα του νεοφιλελευθερισµού. Η δική µας ιδεολογία µας υπαγορεύει µια αδιαπραγµάτευτη αρχή, που λέει ότι η παραγωγή πλούτου δεν
µπορεί να συντελείται σε βάρος αυτών που την παράγουν, ότι
καµµιά ανάπτυξη δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοια, αν οι
εργαζόµενοι που συµβάλλουν σε αυτή, δεν έχουν αξιοπρεπείς
µισθούς και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Αυτή
την αρχή προσπαθούµε να υπερασπιστούµε µε όλες µας τις δυνάµεις για λογαριασµό όχι µόνο των εργαζόµενων στη χώρα µας,
αλλά και για λογαριασµό των εργαζόµενων της Ευρώπης και για
λογαριασµό του παρόντος και του µέλλοντος.
Σε αυτή τη κατεύθυνση κινείται το παρόν νοµοσχέδιο. Κανείς
δεν ισχυρίζεται ότι έρχεται να υποκαταστήσει όλα όσα ξηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Για εκείνα θα χρειαστεί ακόµα αγώνας,
πολυµέτωπος αγώνας που θα είναι και µακρύς.
Υποστηρίζουµε ότι είναι ένα ακόµα βήµα για τον στρατηγικό
µας στόχο. Ένα άλλο µοντέλο ανάπτυξης, ένα βιώσιµο και κοινωνικά δίκαιο µοντέλο ανάπτυξης που θα µας βγάλει από την
κρίση και θα µας οδηγήσει στο µέλλον που ονειρευόµαστε.
Δεν θέλω να αναφερθώ στο γιατί είµαστε αναγκασµένοι να
προχωράµε βήµα - βήµα και όχι να κάνουµε άλµατα. Είναι γνωστό σε όλους µας εδώ µέσα το γιατί.
Το γιατί, όµως, πρέπει να κάνουµε τώρα αυτά τα βήµατα, το
ξέρουν καλύτερα όσοι βιώνουν το φαινόµενο της µαύρης εργασίας ή της απλήρωτης εργασίας που έχει πάρει τραγικές διαστάσεις, που συνιστά τραγωδία για δεκάδες χιλιάδες οικογένειες
στη χώρα µας.
Το ξέρουν καλύτερα -είναι βέβαιο- όσοι συνεπείς εργοδότες
προσπαθούν να ανταγωνιστούν µε όρος άνισους τους ασυνεπείς, τους παραβάτες της εργατικής νοµοθεσίας και της στοιχειώδους ηθικής.
Είναι, επίσης, βέβαιο ότι όσοι δεν υπερψηφίσουν το παρόν νοµοσχέδιο, θα το κάνουν ή από νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία ή από
εµµονή στο «εδώ και τώρα» ή στο «όλα ή τίποτα».
Εγώ θα υπερψηφίσω το νοµοσχέδιο, γιατί εκτός από τους
αριθµούς γνωρίζω από κοντά και πολλούς ανθρώπους από αυτούς που βρίσκονται πίσω από τους αριθµούς. Γνωρίζω τις προσωπικές δραµατικές τους ιστορίες. Με πολλούς από αυτούς
είχαµε συναντηθεί στους δρόµους των συνδικαλιστικών αγώνων,
όπου γνωρίσαµε ότι και οι µικρές νίκες, µπορούν να κάνουν τη
µεγάλη διαφορά.
Ο κ. Δένδιας, πριν από λίγο από το Βήµα αυτό είπε ότι δεν
ασχολείται µε το νοµοσχέδιο και τα άρθρα του, γιατί είναι ασήµαντα και αδιάφορα. Το είπε κατά λέξη.
Είναι ασήµαντα και αδιάφορα τα προβλήµατα των εργαζοµένων στα σούπερ µάρκετ «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ» στη βόρεια Ελλάδα, που
εδώ και δύο χρόνια είναι απλήρωτοι;
Είναι ασήµαντο και αδιάφορο το πρόβληµα δεκάδων χιλιάδων
παιδιών και γυναικών, που δουλεύουν στις τουριστικές περιοχές,
είτε ως καθαρίστριες είτε ως σερβιτόροι;
Και τι είναι σηµαντικό για τον κ. Δένδια και την παράταξή σας;
Είναι οι εντολές του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και του κ.
Σόιµπλε;
Θέλω να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, µε ένα σχόλιο ακόµα. Ο
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προηγούµενος νόµος που ψηφίσαµε πριν κλείσει η Βουλή, ήταν
ο νόµος για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Εκεί ο κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, ο Αντιπρόεδρος της παράταξής σας, ζήτησε συγγνώµη από τους γιατρούς του ΠΕΔΥ που απέλυσε, γιατί δεν µπορούσε να κάνει διαφορετικά. Τώρα τι θα κάνει; Θα ζητήσει
συγγνώµη από τα εκατοµµύρια των ανέργων και από τα εκατοµµύρια των νέων παιδιών που δουλεύουν χωρίς ασφάλιση; Όσα
συγγνώµη κι αν ζητήσει, δεν πρόκειται να σας πιστέψει κανείς,
γιατί ξέρει ότι αν τυχόν ξανάρθετε στη διακυβέρνηση της χώρας,
θα συνεχίζετε να κάνετε τα ίδια και χειρότερα. Γι’ αυτό και δεν
θα σας δώσει αυτή την ευκαιρία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κι εµείς ευχαριστούµε
και για την ακρίβεια στον χρόνο.
Αποµένουν τρεις οµιλητές, για να ολοκληρώσουµε: η κ. Βαγιωνάκη, ο κ. Δηµητριάδης και ο κ. Αντωνίου.
Κυρία Βαγιωνάκη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ανάγκη ανοικοδόµησης ενός πλαισίου προστασίας της εργασίας καθώς και η επούλωση των πληγών που άφησε η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας στην ελληνική κοινωνία, αποτελεί
µια από τις βασικές κυβερνητικές επιδιώξεις για το υπόλοιπο της
κυβερνητικής θητείας.
Αυτόν τον στόχο υπηρετούν και οι διατάξεις του σηµερινού νοµοσχεδίου, σε µια προσπάθεια να διασφαλιστούν εργασιακά δικαιώµατα, να εµπεδωθεί σταδιακά η εργασιακή οµαλότητα και
να διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και είναι κρίµα αν και λογικό, σε ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο η κριτική της Αντιπολίτευσης να περιορίζεται σε
επικοινωνιακές κορώνες, όπως αυτές που ακούσαµε. «Νοµοσχέδιο προπέτασµα καπνού», «νοµοθέτηµα χαµηλής πτήσης» κ.τ.λ..
Τα ακούσαµε προηγουµένως. Είναι λογικό, γιατί µερίδα της Αντιπολίτευσης αδυνατεί να κατανοήσει ότι η ανάπτυξη και η επιστροφή στην κανονικότητα, περνάει µέσα από την ανάκαµψη της
εργασίας και την κοινωνική συνοχή.
Αυτό που δεν είναι λογικό και είναι λυπηρό και επικίνδυνο, είναι
το γεγονός ότι ένα άλλο κοµµάτι της Αντιπολίτευσης, αυτό που,
κυρίως, εκφράζεται από τη Νέα Δηµοκρατία, επιθυµεί τον εργασιακό µεσαίωνα και προκρίνει την απορρύθµιση της αγοράς εργασίας ως µονοπάτι εξόδου από την κρίση, αυτό το µονοπάτι
δηλαδή που ακολούθησε η χώρα πιστά µέχρι τις εκλογές του
2015, όταν Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ παρέδωσαν µια διαλυµένη αγορά µε ανεργία σε επίπεδα ρεκόρ του 27%.
Δυόµισι χρόνια µετά, τώρα που διαγράφονται σηµάδια ανάκαµψης της οικονοµίας και εκτόνωσης της ανεργίας, που αναµένεται να πέσει κάτω του 20% εντός του 2018, τώρα µας καλείτε
να επαναλάβουµε τα εγκληµατικά λάθη του παρελθόντος.
Δεν θα σας κάνουµε το χατίρι. Μας αρκεί ότι το παρόν νοµοσχέδιο κερδίζει τη στήριξη των εκπροσώπων των εργαζοµένων
και αντιµετωπίζεται θετικά από φορείς και πολίτες κι επειδή δεν
µου αρέσει να µιλώ µε εκτιµήσεις, καταγράφω γεγονότα.
Με το νοµοσχέδιο αξιοποιούµε χρηµατοδοτικά εργαλεία για
την ενίσχυση του ΣΕΠΕ µε έναν προϋπολογισµό 7,6 εκατοµµυρίων ευρώ για προγράµµατα ελέγχων, αναβάθµιση υπηρεσιών
ενηµέρωσης και νοµικών συµβουλών προς τους εργαζόµενους
και προγράµµατα εκπαίδευσης επιθεωρητών.
Στη δική µας αντίληψη είναι σηµαντικό οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, να έχουν εργαλεία. Αυτό νοµοθετούµε σήµερα, διατάξεις
που παρέχουν εφόδια στους επιθεωρητές και δυνατότητες
στους εργαζόµενους να βρίσκουν συµµάχους στη διεκδίκηση
δουλειάς µε αξιοπρέπεια.
Επίσης καθιερώνεται η υποχρέωση όσων βρίσκονται στο χώρο
εργασίας κατά τη διάρκεια ελέγχων του ΣΕΠΕ, να επιδεικνύουν
αστυνοµική ταυτότητα, καθώς παλαιότερα πολλοί εργαζόµενοι
από φόβο δήλωναν όνοµα ασφαλισµένων συναδέλφων τους, δένοντας έτσι τα χέρια των ελεγκτών.
Προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εργοδότες
ή τρίτους, που αρνούνται στους επιθεωρητές εργασίας την είσοδο στον χώρο εργασίας ή την πρόσβαση σε στοιχεία. Ενώ για
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όσους παραβαίνουν διατάξεις εργατικής νοµοθεσίας, προβλέπεται προσωρινή ή οριστική διακοπή της επιχείρησης και απαγόρευση πρόσβασης σε δηµόσιες συµβάσεις ή χρηµατοδοτήσεις.
Επιπλέον ο κάθε εργοδότης θα υποχρεούται να αναγγέλλει
ηλεκτρονικά την νόµιµη υπερωριακή απασχόληση, ενώ καταργείται το βιβλίο ηµερησίων δελτίων σε οικοδοµικά και τεχνικά
έργα. Πλέον ο εργοδότης θα υποχρεούται να αναγγείλει ηλεκτρονικά το απασχολούµενο προσωπικό πριν από την έναρξη της
βάρδιας.
Εδώ πρέπει να πούµε ότι οι διατάξεις αυτές δεν είναι αποτέλεσµα εµµονής ή γραφειοκρατικής µανίας. Αντιθέτως όπως δείχνουν πρόσφατοι έλεγχοι του ΣΕΠΕ στον χώρο των τραπεζών
και άλλων µεγάλων επιχειρήσεων, η απλήρωτη υπερωρία ανθεί,
ενώ το χειρόγραφο µη θεωρηµένο βιβλίο οικοδοµών µάλλον βοηθούσε παρά καταπολεµούσε τις παθογένειες. Είναι αδιανόητο το
2017, να µην επιδιώκουµε την ηλεκτρονική καταγραφή, τη στιγµή
µάλιστα που η Υπουργός έχει τονίσει, πως υπάρχουν και θα
εφαρµοστούν τεχνικές λύσεις για διευκόλυνση των εργοδοτών
επί της διαδικασίας.
Επιπλέον ενισχύεται η διαφάνεια και η προστασία εργαζοµένων κατά το στάδιο διαπραγµάτευσης µε τους εργοδότες, επεκτείνεται η προστασία της µητρότητας, ενώ ενισχύεται η θέση
των εργαζοµένων απέναντι στην παράνοµη πρακτική της µη καταβολής ή της καθυστέρησης καταβολής µισθού.
Συγκεκριµένα µε τη ρύθµιση που ψηφίστηκε τον Ιούλιο για την
καθυστέρηση στην καταβολή δεδουλευµένων, η οποία ισοδυναµεί µε µονοµερή βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας, η Κυβέρνηση προχωρά στοχευµένα, θεσπίζοντας πρώτον επίδοµα
ανεργίας από την αµέσως επόµενη ηµέρα, άρα δίνοντας λύση
στο ζήτηµα του βιοπορισµού και, δεύτερον, την ταχεία εκδίκαση
των διαφορών εντός εξήντα ηµερών, ώστε σύντοµα ο εργαζόµενος να έχει στα χέρια του µία δικαστική απόφαση και αποζηµίωση.
Πέρα, όµως, από τα εργασιακά εισάγουµε διατάξεις επιτάχυνσης της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης, ταχύτερης απονοµής
συντάξεων και θωράκισης των δικαιωµάτων ατόµων µε αναπηρίες, δίνοντας νέα πνοή και ώθηση στην κοινωνική πολιτική.
Ειδικότερα επιλύεται το ζήτηµα υπολογισµού της σύνταξης,
όσων λόγω της οικονοµικής κρίσης δεν είχαν ή είχαν περιορισµένης διάρκειας χρόνο ασφάλισης στο διάστηµα από 1-1-2002 και
εντεύθεν. Αποκαθίσταται ο τρόπος υπολογισµού των επικουρικών συντάξεων, ώστε να λαµβάνεται υπ’ όψιν το σύνολο των εισφορών και όχι µέρος αυτών. Καταργούνται διατάξεις, που
προέβλεπαν ότι σε περίπτωση που το δηµόσιο δεν είχε καταβάλει σύνταξη άνω των τριών ετών από την αίτηση συνταξιοδότησης για τα έτη αυτά, δεν καταβάλλονταν αναδροµικά ποσά
σύνταξης.
Καταργείται για δικηγόρους και µηχανικούς η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών µε την εγγραφή τους στο ΤΕΕ
ή στους δικηγορικούς συλλόγους. Εισφορές θα πληρώνουν µε
την έναρξη της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης για τους αγρότες προβλέπεται η δυνατότητα εξαγοράς
πλασµατικού χρόνου ασφάλισης έναντι χαµηλού τιµήµατος, που
παλαιότερα υπολογιζόταν από την πρώτη ασφαλιστική κλάση.
Τώρα το αντίτιµο εξαγοράς ανέρχεται στα 82 ευρώ τον µήνα περίπου.
Τέλος, παρατείνεται η θητεία του υπηρετούντος προσωπικού
στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και στο Κέντρο Εκπαίδευσης
και Αποκατάστασης Τυφλών µε στόχο την κάλυψη των αναγκών
και την διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας τους µέχρι την κατάρτιση πινάκων διοριστέων επικουρικού προσωπικού.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να πιστεύω ότι µε την παράθεση
και ανάλυση αρκετών προβλέψεων του νοµοσχεδίου, γίνεται κατανοητό ότι απλώνεται ένα δίχτυ προστασίας για πολίτες και εργαζόµενους, επιλύοντας προβλήµατα χρόνων.
Ξέρω ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις διάφορες πτέρυγες της Βουλής, όµως το παρόν νοµοσχέδιο λειτουργεί υπέρ του
κόσµου της εργασίας και της βιοπάλης, βελτιώνοντας ανθρώπι-
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νες ζωές. Αυτό δεν µπορεί να αποσιωπάται, να διαστρεβλώνεται
ή να υποτιµάται. Μπορεί µόνο να ενώνει για το καλό της χώρας
και των εργαζοµένων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Δηµητριάδης έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
παρόν νοµοσχέδιο είναι ένα εγχείρηµα προς την κατεύθυνση που
σταθερά στοχεύουµε και αφορά τον πυρήνα του πολιτικού µας
αφηγήµατος, το οποίο στηρίζεται σε δύο µεγάλες ενότητες. Η
πρώτη, αφορά την προστασία των δηµοκρατικών δικαιωµάτων
και άρα των δικαιωµάτων του κόσµου της εργασίας και των κοινωνικών δικαιωµάτων. Η δεύτερη ενότητα αφορά την προστασία
του δηµόσιου πλούτου και του δηµόσιου χώρου αλλά δεν είναι
του παρόντος νοµοσχεδίου.
Είµαστε, λοιπόν, στον κλειστό πυρήνα της προσπάθειάς µας.
Επιδιώκουµε την προστασία των δικαιωµάτων αλλά και τη διεύρυνσή τους, έχοντας στόχο τη βελτίωση κρίσιµων παραµέτρων
της καθηµερινότητας των εργαζοµένων όπως το άγχος της
απλήρωτης εργασίας, της αδήλωτης εργασίας και την κανονικότητα στην κοινωνική ασφάλιση.
Υπάρχει ζήτηµα µε την εργασία και τους µισθούς; Ακούσαµε
πολλά. Ας δούµε µερικά παραδείγµατα. Ας δούµε κάποια χρήσιµα και αδιαµφισβήτητα στοιχεία και να µιλήσουν λίγο οι αριθµοί.
Επί Νέας Δηµοκρατίας και κυβέρνησης Σαµαρά οι απασχολούµενοι µειώθηκαν, πάντα κατά την ΕΛΣΤΑΤ, πάνω από διακόσιες
χιλιάδες άτοµα. Το πρώτο επτάµηνο του 2017, σύµφωνα µε την
«ΕΡΓΑΝΗ», έχουµε αύξηση των θέσεων εργασίας και δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας κατά διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες
άτοµα.
Η ανεργία το 2014 έφτασε στο 27% και µας εγκαλούν αυτοί οι
ίδιοι, οι οποίοι την απογείωσαν. Εµείς φέραµε την ανεργία στο
21,7% στα επίπεδα που βρισκόταν και πριν το 2012 και συνεχίζουµε µε µεθοδικότητα και πίστη στην προσπάθειά µας αυτή.
Το 2012, επίσης, µε νοµοθέτηµα, µε µια πράξη Υπουργικού
Συµβουλίου, ο κατώτατος µισθός κατρακύλησε στα 586 ευρώ και
στα 510 για τους νέους. Στα 586 κατρακύλησε ο κατώτερος µισθός για την πλήρη απασχόληση κάτω ακόµη και από τον µέσο
µισθό της περιόδου για τη µερική απασχόληση. Μας εγκαλούν
για τους χαµηλούς µισθούς, αυτοί οι ίδιοι που τους εξαφάνισαν,
εξωθώντας πλέον την υποκρισία σε δρόµους αδιάβατους.
Με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ τον Νοέµβριο του 2011 ο µέσος µισθός για µερική απασχόληση ήταν 601 ευρώ επί κυβέρνησης Παπαδήµου. Τον Νοέµβριο του 2014 ο µέσος µισθός για µερική
απασχόληση ήταν 400 ευρώ. Είχαµε µείωση του µισθού για µερική απασχόληση κατά 201 ευρώ. Είναι αυτός ο µισθός, που
αυτοί οι οποίοι τον διαµόρφωσαν, σήµερα καταγγέλλουν εµάς
προς τούτο.
Μόνο επί κυβέρνησης Σαµαρά ο µέσος µισθός µερικής απασχόλησης µειώθηκε κατά 163 ευρώ. Οι αµοιβές επιπλέον της
εξαρτηµένης εργασίας ανά µισθωτό, σύµφωνα πάντα µε την ΕΛΣΤΑΤ, το 2012 ήταν στο µείον 3% για όλους τους κλάδους της
οικονοµικής δραστηριότητας. Το 2013 ήταν στο µείον 7,5%. Το
2016, όµως, ήταν στο συν 0,8%. Είχαµε αύξηση κατά 0,8% ανά
εργαζόµενο.
Επίσης επτά στους δέκα κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας παρουσιάζουν αύξηση µισθού στο πρώτο τετράµηνο του
2017 -του έτους που διανύουµε τώρα, δηλαδή- σε σχέση µε αυτό
του τετράµηνου του 2016, στο οποίο ήδη είχαµε αύξηση. Εποµένως οι αριθµοί απλώς λένε την αλήθεια.
Επανερχόµενος στο νοµοσχέδιο να τονιστεί ότι διευθετούνται
δευτερεύοντα ζητήµατα, που σχετίζονται µε την κοινωνική ασφάλιση και λύνονται χρόνια προβλήµατα των εργαζοµένων.
Παράλληλα -και τρίτον- έχουµε και ένα πλέγµα διατάξεων, που
διευκολύνουν την πλήρη και την ισότιµη συµµετοχή των ατόµων
µε αναπηρία στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της
χώρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι κεντρική προτεραιότητα του έργου µας η καταπολέµηση
της παραβατικότητας στους χώρους δουλειάς. Αυτή η δέσµευση
υλοποιείται βάσει τριών αξόνων. Πρώτον, ενίσχυση ελεγκτικών
µηχανισµών και κυρίως του ΣΕΠΕ. Δεύτερον, στόχευση των χρηµατοδοτικών εργαλείων στην κατεύθυνση της προστασίας των
εργασιακών δικαιωµάτων και τρίτον, βελτίωση του υφιστάµενου
θεσµικού πλαισίου για την καταπολέµηση της απλήρωτης, αδήλωτης και υποδηλωµένης εργασίας.
Όσον αφορά την αδήλωτη και την υποδηλωµένη εργασία, επιβάλλεται προσωρινή ή και οριστική διακοπή της επιχείρησης σε
διαρκείς παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας. Υποχρεώνεται
ο εργοδότης να καταχωρεί ηλεκτρονικά στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ»
τη νόµιµη υπερωριακή απασχόληση. Γίνεται υποχρεωτική ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζοµένου και η µη τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας δεν επιτρέπει
στον παραβάτη αυτής πρόσβαση στο δηµόσιο χρήµα.
Για την απλήρωτη εργασία προβλέπεται η έκδοση διαταγής
πληρωµής για οφειλόµενους µισθούς, µειώνεται το κόστος της
δίκης για τους εργαζόµενους, προβλέπεται σύντοµη εκδίκαση γι’
αυτόν τον λόγο µέσα σε εξήντα ηµέρες, προβλέπεται ότι ο άνεργος που θεωρεί τη µονοµερή βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας ως απόλυση, θα µπορεί να λαµβάνει αµέσως επίδοµα
ανεργίας.
Επίσης µε το παρόν σχέδιο νόµου προβλέπονται ρυθµίσεις για
την πληρέστερη εφαρµογή των διατάξεων της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης και επιλύονται ασφαλιστικά θέµατα συγκεκριµένων
κατηγοριών.
Μερικά βασικά τούτων είναι ότι καταργείται η υποχρέωση των
µηχανικών και των δικηγόρων να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές µόνο λόγω της εγγραφής τους σε ΤΕΕ και δικηγορικούς
συλλόγους αλλά υποχρεούνται να πληρώνουν µόνο κατά την
έναρξη της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
Παρατείνεται η σύνταξη αναπηρίας σε περιπτώσεις που χρειάζεται αυτό, µέχρι να οριστικοποιηθεί η γνωµάτευση στα ΚΕΠΑ.
Επιλύεται το ζήτηµα της µη λειτουργίας των µέχρι σήµερα επιτροπών για τον χαρακτηρισµό ατυχηµάτων, όπως για παράδειγµα στη ΔΕΗ, διότι η λειτουργία αυτών των επιτροπών είχε
σταµατήσει το 2012.
Στο ζήτηµα των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία, το νοµοσχέδιο αποσκοπεί στην εµπέδωση της αντίληψης της αναπηρίας ως κοινωνικό ζήτηµα.
Εµπεριέχει ρυθµίσεις, που επηρεάζουν τη συναλλαγή µε φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, θέτουν κριτήρια στην
παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών από τη σκοπιά
των ατόµων µε αναπηρία, συµβάλλουν στην πληροφόρηση και
δηµιουργούν νέες εκπαιδευτικές ενότητες.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ισχυροποιούµε και διευρύνουµε τα δικαιώµατα του κόσµου της εργασίας αλλά και της αναπηρίας σε µία θετικότερη προοπτική. Απαντάµε στην απαξίωση
και αποµείωση της εργασίας, που απαιτεί ο νεοφιλελευθερισµός
για τη διασφάλιση των δικών τους συµφερόντων έναντι των κυρίαρχων µπλοκ.
Διαµορφώνουµε µε θετικό και δηµιουργικό τρόπο τα τεράστια
προβλήµατα, που επισώρευσε η κρίση της περιόδου και στην
αγορά και στην εργασία. Η δίκαια αµειβόµενη και αξιοπρεπής
εργασία είναι σηµαντική παράµετρος ανάπτυξης στο δικό µας
παραγωγικό σχέδιο, που µε αυταπάρνηση υλοποιούµε και βήµαβήµα θα ολοκληρώσουµε παρά τα περί αντιθέτου διαµειβόµενα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κι εµείς ευχαριστούµε
για την ακρίβεια στον χρόνο, κύριε Δηµητριάδη.
Ο κ. Αντωνίου έχει τον λόγο για να κλείσει τη συνεδρίαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μια και είµαι ο τελευταίος που θα κλείσω τη σηµερινή συζήτηση, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σηµερινή συζήτηση καθώς και στις επιτροπές όπου προηγήθηκε η
ανάλυση του σηµερινού σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας, παρατηρούµε µία Αντιπολίτευση –και αναφέροµαι κυρίως
στη Νέα Δηµοκρατία- σαστισµένη, απορηµένη, ξαφνιασµένη.
Εάν κρίνω δε από τα δηµοσιεύµατα του φιλικού της Τύπου,
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που µέχρι χθες αναρωτιόταν εάν αυτό το νοµοσχέδιο έχει ή όχι
την έγκριση των θεσµών και εάν κρίνω και από τις τοποθετήσεις
τους σήµερα στην Ολοµέλεια, κατά το κοινώς λεγόµενο, πετούσαν τη µπάλα στην εξέδρα!
Δεν έκαναν καµµιά αναφορά στις θετικές διατάξεις του σηµερινού νοµοσχεδίου και µιλούσαν περί όλων των άλλων εκτός από
το νοµοσχέδιο. Και αυτό γιατί σήµερα οµολογουµένως συζητάµε
ένα θετικό νοµοσχέδιο για τον κόσµο της εργασίας, το οποίο µε
ένα σύνολο θετικών παρεµβάσεων ενισχύει και επεκτείνει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, που χάθηκαν εξαιτίας των αντεργατικών πολιτικών επιλογών των προηγούµενων κυβερνήσεων και
κυρίως κατά το χρονικό διάστηµα µετά την είσοδο της χώρας
στον αστερισµό των µνηµονίων στους οποίους, να θυµίσω, µας
βάλατε εσείς.
Με τις διατάξεις για την υλοποίηση της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες, διευκολύνεται η συµµετοχή των συµπολιτών µας µε αναπηρία στην
κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας.
Κανένας κοινωνικός αποκλεισµός δεν είναι πια αποδεκτός. Γι’
αυτό και τα διοικητικά όργανα είναι υποχρεωµένα να σχεδιάζουν
τις κατάλληλες πολιτικές, ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιµότητα για όλους και να παρέχουν µέτρα υποστηρικτικής τεχνολογίας και προσωπικής βοήθειας.
Με τη µετατροπή του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών σε
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου δίνεται ώθηση στην εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής από ένα σώµα λειτουργών πιστοποιηµένων και αξιόπιστων, ώστε να στηριχθούν οι
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες για να επιστρέψουν στην παραγωγική διαδικασία.
Το νοµοσχέδιο ρυθµίζει, επίσης, την ταχύτερη απονοµή των
κύριων, επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ παροχών. Λύνει
ζητήµατα διοικητικής φύσεως των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αλλά και µεµονωµένα ασφαλιστικά θέµατα συγκεκριµένων
κατηγοριών.
Ειδικές επαγγελµατικές κατηγορίες όπως οι αγρότες, οι µηχανικοί, οι δικηγόροι, οι πάσχοντες από ψυχικά νοσήµατα, ωφελούνται από την ψήφιση του νοµοσχεδίου. Ιδιαίτερα ωφελούνται
οι αγρότες, γιατί θα µπορούν να εξαγοράσουν πλασµατικά χρόνια µε ιδιαίτερα χαµηλό αντίτιµο. Μηχανικοί και δικηγόροι επίσης
ωφελούνται, γιατί αποσυνδέεται η ασφάλισή τους από την επαγγελµατική τους ιδιότητα και στο εξής θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας και για όσο διάστηµα αυτή διαρκεί. Τέλος οι πάσχοντες από ψυχικά νοσήµατα ωφελούνται, αφού θα µπορούν
να εργαστούν χωρίς να έχουν περικοπή της σύνταξής τους.
Επίσης λύνεται το θέµα της αρµοδιότητας του χαρακτηρισµού
των εργατικών ατυχηµάτων, που είχε οδηγήσει σε συσσώρευση
των εκκρεµών υποθέσεων από το 2012.
Πολύ σηµαντικό είναι ακόµα το γεγονός ότι λύνεται το ζήτηµα
υπολογισµού της σύνταξης, σε εκείνους που λόγω της οικονοµικής κρίσης δεν είχαν καθόλου ή είχαν περιορισµένης διάρκειας
χρόνο ασφάλισης από 1-1-2002 και µέχρι σήµερα. Προβλέπεται
ότι όπου δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον πέντε
ετών από 1-1-2002 µέχρι την έναρξη καταβολής σύνταξης, τότε
η πενταετία αναζητείται για έτη πριν το 2002. Από το 2021 ο χρόνος ασφάλισης που αναζητείται πριν από το 2002, µπορεί να
φθάσει τα δέκα έτη.
Το νοµοσχέδιο προστατεύει τους εργαζόµενους και από την
αδήλωτη, υποδηλωµένη και ανασφάλιστη εργασία.
Σε διαρκή επαφή και συνεργασία µε τους εργαζόµενους τα ερΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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γατικά σωµατεία, τα συνδικάτα και τους φορείς βάζουµε τα θεµέλια για καλύτερες εργασιακές συνθήκες, χωρίς κοινωνικές ανισότητες και καταπάτηση των εργασιακών δικαιωµάτων, γιατί
µέχρι σήµερα ο εργαζόµενος που έµενε απλήρωτος, εγκλωβιζόταν µέσα σε µια επιχείρηση που δεν τον πλήρωνε, διότι υπήρχε
µια πολύ αρνητική νοµολογία, που εγκλώβιζε τον εργαζόµενο σε
µακροχρόνιες δικαστικές περιπέτειες µέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του, χωρίς να δικαιούται στο µεταξύ διάστηµα ούτε αποζηµίωση αλλά ούτε και επίδοµα ανεργίας.
Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που στα χρόνια της κρίσης αντιµετώπισαν ουσιαστικό βιοποριστικό πρόβληµα εξαιτίας της αδιαφορίας των προηγούµενων κυβερνήσεων, να παρέµβουν σε αυτή
την αδικία.
Η µη καταβολή δεδουλευµένων συνιστά πλέον µονοµερή βλαπτική µεταβολή και υπάρχει η δυνατότητα στον εργαζόµενο, να
διεκδικήσει την οφειλόµενη αποζηµίωσή του από την αµέσως
επόµενη µέρα, δηλαδή να µπορεί να παίρνει το επίδοµα ανεργίας.
Για να γίνεται αποτελεσµατικότερη δουλειά στην καταπολέµηση της αδήλωτης και υποδηλωµένης εργασίας, ενισχύεται το
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας. Είναι επιλογή της Κυβέρνησης,
τα χρήµατα που εξοικονοµήθηκαν µέσω ΕΣΠΑ, να διατεθούν για
την πρόβλεψη ποιοτικών ελέγχων που θα γίνονται στο εξής σε
κλάδους υψηλής παραβατικότητας αλλά και για την αναβάθµιση
των υπηρεσιών ενηµέρωσης και νοµικών συµβουλών στους εργαζόµενους.
Δεν σταµατάµε, όµως, εδώ. Δεν επαναπαυόµαστε. Θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες και νοµοθετικές παρεµβάσεις,
µέχρι να επουλωθούν οι πληγές που προέκυψαν από την άσκηση
των δικών σας πολιτικών επιλογών, κυρίες και κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Αντωνίου.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τρίτης
27 Ιουνίου 2017, της Πέµπτης 29 Ιουνίου 2017, της Παρασκευής
30 Ιουνίου 2017, της Δευτέρας 3 Ιουλίου 2017, της Τρίτης 4 Ιουλίου 2017, της Πέµπτης 6 Ιουλίου 2017 και της Παρασκευής 7
Ιουλίου 2017 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Τρίτης 27 Ιουνίου 2017, της Πέµπτης 29 Ιουνίου 2017, της
Παρασκευής 30 Ιουνίου 2017, της Δευτέρας 3 Ιουλίου 2017, της
Τρίτης 4 Ιουλίου 2017, της Πέµπτης 6 Ιουλίου 2017 και της Παρασκευής 7 Ιουλίου 2017 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 0.15’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Πέµπτη
7 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του
Σώµατος νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις».

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

