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ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’
Δευτέρα 18 Σεπτεµβρίου 2017
Αθήνα, σήµερα στις 18 Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.03’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν από τη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων, θα κάνω µερικές ανακοινώσεις στο Σώµα.
Πρώτον, οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών κατέθεσαν
στις 18-9-2017 σχέδιο νόµου: «Διακίνηση και εµπορία νωπών και
ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
Δεύτερον, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Εξωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Μεταναστευτικής Πολιτικής κατέθεσαν στις 18-9-2017 σχέδιο νόµου:
«Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού».
Τρίτον, οι Υπουργοί Εξωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών καθώς και ο Υφυπουργός
Εξωτερικών κατέθεσαν στις 18-9-2017 σχέδιο νόµου: «Ελληνικό
Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών».
Τέταρτον, οι Υπουργοί Οικονοµικών και Εξωτερικών, καθώς
και η Υφυπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν στις 18-9-2017 σχέδιο
νόµου: «Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών
για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής».
Παραπέµπονται στις αρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 1461/11-9-2017επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Χρήστου Μπουκώρου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα:
«Παραχώρηση Πανθεσσαλικού Σταδίου στον Βόλο», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του αρµόδιου Υπουργού και θα επαναπροσδιοριστεί για συζήτηση. Αιτία ο φόρτος εργασίας.
Η δεύτερη µε αριθµό 1483/12-9-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύ-

τερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε τη χρόνια έλλειψη ιατρικού προσωπικού στην
παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη και θα
επαναπροσδιοριστεί για συζήτηση.
Η τέταρτη µε αριθµό 1380/30-8-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Αττικής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Νοσοκοµεία που “νοσούν”»,
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας κ. Παύλου Πολάκη και θα επαναπροσδιοριστεί για συζήτηση.
Η πρώτη µε αριθµό 6534/21-6-2017 ερώτηση εκ του κύκλου
των αναφορών - ερωτήσεων του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Θεοχάρη Θεοχάρη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Παραβατικές συµπεριφορές στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης», δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου. Αιτία ο φόρτος εργασίας.
Η έβδοµη µε αριθµό 923/1-6-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Εκπλήρωση του τάµατος
του έθνους», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου.
Η έκτη µε αριθµό 1293/21-8-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Φθιώτιδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Σταϊκούρα προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση δράσεων από προϊόντα εγκληµατικών ενεργειών
κατά του ελληνικού δηµοσίου και διάθεση ποσού για κοινωνικούς
σκοπούς, δεν θα συζητηθεί λόγω φόρτου εργασίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών κ. Γεωργίου Χουλιαράκη.
Η τρίτη µε αριθµό 1482/12-9-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Λέσβου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σταύρου Τάσσου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Να σταµατήσει η ισχύς του
αναγκαστικού χρηµατικού αντιτίµου για τη συµµετοχή στις εξετάσεις της Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Αποφοίτων ΙΕΚ», δεν θα συζητηθεί λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
κ. Δηµητρίου Μπαξεβανάκη.
Εποµένως θα συζητηθούν µόνο τέσσερις επίκαιρες ερωτήσεις.
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Οι δύο είναι προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Πάνο Καµµένο
και δύο προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό.
Επειδή από τις δώδεκα ερωτήσεις, όπως καταλαβαίνετε, µόνο
τέσσερις θα συζητηθούν, θα υπάρχει και µια ανοχή χρόνου
στους επερωτώντες και στους Υπουργούς, αλλά όχι να γίνει κατάχρηση. Για τις αιτιολογίες της απουσίας των Υπουργών υπάρχει και η σχετική επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της
Κυβέρνησης κ. Μιχαήλ Καλογήρου.
Θα ξεκινήσουµε µε την τρίτη µε αριθµό 1443/5-9-2017 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη προς
τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, «αναφορικά µε το ύψος της αντικειµενικής αξίας των προς αξιοποίηση ακινήτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας».
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ωραία πήγαν τα ψώνια στο Λονδίνο; Σας θαυµάσαµε µε την Jaguar στα «SELFRIDGES», µε ένα αυτοκίνητο γεµάτο σακούλες.
Σκεφτόµασταν εδώ µε τον Γιάννη τον Βρούτση προηγουµένως
τι θα γινόταν, αν επί εποχής Σαµαρά - Βενιζέλου, κύριε Υπουργέ,
-και µην κουνάτε το κεφάλι- συνελάµβαναν δηµοσιογράφοι τον
Ευάγγελο Βενιζέλο, που τον βρίζατε όλη η αντιπολίτευση για µια
κυβερνητική BMW που είχε, να ψωνίζει στο Λονδίνο από τα «SELFRIDGES» µε Jaguar, την ώρα που η νότια Αττική καταστρέφεται
από την πετρελαιοκηλίδα που άφησε η Κυβέρνησή σας να ξεφύγει.
Εσείς πρώτος, κύριε Υπουργέ, και µη σκύβετε το κεφάλι, θα
είχατε ξεσηκώσει τον κόσµο και το διαδίκτυο. Μη γελάτε καθόλου! Εσείς βρίζατε τον Βενιζέλο για την BMW προσωπικά και
τώρα η Jaguar σας αρέσει! Δεν ξέραµε ότι είχατε διαφωνία στη
µάρκα!
Όµως, δεν µας λέτε και τι ψωνίσατε, γιατί µέτρησα καµµιά
τριανταριά σακούλες από τα «SELFRIDGES». Ένα πορτµπαγκάζ
ψώνια κάνατε! Μην κουνάτε το κεφάλι. Είστε εδώ για να απαντάτε, κύριε!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα έπρεπε να ντρέπεστε!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κανένας στην Ελλάδα
δεν πρέπει να ντρέπεται περισσότερο από εσάς, για όσα έχετε
πει όλα αυτά τα χρόνια και για όσα έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
Θυµίζω τα αίσχη στη Βουλή για τα CDS και τον broker Παπανδρέου. Και τώρα που σας αρέσει το PSI, για να κρατάτε την
υπουργική καρέκλα! Και τώρα σας αρέσει το µνηµόνιο και πώς
το εφαρµόζετε, που δεν θα το πλησιάζατε ούτε νεκρός! Για να
τολµάτε να µιλάτε εσείς σε µένα!
Όµως, πάµε τώρα, κύριε Υπουργέ, στο µείζον. Ήρθατε στη
Βουλή τον Δεκέµβριο του 2016 και είπατε επί λέξει ότι είναι τόσο
µεγαλεπήβολα και εύστοχα τα σχέδιά σας για την αξιοποίηση
της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης, που
υπολογίζεται ότι µέσα στο 2017 θα εισπράξει το ελληνικό δηµόσιο 300 εκατοµµύρια ευρώ και θα σταθεροποιηθούν τα έσοδα
του κράτους για τα επόµενα χρόνια σε 400 µε 500 εκατοµµύρια.
Όµως, τον Αύγουστο, πριν από λίγες ηµέρες, εξέδωσε το
Υπουργείο σας ένα δελτίο Τύπου ότι ως σήµερα οι εισπράξεις
του οργανισµού είναι 600.000 ευρώ.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι είµαστε στο τέλος Σεπτεµβρίου
του 2017 και έχετε εισπράξει 600.000 ευρώ από τα 300 εκατοµµύρια, που είχατε υποσχεθεί ότι θα εισπράξετε το 2017; Θα θέλαµε, λοιπόν, να µας ενηµερώσετε για το πώς πηγαίνουν τα
σχέδιά σας για την αξιοποίηση.
Θα σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι πραγµατικά έχετε καταφέρει
να ξεπεράσετε και τις δικές µου προσδοκίες, διότι η αποτυχία
του ταµείου έρχεται σε συνέχεια της προηγούµενης εξαγγελίας
σας στην Επιτροπή Αµύνης της Βουλής για τα τεράστια σχέδια
της «PARAMOUNT» και την ΕΛΒΟ, που πλέξατε το εγκώµιο της
«PARAMOUNT» και πόσο µεγάλα σχέδια έχετε για την ΕΛΒΟ.
Υπενθυµίζω ότι απέτυχε και ο πρώτος και ο δεύτερος διαγωνισµός. Στον πρώτο κόπηκε η «PARAMOUNT» και στον δεύτερο
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δεν κατέθεσε στοιχεία καν. Άρα και εκεί αποτύχατε ως προς τις
οικονοµικές σας προβλέψεις. Άρα ενισχύεται η αντίληψη ότι στα
λόγια είστε πάρα πολύ ωραίος, όµως στο να γεµίζετε το ταµείο
µε κρατικά λεφτά όχι.
Κλείνω µε το τελευταίο. Ήρθατε στην επιτροπή της Βουλής
και µας είπατε τον Ιούνιο ότι υπογράφουµε µια συµφωνία, για να
πουλήσουµε τα πυροµαχικά, αυτά που το διαµέτρηµά τους δεν
χρησιµοποιούµε πια στον Ελληνικό Στρατό, στη Σαουδική Αραβία
µε 66 εκατοµµύρια ευρώ. Μας είπατε στη Βουλή τον Ιούνιο –στις
αρχές ή στο τέλος, για να µην κάνω λάθος στην ηµεροµηνία- ότι
εντός των εποµένων δέκα ή δεκαπέντε ηµερών θα εισπράτταµε
αυτά τα 66 εκατοµµύρια, µε έναν φίλο σας ενδιάµεσο, εάν δεν
κάνω λάθος, τον κ. Παπαδόπουλο. Μπορείτε να µας ενηµερώσετε, κύριε Υπουργέ, τι έγινε και µε αυτή την ιστορία;
Άρα συγκεφαλαιώνω, γιατί όλα είναι, κύριε Πρόεδρε, στο ίδιο
κοµµάτι της αξιοποιήσεως της περιουσίας του Ελληνικού Στρατού, των Ενόπλων Δυνάµεων, για να είµαι ακριβής. Πρώτον, από
τα 300 εκατοµµύρια που βάλατε στόχο για το έτος 2017 µάς
έχετε φέρει µέχρι τώρα 600.000 ευρώ. Πότε θα έρθουν τα υπόλοιπα 299.400.000 ευρώ;
Δεύτερον, τι γίνεται µε την ΕΛΒΟ και τον εν εξελίξει διαγωνισµό και την εταιρεία «PARAMOUNT», που τόσο είχατε διαφηµίσει
και που τελικά εξαφανίστηκε από την αγορά της ΕΛΒΟ;
Τρίτον, ισχύουν η πώληση των πυροµαχικών και τα 66 εκατοµµύρια ευρώ; Τα πήραµε, θα τα πάρουµε, µε τον κ. Παπαδόπουλο,
χωρίς τον κ. Παπαδόπουλο;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, αυτονόητο είναι ότι θα έχετε ισόποσο διπλάσιο χρόνο από τα τρία
λεπτά και βεβαίως, αφού επέτρεψα στον κ. Γεωργιάδη να αναφερθεί και σε θέµα έξω από την επίκαιρη ερώτησή του, εφόσον
το επιθυµείτε και εσείς, µπορείτε να απαντήσετε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο κ.
Γεωργιάδης είναι ασυγκράτητος, γνωστός ασυγκράτητος, περιεφέρετο στους δηµοσιογράφους και έλεγε ότι θα αναφερθεί στην
Jaguar.
Σας έχω φέρει, λοιπόν, µια βεβαίωση της πρεσβείας µας ότι
αυτό το αυτοκίνητο είναι το υπηρεσιακό αυτοκίνητο που διατίθεται σε όλους τους Υπουργούς και µε το οποίο κάνατε εσείς βόλτες, κύριε Γεωργιάδη, στη συνέλευση του IMO. Την καταθέτω
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα βεβαίωση, η οποία βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εγώ δεν χρησιµοποιώ άλλα αυτοκίνητα, παρά µόνο το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, το οποίο πήρα για µια ώρα µεταξύ της επίσηµης συναντήσεως και του γεύµατος και πήγα να αγοράσω για τα
παιδιά µου δώρο µια κούκλα Barbie. Έψαχνα να βρω και ένα σκάφος τηλεκατευθυνόµενο σαν και αυτό που κυκλοφορούσατε µε
τον κ. Πρετεντέρη στη Μύκονο, αλλά δεν είχε τέτοιο τελευταίο
µοντέλο. Να είστε, λοιπόν, πιο σοβαρός και να χρησιµοποιείτε
τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, για να κάνετε πραγµατικά τη δουλειά για την οποία σας έχει ορίσει ο ελληνικός λαός. Αυτές τις
κορόνες τις οποίες χρησιµοποιείτε και τα έξαλλα, να τα χρησιµοποιείτε όταν βγαίνετε στην τηλεόραση.
Δεύτερον, παρ’ ότι δεν είναι επερώτηση, θα σας απαντήσω ότι
όσον αφορά την πώληση υλικού, έχει υπογραφεί διακρατική συµφωνία µε τη Σαουδική Αραβία, την οποία έχει υπογράψει ο ίδιος
ο Υπουργός Άµυνας και διάδοχος, µε εκπρόσωπο τον κ. Παπαδόπουλο και όχι έµπορο και µεσάζοντα. Περιµένουµε την εκτέλεση της συγκεκριµένης συµβάσεως. Έχουν έρθει εδώ, έχουν
ελέγξει το συγκεκριµένο υλικό, έχει οριστεί µεταφορέας, έχει περάσει ΚΥΣΕΑ, έχει περάσει από τη Βουλή. Ελπίζω µέσα στις επόµενες ηµέρες να προχωρήσει αυτή η συµφωνία, όπως και άλλες
συµφωνίες σε σχέση µε παλαιό υλικό, το οποίο ήταν στις αποθήκες και για το οποίο, εάν συνεχίζαµε τις αποφάσεις των προηγούµενων κυβερνήσεων, όχι απλώς δεν θα έφθαναν στο ταµείο
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του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και στα Επιτελεία χρήµατα,
αλλά θα πληρώναµε και χρήµατα για να τα καταστρέψουµε,
όπως τις περίφηµες νάρκες της Βουλγαρίας, που χρέωσαν 4
εκατοµµύρια για την καταστροφή τους από την Κυβέρνηση, στην
οποία δεν ήσασταν µέλος εσείς, ήµουν µέλος εγώ, ενώ εσείς
ήσασταν αντιπολιτευόµενος και ερωτών.
Τώρα, όσον αφορά την αξιοποίηση της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάµεων, θα σας πω ότι τέτοιου είδους ερωτήσεις µέχρι
τώρα δεν υπήρχαν στη Βουλή για τον απλό λόγο ότι η περιουσία
των ταµείων των Ενόπλων Δυνάµεων, που δεν είναι περιουσία
του Υπουργείου, αλλά περιουσία των εν αποστρατεία και των εν
ενεργεία στελεχών, είναι περιουσία των ταµείων των Ενόπλων
Δυνάµεων, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε για τον απλούστατο λόγο,
διότι αυτή η περιουσία εχρησιµοποιείτο για να κάνουν ρουσφέτια, για να βγαίνει ο κ. Βενιζέλος και να χαρίζει στρατόπεδα, να
χαρίζει εγκαταστάσεις, για κοινωφελείς δήθεν σκοπούς, αλλά µε
σκοπό να παίρνει ψήφους.
Ενηµέρωσα και τον κ. Δαβάκη την προηγούµενη φορά -αλλά
φαίνεται ότι δεν τον ακούτε- ότι η ακίνητη περιουσία των Ενόπλων Δυνάµεων -και εννοώ των ταµείων- ανέρχεται στην αντικειµενική αξία των 34 περίπου δισεκατοµµυρίων ευρώ. Στο
πρόσφατο παρελθόν, που είχαµε µιλήσει για αυτή την αξία, σύσσωµη η Αντιπολίτευση είχε εστιάσει στα κτίσµατα, αλλά λησµόνησε τις εκτάσεις, εντός των οποίων έχουν ιδιοκτησία οι Ένοπλες
Δυνάµεις, τα ταµεία και έχουν δηµοσιευθεί όλες και είναι µε πολύ
σηµαντική αξία.
Σε αυτό το σηµείο θέλω να γίνω συγκεκριµένος. Όσον αφορά
τους διαγωνισµούς, ο διαγωνισµός στην αρχή ξεκίνησε µε µια
ηλεκτρονική πλατφόρµα, που µας είχε παραχωρηθεί από το Public Real Estate της «ΕΤΑΔ Α.Ε.» και έγιναν οι πέντε διαγωνισµοί
των ακινήτων τον Απρίλιο του 2017.
Όµως, το κόστος της συγκεκριµένης πλατφόρµας ήταν πάρα
πολύ ψηλό. Έτσι, από το ΓΕΣ µέσα στον Αύγουστο, από τις 2
έως τις 11 Αυγούστου, προχωρήσαµε στη δηµιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η οποία δεν στοίχισε ούτε ένα ευρώ στο
ΓΕΣ, γιατί έγινε από στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, που λειτούργησε στους πρώτους διαγωνισµούς και τα πρώτα οφέλη της
περιόδου 2 έως 11 Αυγούστου ήταν 14.241.003,90 ευρώ για ακίνητα αντικειµενικής αξίας 11.883.883,32 ευρώ. Αυτά για τους
πρώτους διαγωνισµούς.
Η ΥΠΑΑΠΕΔ, η υπηρεσία που δηµιουργήσαµε, έχει διεξαγάγει
τον Απρίλιο πέντε ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς και εν συνεχεία,
όπως σας είπα, αφού καταρτίστηκαν, σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα ταµεία, εγκρίθηκαν µε την από 14 Φεβρουαρίου απόφαση
του ΣΑΜ, και προχωρήσαµε στους διαγωνισµούς.
Συγκεκριµένα, το ακίνητο του πρώην στρατοπέδου του
«ΛΙΟΣΗ», αντικειµενικής αξίας 443.373, ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ, αναδείχτηκε πλειοδότης µισθωτής µε µηνιαίο µίσθωµα 3.400 ευρώ
για είκοσι πέντε χρόνια µε δυνατότητα παράτασης άλλα είκοσι
πέντε χρόνια. Το συνολικό οικονοµικό όφελος για την υπηρεσία
µε τη συγκεκριµένη σύµβαση µισθώσεως θα είναι 1.152.322
ευρώ. Το ΣΑΜ µε την από 26 Ιουνίου 2017 απόφασή του ενέκρινε
το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και την οριστική κατοχύρωση.
Για το ακίνητο του καταστήµατος επί της οδού Σούτσου 40,
ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας, αντικειµενικής
αξίας 1.274.000 ευρώ, αναδείχθηκε πλειοδότης η εταιρεία «ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.» µε µηνιαίο µίσθωµα 6.700 ευρώ για δώδεκα
έτη, µε τη δυνατότητα παράτασης και µε ελάχιστη αναπροσαρµογή για όλους 1% τον χρόνο. Το συνολικό οικονοµικό όφελος
για την υπηρεσία µε τη συγκεκριµένη σύµβαση µισθώσεως για
δώδεκα έτη θα είναι 1.019.000 ευρώ. Το ΣΑΜ, πάλι στις 26 Ιουνίου 2017, µε απόφασή του ενέκρινε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και την οριστική κατοχύρωση του πλειοδότη.
Πέραν αυτών, έχουν εγκριθεί τα εξής: Πρώην στρατόπεδο
«ΡΟΚΑ» στη Μάνδρα Αττικής, µε τιµή έναρξης µηνιαίου ανταλλάγµατος 6.000 ευρώ για είκοσι έτη. Κολοκοτρώνη 3-5 στην
Αθήνα, Μετοχικό Ταµείο Στρατού, µε τιµή µηνιαίου ανταλλάγµατος 40.000 ευρώ. Πουλίου 2 στην Καβάλα, 4.000 ευρώ. Πρώην
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας το εκµίσθωσε. Σίνα 20 στην
Αθήνα µε τιµή έναρξης µηνιαίου ανταλλάγµατος 20.000 ευρώ.
Κατόπιν όλων αυτών, λοιπόν –θα σας τα δώσω να τα έχετε και
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συγκεκριµένα–, έχουµε καταφέρει πολλά µαζί µε µεγάλα µισθώµατα, όπως της Κολοκοτρώνη, του Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας, που έχει αντικειµενική αξία 9.499.000 ευρώ και ο
πλειοδότης του δίνει 40.000 ευρώ µε αναπροσαρµογή 1 ευρώ
τον χρόνο. Για τους πρώτους έξι µήνες µόνο προβλέπεται η καταβολή του 50% του µισθώµατος. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι
µόνο για αυτό το ακίνητο θα εισπραχθούν από τα ταµεία
10.349.000 ευρώ.
Το συνολικό όφελος µέχρι τώρα από τους ήδη διεξαχθέντες
διαγωνισµούς, που πράγµατι άργησαν, γιατί αργήσαµε να κάνουµε τη βάση δεδοµένων του Στρατού, είναι 14.241.000 ευρώ
για ακίνητα συνολικής αντικειµενικής αξίας 11.883.000 ευρώ.
Η ΥΠΑΑΠΕΔ έχει προχωρήσει ακόµα στην προετοιµασία όλων
των φακέλων για πολύ µεγάλα ακίνητα. Ξέρετε, ότι οι Φλέβες,
που είναι του Ταµείου του Στόλου, έχουν αντικειµενική αξία 2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με αυτό ολοκληρώστε την πρωτολογία σας, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κλείνω µε αυτό. Ήδη έχει
ενδιαφερθεί εταιρεία από τη Μέση Ανατολή και το ελάχιστο µίσθωµα είναι στα 100.000.000 ευρώ.
Μπορεί να µην πετύχαµε τους στόχους που είχαµε προαναγγείλει, αλλά αντιλαµβάνεστε ότι είναι η πρώτη φορά που µπαίνουν χρήµατα στα µετοχικά ταµεία. Κάναµε µε αυτά πέρσι εκατό
σπίτια για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. Φέτος, θα ξεπεράσουµε τα τετρακόσια σπίτια. Αυτά µε ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο για πρώτη φορά την περιουσία των ταµείων δεν τη χρησιµοποιεί για ρουσφέτια, κύριε Γεωργιάδη, αλλά τη χρησιµοποιεί,
προκειµένου να δίνει αποτέλεσµα προς όφελος του προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάµεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Γεωργιάδη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, να ξέρετε καµµιά φορά ότι, όταν προσπαθείς να λες διάφορες δικαιολογίες για να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα, µπλέκεις
περισσότερο. Δηλαδή είπατε προηγουµένως στη Βουλή των Ελλήνων ότι µε το υπηρεσιακό αυτοκίνητο της πρεσβείας πήγατε
να κάνετε ψώνια στο «SELFRIDGES». Αυτό µας είπατε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Είστε και…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ξέρετε, κύριε Υπουργέ και µην κουνάτε το κεφάλι-, εάν αυτό συνέβαινε µε την προηγούµενη κυβέρνηση τι θα λέγατε εσείς ο ίδιος και οι οπαδοί σας εις
το διαδίκτυο;
Όσον αφορά δε το ότι είναι υπηρεσιακό το αυτοκίνητο, θα σας
έλεγα ότι και του κ. Βενιζέλου η BMW υπηρεσιακή ήταν και, µάλιστα, τώρα είναι στη χρήση της δικής σας Κυβερνήσεως.
Όµως τώρα, κύριε Πρόεδρε, δεν ενοχλεί αυτή η BMW! Ενοχλούσε µόνο όταν ήταν στον κ. Βενιζέλο. Τώρα που είναι στον
ΣΥΡΙΖΑ είναι µια χαρά!
Θα σας πω τώρα για τα µαθήµατα σχετικά µε το ύφος µου εδώ
πέρα µέσα, κύριε Υπουργέ. Από εσάς; Θέλετε να είχαµε εδώ
πέρα µία γιγαντοοθόνη, να παίζαµε την οµιλία που κάνατε για τον
Φούχτελ από εκείνο εκεί το Βήµα και για το πώς µετά πάθους λέγατε ότι δεν θα ξεπουλήσετε την Ελλάδα στους Γερµανούς; Θέλετε να παίξετε την οµιλία σας –εδώ καθόσασταν- για τα CDS
και τον Γιώργο Παπανδρέου και τον broker;
Κύριε Πρόεδρε, δεν το λέω τυχαία δεύτερη φορά, γιατί απ’ ό,τι
κατάλαβα, στο Λονδίνο -διορθώστε µε, αν κάνω λάθος- µε τον κ.
Χατζηµηνά ήσασταν πάλι. Θυµάµαι ότι ο κ. Χατζηµηνάς εκείνη
την εποχή που µιλούσατε εσείς για τα CDS, είχε κάνει την Ένωση
Νέων Ελλήνων Επιχειρηµατιών και ήταν πρώτος προσκεκληµένος ο Γιώργος Παπανδρέου, την εποχή που υποτίθεται ότι ξεπούλησε την Ελλάδα ως broker που λέγατε εσείς εδώ και µου
κάνατε και µαθήµατα ύφους! Εσείς έχετε το θράσος να κάνετε
σε οποιονδήποτε Βουλευτή του Κοινοβουλίου µαθήµατα για το
ύφος, όταν κατηγορούσατε τότε τον Πρωθυπουργό ότι ξεπούλησε την Ελλάδα ως broker! Και τώρα είστε κολλητός µε τον κολλητό του και δεν ντρέπεστε!
Άρα, όταν είσαι ο Πάνος Καµµένος και έχεις πει όσα έχεις πει
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σ’ αυτή τη Βουλή, όταν σηκώνεσαι να µιλήσεις -να µην ξεχάσω,
κύριε Πρόεδρε, τα αλήστου µνήµης «στα τέσσερα» που φωνάζατε εδώ πέρα και τώρα είστε «στα δεκατέσσερα»-, πρέπει να
ζητάς ένα συγγνώµη για τα περί ύφους, γιατί δεν σας παίρνει να
µιλάτε περί ύφους.
Όµως, κρατώ ότι την ώρα που η Αττική είχε καταστραφεί από
την πετρελαιοκηλίδα, ο Υπουργός Άµυνας ήταν για ψώνια στο
«SELFRIDGES» µε την υπηρεσιακή -κατά τη δήλωσή του- Jaguar.
Ας αναφερθούµε, όµως, τώρα, κύριε Υπουργέ, στα συγκεκριµένα που µου είπατε, για να καταλάβει και ο κόσµος που µας
ακούει. Είχατε θέσει εσείς τον πήχη µε τον κ. Ζησιµάτο ότι το
έτος 2017 θα εισπράξετε 300 εκατοµµύρια ευρώ. Αν κατάλαβα
καλά -και διορθώστε µε- µας ενηµερώσατε προηγουµένως όχι
ότι έχετε εισπράξει µέχρι σήµερα, αλλά ότι έχετε κάνει διαγωνισµούς για να εισπράξετε 14 εκατοµµύρια ευρώ. Αν από τα 300
εκατοµµύρια ευρώ βγάλουµε τα 14 εκατοµµύρια ευρώ, είµαστε
στα 286 εκατοµµύρια ευρώ µείον.
Κύριε Υπουργέ, έχετε να µας δώσετε κάποια απάντηση για το
πού είναι αυτά τα 286 εκατοµµύρια ευρώ που λείπουν από τις
δικές σας προβλέψεις; Αυτό το λέω διότι, σύµφωνα µε όσα είπατε, δεν περάσατε µόνο κάτω από τον πήχη που βάλατε, αλλά
τον βλέπετε τον πήχη σαν το Έβερεστ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τώρα, αν µου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, είπατε κάτι για τα
πυροµαχικά. Παρακαλώ πολύ για την προσοχή σας. Το καλοκαίρι
στη Βουλή είχατε πει ακριβώς τα ίδια για τη σύµβαση µε τη Σαουδική Αραβία και τον κ. Παπαδόπουλο. Τότε, όµως, µας είχατε
πει -και θυµάµαι καλά, η µνήµη µου δεν µε απατά- ότι θα εισπράτταµε αυτά τα λεφτά εντός δέκα ή είκοσι ηµερών το πολύ.
Αν υποθέσουµε ότι αυτό µας το είπατε στο τέλος Ιουνίου -άντε
να σας δώσω και τον Ιούλιο όλο, άντε και όλον τον Αύγουστοσήµερα είµαστε στον Σεπτέµβριο! Έχουµε 19 Σεπτεµβρίου!
Έχετε να µας πείτε αν τα έχετε πάρει τα λεφτά; Μη µας πείτε αν
έχετε υπογράψει συµφωνία -αυτά είναι old history, µας τα είπατε
πριν από τρεις µήνες-, αλλά αν έχετε πάρει τα λεφτά. Αν δεν
έχετε πάρει τα λεφτά, έχετε να µας κάνετε µία εκτίµηση -για να
γραφτεί στα Πρακτικά- για το πότε υπολογίζετε να τα πάρετε;
Και, αν δεν τα πάρετε τότε, θα µας πείτε τι ακριβώς σκοπεύετε
να κάνετε; Διότι είναι πολύ ωραίες οι διακηρύξεις σας και το
ύφος σας, αλλά, απ’ ό,τι κατάλαβα από την απάντησή σας, τα
λεφτά ακόµα δεν τα έχουµε πάρει.
Σηµειώνω, επίσης, για να ολοκληρώσω, κύριε Υπουργέ, ότι
µάλλον διέλαθε την προσοχή σας -είµαι βέβαιος ότι τώρα θα µου
απαντήσετε- το θέµα της ΕΛΒΟ.
Όσον αφορά το θέµα της ΕΛΒΟ, πρέπει να ξέρει η Αντιπροσωπεία ότι ο Υπουργός Άµυνας στην Επιτροπή Αµύνης της Βουλής, κύριε Πρόεδρε, είχε παρουσιάσει µε µεγάλη υπερηφάνεια
και µε πολύ µεγάλο όραµα τη µεγάλη του επιτυχία να φέρει στην
Ελλάδα την εταιρεία «PARAMOUNT» για να πάρει την ΕΛΒΟ.
Όµως, από τότε που µας τα παρουσίασε στην επιτροπή της Βουλής, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισµός δύο φορές και η εταιρεία
της οποίας πλέξατε το εγκώµιο έχει εξαφανιστεί. Δεν έκανε καν
προσφορά.
Μήπως έχετε να µας πείτε κάτι και γι’ αυτό το θέµα, κύριε
Υπουργέ, για να ξέρουµε πού βρισκόµαστε και µε την ΕΛΒΟ και
την «PARAMOUNT» και µε όλα αυτά που είχατε υποσχεθεί, ώστε
να µιλάµε επιτέλους µε στοιχεία και να µπορούµε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο αυτά που θα µας πείτε τώρα µε ποσά και µε ηµεροµηνίες, όταν έρθουν αυτές οι ηµεροµηνίες, να δούµε αν θα τα
έχετε εισπράξει ή όχι; Τότε θα δούµε ποιος από τους δυο µας
κάνει καλύτερα τη δουλειά του.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εκτός από εκπρόσωπος εταιρειών που έχουν σχέση µε το δηµόσιο, όπως η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ», βλέπω ότι έχετε αποκτήσει και την ιδιότητα του συνηγόρου υπεράσπισης του κ.
Βενιζέλου και του κ. Παπανδρέου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη, καταλαβαίνω πως πρέπει να υπηρετείτε τα αφεντικά σας, την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»,
τον κ. Μαρινάκη, τον κ. Κουρτάκη, όπως καταλαβαίνω και πως
πρέπει να περνάτε να παίρνετε το πολιτικό σας µεροκάµατο.
Καµµιά φορά κάποιοι άλλοι παίρνουν και οικονοµικό µεροκάµατο, όπως ο κ. Βορίδης, που είναι και δικηγόρος τους.
Από εκεί και πέρα, πραγµατικά απορώ που βγαίνετε ως εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας για να µιλάτε για ερωτήσεις που
κατέθετε το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας για τον κ. Βενιζέλο. Απορώ πώς σας ανέχονται ακόµη.
Βέβαια, είστε επιλογή του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή είναι η
Νέα Δηµοκρατία του σήµερα: ο συνήγορος υπεράσπισης του
ΠΑΣΟΚ.
Για τα CDS είχαµε καταθέσει δεκαπέντε Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας ερωτήσεις. Και για το θέµα του Παπανδρέου, τότε,
µε την εµπλοκή του, θα σας θυµίσω ότι ο ίδιος ο Αρχηγός της
Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Σαµαράς, ήταν αυτός που είχε δώσει την
εντολή για να γίνει η έρευνα. Η έρευνα αυτή συνεχίζεται δυστυχώς, κύριε Γεωργιάδη, και βρίσκεται ήδη στα χέρια της εισαγγελίας πρωτοδικών µε τρεις εισαγγελείς να είναι από επάνω και να
ψάχνουν τους λογαριασµούς. Καταλαβαίνω το άγχος σας να
κλείσει, γιατί εσείς είστε η «κουµπάρα» µεταξύ του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δηµοκρατίας. Με αυτή την ιδιότητά σας, λοιπόν, θα
απολογείστε στη Νέα Δηµοκρατία και όχι σε εµένα.
Δεύτερον, όσον αφορά το θέµα της χρήσης αυτοκινήτου, εγώ,
κύριε Γεωργιάδη, µε το υπηρεσιακό αυτοκίνητο που µου διαθέτει
η πρεσβεία, µεταξύ δύο συναντήσεων πήγα µε τα πόδια και εν
συνεχεία ήρθε και µε πήρε για να πάµε σε ένα γεύµα. Εσείς χρησιµοποιούσατε τα µέσα του κράτους για να κάνετε δηµόσιες σχέσεις. Εγώ δεν πάω στη Μύκονο, κύριε Γεωργιάδη, ούτε κάθοµαι
σε ξαπλώστρες του «NAMMOS» των τριών χιλιάδων. Το λέω αυτό
για να εξηγούµαστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εγώ;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Όσον αφορά την ΕΛΒΟ, παρ’ ότι δεν
είναι αντικείµενο της ερωτήσεώς µας, καταλαβαίνω το άγχος σας.
Όσον αφορά την ΕΛΒΟ, η εταιρεία «PARAMOUNT» πράγµατι
είναι µια µεγάλη εταιρεία της Νοτίου Αφρικής, η οποία ενδιαφέρεται και πήρε µέρος στον πρώτο διαγωνισµό για την ΕΛΒΟ. Στον
δεύτερο διαγωνισµό δεν πήρε µέρος, διότι επετράπη στον πρώτο
διαγωνισµό να κατέβει µια γερµανική εταιρεία, που κατά την
άποψη της «PARAMOUNT» ήταν η εταιρεία αυτή, η οποία δεν είχε
παρουσιάσει οικονοµική προσφορά και προτίµησε να πάει στη διαπραγµάτευση που τώρα ισχύει.
Σήµερα το πρωί, είδα τους εργαζόµενους της ΕΛΒΟ. Σκοπός
της Κυβέρνησης είναι να λειτουργήσει η ΕΛΒΟ µε κύριο -αν θέλετε- αντικείµενο ουσιαστικά το να µπορέσει να βοηθάει στην
αµυντική µας βιοµηχανία. Μακάρι, να µπορούσε να λειτουργήσει
υπό την καθοδήγηση του κράτους, υπό την καθοδήγηση του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και του Υπουργείου Μεταφορών, που
ο κ. Σπίρτζης έχει προτάσεις συγκεκριµένες για ΣΔΙΤ, όσον αφορά
τα λεωφορεία.
Το να έρθει, όµως, µια µεγάλη εταιρεία, η οποία θέλει να συµµετέχει µέσα στην ΕΛΒΟ και αντί να ανοίξει ένα διπλανό µαγαζί,
να µπορέσει να φέρει παραγωγή από µια χώρα που δεν είναι
µέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να πιστοποιήσει τα προϊόντα της, να εξασφαλίσει το σύνολο των εργαζοµένων και τους µισθούς τους, αυτό, κύριε Γεωργιάδη, είναι κάτι
το οποίο επιθυµούµε. Θα προσπαθήσουµε και το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας η ΕΛΒΟ να λειτουργήσει αύριο. Τις επιχειρήσεις που κλείσατε µία προς µία στη
διάρκεια των ετών που, δυστυχώς, αναλάβατε µαζί µε τον κ. Βενιζέλο, εµείς σιγά σιγά τις βάζουµε µπρος.
Αν πάτε στην Πάτρα, θα δείτε τα «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα» να λειτουργούν. Θα δείτε ότι σιγά σιγά παίρνουν µπρος όλα
τα εργοστάσια. Η ΕΑΒ υπογράφει συµφωνίες. Η ΕΛΒΟ θα πάρει
µπρος. Δεν θα δοθεί σε έναν φίλο επιχειρηµατία που θα αρπάξει
τα σχέδια της ΕΛΒΟ και θα εξαφανιστεί. Και αυτό γιατί η Ελλάδα
θα πάει µπροστά.
Παρακαλούσατε τόσον καιρό να µην πάει καλά η διαπραγµάτευση της χώρας.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Του µνηµονίου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μη διακόπτετε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Λέγατε εδώ µέσα ότι η
χώρα θα καταρρεύσει και θα πτωχεύσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πες το, του µνηµονίου,
που δεν θα υπέγραφες ούτε νεκρός.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ουρλιάζατε και παρακαλούσατε να διαλυθεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γεωργιάδη, δεν
υπάρχει άλλη διαπραγµάτευση. Αυτή υπάρχει.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Όσον αφορά τη φράση
«στα τέσσερα», ήταν αυτό που είπε ο κ. Σαµαράς στον κ. Νικολόπουλο, να κάτσει στα τέσσερα στους δανειστές. Εσείς καθόσαστε στα τέσσερα. Εµείς δεν καθόµαστε. Όρθιοι
διαπραγµατευθήκαµε, κερδίσαµε και βγάζουµε τη χώρα από τα
µνηµόνια. Αυτή είναι η διαφορά µας, κύριε Γεωργιάδη. Να σας
χαίρονται στη Νέα Δηµοκρατία!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Συγχαρητήρια!
Κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκε επί προσωπικού ο κ. Καµµένος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατάλαβα τι θέλετε
να πείτε.
Εάν θα πάω να σηµειώσω προσωπικά και προσωπικά και ο κ.
Καµµένος µπορεί να ζητήσει.
Παρά ταύτα, κλείνουµε, δίνοντάς σας τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Όχι, κύριε Πρόεδρε, θα
απαντήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Βεβαίως θα απαντήσετε. Είπα άλλο εγώ. Αν θέλατε κι εσείς τον λόγο επί προσωπικού. Δεν είπα αυτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Θέλω τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Μάλλον µε µπερδεύετε µε άλλον. Το φουσκωτό του κ. Πρετεντέρη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Οι παρακαθήµενοι
δεν θα µου λένε πώς θα προεδρεύω. Μην το ξανακούσω αυτό.
Με µένα στην Έδρα τέτοια κοµµένα!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το φουσκωτό του κ. Πρετεντέρη κοστίζει το
ένα δέκατο των χρηµάτων του δικού σας σκάφους. Το να έχετε,
λοιπόν, το δικό σας σκάφος του µισού εκατοµµυρίου ευρώ -τόσο
κάνει το σκάφος σας, 450.000 δολάρια- και να κάθεσαι και να κάνεις υποδείξεις σε άλλους ανθρώπους, δείχνει τον βαθµό της χυδαιότητάς σου.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θες να σ’ το πουλήσω
τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας δώσω τον
λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όσον αφορά το θέµα
των CDS, δεν καταλάβατε τι σας είπα. Εάν αυτά που λέτε για τα
CDS είναι αλήθεια και τα πιστεύετε, πώς κάνετε παρέα µε τον
κολλητό του Γιώργου Παπανδρέου, κύριε Καµµένε; Πώς γίνεται
να είστε ταυτόχρονα ο κατήγορος του Γιώργου Παπανδρέου ότι
χρεωκόπησε τη χώρα επίτηδες και ταυτόχρονα κάνετε παρέα µε
τους κολλητούς του;
Μόνο εσείς µπορείτε να το κάνετε αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί
δεν έχετε κανέναν ηθικό φραγµό να κάνετε και να λέτε το οτιδήποτε. Δυστυχώς, όµως, για εσάς ο ελληνικός λαός κατάλαβε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά τη διαπραγµάτευση που εγώ ήθελα να µην πάει
καλά, να ακουστεί και στο µικρόφωνο: τη διαπραγµάτευση του
µνηµονίου, για το οποίο λέγατε ότι ούτε νεκρός δεν θα συνεργαζόσασταν µε κάποιον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Γεωργιάδη.
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Άρα ποιος είναι στα τέσσερα, κύριε Υπουργέ, αφήστε να το κρίνει ο ελληνικός λαός καλύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, εφόσον θέλετε να απαντήσετε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό κι εσείς.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Η συνεχής προσπάθεια από
τη µεριά της Νέας Δηµοκρατίας διά του εκλεκτού του Αρχηγού
της να κάνει πολιτική αντιπαράθεση µε τιµές σκαφών, µε οικογένειες, µε παιδιά, όπως κάνουν τα «αφεντικά» σας τα επιχειρηµατικά, απειλώντας µανάδες, πατεράδες…
Λέγατε για τον πατέρα µου εδώ ότι έχει offshore εταιρεία, βγάλατε πρωτοσέλιδα, βγήκε το ΣΔΟΕ, έκανε έλεγχο και ο πατέρας
µου βγήκε απόλυτα καθαρός και πέθανε από τον καηµό του που
τον ξεφτίλισες στα ογδόντα πέντε του χρόνια. Εκεί έχετε καταντήσει τον πολιτικό διάλογο. Κι ένα συγγνώµη δεν είπες!
Και έρχεσαι τώρα και πάλι τα ίδια. Έλα να το πάρεις το σκάφος
τώρα. Σου το δίνω πεντακόσιες χιλιάδες. Δεν ντρέπεσαι; Είναι η
Βουλή για τέτοιες αντιπαραθέσεις; Έλα να το πάρεις.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πόσο κάνει;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τα ίδια έλεγες και για τον
πατέρα µου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πόσο κάνει;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θυµάσαι τα χαρτιά της offshore; Και ήρθε το ΣΔΟΕ και σε ξεφτίλισε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Εµένα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και µετά παρακάλαγες να
πάρεις πίσω τις αγωγές.
Λοιπόν, αυτού του είδους η λάσπη να ξέρετε ότι κάποια στιγµή
θα πληρωθεί. Δύο χρόνια έφαγε ο Κουρτάκης για συκοφαντική
δυσφήµηση των παιδιών µου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είναι κουβέντες αυτές
τώρα;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Τώρα, από δω και πέρα, θα
ξέρετε ότι θα πληρώνετε µε αγωγές. Τελείωσε αυτό το παραµύθι.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά τα έγγραφα της ΥΠΑΑΠΕΔ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε στην
πέµπτη µε αριθµό 1381/1-9-2017 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ κ. Μιχαήλ Τζελέπη προς τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας, µε θέµα: «Στρατόπεδα “ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ” και “ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ”».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα µπω στον πειρασµό να συνεχίσω τη συζήτηση για φανταστικά σενάρια. Για όσα έχουν ειπωθεί διαχρονικά για το
ΠΑΣΟΚ, ο ελληνικός λαός και µνήµη έχει και κρίση για το ποιοι
έκαναν καριέρα πολιτική σεναριολογούντες, λέγοντας ότι ο Πρόεδρός του ήταν επικεφαλής της «17 Νοέµβρη» ή πολλά άλλα. Για
αυτά έχουν καταδικαστεί για συκοφαντία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Με συγχωρείτε να σας πω
κάτι για να µην το ξαναπείτε. Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα της «17 Νοέµβρη» είναι κάτι που έγραψε ο δηµοσιογράφος Παπαχρήστος, καταδικάστηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, δεν
σας έδωσα τον λόγο και κατόπιν τούτου δεν γράφεται τίποτα
απολύτως στα Πρακτικά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Επανειληµµένα έχετε κατασυκοφαντήσει
το ΠΑΣΟΚ κι έχετε το θράσος να µιλάτε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): …
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τζελέπη! Σας
παρακαλώ!
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Να έρθουµε και στο προκείµενο τώρα,
σε σχέση µε τα στρατόπεδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τζελέπη, παρ’
ότι φάγατε µε δική σας ευθύνη τον χρόνο σας, σας τον µηδενίζω.
Σας βάζω δύο λεπτά και µιλάτε για τον «Λουκά» και τον «Παπαλουκά» και όχι γι’ αυτά που λέγατε πριν!
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Για τα στρατόπεδα που βρίσκονται στον
αστικό ιστό της πόλεως του Νοµού Σερρών, εδώ, σε αυτή την Αίθουσα, κύριε Πρόεδρε, στις 17 Ιουνίου 2016, όταν συζητιόταν ο
ν.4407 περί ρυθµίσεων αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, υπήρξε
δέσµευση από το Βήµα αυτό της Ολοµέλειας της Βουλής από
τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας ότι οι συµφωνίες που προϋπήρχαν
θα τηρηθούν.
Χαρακτηριστικά µάλιστα ανέφερε: «Μα είναι δυνατόν να παραβιάσουµε ποτέ τη συνέχεια του κράτους; Σας διαβεβαιώνω γι’
αυτό, κύριε Τζελέπη, και µην ανησυχείτε για τις Σέρρες. Δεν είναι
καν στον προγραµµατισµό και ισχύει η συµφωνία. Είναι στα Πρακτικά η δήλωσή µου αυτή». Και παρακάτω λέει: «Πρέπει την περιουσία να την εκµεταλλευθούµε, µε πρώτο το συµφέρον της
τοπικής κοινωνίας, το συµφέρον των πολιτών, για τόπους πρασίνου. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιες προτάσεις.». Καταθέτω στα
Πρακτικά και όλη την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Τζελέπης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή η συµφωνία ήταν µία συµφωνία του 2012, σύµφωνα µε
την οποία εκχωρούνταν κατά κυριότητα τα στρατόπεδα «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» και «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» στον δήµο, µε µία προϋπόθεση: ότι σαράντα πέντε στρέµµατα από το στρατόπεδο
«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» θα είχαν πολεοδοµηθεί υπέρ του Ταµείου Εθνικής Άµυνας. Και µάλιστα ότι αυτό έπρεπε να είναι
πέραν του 5% της αντικειµενικής αξίας των στρατοπέδων, παρ’
ότι η αρχική συµφωνία του 2012, που ο κύριος Υπουργός είπε
ότι θα τη σεβαστεί, δεν το προέβλεπε αυτό. Υπάρχει η τεχνική
έκθεση εκτίµησης των υπηρεσιών του Δήµου και της Πολεοδοµίας του Νοµού Σερρών, σύµφωνα µε την οποία η αντικειµενική
αξία ξεπερνάει κατά πολύ το 5%. Την καταθέτω και αυτή στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Τζελέπης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και δεν φθάνει µόνον αυτό. Είδαµε ότι και όσον αφορά την
ιδιοκτησία τριάντα οκτώ στρεµµάτων του στρατοπέδου «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ», το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µε υπογραφές τότε από τον κ. Σταθιά, λέει ότι είναι κυριότητας του
Δήµου Σερρών. Καταθέτω και την απόφαση του ΤΕΘΑ στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Τζελέπης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και έρχεται τώρα -πριν έναν µήνα- το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και καταθέτει µήνυση εναντίον του Δήµου Σερρών και διεκδικεί και αυτά τα τριάντα στρέµµατα. Καταθέτω για τα Πρακτικά
και την αγωγή του ΤΕΘΑ εις βάρος του δήµου για δική του ιδιοκτησία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Τζελέπης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και δεν φθάνει µόνον αυτό. Στη δευτερολογία µου θα πω τι
διεµείφθη σε σχέση µε τη συνέντευξη Τύπου στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το ερώτηµα ποιο
είναι;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ρωτάω ευθέως, όµως, κύριε Υπουργέ:
Θα τηρήσετε αυτά για τα οποία δεσµευτήκατε από το Βήµα της
Ολοµέλειας της Βουλής για τη συµφωνία που προϋπήρχε από
το 2012 για την εκχώρηση των στρατοπέδων «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΠΑ» και «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» στους πολίτες του Δήµου Νοµού
Σερρών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Βουλευτά, θα σας
απαντήσω ευθέως: Ναι, αρκεί να είναι αποδεκτό το νοµικό πλαίσιο που υπάρχει. Το νοµικό πλαίσιο είναι περί παραχώρησης χρήσης για ενενήντα εννέα χρόνια και όχι για παραχώρηση της
ιδιοκτησίας. Αυτό προβλέπει το νοµοσχέδιο της ΥΠΑΠΕΔ. Μάλιστα, µε αντιπαροχή για τη συγκεκριµένη παραχώρηση για ενενήντα εννέα χρόνια προς τον δήµο περιοχής πολεοδοµηµένης,
όπου θα µπορέσουν να γίνουν σπίτια για τα στρατιωτικό προσωπικό και θα αντιπροσωπεύει το 5%. Αυτά συµφωνήσαµε και µε
τον δήµαρχο.
Και να πούµε την ιστορία για να την ξέρετε ακριβώς:
Το 2012 γίνεται η συµφωνία αυτή µετά από πολυετή συνεργασία της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων και του Δήµου Σερρών. Η συµφωνία αυτή αναφέρεται
στην πολεοδόµηση των ακινήτων της ερώτησης µε βάση τον
ν.2745/1999. Βεβαίως η ΥΑΜΣ έχει καταργηθεί, όπως και το
άρθρο 1 της παραγράφου 2 του π.δ.96/2000, που προέβλεπε δεκαπενταετή λειτουργία της συγκεκριµένης υπηρεσίας.
Στέλνει, λοιπόν, η ΥΑΜΣ επιστολή για το ζήτηµα, που αποτελεί
έγγραφο, µε την οποία εκφράστηκε κατ’ αρχήν η σύµφωνη γνώµη
-τότε διά του κ. Αβραµόπουλου- για τη συνέχιση της σχετικής διαδικασίας πολεοδόµησης των στρατοπέδων και αφ’ ετέρου κλήθηκε ο Δήµος Σερρών, όπως προχωρήσει στη σύνταξη των
απαραίτητων πολεοδοµικών µελετών, σύµφωνα µε τις προβλέψεις
του 2745/1999, στο πλαίσιο, όµως, µιας αµοιβαία επωφελούς συµφωνίας. Αυτό είχε συµφωνήσει και ο κ. Αβραµόπουλος.
Επιπλέον επί των δύο εγγράφων, θα πρέπει να τονιστεί -προς
άρση τάσης παρερµηνείας- ότι σε καµµία περίπτωση δεν αποτελούσε κριτική απόφαση, αλλά έκφραση µιας κατ’ αρχήν θετικής
θέσης για τη συνέχιση της εν εξελίξεως πολεοδόµησης.
Για οποιαδήποτε διαχειριστική πράξη του ν.2745, σύµφωνα µε
το άρθρο 5 παράγραφος 1, απαιτείται απόφαση του διοικούντος
του ταµείου οργάνου, δηλαδή της διοικητικής επιτροπής του
ΤΕΘΑ. Της αποφάσεως αυτής προηγείται η εισήγηση της ΥΑΜΣ,
η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας.
Συνεπώς τελική αρµοδιότητα για την έκδοση οποιασδήποτε
πράξης επί της ακίνητης περιουσίας του ΤΕΘΑ έχει µόνο η διοικητική επιτροπή, δηλαδή το όργανο διοικήσεώς του, όπως αναφέρεται το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους σε ερώτηµα, µε τη
γνωµοδότηση 238/2006 και όχι ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής
Άµυνας. Στην προκειµένη δε περίπτωση δεν υπήρχε και δεν υφίσταται µέχρι και σήµερα σχετική απόφαση του ΤΕΘΑ.
Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της επόµενης τριετίας, ο
Δήµος Σερρών προχωρεί στη σχετική διαδικασία πολεοδόµησης,
σε συνεργασία µε το αρµόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και την
ΥΑΜΣ, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας αρχικής συνεννόησης
και σε εφαρµογή του νόµου.
Αποτέλεσµα αυτών των ενεργειών ήταν η έγκριση πολεοδόµησης των εν λόγω στρατοπέδων «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» και «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» και την άνοιξη του 2016, µε αντίστοιχες
υπουργικές αποφάσεις, χωρίς, όµως, να έχει προηγηθεί κάποια
συνεργασία ή ενηµέρωση του ΤΕΘΑ από το αρµόδιο Υπουργείο
Περιβάλλοντος ή τον Δήµο Σερρών, αν και εγκαίρως είχαν προσκληθεί µε αντίστοιχη επιστολή, τον Δεκέµβριο του 2015.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού Εθνικής Άµυνας και Προέδρου των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
Στη συνέχεια και έπειτα από διαβουλεύσεις µε τον Δήµο Σερρών, διαµορφώθηκε µία νέα πρόταση συµφωνίας, µε βάση την
οποία το ταµείο τον Φεβρουάριο του 2017 υπέβαλε σχετική εισήγηση στο ΤΕΘΑ. Με την αλλαγή της διεύθυνσης του ΤΕΘΑ
επανεξετάστηκε η υποβληθείσα πρόταση αξιοποίησης, πήγε ο
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διευθυντής του ΤΕΘΑ επάνω, στις Σέρρες και µετά, βάσει του
ν.4407/2016 και την Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακινήτων, διαπιστώνεται ότι στην εισήγηση του ταµείου προς το ΤΕΘΑ δεν είχαν παραταχθεί όλα τα τεχνικά και νοµικά στοιχεία, κατ’ εφαρµογή της
πολεοδόµησης των εν λόγω δύο στρατοπέδων, όπως εγκρίθηκε
µε την κοινή υπουργική απόφαση, χωρίς την απαιτούµενη συνεργασία µε το ΤΕΘΑ.
Κρίνεται ανισοβαρής για τα συµφέροντα του ταµείου, καθώς
το τελικά αποδιδόµενο ποσοστό γης υπέρ του ταµείου είναι πολύ
χαµηλό και πλέον χωροθετείται στο πλέον υποβαθµισµένο σηµείο του στρατοπέδου «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ», το οποίο όπως
διαπιστώθηκε βρίσκεται εκτός πόλεως.
Επανεξετάζουµε το θέµα τον Μάιο του 2017 και το ΤΕΘΑ, µε
σκοπό την υλοποίηση της απόφασης πολεοδόµησης των δύο
στρατοπέδων, υποβάλει νέα εισήγηση στη διοικητική επιτροπή
του ταµείου, σύµφωνα µε την οποία προτείνεται για λόγους συνέπειας της στρατιωτικής υπηρεσίας η διατήρηση των βασικών
στοιχείων της αρχικής πρώτης συµφωνίας, δηλαδή η απόδοση
στον Δήµο Σερρών των ζητουµένων από αυτόν εκτάσεων των
δύο στρατοπέδων, διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενός τετραγωνικών µέτρων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό
84% της συνολικής πολεοδοµηµένης επιφάνειας των διακοσίων
ογδόντα πέντε χιλιάδων των στρατοπέδων «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» και
«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ».
Δεύτερον, η παραµονή στην κυριότητα του ΤΕΘΑ συνολικής
πολεοδοµηµένης έκτασης σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων
εξήντα εννέα τετραγωνικών µέτρων από το στρατόπεδο «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» που αντιστοιχεί σε ποσοστό 16% της συνολικής
πολεοδοµηµένης έκτασης.
Η πλήρης εφαρµογή της νοµοθεσίας και ιδιαίτερα των κειµένων πολεοδοµικών διατάξεων, που προβλέπουν εν συνεχεία τη
σύνταξη πράξης εφαρµογής και όχι απλής σύµβασης, έχει ως
απόρροια την υποχρέωση του Δήµου Σερρών πέραν των σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα τετραγωνικών
µέτρων, να αποζηµιώσει το ΤΕΘΑ για το νοµίµως δικαιούµενο ποσοστό πολεοδοµηµένης γης, όπου στις πολεοδοµικές µελέτες
του δήµου επιπρόσθετα παρακρατείται, δηλαδή για εβδοµήντα
µία χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα.
Παρ’ όλα αυτά το ταµείο, ενεργώντας στο πλαίσιο του νόµου,
επιδεικνύοντας καλή διάθεση και ευελιξία προς τον Δήµο Σερρών δέχθηκε, τα αναφερθέντα τετραγωνικά µέτρα που δικαιούται, επιπλέον εβδοµήντα µία χιλιάδες, να µην τα αποστερήσει
από τον σχεδιασµό του δήµου, αλλά να τα λάβει ως αποζηµίωση
σε χρήµα ή εταιρική ίσης αξίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κλείσετε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ,
αυτό έχει σηµασία. Θα πάρω και τον χρόνο της δευτερολογίας
µου.
Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό καθεστώς, σε καµµία περίπτωση
δεν µπορεί να γίνει µεταβίβαση κυριότητας των δύο στρατοπέδων αφού καµµία διάταξη νόµου δεν το προβλέπει πλέον, παρά
µόνο παραχώρηση της χρήσης τους για ενενήντα εννιά χρόνια.
Για να µην πολυλογώ, εµείς στο πλαίσιο αυτό, µε καλή διάθεση, καλέσαµε τον δήµαρχο. Ήταν παρούσα και η κ. Κόλλια, η
Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης. Του είπα; «Κύριε Δήµαρχε,
φέρτε µου ένα χαρτί από τις υπηρεσίες σας που να αποδεικνύει
ότι αυτό που πολεοδοµείται παίρνει τέτοια αξία που καλύπτει το
5% σε απόδοση του συνόλου του κτήµατος». Μου είπε: «Κύριε
Υπουργέ, είµαστε σύµφωνοι, µε αντάλλαγµα να σας το παραχωρήσω για ενενήντα εννιά χρόνια». Συµφωνούµε, λοιπόν, µε τον
κύριο δήµαρχο. Έχω εδώ την αλληλογραφία µε τον δήµαρχο. Θα
σας τη δώσω για να την έχετε όλη.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα αλληλογραφία, η οποία βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την επόµενη µέρα µού στέλνει µία επιστολή από ένα φορολογικό γραφείο, που ουσιαστικά τι λέει; Ότι το ποσοστό που µας
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δίνει είναι το 5%, που δεν ήταν αυτό το ζητούµενο.
Επανέρχοµαι στον δήµαρχο. Του λέω: «Κύριε Δήµαρχε, δεν
είναι αυτό που σας ζητώ. Σας ζητώ το 5% της απόδοσης του συγκεκριµένου πολεοδοµηµένου τµήµατος, θα είναι το 5% της απόδοσης του µη πολεοδοµηµένου συνόλου». Κι εκεί είχαµε µείνει.
Πάει στο δηµοτικό συµβούλιο και η αντιπολίτευση τον πιέζει και
του λέει: «Όχι, δεν θα πάρεις παραχώρηση χρήσης για ενενήντα
εννέα χρόνια. Θα πάρεις ιδιοκτησία». Δεν µπορούµε να το κάνουµε.
Σας λέω, λοιπόν, καθαρά και ξάστερα, αύριο το πρωί -και καλώ
και όλους τους Βουλευτές Σερρών από όλα τα κόµµατα- να έρθετε στο Υπουργείο, να είστε παρόντες στη συζήτηση. Εµείς µε
µεγάλη χαρά να εφαρµόσουµε τη συµφωνία, να παραδώσουµε
το µέρος αυτό του στρατοπέδου που έχει συµφωνηθεί κι από τον
κ. Αβραµόπουλο, να µας παραχωρηθεί πολεοδοµηµένο το υπόλοιπο, το οποίο όµως θα εκπροσωπεί το 5% της αξίας -το δεχόµαστε κι αυτό-, αλλά θα δοθεί στον δήµο για ενενήντα εννέα
χρόνια.
Μετά τα ενενήντα εννέα χρόνια, οι άλλοι που θα είναι εδώ στη
θέση µας, κύριε συνάδελφε, ας έρθουν να το επεκτείνουν για
άλλα ενενήντα εννέα χρόνια. Δεν µπορούµε να παραβούµε τον
νόµο. Γιατί αυτό το στρατόπεδο δεν είναι περιουσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, επαναλαµβάνω. Είναι περιουσία του Ταµείου Εθνικής Άµυνας, δηλαδή των αποστράτων και εν ενεργεία
στελεχών.
Ας δείξουµε καλή θέληση και ας διευκολύνουµε τον δήµαρχο,
διότι µου το είπε στην αρχή ότι η πίεση είναι από την αντιπολίτευση να πάρει όχι την παραχώρηση χρήσης, αλλά την ιδιοκτησία. Να πάρουν για ενενήντα εννέα χρόνια οι Σέρρες τα
στρατόπεδα, να τα διαµορφώσουν και να βοηθήσουµε κι εµείς,
η ΜΟΜΑ. Εγώ δεσµεύοµαι ως Υπουργός η ΜΟΜΑ να βοηθήσει
στο να το κάνουµε ένα ωραίο πάρκο προς όφελος των δηµοτών
των Σερρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ κλείστε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Και να αφήσουµε τις µεγάλες κουβέντες.
Αλλά αυτό που είπα, αν θέλετε, στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης που το πήρε ο δήµαρχος και το συνέχισε, δεν µπορώ µε νταβατζιλίκι να πω στο ΤΕΘΑ: «Σου παίρνω το συγκεκριµένο και το
δίνω κατά ιδιοκτησία».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Απόλυτα κατανοητό.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κατά χρήση µπορώ να το
δώσω για ενενήντα εννέα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Έχετε απαντήσει και στη δευτερολογία.
Κύριε Τζελέπη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, η συµφωνία του 2012 προέβλεπε την παραχώρηση
των συγκεκριµένων στρατοπέδων µε την κυριότητα στον δήµο.
Αυτό δεσµευτήκατε και αυτό είπατε από το Βήµα της Βουλής,
ότι θα εξαιρεθούν τα συγκεκριµένα στρατόπεδα από τον νόµο
που ψηφίστηκε.
Σε σχέση µε το 5% της αντικειµενικής αξίας, τα σαράντα πέντε
στρέµµατα,…
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Το καλύψαµε αυτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Αυτό καλύπτεται.
Άρα, τι µένει; Το στρατόπεδο «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» είναι
εκατόν ενενήντα δύο στρέµµατα και όπως παραδέχεται το ίδιο
το ΤΕΘΑ, τα τριάντα εννέα στρέµµατα είναι ιδιοκτησία του Δήµου
Σερρών. Εσείς για να τα αµφισβητήσετε κι αυτά τώρα, έρχεστε
και κάνετε αγωγή. Για το δε στρατόπεδο «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ», τα εκατόν είκοσι τέσσερα στρέµµατα είναι εγγεγραµµένα στο Κτηµατολόγιο κι αυτή τη στιγµή εµφανίζονται στον Δήµο Σερρών.
Έχει το δικαίωµα το ΤΕΘΑ να κάνει διεκδικητική αγωγή ως το
2019 -κάτι που δεν έκανε- επάνω σε αµφίβολο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Παρ’ όλα αυτά, έρχεται ο δήµος -οι δηµότες, οι πολίτες
της πόλης των Σερρών, γιατί είναι περιουσία του λαού τα στρα-
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τόπεδα- και λέει ότι το 5% το δίνουµε στο Ταµείο Εθνικής Άµυνας
και µάλιστα στο πολλαπλάσιο. Βγήκαν τα ΦΕΚ. Έχουν πολεοδοµηθεί τα στρατόπεδα.
Κύριε Υπουργέ, αν δεν τηρηθεί αυτή η συµφωνία, τα στρατόπεδα θα γίνουν ένα ρηµάδι. Δεν µπορεί να γίνει άλλη χρήση των
στρατοπέδων ούτε έχει χρήµατα ο στρατός για να µπει από
µόνος του να κάνει αξιοποίηση.
Αυτή τη στιγµή το µόνο που µπορεί να γίνει -γιατί εσείς είπατε
ότι το κράτος έχει συνέχεια, αλλά πρέπει να έχουµε και συνέπεια
στον λόγο µας και ιδιαίτερα εντός του Κοινοβουλίου- είναι να τηρηθεί αυτό για το οποίο δεσµευτήκατε σε σχέση µε τη συµφωνία
του 2012. Υπάρχει εκχώρηση των σαράντα πέντε στρεµµάτων.
Άρα όλα τα άλλα υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του ΤΕΘΑ.
Άλλωστε, από την εξαµελή επιτροπή, ο Αρχηγός του ΓΕΣ και οι
δύο υπαρχηγοί υπέγραψαν και δεν υπογράψατε εσείς, ο Υπουργός Οικονοµικών και ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ. Η µισή στρατιωτική
ηγεσία αποδέχθηκε τη συµφωνία αυτή.
Δεν ξέρω τι µεσολάβησε και αθετήσατε τον λόγο σας, αλλά
θα σας παρακαλούσα να εξηγήσετε -επιβάλλεται- σχετικά µε
αυτό το οποίο είπατε στη συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη,
σε σχέση µε νταβατζιλίκι από την κοινωνία των Σερρών που απαιτούν τα στρατόπεδα χωρίς αντάλλαγµα. Νοµίζω ότι γίνεται γνωστό τοις πάσι ότι οι πολίτες της πόλεως των Σερρών, οι
Μακεδόνες πολίτες αγωνιστήκανε αυτή η γη εκεί επάνω και να
απελευθερωθεί και να είναι εκεί µέσα ο στρατός.
Πέντε στρατόπεδα είχαµε στην πόλη των Σερρών, που ήταν
γενέθλια γη των Σερραίων. Παρ’ όλα αυτά, µε αµφίβολο ιδιοκτησιακό καθεστώς, δίνουµε τα σαράντα πέντε στρέµµατα. Οφείλετε να σεβαστείτε αυτή τη συµφωνία, γιατί αλλιώς τα
στρατόπεδα αυτά θα µείνουν έτσι, χωρίς καµµία αξιοποίηση,
χωρίς να µπορούν να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία, κάτι
που το έχει ανάγκη ο αστικός ιστός, χωρίς να µπορούν να προσφέρουν στα παιδιά µας χώρους ψυχαγωγίας και πρασίνου. Και
για αυτό θα ευθύνεστε εσείς.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Τζελέπης καταθέτει
για τα Πρακτικά σχετικό έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν δύο, τρία θέµατα που χρειάζεται να
τα απαντήσετε, αλλά µέσα στον χρόνο σας παρακαλώ.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Θέλω κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει νόµος που
µπορούµε να χαρίσουµε πλέον στρατόπεδα. Μπορούµε να δώσουµε παραχώρηση χρήσης για ενενήντα εννιά χρόνια. Τα ενενήντα εννιά χρόνια δεν του φτάνουν του δήµου;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Δεν λέγατε και δεσµευόσασταν…;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας – Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Έχει αλλάξει ο νόµος. Δεν
υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Υπάρχει το άρθρο 13 στον ν.4407. Αρχίσατε ξανά να δηµιουργείτε εντυπώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τζελέπη, ακούστε την απάντηση.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Σταµατήστε να δηµιουργείτε εντυπώσεις, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συγγνώµη, θέλετε
πρακτική απάντηση;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οκτώ λεπτά µιλούσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν καταλήγετε πουθενά µε το να φωνάζετε. Ούτε οι Σερραίοι που θα ακούν τώρα
τη Βουλή θα καταλάβουν τίποτα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Έχουν καταλάβει οι Σερραίοι από τη
συµπεριφορά του Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εάν έχουν καταλάβει,
µην επεµβαίνετε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Όσον αφορά το άρθρο 13,
σας δίνω έγγραφο από την Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ότι
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έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί η δυνατότητα παραχώρησης
του στρατοπέδου. Μόνο παραχώρηση χρήσης για ενενήντα εννιά
χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα, τα ενενήντα εννιά χρόνια, µε την ιδιοκτησία είναι ακριβώς το ίδιο πράγµα. Στην Αγγλία δεν υπάρχει, όπως ξέρετε, ιδιοκτησία, είναι ενενήντα εννιά χρόνια. Θα βάλουµε άλλα ενενήντα
εννιά χρόνια. Μακάρι να το πάρει µε το καλό ο Δήµος Σερρών,
οι πολίτες των Σερρών. Σας είπα να βοηθήσουµε και εµείς να
γίνει όπως πρέπει το στρατόπεδο.
Δεύτερον, θέλω να σας πω για τα τριάντα εννιά στρέµµατα
που είπατε γιατί κάναµε αγωγή. Διότι, όπως µου γράφει εδώ ο
διευθυντής τότε, ο Υποστράτηγος κ. Κονδύλης, όταν πήγαµε να
ελέγξουµε για να ετοιµάσουµε τα έγγραφα παραχώρησης χρήσης για ενενήντα εννιά χρόνια, είδαµε ότι τα τριάντα εννέα αυτά
στρέµµατα είχαν, χωρίς τη συναίνεση του ΤΕΘΑ, στο υποθηκοφυλακείο των Σερρών αλλάξει ιδιοκτήτη, µε µόνη υπογραφή του
τότε νοµάρχη Σερρών του 1965. Δηλαδή η εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο που έκανε το ’65 ο νοµάρχης ήταν παράνοµη.
Υποχρεούµενο ήταν, λοιπόν, το ΤΕΘΑ να ασκήσει αγωγή, προκειµένου να είναι νόµιµη η συµφωνία για την παραχώρηση και
των τριάντα εννιά αυτών στρεµµάτων. Συµπεριλαµβάνονται και
τα τριάντα εννιά στρέµµατα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Παραχωρήστε και αυτά που έχουµε!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα γίνει παραχώρηση χρήσης του συνόλου, πλην εκείνου του συµφωνηµένου µε τον
Αβραµόπουλο µέρους, του πολεοδοµηµένου, το οποίο θα το πάρουµε και θα το κάνουµε κατοικία για το στρατιωτικό προσωπικό.
Άρα η διαφωνία µας είναι τα ενενήντα εννιά χρόνια ή η ιδιοκτησία. Βοηθήστε και εσείς οι Βουλευτές των Σερρών, αντί να
έχουµε µια διαφωνία αν θα το πάρουµε για ενενήντα εννιά χρόνια
ή για εκατόν δύο χρόνια. Μακάρι να µας έχει ο Θεός καλά να ζήσουµε µέχρι τότε. Πάµε να κάνουµε τη συµφωνία και αύριο το
πρωί το ΤΕΘΑ θα είναι έτοιµο να υπογράψει και να πάρει απόφαση. Δεν χρειάζεται ούτε αντιπαραθέσεις τέτοιου είδους ούτε
οι Ένοπλες Δυνάµεις είναι παράλογες.
Εµείς αυτό το πολεοδοµηµένο µέρος θα δείτε ότι θα το διαµορφώσουµε έτσι που θα πάει προς όφελος του προσωπικού.
Θα φτιάξουµε σπίτια για τους αξιωµατικούς, τους υπαξιωµατικούς και τις οικογένειές τους και θα µπορούν να µην πληρώνουν
ενοίκια. Θα είναι προς όφελος των Σερρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εκατό Κρεµαστινοί να είναι από πάνω µας, δεν µπορούµε να ζήσουµε ενενήντα
εννιά χρόνια!
Πριν πάµε στις δύο επίκαιρες ερωτήσεις που απευθύνονται
προς τον κ. Ξανθό, τον Υπουργό Υγείας, θα ήθελα να κάνω την
εξής ανακοίνωση.
Ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Δένδιας ζητεί άδεια ολιγοήµερης
απουσίας στο εξωτερικό από 18 Σεπτεµβρίου έως 19 Σεπτεµβρίου 2017, για προσωπικούς λόγους.
Ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης ζητεί άδεια απουσίας
στο εξωτερικό από 21 Σεπτεµβρίου έως και 30 Σεπτεµβρίου
2017.
Επίσης, ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κατσιαντώνης ζητεί άδεια
απουσίας στο εξωτερικό από 18 Σεπτεµβρίου έως και 26 Σεπτεµβρίου 2017.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Θα συνεχίσουµε µε την πρώτη µε αριθµό 1460/11-9-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ιάσονα Φωτήλα προς τον Υπουργό Υγείας, µε
θέµα: «Οι Τοπικές Οµάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στα “αζήτητα” από
τους ιατρούς;».
Έχετε τον λόγο, κύριε Φωτήλα.
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ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πέρασαν δύο µήνες από την ηµέρα που ψηφίσατε το νοµοσχέδιο για την πρωτοβάθµια υγεία και δυστυχώς,
όπως φαίνεται, η στελέχωση των ΤΟΜΥ εξελίσσεται σε ένα πραγµατικά βατερλό, θα έλεγα, για την Κυβέρνηση, κι ας διαβεβαιώνετε λίγες µέρες νωρίτερα για το αντίθετο. Περιµέναµε δύο
χρόνια για να δούµε αυτή την περίφηµη, την περιβόητη θα έλεγα,
µεταρρύθµιση για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και τελικά
τι καταφέρατε; Απ’ ό,τι φαίνεται άνθρακες ο θησαυρός! Το µόνο
που καταφέρατε είναι να δηµιουργήσετε σύγχυση, ανασφάλεια,
απογοήτευση και περαιτέρω, θα έλεγα, θυµό στον ιατρικό κλάδο.
Και πολύ φοβάµαι, κύριε Υπουργέ, ότι µε τέτοιες πρωτοβουλίες
θα καταφέρουµε το αντίθετο. Δηλαδή, αντί να φέρουµε τους ανθρώπους και τους γιατρούς µας από το εξωτερικό, τους νέους
µας, θα διώχνουµε ολοένα και περισσότερους.
Τώρα πάτε σε µια δεύτερη παράταση προκήρυξης για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ. Δηλαδή το «25 Αυγούστου» έγινε «8 Σεπτέµβρη» και προφανώς θα φτάσει τέλη Οκτώβρη, αφού όλες οι
αιτήσεις που έχουν κατατεθεί φτάνουν τις εξακόσιες από τις χίλιες εκατόν ενενήντα πέντε που προκηρύξατε, οι µισές δηλαδή.
Όµως να δούµε λίγο και τα νούµερα µέσω των βεβαιώσεων
που ζήτησαν ιατρεία από τους συλλόγους τους και αυτά δεν µπορούµε να τα αµφισβητήσουµε. Και να πούµε ότι όσοι ζήτησαν και
πήραν βεβαίωση, δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι θα κάνουν και αίτηση. Πήραν βεβαίωση.
Στην Περιφέρεια Αττικής προκηρύχθηκαν εκατόν ενενήντα
πέντε θέσεις από τον ιατρικό σύλλογο, ζητήθηκαν ενενήντα οκτώ
βεβαιώσεις, είκοσι εννέα από γενικούς ιατρούς, τριάντα από παθολόγους. Στη Θεσσαλονίκη από τις εκατόν τέσσερις, βεβαίωση
ζήτησαν οι πενήντα τρεις γενικοί και είκοσι επτά παθολόγοι. Στην
Πάτρα προβλέπεται να ανοίξουν δέκα ΤΟΜΥ. Προκηρύχθηκαν σαράντα θέσεις και βεβαίωση ζήτησαν από τον ιατρικό σύλλογο δεκαέξι, δέκα γενικοί και έξι παθολόγοι. Τέλος, στην Κρήτη
προκηρύχθηκαν εκατόν είκοσι πέντε θέσεις και βεβαίωση έλαβαν
µόλις είκοσι εννέα. Συµµετοχή, δηλαδή, περίπου στο 23% στην
Κρήτη.
Καταθέτω και το σχετικό έγγραφο από τους διάφορους συλλόγους ανά τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιάσονας Φωτήλας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πολύ φοβάµαι ότι ο ιατρικός κλάδος έχει στην
πλειονότητά του απορρίψει αυτό το ίδιο το σχέδιο. Εσείς ο ίδιος
αρχικά µιλούσατε για τεράστιο ενδιαφέρον του ιατρικού κόσµου
και µόλις πριν από λίγες µέρες εσείς ο ίδιος στον «ΣΚΑΪ» µε ειλικρίνεια είπατε ότι απέτυχε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, αυτό
το σχέδιο. Και θα ήθελα να ακούσω πού πραγµατικά πιστεύετε
ότι µπορείτε να βρείτε τους εξακόσιους γιατρούς που λείπουν
για να δηµιουργήσετε το 30% των ΤΟΜΥ, που αφορά το 1/3 της
χώρας, δηλαδή το 30% του 30%. Σκέψου να έπρεπε να το φτιάξουµε και όλο.
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να µου πείτε και δύο λόγια για
διάφορες πρακτικές που ακούγονται και διάφορες καταγγελίες
που γράφονται, που εφάρµοσαν στελέχη του Υπουργείου. Δεν
µιλάω για τα sms, που καλούσατε σε διάφορους γιατρούς να
βρουν άνεργους γιατρούς και να ζητήσουν να γίνουν οικογενειακοί γιατροί, αλλά εδώ µιλάω για τις απειλές που δέχτηκαν οι
γιατροί της ένωσης γιατρών. Γέµισαν τα πρωτοσέλιδα. Έχω εδώ
κι άλλο σχετικό δηµοσίευµα -το καταθέτω για τα Πρακτικά- από
τις καταγγελίες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιάσονας Φωτήλας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξέρετε τι λένε; Ότι τους απειλούσε ο κ. Βαρδαρός, λέγοντας
ότι «Αν δεν πάτε και δεχτείτε, τότε θα µειωθεί αυτό που θα παίρνετε από τον ΕΟΠΥΥ και δεν θα είναι 10 ευρώ µεικτά και 3 κα-
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θαρά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Φωτήλα.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μετά απ’ αυτή την άρνηση, λοιπόν, των γιατρών θέλω να µου
πείτε, κύριε Υπουργέ: Αληθεύει ότι έχουµε δεχτεί µόνο εξακόσιες
αιτήσεις και πώς κατανέµονται ανά ειδικότητα;
Δεύτερον, αληθεύουν οι καταγγελίες των ιατρών του ΕΟΠΥΥ,
καθώς και η εµπλοκή υψηλόβαθµου στελέχους, του κυρίου που
αναφέρατε, σε αυτές και εάν ναι, τις υιοθετείτε;
Και τρίτον, µε ποιους τρόπους πιστεύετε ότι µπορείτε να συµπληρώσετε τις θέσεις που λείπουν για τις αρχικές ΤΟΜΥ; Εάν
είναι τόσο δύσκολο να τις καλύψετε, πώς θα καταφέρετε να ολοκληρώσετε το σχέδιο;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, µε τη
σχετική ανοχή κι εσείς, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αγαπητέ συνάδελφε, κατ’ αρχάς εντυπωσιάζοµαι για την υποτιθέµενη αγωνία
από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας για την πορεία υλοποίησης µιας ρύθµισης και ενός νόµου τον οποίο καταψήφισε, θεωρώντας τον ότι είναι µια αχρείαστη παρέµβαση, θεωρώντας ότι
είναι µια παρέµβαση ακραίου κρατισµού. Κάποιοι εκ των εισηγητών σας µίλησαν και για «σοβιετικού τύπου δοµές και αντιλήψεις».
Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι θα ήταν προβληµατικό να
είχαν περάσει κάποιοι µήνες από την ψήφιση του νοµοσχεδίου
και να µην είχε γίνει ένα βήµα υλοποίησης. Θα µπορούσατε να
µας εγκαλέσετε, διότι έχουµε αφήσει τον νόµο ανενεργό και ότι
είναι στα χαρτιά όλη αυτή η παρέµβαση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά
ότι τρεις - τέσσερις ηµέρες µετά την ψήφιση του νόµου βγήκε η
προκήρυξη στον αέρα, µία προκήρυξη που κατά κοινή οµολογία
είχε ιδιαίτερα στοιχεία διαφάνειας, αξιοκρατίας και καινοτοµίας
όσον αφορά την ηλεκτρονική υποβολή, τη µοριοδότηση. Εξαρχής γνώριζε ο υποψήφιος όταν έκανε αίτηση, µε βάση τα δηλωθέντα στοιχεία, τη µοριοδότηση που έπαιρνε κ.λπ.. Πρόκειται για
µία διαδικασία η οποία τηρήθηκε ευλαβικά, έγινε υπό την αιγίδα
του ΑΣΕΠ και πριν από λίγες ηµέρες ανακοινώσαµε το τελικό
αποτέλεσµα, που για περίπου δύο χιλιάδες εννιακόσιες θέσεις
γιατρών και λοιπού προσωπικού υποβλήθηκαν περίπου είκοσι
τρεις χιλιάδες αιτήσεις επαγγελµατιών υγείας, επιστηµόνων, νοσηλευτών ΠΕ, ΤΕ, κοινωνικών λειτουργών, επισκεπτών υγείας,
πτυχιούχων διαφόρων πανεπιστηµιακών σχολών για θέσεις ΠΕ
Διοικητικού - Οικονοµικού, αυτοί που εσείς λέγατε ότι θα είναι
ένας κοµµατικός στρατός του ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι οι οποίοι απλώς
διεκδικούν µε αξιοπρέπεια και µε βάση τα προσόντα τους µία
θέση σε έναν νέο θεσµό, ο οποίος προχωρά.
Και ερχόµαστε στο θέµα των γιατρών. Προφανώς δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις των γιατρών. Αυτό ήταν εξαρχής σε έναν βαθµό
ενδεχοµένως και αναµενόµενο, διότι ξέραµε πάρα πολύ καλά ότι
ήδη έχουµε διορίσει περίπου δύο χιλιάδες διακόσιους επικουρικούς γιατρούς την τελευταία διετία στο σύστηµα υγείας, έχουµε
διορίσει περίπου χίλιους µόνιµους γιατρούς του ΕΣΥ, ενεργοποιώντας παλιότερες κρίσεις και προωθώντας αυτές που προκηρύξαµε πέρυσι, έχουµε τη δυνατότητα σχεδόν του συνόλου των
γενικών γιατρών οι οποίοι τελειώνουν την ειδικότητα, περίπου πενήντα άτοµα σε κάθε φουρνιά θέσεων που προκηρύσσονται για
υπηρεσία υπαίθρου, δηλαδή πενήντα από αυτούς, περίπου διακόσιοι τον χρόνο γενικοί γιατροί καταλαµβάνουν θέσεις περιφερειακών ιατρείων σε όλη τη χώρα -και έχει αλλάξει τελείως η σύνθεση
και η στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων σήµερα σε όλη την
Ελλάδα-, όπου περίπου τα 2/3 από αυτούς είναι πλέον ειδικευµένοι
γενικοί γιατροί και δεν είναι ανειδίκευτοι αγροτικοί ιατροί.
Και βεβαίως υπάρχει το πιο σηµαντικό πρόβληµα, που είναι το
πολύ µεγάλο κύµα ιατρικής µετανάστευσης της τελευταίας πενταετίας - εξαετίας, το οποίο έχει οδηγήσει χιλιάδες γιατρούς στο
εξωτερικό και άρα υπάρχει µία αντικειµενική δυσκολία στο να καλυφθούν θέσεις που προκηρύσσονται όχι µόνο για το νέο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, αλλά ακόµα και για
µόνιµες θέσεις, και ιδιαίτερα φυσικά σε περιοχές νησιωτικές,
άγονες και δυσπρόσιτες.
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Τα στοιχεία που σας έχουν δώσει οι ιατρικοί σύλλογοι, που περίπου λειτουργούν και ως προκεχωρηµένα σας φυλάκια και που
προσπαθούν µε κάθε τρόπο να ψευδολογήσουν και να σαµποτάρουν αυτή την αλλαγή, δεν έχουν καµµία σχέση µε τις υποβληθείσες αιτήσεις. Έχουµε πολύ µεγάλη συσσώρευση αιτήσεων
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έχουµε σχεδόν κάλυψη του
στόχου των παιδιάτρων, διακόσιους δεκαεννέα από τις διακόσιες
τριάντα εννέα θέσεις, και έχουµε ένα έλλειµµα, κυρίως στους γενικούς γιατρούς και στους παθολόγους. Και βεβαίως πρόθεσή
µας είναι µε τον αριθµό των γιατρών που ήδη έχουν καταθέσει
αίτηση, µε µία σωστή διαχείριση και κατανοµή τους να µπορούµε
µέσα στο επόµενο δίµηνο, που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των
ενστάσεων και των τελικών πινάκων, να θέσουµε σε λειτουργία
ένα πολύ µεγάλο ποσοστό, θα έλεγα σχεδόν τις µισές από τις
δοµές, άµεσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, τα
υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Και φυσικά έχουµε
το περιθώριο να επαναλάβουµε την προκήρυξη, ειδικά για τους
γιατρούς, για να δώσουµε τη δυνατότητα σε νέους γιατρούς που
τελειώνουν αυτή την περίοδο ειδικότητα, που δίνουν εξετάσεις
τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο, νέους γενικούς γιατρούς, παθολόγους και παιδιάτρους, επίσης να διεκδικήσουν µία θέση
αξιοπρεπώς αµειβόµενης εργασίας στο δηµόσιο σύστηµα
υγείας, µε εισαγωγικό βαθµό επιµελητή Α’, πολύ ισχυρό οικονοµικό κίνητρο και µε µία θητεία που µπορεί να φτάσει µέχρι τα τέσσερα χρόνια.
Είναι ένα πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από ευρωπαϊκούς
πόρους -το έχουµε εξηγήσει πάρα πολλές αυτό-, το οποίο όµως
επειδή ακριβώς πιστεύουµε ότι και η υγειονοµική αλλά και η κοινωνική του ωφελιµότητα θα είναι πολύ γρήγορα αναγνωρίσιµη
και µετρήσιµη…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ κλείστε. Άλλο ανοχή και άλλο να παίρνετε διπλάσιο χρόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Επιτρέψτε µου,
κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω.
…θα διασφαλιστεί µε κάθε τρόπο η χρηµατοδότησή του και η
βιώσιµη προοπτική του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προτού δώσω τον
λόγο στον κ. Φωτήλα, να πω ότι οι ιατρικοί σύλλογοι είναι νοµικά
πρόσωπα. Λειτουργούν µε αποφάσεις των διοικητικών τους συµβουλίων και δεν είναι προκεχωρηµένα φυλάκια κανενός κόµµατος.
Κύριε Φωτήλα, έχετε τον λόγο.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κακώς εκπλήσσεστε µε
την αγωνία µας, γιατί η αγωνία µας δεν είναι για το νοµοσχέδιό
σας. Η αγωνία µας είναι για τους ασθενείς. Και ξέρετε γιατί; Όσο
εσείς παίζετε, -γιατί παιχνίδια και πασαλείµµατα είναι αυτά που
κάνετε- στην Πάτρα, για παράδειγµα, οι ελλείψεις έχουν κτυπήσει κόκκινο. Το ΠΕΔΥ τρεις µήνες είναι χωρίς οφθαλµίατρο. Λείπει ο νευρολόγος. Λείπει ο ψυχίατρος. Στο Ρίο είναι πεντέµισι
ώρες σε αναµονή ο κόσµος για τα επείγοντα. Στο Νοσοκοµείο
«Άγιος Ανδρέας», εκεί που όλο τάζατε, η κατάσταση είναι οριακή
και αντί να πηγαίνετε νοσηλεύτριες, που έχετε, στο νοσοκοµείο,
ούτως ώστε να βοηθήσουν στην κατάσταση στα χειρουργεία,
εσείς στέλνετε διοικητικές υπαλλήλους στις ΥΠΕ. Αυτή τη στιγµή
στην Πάτρα είναι είκοσι. Αυτό είναι, λοιπόν, που µας κάνει να
έχουµε µεγαλύτερη αγωνία.
Μόλις οµολογήσατε ότι βγάλατε µια προκήρυξη, η οποία ξέρατε ότι δεν θα έχει καµµία επιτυχία από πριν και µας το λέτε
έτσι απλά. Λέτε ότι ήταν αναµενόµενο η προκήρυξη να µην έχει
επιτυχία. Γιατί την κάνατε, κύριε Υπουργέ; Δεν καταλαβαίνω. Κόστισε κάποια χρήµατα για να γίνει αυτή η προκήρυξη. Δεν τις κάνουµε για πλάκα τις προκηρύξεις.
Λέτε, επίσης, ότι θα περιµένετε να λύσετε το πρόβληµα µε
τους νέους φοιτητές που τελειώνουν τώρα και τις ειδικότητές
τους. Πόσοι είναι αυτοί και πώς θα σας λύσουν το πρόβληµα; Η
πραγµατικότητα είναι ότι σας λείπουν οι µισοί γιατροί. Αφήστε
τα νούµερα που µας λέτε τώρα ότι είναι είκοσι τρεις χιλιάδες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για τους γιατρούς να µας πείτε, όχι για το διοικητικό προσωπικό.
Δεν έχει κανείς αµφιβολία ότι θα βρείτε διοικητικό προσωπικό.
Γιατρούς θέλαµε να δούµε εάν θα βρείτε. Σας λείπουν, λοιπόν,
οι µισοί γιατροί.
Άρα οι λύσεις είναι είτε να δώσετε µια νέα προκήρυξη, µια νέα
παράταση -αλλά δεν βρίσκω τον λόγο γιατί κάποιος να ενδιαφερθεί ξαφνικά από τη µία µέρα στην άλλη-, είτε να τους δώσετε κάτι
παραπάνω. Αλλά εδώ τι θα έχουµε µετά; Γιατρούς δύο ταχυτήτων; Η µία προκήρυξη θα δίνει κάτι παρακάτω και η επόµενη θα
δίνει κάτι παραπάνω; Η τρίτη και τελευταία λύση, η οποία ακούγεται κιόλας, είναι να πάρετε αγροτικούς γιατρούς και γιατρούς
από τα κέντρα υγείας και να τους πηγαίνετε λίγο από εδώ, λίγο
από εκεί, µέχρι να πεθάνουν οι άνθρωποι. Αυτές είναι, δεν υπάρχει άλλη λύση.
Από εκεί και πέρα, πολύ φοβάµαι, κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα
τους βρείτε τους γιατρούς. Όπως φαίνεται ήδη δεν τους βρήκατε. Το οµολογήσατε στο «ΣΚΑΪ», µε µεγαλύτερη ειλικρίνεια από
ό,τι το οµολογείτε σήµερα εδώ.
Υπάρχει και το θέµα των κτηρίων που εσείς προσωπικά θίξατε.
Γιατί και εδώ ακούµε ότι έχετε πρόβληµα. Θα ήθελα απλά να
ακούσω δύο λόγια και για το θέµα των κτηρίων, δηλαδή πού θα
στεγαστούν οι ΤΟΜΥ.
Όµως θα ήθελα να ακούσω µια αλήθεια, κύριε Υπουργέ, γιατί
ακούω και ξανακούω και από τον Πρωθυπουργό και από εσάς,
ότι καλύψατε τους ανασφάλιστους. Αλλά, όταν εγώ προκάλεσα
τον κ. Πολάκη να προσκοµίσει στη Βουλή έστω και ένα παραστατικό ανασφάλιστου πολίτη, είτε Έλληνα, είτε νόµιµα διαµένοντος
στη χώρα, το οποίο θα είναι µετά τις 2-6-2014, µου είπε ότι θα
µου φέρει και µάλιστα µου είχε πει ότι θα του ζητάω µία συγγνώµη για κάθε παραστατικό που θα µου φέρει. Τελικά κατέθεσε
στα Πρακτικά δύο µόνο παραστατικά. Το ένα είναι η υπηρεσία
τον πρώτο του 2014, γιατί είχε ξεχάσει να βγάλει τη βεβαίωση
του νόµου 105 που έπρεπε να υπογράψει και το άλλο είναι παράνοµου µετανάστη. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Πείτε επιτέλους, έστω και τώρα, µια αλήθεια.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιάσονας Φωτήλας καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Για να έχουµε επαφή
µε την πραγµατικότητα, κύριε Φωτήλα, το κόµµα στο οποίο αυτή
την περίοδο βρίσκεστε…
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ξέρετε από αυτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): ...όταν ήταν στην Κυβέρνηση το 2014, εξεδίωξε τρεις χιλιάδες ειδικευµένους γιατρούς από το δηµόσιο σύστηµα υγείας.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Και εσείς τους υποσχεθήκατε ότι θα
τους πάρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Φωτήλα, µην
το ξανακάνετε αυτό. Δεν σας διέκοψε ούτε µισό δευτερόλεπτο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Και οδήγησε σε µια
διαλυτική κατάσταση τις δηµόσιες δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στα αστικά κέντρα. Αυτή η παρέµβαση ήταν καταλυτική στο να αποδιοργανωθεί το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας, να
υπάρξει αυτό που λέµε παθητική ιδιωτικοποίηση και να µετακυλιστεί τεράστιο κόστος τους πολίτες, οι οποίοι αναζητούσαν
πλέον από τον ιδιωτικό τοµέα υπηρεσίες.
Άρα αφήστε αυτά τα περί καταναγκασµού και επιστράτευσης.
Αυτό που κάνετε εσείς ήταν καταναγκαστική αποστράτευση. Ένα
το κρατούµενο.
Δεύτερον, αυτό το οποίο κάνουµε εµείς είναι ότι δηµιουργούµε µετά από είκοσι χρόνια νέες δοµές στο Δηµόσιο Σύστηµα
Υγείας. Τα τελευταία Κέντρα Υγείας φτιάχτηκαν τη δεκαετία του
1990. Μετά από είκοσι χρόνια, λοιπόν, έχουµε νέες δοµές, οι
οποίες προφανώς θα αναπτυχθούν σταδιακά, µε βάση και τον
αριθµό των ενδιαφεροµένων γιατρών, αλλά και των διαθέσιµων
χώρων οι οποίοι προετοιµάζονται αυτήν την περίοδο.
Μην ανησυχείτε, λοιπόν. Εµείς αυτές τις µέρες επεξεργαζό-
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µαστε τα στοιχεία και πολύ σύντοµα θα σας πούµε ακριβώς
πόσες νέες τοπικές µονάδες υγείας θα αναπτυχθούν σε όλη την
Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβληµά σας. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ
καλά ότι οι δοµές αυτές, που θα είναι αποκεντρωµένες, θα είναι
κοντά στον πολίτη, θα έχουν µια εξωστρέφεια, θα κάνουν προληπτικές δράσεις, θα παρέχουν ολιστική φροντίδα, θα δίνουν τη
δυνατότητα εύκολης παραποµπής στα άλλα επίπεδα λειτουργίας
του συστήµατος υγείας, θα κάνουν σχολική υγιεινή, θα κάνουν
περιβαλλοντική υγιεινή, για πρώτη φορά θα µετατοπίζουν το κέντρο βάρους στην πρόληψη της ασθένειας και όχι µόνο στην περίθαλψη, όπως µέχρι τώρα -αυτό το µεγάλο έλλειµµα που είχε
το δηµόσιο σύστηµα υγείας στην πατρίδα µας- πολύ γρήγορα
θα αγκαλιαστούν από τις τοπικές κοινωνίες και θα έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στην εύρυθµη λειτουργία του ΕΣΥ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Αυτή είναι, λοιπόν, η πραγµατικότητα. Φοβούµαι ποια είναι η
αντίληψη του Αρχηγού της Νέας Δηµοκρατίας για τα θέµατα της
υγείας. Σε τελευταία ανάλυση, ήταν σαφής η άποψή του και από
τη χθεσινή συνέντευξη του.
Η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, αγαπητέ συνάδελφε, είναι
ένα πρόταγµα ισότητας και ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες ότι οι κοινωνικές ανισότητες είναι αντίθετες µε την ανθρώπινη φύση. Η
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, η διακήρυξη της Άλµα Άτα, οι
στόχοι του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, οι στόχοι βιώσιµης
ανάπτυξης του ΟΗΕ µιλούν για την ισότητα στην υγεία και ένα
µέσο για να επιβληθεί αυτή η ισότητα είναι η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
Αυτό στην πραγµατικότητα εχθρεύεστε. Έχετε στο µυαλό σας
ένα πρότυπο ελεύθερου ανταγωνισµού, αγοράς, ιδιωτικοποίησης, που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Αυτή είναι η
ουσία του πολιτικού σας προβλήµατος. Σας ενοχλεί που το δηµόσιο σύστηµα διευρύνει την παρουσία του και την επιρροή του
σε έναν χώρο που είχε σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν παραχωρηθεί
στον ιδιωτικό τοµέα, σας ενοχλεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ. Ολοκληρώστε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): …που προστίθενται
δοµές, προστίθενται γιατροί, προστίθενται επαγγελµατίες υγείας
στο δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Προφανώς θα συνεχίσουµε. Θα καταλάβουν ακόµα και οι πιο
δύσπιστοι την αξία της πολιτικής παρέµβασης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε. Σας το λέω για τελευταία φορά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Τελειώνω, λοιπόν, λέγοντας ότι σε αντίθεση µε εσάς που κλείνατε δοµές, που διώχνατε γιατρούς, που βάζατε προσωπικό στη
διαθεσιµότητα και την ανασφάλεια, εµείς στηρίζουµε τις σηµερινές δοµές.
Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι έχουν ενισχυθεί µε περίπου διακόσιους πενήντα επικουρικούς γιατρούς οι δοµές πρωτοβάθµιας
φροντίδας στα αστικά κέντρα και στα κέντρα υγείας. Προκηρύσσουµε τώρα νέες θέσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, τα είπατε στην πρωτολογία αυτά! Θα σας κλείσω το µικρόφωνο. Με
συγχωρείτε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Εδώ µας είπε για τον
κ. Πολάκη. Άσχετα πράγµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, τελειώσαµε.
Κλείστε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Τετρακόσιες πενήντα θέσεις µόνιµων γιατρών του ΕΣΥ στα νοσοκοµεία της
χώρας...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τα είπατε στην πρωτολογία σας!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αυτό είναι παρέµβαση ενίσχυσης και προτεραιότητας στη δηµόσια περίθαλψη και
φαίνεται να σας ενοχλεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ!
Νοµίζετε ότι µε τις πολυλογίες γίνεται κάτι καλύτερο. Δεν γί-
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νεται. Ούτε µε τις επαναλήψεις!
Ολοκληρώνουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 1462/11-9-2017 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής
και Βουλευτή Δωδεκανήσου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Επικίνδυνη η έλλειψη καρδιολόγου και χειρουργού στο Κέντρο Υγείας Καρπάθου».
Ορίστε, κύριε Κρεµαστινέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Είναι αναµφισβήτητα ωραία, κύριε Πρόεδρε.
Όπως ξέρετε, εγώ απεχθάνοµαι τα «εµείς» και τα «εσείς» και
τα «θα», όχι για κανέναν άλλον λόγο, αλλά γιατί δεν οδηγούν
πουθενά. Ο κόσµος έχει κουραστεί και δεν βγάζει και συµπεράσµατα.
Όµως, βρέθηκα στην Κάρπαθο πριν από λίγες ηµέρες και η
αγωνία του κόσµου ήταν ότι ο καρδιολόγος, που υπήρχε στο µοναδικό κέντρο υγείας το άφησε, το εγκατέλειψε και έγινε ιδιώτης.
Ο δε χειρουργός, ο οποίος υπήρχε εκεί, απεβίωσε και δεν αντικαταστάθηκε. Οπότε είναι δύο βασικοί τοµείς οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι αν κάποιος πάθει έµφραγµα στην
Κάρπαθο αυτή τη στιγµή –είναι ένα νησί που ο πληθυσµός του
τετραπλασιάζεται το καλοκαίρι- είναι υποχρεωµένος να αντιµετωπιστεί µε τις ιατρικές οδηγίες της δεκαετίας του 1970 και του
1980. Να φανταστείτε ότι οι γιατροί στο κέντρο υγείας µού είπαν
ότι έχουν θροµβολυτικά, αλλά δεν τα χρησιµοποιούν γιατί δεν
είναι καρδιολόγοι. Προσπάθησα ως καρδιολόγος να τους ενθαρρύνω, να µη φοβούνται και να τα χρησιµοποιήσουν.
Το δεύτερο είναι ότι γίνονται ατυχήµατα. Τετραπλασιάζεται ο
πληθυσµός το καλοκαίρι από τον τουρισµό. Τα ατυχήµατα, αν
δεν υπάρχει ένας χειρουργός –ορθοπεδικός δεν υπάρχει- πώς
θα αντιµετωπιστούν;
Βεβαίως, ο Υπουργός θα µου πει ότι έχουν προκηρυχθεί θέσεις –και είναι σωστό- αλλά δεν πηγαίνουν. Αυτό είναι αληθές.
Όµως, δεν είναι αυτό το πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι ότι πρέπει
να βρεθεί τρόπος να υπάρξουν εκεί γιατροί αύριο, ει δυνατόν,
µε µετάθεση, µε νόµο, µε οτιδήποτε. Μιλάµε για ένα µέρος που
είναι εσχατιά του Αιγαίου, αλλά µετέχει ουσιαστικά στην οικονοµία, διότι να φανταστείτε ότι µαζί µε τη Ρόδο την έχουν εξαιρέσει
από την εξίσωση του ΦΠΑ, διότι έχει έσοδα.
Κατά συνέπεια πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να πάνε οι άνθρωποι εκεί, διότι δεν κάνουµε τώρα αντιπολίτευση λέγοντας ότι
δεν υπάρχει ψυχίατρος, νευρολόγος, ουρολόγος, ΩΡΛ κ.λπ..
Εµείς συζητάµε για πράγµατα ουσίας και τα πράγµατα ουσίας
είναι αυτά.
Στη δευτερολογία µου, αν ο Υπουργός ανταποκριθεί θετικά,
δεν έχω να πω τίποτα. Όµως, αν αρχίσουµε πάλι συζητήσεις για
το πόσοι διορίστηκαν, κ.λπ., δεν οδηγούµαστε πουθενά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αγαπητέ συνάδελφε, επανέρχεστε –και καλά κάνετε- σε προβλήµατα στελέχωσης µονάδων υγείας που αφορούν κυρίως τη νησιωτική χώρα.
Αυτό είναι ένα µεγάλο έλλειµµα του συστήµατος υγείας και –νοµίζω- συνολικά της πολιτείας. Εννοώ ότι µέχρι τώρα δεν έχουµε
καταφέρει να βρούµε ένα αποτελεσµατικό πλέγµα κινήτρων
όλων των κατηγοριών –οικονοµικών, κοινωνικών, εξέλιξης, εκπαίδευσης- τα οποία να είναι ελκυστικά, να ξεπερνούν την παραδοσιακή αστυφιλία του ιατρικού σώµατος και να δίνουν τη
δυνατότητα να καλυφθούν τα κενά στα νησιά και στις άγονες περιοχές.
Σε έναν µεγάλο βαθµό –και επανέρχοµαι στην προηγούµενη
παρέµβαση γιατί είναι συναφής- η αδυναµία κάλυψης όλων των
θέσεων που είχαµε προκηρύξει, πολλές από τις οποίες ήταν σε
τέτοιες περιοχές, δηλαδή στην Κω, στη Σάµο, στη Λέσβο, σε
πάρα πολλά νησιά του Αιγαίου, είναι ακριβώς αυτή η δυσκολία
και η αδυναµία, παρ’ ότι έχουµε κάνει αρκετές παρεµβάσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουµε δώσει το ειδικό επίδοµα των τετρακοσίων ευρώ για τετρακόσια περίπου περιφερειακά ιατρεία. Η
αλήθεια είναι ότι καλύφθηκαν περισσότερα απ’ αυτά που ήταν
µακροχρονίως κενά.
Πρόσφατα περάσαµε µια ρύθµιση που ξεµπλοκάρει τους αν-
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θρώπους που ήταν εγκλωβισµένοι για δεκαπέντε και είκοσι χρόνια σε ένα νησί και τους δίνουµε τη δυνατότητα να µετακινηθούν
σε έναν νοµό επιλογής τους προς το κέντρο µετά από µια πενταετία. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό και είναι, κατά την άποψή µας,
κίνητρο για να πάει κάποιος να υπηρετήσει µία θητεία και στη
συνέχεια να έχει την προοπτική να πάει κάπου πλησιέστερα στον
τόπο κατοικίας και διαµονής του. Έχουµε δώσει επιπλέον κίνητρα αυξηµένου υπολογισµού του χρόνου προϋπηρεσίας. Παρ’
όλα αυτά, αυτά τα κενά υπάρχουν.
Η Κάρπαθος είναι ένα νησί το οποίο έχει ένα κέντρο υγείας
µέχρι τώρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι µε χρήµατα του ΕΣΠΑ χρηµατοδοτήθηκε η ανέγερση ενός νέου νοσοκοµείου. Πριν από λίγο
καιρό περάσαµε τη ρύθµιση της σύστασης αυτού του νέου νοσοκοµείου. Αυτό που κάνουµε µε τη ρύθµιση αυτή είναι ότι παρακάµψαµε την ανάγκη να υπάρξει προεδρικό διάταγµα για τη
θεσµοθέτηση και τη σύσταση αυτού του νέου νοσοκοµείου, ακριβώς για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Με τον νέο οργανισµό του,
ο οποίος τώρα είναι υπό έκδοση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, θα προβλέψουµε περισσότερες θέσεις και θα υπάρχει µια
προοπτική λειτουργικής αναβάθµισης αυτής της δοµής και συνολικά της φροντίδας των κατοίκων της περιοχής.
Σήµερα υπηρετούν δέκα γιατροί, αγαπητέ συνάδελφε. Είναι
αρκετών ειδικοτήτων. Όντως, σχετικά µε αυτές τις ειδικότητες,
που αναφερθήκατε σήµερα, δεν υπάρχει ούτε καρδιολόγος ούτε
χειρουργός. Δεν θέλω να δώσω την εύκολη απάντηση ότι σε
πάρα πολλά νησιά και σε πάρα πολλά κέντρα υγείας σε όλη τη
χώρα δεν υπάρχει ούτε καρδιολόγος ούτε χειρουργός. Η θέση,
όµως, του καρδιολόγου έχει προκηρυχθεί. Ενηµερώθηκα ότι
είναι στους εισηγητές και θα επιταχύνουµε και µε τη Β’ Υγειονοµική Περιφέρεια τις διαδικασίες, έτσι ώστε γρήγορα να ολοκληρωθεί η κρίση και να προσληφθεί, γιατί υπάρχουν, νοµίζω,
δεκαέξι που έχουν καταθέσει αίτηση. Όσο για τη θέση του χειρουργού, η οποία κενώθηκε πρόσφατα λόγω θανάτου, έχουµε
δροµολογήσει την προκήρυξή της.
Το συζητήσαµε µε τη Β’ Υγειονοµική Περιφέρεια. Δεν υπήρχε
η δυνατότητα µετακίνησης από όµορα νοσοκοµεία, ιδιαίτερα
στην καλοκαιρινή σεζόν, γιατρών αυτών των ειδικοτήτων. Όµως,
πιστεύουµε ότι µε τους υπάρχοντες γιατρούς, που είναι δέκα,
συν ένας οδοντίατρος, συν δύο τώρα που µε την τελευταία προκήρυξη των αγροτικών γιατρών θα καλύψουν δύο κενά περιφερειακά ιατρεία, ενισχύεται το ανθρώπινο δυναµικό. Υπηρετούν
και δεκαεννέα άτοµα νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Έχουµε,
δηλαδή, συνολικά µια δύναµη τριάντα εργαζοµένων, γιατρών και
άλλων υγειονοµικών, που νοµίζουµε ότι δίνουν µια αξιοπρεπή
φροντίδα στους κατοίκους της περιοχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κρεµαστινέ,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Είπα ότι αν υπήρχε άµεση τοποθέτηση των γιατρών, δεν θα είχα
και δευτερολογία. Όµως, πρέπει να πω το εξής: ο µοναδικός
καρδιολόγος που υπήρχε, υπάρχει τώρα, αλλά εγκατέλειψε το
κέντρο υγείας και έγινε ιδιώτης. Το ίδιο πράγµα γίνεται και
αλλού.
Στην Κω χαρακτηριστικά –το ξέρετε, κύριε Υπουργέ- επί δέκα
χρόνια τώρα προκηρύσσονται θέσεις παιδιάτρων και οι απ’ έξω
παιδίατροι είναι πέντε άτοµα αυτή τη στιγµή, οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε στο νοσοκοµείο. Άλλοι διορίζονται και µετά βρίσκουν θέση στο εξωτερικό και φεύγουν γιατί οι αµοιβές είναι
καλύτερες.
Εγώ πιστεύω ότι το πρόβληµα των νησιών πρέπει να λυθεί νοµοθετικά µε δύο τρόπους. Ο ένας είναι να πούµε ότι εξαιρούνται
απ’ ό,τι ισχύει για τους υπόλοιπους γιατρούς του ΕΣΥ, δηλαδή
να µπορούν αυτοί οι ιδιώτες -τι να βγάλουν τώρα παραπάνω ή
παρακάτω;- να είναι και µέσα στο κέντρο υγείας. Δεν είναι το µεγάλο νοσοκοµείο για να πει κανείς ότι θα γίνει εκµετάλλευση του
κόσµου. Τι εκµετάλλευση του κόσµου να γίνει; Εδώ πεθαίνει ο
κόσµος, επειδή δεν υπάρχει καρδιολόγος.
Φεύγοντας εγώ από το κέντρο υγείας, κύριε Υπουργέ, µε φώναξαν δύο εξαίρετοι γιατροί γενικής ιατρικής, γιατί υπήρχε µια
κυρία µε κολπική µαρµαρυγή. Βεβαίως εγώ είπα αυτά που
έπρεπε να πω, σύµφωνα µε τις δικές µου γνώσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το πρόβληµα, όµως, δεν λύνεται έτσι. Εγώ σας πρότεινα στο
Υπουργείο -ήταν ο κ. Πολάκης- να αναπτύξετε την τριτοβάθµια
τηλεϊατρική. Εάν, παραδείγµατος χάριν, υπήρχε τριτοβάθµια τηλεϊατρική, όχι η σηµερινή µορφή, δηλαδή ένα νοσοκοµείο-«εγκέφαλος» που να εµπλουτιστεί µε περισσότερους γιατρούς, να
εφηµερεύουν δηλαδή στην τηλεϊατρική, θα µπορούσε, παραδείγµατος χάριν, από το «Αττικό» ο άλφα ειδικευµένος γιατρός να πει
στον γιατρό της Καρπάθου: «Κάνε θροµβόλυση, κάνε αυτό, κάνε
εκείνο και αναλαµβάνω εγώ την ευθύνη», διότι άµεση επικοινωνία
υπάρχει και θα λύσετε και το πρόβληµά σας.
Όταν προκηρύσσετε θέσεις, πάνε ή δεν πάνε. Μόλις πάνε, βλέπουν ότι έξω είναι περισσότερα τα λεφτά και φεύγουν ή µετά εγκαταλείπουν τη θέση και πάνε στο εξωτερικό, γιατί και αυτό
γίνεται. Αντιλαµβάνεστε ότι είναι σαν την γάτα που κυνηγάει την
ουρά της. Δεν µπορείτε να λύσετε έτσι τα προβλήµατα.
Ξεφύγετε από αυτό το στενό πλαίσιο, το οποίο, αν θέλετε, και
εγώ ως Υπουργός το είχα εφαρµόσει. Σήµερα έχουν αλλάξει τα
πράγµατα. Σήµερα µε ελεύθερη αγορά σηκώνονται και φεύγουν
οι νέοι γιατροί µας και πάνε στο εξωτερικό και δεν µπορείτε να
τους κρατήσετε, εάν βρουν θέση.
Άρα, λοιπόν, δείτε το πράγµα διαφορετικά. Τηλεϊατρική τρίτης
γενιάς είναι η πρόταση η δική µου και ελευθεροποίηση κατά κάποιον τρόπο των σχέσεων ιδιωτών γιατρών µε το νοσοκοµείο.
Φτάσαµε στο σηµείο, όταν ήµουν πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, να προτείνω –και έγινε δεκτό από τους τότε
Υπουργούς- να µπορούν να καλούν τους ιδιώτες γιατρούς µε
µπλοκάκι και δεν πάνε, όµως, τώρα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το πέρασα εγώ. Ψηφίστηκε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Μπράβο, ήταν ο κ. Λοβέρδος.
Δεν πήγαιναν οι γιατροί, δεν τους συνέφερε. Δεν πήγαιναν, εν
πάση περιπτώσει. Μιλάω τώρα για την Κω, όχι για την Κάρπαθο,
γιατί είναι κοινά τα προβλήµατα.
Δείτε το πρόβληµα περισσότερο φιλελεύθερα, ας µου επιτραπεί η έκφραση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς θα λέµε εδώ
αυτά που λέµε κάθε φορά και θα συζητάµε επί αιώνες χωρίς να
λύνουµε τα προβλήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας): Αγαπητέ συνάδελφε, εκτιµώ τη διάθεση να υπάρξει ένας προβληµατισµός για
το πώς πραγµατικά µπορούµε να υπερβούµε αυτές τις δυσκολίες, τις γνωστές και τις διαχρονικές, που υπάρχουν ακόµα και
στην περίοδο που δεν υπήρχαν µεγάλες περικοπές στους µισθούς των γιατρών του ΕΣΥ.
Κατ’ αρχάς, πλαίσιο υπάρχει και σήµερα και εφαρµόζεται.
Έχουµε προσλάβει αρκετούς γιατρούς µε µπλοκάκι, κυρίως για
να κάνουν εφηµερίες σε τµήµατα τα οποία έχουν οριακή στελέχωση και κινδυνεύουν να µην µπορούν να καλύψουν όλο τον
µήνα.
Υπάρχει, λοιπόν, και σήµερα. Μάλιστα, το έχουµε διευρύνει,
παρ’ ότι θεωρούµε ότι είναι µία επισφαλής σχέση εργασίας. Σε
ειδικές περιπτώσεις και µε έγκριση του Υπουργού -δεν θέλουµε
να γίνεται κατάχρηση- όπου υπάρχει τεκµηριωµένη ανάγκη, συναινούµε στο να προχωρούµε σε αυτή τη σχέση και να προσλαµβάνουµε για µια συγκεκριµένη εργασία είτε γιατρούς είτε άλλους
επαγγελµατίες υγείας, κάτι το οποίο κάνουµε συστηµατικά σε
περιοχές που δεν υπάρχει ανταπόκριση.
Τώρα, για το υπόλοιπο διάστηµα η τηλεϊατρική είναι µια λύση.
Ήδη η δεύτερη υγειονοµική περιφέρεια έχει εγκαταστήσει περίπου είκοσι καµπίνες τηλεϊατρικής. Κάποιες από αυτές λειτουργούν, κάποιες δεν λειτουργούν. Υπάρχει µια απροθυµία ακόµα
και από το ιατρικό προσωπικό να εκπαιδευτεί, κ.λπ.. Η δυνατότητα υπάρχει. Έχουν βρεθεί και τα νοσοκοµεία αναφοράς εδώ
στο Λεκανοπέδιο που µπορούν να υποστηρίξουν. Είναι µια πρωτόγνωρη ιστορία που θέλει διαρκή προσπάθεια και συνεχή εκπαίδευση, για να µπορεί να είναι λειτουργικό αυτό το σύστηµα.
Υπάρχει το θέµα της βελτίωσης του επιπέδου των αεροδιακοµιδών. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουµε κάνει µια δεύτερη βάση αεροδιακοµιδών στη Σύρο και ετοιµάζουµε µια τρίτη, πέραν της
Ρόδου δηλαδή, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, στη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΗ’ - 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μυτιλήνη. Σκεφτόµαστε τώρα, µέσα από µια σηµαντική χορηγία
που θα πάρουµε από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», ένα µέρος
απ’ αυτή να κατευθυνθεί στην ανανέωση και την αναβάθµιση του
εξοπλισµού και των πτητικών µέσων του ΕΚΑΒ.
Με αυτόν τον τόπο θέλουµε, λοιπόν, να ενισχύσουµε τη δυνατότητα γρήγορης διακοµιδής περιστατικών, τα οποία πραγµατικά
χρήζουν εξειδικευµένης δευτεροβάθµιας φροντίδας κ.λπ..
Ένα τρίτο εργαλείο, το οποίο χρησιµοποιούµε, είναι η συνδροµή των Ενόπλων Δυνάµεων. Υπάρχει µια ΚΥΑ, την έχουµε
ενεργοποιήσει. Συνεννοούµαστε µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, υποβάλλουµε αιτήµατα κυρίως για νησιά που είναι µακροχρονίως κενά τα περιφερειακά τους ιατρεία και ο κόσµος είναι
τελείως αβοήθητος. Συνήθως, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
τους, οι Ένοπλες Δυνάµεις ανταποκρίνονται. Ήδη υπηρετούν είκοσι πέντε µε τριάντα περίπου οπλίτες γιατροί που είναι στους
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Φούρνους, στη Θύµαινα και σε διάφορα άλλα νησιά και δυσπρόσιτα µέρη σε όλη την Ελλάδα.
Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουµε. Θα προσπαθούµε να
προκηρύσσουµε τις κενές θέσεις, να δίνουµε τη δυνατότητα
στους νέους γιατρούς να διεκδικήσουν µε αξιοπρέπεια και µε
αξιοκρατία µια θέση στο δηµόσιο σύστηµα.
Από εκεί και µετά, κατά την άποψη µου, πρέπει να ανοίξουµε
µια πιο σοβαρή συζήτηση και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και όπου αλλού νοµίζετε, ώστε να τοποθετηθούν οι
πολιτικές δυνάµεις και να καταστρώσουµε ένα ολοκληρωµένο
σχέδιο αντιµετώπισης των προβληµάτων υγειονοµικής φροντίδας στις περιοχές των νησιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 14/12/16-3-2017 επίκαιρη επερώτηση της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ –
ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, των Βουλευτών της εν
λόγω Κοινοβουλευτικής Οµάδας κ.κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου, Γεώργιου Αρβανιτίδη, Ευάγγελου Βενιζέλου, Λεωνίδα Γρηγοράκου, Αθανάσιου Θεοχαρόπουλου, Ιλχάν Αχµέτ, Βασίλειου
Κεγκέρογλου, Χαρούλας (Χαράς) Κεφαλίδου, Γιάννη Κουτσούκου,
Δηµήτριου Κρεµαστινού, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, Δηµήτριου Κωνσταντόπουλου, Ανδρέα Λοβέρδου, Ιωάννη Μανιάτη, Θεόδωρου Παπαθεοδώρου, Κωνσταντίνου Σκανδαλίδη, Μιχαήλ
Τζελέπη και Κωνσταντίνου Μπαργιώτα, καθώς και των τριών Ανεξαρτήτων Βουλευτών κ.κ. Θεοχάρη (Χάρη) Θεοχάρη, Γεώργιου –
Δηµήτριου Καρρά και Αικατερίνης Μάρκου, προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.
Έφη Αχτσιόγλου, µε θέµα: «Πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην
απονοµή συντάξεων, αλαλούµ µε τις εισφορές και τα µπλοκάκια,
διοικητικό χάος στον ΕΦΚΑ».
Τον λόγο θα πάρει η πρώτη επερωτώσα, Βουλευτής Αττικής
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου για δέκα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µας πείτε τη διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πρώτα θα µιλήσουν
οι επτά που έχουν οριστεί από το επερωτών κόµµα. Βεβαίως,
επειδή υπογράφει η κ. Γεννηµατά, ενδεχοµένως να θέλει να µιλήσει. Αµέσως µετά απαντά η Υπουργός ή και ο Υφυπουργός.
Μετά ακολουθούν µε τη σειρά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ κ. Λοβέρδος, µετά ο κ. Μαντάς, µετά ο κ. Βρούτσης,
µέχρι να εξαντληθούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Κυρία Χριστοφιλοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τον
Μάρτιο έχουν περάσει πολλοί µήνες και πέρασαν και καινούργιοι
νόµοι µνηµονιακού τύπου µε περικοπές συντάξεων. Οπότε, κυρία
Υπουργέ, θα καταλάβετε ότι αυτή η επερώτηση πλέον, για να
είναι επίκαιρη, λαµβάνει έναν ευρύτερο χαρακτήρα από εκείνον
του κειµένου του Μαρτίου.
Κύριοι Υπουργοί, χάσατε µια πολύ µεγάλη ευκαιρία και λυπάµαι που το λέω. Χάσατε την ευκαιρία να κάνετε µια µεγάλη αλλαγή στο ασφαλιστικό, η οποία να καταστεί αλλαγή µε προοπτική
και µε συνέχεια.
Σας καλέσαµε -τον προκάτοχό σας, κυρία Υπουργέ, το ίδιο
κάνει- ήδη από το φθινόπωρο του 2015 προς αυτή την κατεύθυνση, κάνοντας εµείς οι ίδιοι διάλογο και προκαλώντας κι εδώ
στη Βουλή να έρθουν οι εµπειρογνώµονες που ο κ. Κατρούγκαλος είχε επιλέξει και να συζητήσει η Βουλή των Ελλήνων, ή έστω
οι επιτροπές, το µεγάλο ζήτηµα της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος, της αξιοπρέπειας των συντάξεων και βεβαίως τα κίνητρα ασφάλισης των νέων ανθρώπων, για να µην
πάµε σε αντιασφαλιστικούς νόµους.
Και τι έγινε; Τι ακριβώς έγινε; Το ερώτηµα είναι αµείλικτο. Πώς
επιβαρύνθηκε το ασφαλιστικό σε σηµείο που να φτάσει ο λογαριασµός ο δικός σας, ο λογαριασµός ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, τα 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε 2,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ επιβάρυνσης του ασφαλιστικού από το τρίτο µνηµόνιο και
2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ από το τέταρτο µνηµόνιο και όλα αυτά
µε περικοπές συντάξεων και µε δυσβάσταχτες εισφορές, όπως
θα καταδείξουµε.
Αρνηθήκατε, λοιπόν, τον διάλογο. Κάνατε προσχηµατικό και
επικοινωνιακό διάλογο. Και ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Ήταν ένας
νόµος που τροποποιήσατε και εσείς, κυρία Αχτσιόγλου, ο οποίος
πήγε σε µαζική φτωχοποίηση.
Ο πρώτος στόχος δεν ήταν άλλος από τη µεσαία τάξη. Αποδεκατίσατε όλα τα µεσαία εισοδήµατα. Περίπου τετρακόσιες χι-

λιάδες συνταξιούχοι που έπαιρναν σύνταξη, η οποία περνούσε
το πλαφόν, είδαν τις συντάξεις τους να πετσοκόβονται.
Και, βεβαίως, πιο χαρακτηριστικά, δεν σταµατήσατε στη µεσαία τάξη. Πετσοκόψατε και το ΕΚΑΣ. Το καταργήσατε για τριακόσιες χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους, κυρίες και κύριοι της
δήθεν Αριστεράς!
Και όχι µόνο αυτό, αλλά στρέψατε τα βέλη σας, όπως σας υπέδειξε η τρόικα -γιατί κάποιοι πριν από εσάς αντιστέκονταν- στις
χήρες και τα ορφανά, αλλά, βεβαίως, και στους αναπήρους.
Το δε τέταρτο µνηµόνιο, που φέρει τη δική σας υπογραφή,
προσέθεσε νέες περικοπές της τάξης του 18% στις συντάξεις.
Οι προσωπικές διαφορές, για τις οποίες διατυµπάνιζε και διατράνωνε ο κ. Κατρούγκαλος ότι «δεν πρόκειται να τις πειράξουµε», έχουν χαθεί οριστικά από του χρόνου και µετά για τους
συνταξιούχους.
Βεβαίως, ένα επιπλέον πλήγµα –και µην το ξεχάσουµε αυτό,
γιατί θα έρθουµε στο πώς τα εφαρµόζετε όλα αυτά- δεν είναι
άλλο από τις προσωρινές συντάξεις, που τις περικόψατε στο
50% από το 80% που ήταν µε τον νόµο του 2011, τον νόµο Λοβέρδου - Κουτρουµάνη. Και µε αυτές τις συντάξεις σήµερα,
όπως έχουν περικοπεί, µε 200 και 300 ευρώ, λέτε ότι µπορεί να
ζήσει ένας άνθρωπος!
Δεν ρωτάτε καλύτερα αυτές τις οικογένειες πώς περνάνε; Και
πολλοί περιµένουν ακόµη και πολλούς µήνες για την προσωρινή
σύνταξη και περιµένουν χρόνια για την κύρια σύνταξη.
Την προσωρινή σύνταξη τη θεσµοθετήσαµε εµείς, γιατί, ναι,
υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά σε καµµία περίπτωση οι
καθυστερήσεις που βιώνουν τώρα οι συνταξιούχοι και κυρίως οι
νέοι συνταξιούχοι που έχουν κάνει την αίτησή τους.
Εκατόν σαράντα χιλιάδες περίπου συνταξιούχοι περιµένουν
πολλά χρόνια. Με το προηγούµενο καθεστώς ένας συνταξιούχος
µε διαδοχική ασφάλιση περίµενε περίπου έναν χρόνο και το θεωρούσαµε πολύ και υπήρχε κριτική και δικαίως. Και εσείς µας
κάνατε κριτική τότε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα θέλεις τρία
χρόνια!
Παρακαλώ, κύριοι Υπουργοί, να µου πείτε πόσες διαδοχικές
συντάξεις έχετε δώσει και πόσες συντάξεις έχετε δώσει. Διαδοχικές συντάξεις, ούτε µία. Διότι δεν έχετε βγάλει την εγκύκλιο.
Ούτε µία!
Η πρώτη απόφαση χορήγησης σύνταξης, µε βάση τον νόµο
Κατρούγκαλου, εκδόθηκε έναν χρόνο µετά. Υπολογίσατε σαράντα χιλιάδες συντάξεις έως τώρα, τον µήνα Σεπτέµβριο.
Πόσες έχουν εκδοθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Περίπου
επτά χιλιάδες. Αυτά είναι τα µεγάλα κατορθώµατα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Έρχοµαι γρήγορα στο θέµα των εισφορών, όπου αρχικά ο
νόµος Κατρούγκαλου έβαλε το δηµευτικό, ιδιαίτερο για τους µεσαίους έµπορους, βιοτέχνες, αγρότες, επιστήµονες. Υπάρχουν
περιπτώσεις όπου είχαµε το 38% και το 40% του εισοδήµατός
τους να µειώνεται.
Τώρα, στο τέταρτο µνηµόνιο είχαµε το ωραιότατο «εισφορά
στην εισφορά». Δηλαδή, εισφορά σε ανύπαρκτο εισόδηµα. Εσείς
τα είπατε, εσείς τα υπογράψατε, εσείς τα ψηφίσατε.
Ο νόµος Κατρούγκαλου έλεγε ότι θα έχουµε το 2018 έσοδα
137 εκατοµµύρια από αυτές τις αυξηµένες εισφορές και 138 εκατοµµύρια για το 2019, ενώ στο τέταρτο µνηµόνιο έχουµε επιπλέον 53 εκατοµµύρια για το 2018 και επιπλέον 124 εκατοµµύρια
για το 2019.
Μπράβο σας! Τα ψηφίσατε όλα! Ναι σε όλα!
Καταθέτω στα Πρακτικά δύο στοιχεία από δύο εκκαθαριστικά
δύο ελεύθερων επαγγελµατιών, όπου τεκµαίρεται η µεγάλη περικοπή του εισοδήµατός τους και η µεγάλη επιβάρυνση.
Στην πρώτη περίπτωση έχουµε έναν επαγγελµατία του οποίου
η εισφορά από 225 ευρώ τον µήνα το 2016 ανέρχεται στα 752
ευρώ τον µήνα. Στη δεύτερη περίπτωση έχουµε έναν ελεύθερο
επαγγελµατία που από 350 ευρώ τον µήνα το 2016 η εισφορά
του ανέρχεται σε 558 ευρώ τον µήνα το 2017. Είναι αυτοί, προφανώς, που λένε στον κ. Πετρόπουλο ή στον κ. Μπαλάφα στον
δρόµο ότι «µας ευεργετήσατε».
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
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οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να θυµηθούµε, όµως, πώς γράφτηκε η ιστορία. Τότε σας λέγαµε «ας φέρουµε µπροστά τον νόµο Λοβέρδου - Κουτρουµάνη»,
που είχε αναλογιστική µελέτη, τεκµηριωµένη και δεκτή από τους
θεσµούς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον ELA -αντίθετα από τους δικούς σας νόµους, που αναλογιστική µελέτη
δεν έχουµε δει- «και ελάτε να συζητήσουµε». Και, ναι, εµείς τότε
λέγαµε να βάλουµε πλάτη και στα δύσκολα. Τι κάνατε; Κάνατε
αυτά που ήδη περιγράφω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να θυµηθούµε εκείνο το επάρατο mail Χαρδούβελη.
Οι θεσµοί τότε, που επανειληµµένα είχαν βάλει στο τραπέζι για
τις χήρες πάρα πολλά θέµατα κι εµείς αντιστεκόµασταν, ζήτησαν
δύο πράγµατα: ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων σε τρία ταµεία –γιατί εµείς είχαµε αντισταθεί και θυµίζω την πρότασή µας
για τρία ταµεία- και τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος, την οποία
κατακρεουργήσατε µε ψεύδη και προπαγάνδα, ψευδέστατα, ότι
αποτελούσε µεγάλο τσάκισµα των επικουρικών.
Η συνολική επιβάρυνση ήταν στο 7%, κάτω από το µισό δισεκατοµµύριο, και φέρατε 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ συνολικά στο
ασφαλιστικό. Αυτά ήταν τα ψέµατα στα οποία βασιστήκατε, όταν
το ΠΑΣΟΚ τότε στη συγκυβέρνηση είχε θέσει βέτο γι’ αυτό το
θέµα.
Κι έρχοµαι στον ΕΦΚΑ, όπου το πρόβληµά του γιγαντώνεται.
Κι εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψτε να απονείµω στην Κυβέρνηση ένα βραβείο Γκίνες. Δεν είµαι αρµόδια,
αλλά νοµίζω ότι της αξίζει πραγµατικά. Είναι το βραβείο Γκίνες
τροποποίησης νόµου. Εδώ δεν πρόκειται για νόµο. «Νόµο-λαιµητόµο» τον έχουµε πει, «έκτρωµα» τον έχουµε πει, αλλά εδώ πρόκειται για «κουρελού». Διότι ο περίφηµος µεταρρυθµιστικός
νόµος Κατρούγκαλου -θυµίζω τον κ. Κατρούγκαλο που είχε πει
«είµαι περήφανος για το ασφαλιστικό» και «εµείς έχουµε µόνο
καλές συνέπειες»- ήταν τόσο καλός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που τροποποιήθηκαν εβδοµήντα οκτώ άρθρα του κι έχουµε
εκατόν επτά διατάξεις που τροποποιούνται. Κοιτάξτε εδώ! Θα τα
καταθέσω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχουµε τέσσερις σελίδες µε τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων, που άρχισαν λίγο µετά την ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου και τελείωσαν τώρα, στο εργασιακό νοµοσχέδιο που
ψηφίσαµε. Αυτό είναι! Αυτή είναι η µεγάλη µεταρρύθµιση που
φέρατε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην παίρνετε και
όρκο ότι τελείωσαν.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Και τελειώνω το κοµµάτι
αυτό µε τον ΕΦΚΑ, λέγοντας ότι στην ουσία η ενοποίηση είναι
στα χαρτιά και είναι στην κορυφή. Διότι οι περιφερειακές υπηρεσίες παραµένουν οι ίδιες και είναι τέτοιο το χάος και τέτοια η ταλαιπωρία των ασφαλισµένων, που πραγµατικά δεν ξέρει ούτε ο
ένας ούτε ο άλλος πού θα είναι σήµερα και πού θα είναι αύριο.
Και γι’ αυτό, περάσατε µια απαράδεκτη ρύθµιση, για να µπορεί
ο Υπουργός να στέλνει τον έναν υπάλληλο από την µία στην
άλλη, όταν το Συµβούλιο της Επικρατείας, για ανάλογη περίπτωση στο ΙΚΑ, το έχει βγάλει αντισυνταγµατικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα δύο – τρία λεπτά επιπλέον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ως πρώτη εισηγήτρια, δεν παίρνω χρόνο από τη δευτερολογία σας. Σε δύο λεπτά,
όµως, κλείστε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει.
Χρειάζοµαι, όµως, να επισηµάνω ότι εµείς στη Δηµοκρατική
Συµπαράταξη, πέρα από την κριτική και πέρα από τις δικές µας
προτάσεις και για το ασφαλιστικό και για την ανεργία και για την
ανάπτυξη και για τις επενδύσεις, δεν σταµατάµε εκεί. Κάνουµε
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και δουλειά για εσάς κι ας είµαστε Αντιπολίτευση.
Υπάρχουν αυτές οι «ειδικές» αδικίες του νόµου Κατρούγκαλου
τις οποίες αρνείστε να βελτιώσετε, µε κορυφαίο παράδειγµα τις
χήρες. Επιτρέψτε µου µόνο, σε δύο λεπτά, να καταθέσω δύο
συντάξεις χηρείας. Γιατί ακούσαµε τον κ. Πετρόπουλο εδώ να
λέει ότι «δεν θα προκύψει πρόβληµα, οι χήρες θα έχουν από το
2019 και µετά».
Πάρτε, λοιπόν, δύο συντάξεις από δύο χήρες, που παίρνουν
αυτή τη στιγµή, µαζί µε το επίδοµα τέκνου, µαζί µε το κοµµάτι
της σύνταξης που αφορά το τέκνο, 345 ευρώ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς θα ξανακαταθέσουµε τη δική µας τροπολογία. Να το
δείτε αυτό. Να το δείτε και να κάνετε δεκτή την πρότασή µας να
επανέλθουµε στο προηγούµενο καθεστώς.
Δεν έχω άλλο αντίγραφο. Παρακαλώ να δοθεί σε όλους αρµοδίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην ανησυχείτε. Θα
κατατεθεί, θα το µονογράψω και θα διανεµηθεί.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι σας καλούµε, τουλάχιστον, αυτές τις αδικίες
να τις άρετε. Διότι, κατά τα άλλα, το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο και
όλοι σας οι νόµοι πλέον, αυτοί οι πετσοκοµµένοι, αυτό το «ράβεξήλωνε», είναι ένα συνονθύλευµα νεοφιλελεύθερων περικοπών,
όπου τις δεχθήκατε σκύβοντας τη µέση. Έπρεπε να πληρώσει ο
ελληνικός λαός τη «Βαρουφακειάδα», αυτό το τραγικό 2015!
Ήταν αντιασφαλιστικές ρυθµίσεις που παρέχουν αντικίνητρα
στους νέους ανθρώπους να ασφαλιστούν και, βεβαίως, µία σειρά
από ειδικές αδικίες στις οποίες αναφέρθηκα.
Εµείς, λοιπόν, όχι ότι περιµένουµε κάτι από εσάς. Έτσι όπως
τα έχετε κάνει, ίσως το καλύτερο πράγµα που θα είχατε να κάνετε ήταν να σηκωθείτε να φύγετε πριν σας διώξει ο ελληνικός
λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Πρόεδρε,
κυρία Γεννηµατά, ενηµερώθηκα ότι ως πρώτη υπογράφουσα ενδεχοµένως θέλετε να πάρετε τον λόγο. Θέλετε τώρα;
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Αργότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αργότερα, καλώς.
Καλώ στο Βήµα τον δεύτερο υπογράφοντα, τον κ. Κωνσταντίνο Μπαργιώτα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό είναι ένα από
τα πιο µεγάλα προβλήµατα της χώρας και ταυτόχρονα είναι ένα
από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα για το πώς εξελίχθηκε
η κατάσταση στην Ελλάδα τα τελευταία τριάντα τουλάχιστον
χρόνια και ενδεχοµένως γιατί µπήκαµε στην κρίση.
Το ασφαλιστικό είναι στην καρδιά της κρίσης χρέους, η οποία
ξεκίνησε το 2009 - 2010 και η οποία εξακολουθεί να ταλανίζει τη
χώρα, τόσο στα επίπεδα της νοοτροπίας, δηλαδή, στον τρόπο
µε τον οποίο η κοινωνία, οι πολιτικές δυνάµεις, οι κοινωνικοί εταίροι χειρίστηκαν ένα πρόβληµα, που ήταν γνωστό από τη δεκαετία του ’90, όσο και στα οικονοµικά του στοιχεία, όσο και στις
συνδικαλιστικές και πολιτικές πρακτικές.
Ήταν γνωστό, λοιπόν, από το 1990 ότι το ασφαλιστικό δεν
βγαίνει, κατά το κοινώς λεγόµενο. Το δηµογραφικό, η ανεργία,
οι στρεβλώσεις είναι πράγµατα τα οποία έχουν συζητηθεί επανειληµµένα. Έβγαζαν αναλογιστικές µελέτες, των οποίων οι προβολές επιβεβαιώθηκαν εκ των υστέρων στο κατώφλι της κρίσης,
το 2010.
Βρεθήκαµε εκεί που ήταν προδιαγεγραµµένο να βρεθούµε,
από τη στιγµή που οµόθυµη σχεδόν η ελληνική κοινωνία και οµόθυµα όλα τα κόµµατα, µε την εξαίρεση ενός µικρού κοµµατιού
γύρω από τον Γιαννίτση και τον Πρωθυπουργό της χώρας της
εποχής κ. Σηµίτη, αρνήθηκαν βίαια µικρές τροποποιήσεις σε
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σχέση µε τη σηµερινή πραγµατικότητα, µε αποτέλεσµα να συνεχίσουν να τρέχουν οι στρεβλώσεις µε τον τρόπο που έτρεχαν.
Στην αµέσως επόµενη περίοδο, την περίοδο των κυβερνήσεων
Καραµανλή, ένα µόνο στοιχείο είναι χαρακτηριστικό: Από το
2006 µέχρι το 2009 71,3 δισεκατοµµύρια ή το 83% του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος της χώρας για την περίοδο αυτή πήγαινε
κατευθείαν στις συντάξεις. Το 80% της αύξησης του χρέους την
ίδια περίοδο οφειλόταν στις ανισορροπίες του συνταξιοδοτικού
και στην ανάγκη του προϋπολογισµού να καλύπτει τις συντάξεις
µε τον ίδιο τρόπο που ήταν. Με απλά ελληνικά: χωρίς ελλειµµατικό ασφαλιστικό, δεν θα είχαµε µνηµόνιο.
Το τραγικό είναι ότι είχαµε και εξακολουθούµε να έχουµε ένα
από τα πιο προβληµατικά και άδικα ασφαλιστικά συστήµατα της
Ευρώπης. Ενδεχοµένως να είναι το χειρότερο. Μπήκαµε, λοιπόν,
στην κρίση και εξαιτίας του ασφαλιστικού και µε το ασφαλιστικό
ταυτοχρόνως να καταρρέει. Και το γεγονός ότι κανείς δεν µπήκε
στον κόπο να το τροποποιήσει µέχρι το 2009, το έφερε στα πρόθυρα της καταστροφής. Οκτώ χρόνια µετά δεν το έχουµε επιλύσει. Απ’ ό,τι φαίνεται σήµερα, που ξανασυζητάµε το ίδιο, ο
περίφηµος νόµος του Κατρούγκαλου προφανώς δεν µπορεί να
το λύσει.
Τα κόµµατα της σηµερινής Κυβέρνησης και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ θυµίζω ότι είχαν βίαιη συνεισφορά στην ανατροπή οποιασδήποτε
προσπάθειας ασφαλιστικής µεταρρύθµισης σε όλα τα χρόνια που
πέρασαν και κυρίως την περίοδο από το 2012 και µετά όπου εγκατεστηµένοι µε επικεφαλής τον Υπουργό κ. Κατρούγκαλο, απέναντι στην πλατεία Συντάγµατος κρεµούσαν –εικονικά εννοώ και
πραγµατικά- οποιονδήποτε προσπαθούσε να µεταρρυθµίσει ή να
συζητήσει για µεταρρυθµίσεις του ασφαλιστικού συστήµατος. Νοµίζω ότι κάποιες στιγµές έπεφταν κάποια αυγά και, επίσης, κάποιες βίαιες ενέργειες είναι δεδοµένες και αποδεδειγµένες. Ας τα
αφήσουµε, όµως, αυτά.
Μέσα στην κρίση, λοιπόν, ο τελευταίος που αντιλήφθηκε το
πρόβληµα ήταν ο Πρωθυπουργός το βράδυ της ψήφισης του τρίτου µνηµονίου, όπου περάσαµε από το «καµµία µείωση στις συντάξεις, καµµία αύξηση στον χρόνο, καµµία αύξηση στις
εισφορές» -που ήταν το µότο του ΣΥΡΙΖΑ για πολλά χρόνια- σε
εκείνη την περίφηµη φράση του Πρωθυπουργού που οµολογώ
ότι την άκουσα µε µεγάλη έκπληξη –στη συνέχεια έπαψα να εκπλήσσοµαι από τον Πρωθυπουργό, αλλά µέχρι εκείνη τη στιγµή
τον Αύγουστο του 2015 εξεπλάγην- που είπε: «Μα, καλά ποιος
δεν ξέρει ότι το ασφαλιστικό σύστηµα δεν βγαίνει;».
Προφανώς όλοι οι άλλοι, εκτός από τον ίδιο µέχρι εκείνη τη
στιγµή!
Έτσι, λοιπόν, παρ’ όλο που η παραδοχή της αναγκαιότητας
µιας µεγάλης µεταρρύθµισης, έστω και αργά, είναι καλοδεχούµενη, αντί να πυροδοτήσει από την πλευρά της Κυβέρνησης µια
ειλικρινή συζήτηση που θα οδηγούσε στη δηµιουργία ενός ασφαλιστικού συστήµατος βιώσιµου και σταθερού για τα επόµενα είκοσι πέντε µε τριάντα χρόνια –γιατί αυτό είναι το ζητούµενοπροτίµησε να ξανασπρώξει το πρόβληµα κάτω από το χαλί.
Και αφού πέταξε στα σκουπίδια τον προηγούµενο νόµο -τον
νόµο Λοβέρδου όπως είναι γνωστός- και αφού πέταξε στα σκουπίδια και το πόρισµα των Σοφών το φθινόπωρο του 2015, προχώρησε σε µια ασφαλιστική µεταρρύθµιση, η οποία είναι λίγο
ιδιότυπη και η αλήθεια είναι ότι έχει πετύχει πολλούς στόχους
µέχρι στιγµής ταυτοχρόνως, δηλαδή και περικοπές των συντάξεων µέχρι και 30% µέχρι το 2019 και επέκταση των περικοπών
σε όλους, καθώς η περίφηµη προσωπική διαφορά µέχρι να δηµιουργηθεί, καταργήθηκε. Ποιος θυµάται, αλήθεια, τις υποσχέσεις του κ. Κατρούγκαλου από αυτό το Βήµα ότι θα προκύψουν
από το 2018 αυξήσεις µε την προσωπική διαφορά; Ούτε για να
καγχάσει δεν το θυµάται κανένας. Και κατόρθωσε να µετατρέψει
την ασφαλιστική εισφορά σε χαράτσι, λόγω φορολογικής κρίσης,
εκτροχιάζοντας πραγµατικά και τις εισφορές και την εισπραξιµότητα, η οποία έχει καταρρεύσει.
Με δυο κουβέντες, το σύστηµα είναι αναχρονιστικό, κατ’
αρχήν. Από τους µεν σηµερινούς νέους εργαζόµενους ζητά να
δουλέψουν περισσότερο, να πληρώσουν παραπάνω, να πάρουν
λιγότερα -αν πάρουν- οδηγώντας τις συντάξεις σε ακόµα µεγαλύτερες περικοπές, οι οποίες και οριζόντιες υπήρξαν και άδικες
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διατηρώντας ουσιαστικά τις στρεβλώσεις που υπήρχαν και οι
οποίες δεν έχουν διορθωθεί.
Στην πραγµατικότητα, αυτό που προσπαθούσε να κάνει είναι
να µεταθέσει το πρόβληµα για µετά το 2018. Αποδείχθηκε ότι δεν
κατόρθωσε να βγάλει το 2017.
Από την άλλη µεριά, στο άλλο πολύ µεγάλο κοµµάτι, που ήταν
η δηµιουργία του ΕΦΚΑ, που είναι κάτι που συζητιέται στην Ελλάδα από την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου, οδήγησε στην
πλήρη αποδιοργάνωση των µηχανισµών των ταµείων και σε ένα
τεράστιο αλαλούµ.
Είχα πει από την αρχή και το είχαµε πει όλοι ότι αυτό είναι τιτάνιο έργο. Κατά τη γνώµη µου, αυτό ξεπερνάει τις δυνατότητες της
ελληνικής διοίκησης, ακόµα και σε συνθήκες οµαλότητας, πολλώ
δε περισσότερο σε συνθήκες κρίσης. Αν ρωτούσατε, κύριοι συνάδελφοι, τον κ. Φλαµπουράρη, θα σας έλεγε ότι είναι σαν το πακέτο
Γιουνκέρ. Θέλει business plan, το οποίο δεν υπήρξε. Θέλει, επίσης, επενδύσεις σε χρόνο, σε χρήµα, σε πόρους, θέλει σχεδιασµό,
θέλει προετοιµασία, θέλει ανάπτυξη ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος από πριν, θέλει οργανογράµµατα, τα οποία ακόµα δεν
υπάρχουν, δεν έχουν δηµιουργηθεί, ενάµιση χρόνο µετά.
Αυτό που είδαµε ως αποτέλεσµα ήταν το πλήρες αλαλούµ:
αδυναµία υπολογισµού για έκδοση συντάξεων, χάος στον ΟΓΑ,
διοικητικό χάος στους µηχανισµούς, οι οποίοι προσπαθούν εκ
των πραγµάτων να συµπτυχθούν µε έναν τρόπο οποίος ούτε σχεδιασµένος είναι ούτε και προβλέψιµα µπορεί να εξελιχθεί και για
δεκαετίες -προβλέπω, δυστυχώς- οι υπηρεσίες θα προσπαθούν
να κλείσουν τις τρύπες που ανοίγει η προχειρότητα αυτής της
υποτιθέµενης µεταρρύθµισης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπαργιώτα,
σας ενηµερώνω ότι σας έχω βάλει τον χρόνο της δευτερολογίας
σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Τελειώνω. Θα µου χαρίσετε
ένα λεπτό µόνο για τη δευτερολογία.
Το κύριο πρόβληµα δεν είναι ούτε οι περικοπές των συντάξεων
στην ουσία ούτε οι αυξήσεις των εισφορών. Είναι ότι αυτού του
τύπου η αδυναµία µεταρρύθµισης ανατινάζει το βασικό στοιχείο,
που είναι η εµπιστοσύνη των εργαζόµενων στο δηµόσιο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Πρακτικά και σε απλά ελληνικά, κανένας δεν πιστεύει σήµερα ότι οι εισφορές που πληρώνει θα του
δώσουν ανταποδοτικά µία αξιοπρεπή σύνταξη, αν του δώσουν
σύνταξη. Αυτό είναι η ουσία του προβλήµατος, όπως σήµερα
ολοκληρώνεται.
Είναι εθνική ανάγκη να τελειώσουµε µε το ασφαλιστικό ως
χώρα, όχι ως Κυβέρνηση. Είναι εθνική ανάγκη να οδηγηθούµε σε
ένα δίκαιο, βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα, ρεαλιστικό και για
τους εργαζόµενους και δη και για τους συνταξιούχους. Ακούγεται δύσκολο και είναι, αλλά δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν
υπάρχουν δηµοφιλείς λύσεις. Υπάρχουν βιώσιµες και µη βιώσιµες λύσεις. Αυτό είναι το κριτήριο το οποίο πρέπει να ισχύσει.
Υπάρχει σύγκλιση, διάλογος και συζήτηση, έξω από παρωπίδες ιδεολογικές και πολιτικές και έξω από διχαστικές λογικές,
στις οποίες αυτή η Κυβέρνηση έχει εξαιρετικό ρεκόρ και εξαιρετική συµπεριφορά, στις διχαστικές, κόκκινες γραµµές και ας τις
έχετε ξεχάσει. Δεν µπορεί να λύσει το ασφαλιστικό κανένας, καµµιά πολιτική δύναµη µόνη της. Χωρίς µια ευρύτερη συµφωνία
στις βασικές παραµέτρους, κάθε δυο χρόνια θα γυρίζουµε και
θα συζητάµε περικοπές συντάξεων, αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών και το χάος των ασφαλιστικών ταµείων, που θα ανακυκλώνεται. Αυτό που έχουµε να κάνουµε, είναι να προσπαθήσουµε
να βρούµε από κοινού µία συναινετική λύση. Αν όχι µε αυτήν την
Κυβέρνηση, που το έργο το αρνείται, σίγουρα στον επόµενο
κύκλο αυτού του Κοινοβουλίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Τζελέπης, Βουλευτής Σερρών.
Θέλετε να κάνετε χρήση και της δευτερολογίας;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Νοµίζω πως ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, ξεκινήστε και
βλέπουµε.
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ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επίκαιρη επερώτηση που κατέθεσε η Δηµοκρατική Συµπαράταξη συζητείται σήµερα στη
Βουλή, ενώ έχει διαµορφωθεί πλέον το περιβάλλον από την
εφαρµογή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Όταν ψηφιζόταν εδώ ο Αρµαγεδδών Κατρούγκαλου για το
ασφαλιστικό, είχαµε τότε ακούσει πολλά µεγάλα λόγια -«παχιά»
θα έλεγε ο ελληνικός λαός- για τον νεοσυσταθέντα Οργανισµό
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Θυµάµαι τότε εδώ από το Βήµα αυτό τον κ. Κατρούγκαλο να
εγγυάται για τη λειτουργικότητα του οργανισµού, να κατηγορεί
την Αντιπολίτευση ότι σπέρνει τον φόβο και τον τρόµο στους πολίτες, ότι δεν θα υπάρξει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών
ούτε µείωση των συντάξεων και άλλα πολλά.
Οι µεγαλοστοµίες για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, για την απλοποίηση των διαδικασιών και όλα αυτά τα σχετικά, που ακούγαµε κατά την ψήφιση του συγκεκριµένου νόµου
για ακόµη µια φορά σε έναν από τους πιο νευραλγικούς τοµείς
της δηµόσιας διοίκησης, αυτόν της κοινωνικής ασφάλισης, έχουν
αποδειχθεί, δυστυχώς, όνειρα θερινής νυκτός στην πράξη, εις
βάρος του ελληνικού λαού.
Η Κυβέρνηση, όπως σε όλα τα θέµατα, επιχειρεί να παρουσιάσει τις παρεµβάσεις της και στο ασφαλιστικό ως µια προσέγγιση
ταξική, που οδηγεί στην προστασία των φτωχών, σε µια προσπάθεια να εξαπατήσει για άλλη µια φορά ακόµη τους πολίτες.
Για πρώτη φορά η παρέµβαση στο ασφαλιστικό δηµιουργεί
τόσες αρνητικές συνέπειες στην οικονοµία, µε την ακραία αύξηση των εισφορών για ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες.
Κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα επιβαρύνεται σηµαντικά και
η ανεργία θα δούµε σε λίγο να είναι και πάλι το µείζον πρόβληµα.
Η συγκεκριµένη παρέµβαση στο ασφαλιστικό αποτέλεσε αντιµεταρρύθµιση, αντί για µεταρρύθµιση, η οποία οδήγησε σε
πλήρη κατεδάφιση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και
τη µετατροπή του σε ένα προνοιακό σύστηµα χαµηλών παροχών
µε πολύ υψηλό κόστος για τον εργαζόµενο, τον επαγγελµατία
και τον αγρότη ιδιαίτερα.
Σήµερα, για άλλη µια φορά, έρχεσθε αντιµέτωποι µε τις επιλογές σας. Όµως, θα ήθελα, πριν προχωρήσω στις δυσλειτουργίες του ΕΦΚΑ, να σας θυµίσω ξανά υπό µορφή ερωτηµάτων
αυτό, που εσείς δεν θέλετε να το ακούτε, και λέτε «περσινά ξινά
σταφύλια». Ε, όχι, θα τα φάτε πλέον αυτά τα ξινά σταφύλια, να
δούµε πού πήγε η τρίτη σύνταξη, πού πήγε το αφορολόγητο των
12.000 ευρώ, η αποκατάσταση των περικοπών, των µισθών, των
συντάξεων, το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης, το σχίσιµο των
µνηµονίων µε ένα άρθρο και ένα νόµο, πού πήγε το δεύτερο παράλληλο πρόγραµµα, γιατί σήµερα µε το χάος, που έχετε δηµιουργήσει, µη νοµίζετε ότι όλα αυτά θα ξεχαστούν µε κορώνες
από την πλευρά των Υπουργών, γιατί αυτά, πριν αναλάβετε την
εξουσία, ήταν η σηµαία σας.
Να έλθουµε τώρα σε έναν ευαίσθητο ασφαλιστικό οργανισµό,
τον ΟΓΑ, όπου τον καταργήσατε και τον διαλύσατε. Σας τονίζαµε
τότε να µην προχωρήσετε σε αυτήν τη διαδικασία. Δεν ήταν µνηµονιακή υποχρέωση, γιατί και το 2013, όταν επιχειρήθηκε να διαλυθεί ο ΟΓΑ, αποδέχθηκε η τρόικα τότε -για σας σήµερα είναι
θεσµοί- ότι ο ΟΓΑ δεν έπρεπε να διαλυθεί, αλλά έπρεπε να αποτελέσει έναν ασφαλιστικό, προνοιακό οργανισµό, όπως ήδη είχε
ξεκινήσει µε τα οικογενειακά επιδόµατα.
Διαλύσατε τον ΟΓΑ και σήµερα «χάνει η µάνα το παιδί και το
παιδί τη µάνα». Δεν ξέρουν πλέον οι αγρότες τι γίνεται µε τις συντάξεις. Μάλιστα, διαλύσατε τον ΟΓΑ και από την άλλη πλευρά,
αυξήσατε τις ασφαλιστικές εισφορές από το 10% συνολικά, που
ήταν στις επτά κατηγορίες επί του εισοδήµατος, και µε το τεκµαρτό εισόδηµα τις πήγατε στο 27%, δηλαδή 63% πάνω από 11-2016 και υπερδιπλάσια από την 1-1-2017 και την κατώτερη
ασφαλιστική εισφορά 5.000 ευρώ από 753 ευρώ. Αυτά τα λέω,
για να δούµε τα νούµερα.
Όµως, µπορείτε να αποδώσετε συντάξεις; Πότε όφειλε ο
ΕΦΚΑ να αποδώσει για πρώτη φορά αγροτική σύνταξη; Στους
γεννηθέντες το 1950, οι οποίοι περιµένουν από 1-7-2017 να πάρουν τη σύνταξή τους.
Εδώ έκανα επερώτηση και συζητήθηκε αν θα µπορέσετε να
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πληρώσετε τις συντάξεις αυτές, γιατί φαινόταν ότι δεν έχετε
ούτε σχέδιο ούτε στρατηγική ούτε µπορείτε να διοικήσετε πλέον
αυτόν τον οργανισµό.
Σήµερα, έχουµε Σεπτέµβριο µήνα και δεκατέσσερις χιλιάδες
πεντακόσιοι αγρότες, που έπρεπε την 1-7-2017 να πληρωθούν,
δεν έχουν πληρωθεί. Δεσµευθήκατε απ’ αυτό εδώ το Βήµα ότι
τον Αύγουστο θα πληρώσετε χίλιες συντάξεις, τον Σεπτέµβριο
τρεις χιλιάδες συντάξεις και κάθε µήνα περαιτέρω από τρεις χιλιάδες συντάξεις µέχρι τις 31-12-2017, που θα πληρώσετε τις δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες συντάξεις.
Πόσες πληρώσατε µέχρι σήµερα; Έχουµε Σεπτέµβριο µήνα.
Ενενήντα τρεις συντάξεις! Και µη µου φέρετε άλλα στοιχεία εδώ.
Θα είναι κάλπικα, όπως κάλπικες ήταν και οι υποσχέσεις σας
στον ελληνικό λαό. Ούτε στις 31-12-2017 θα µπορέσετε να ολοκληρώσετε τις συντάξεις. Πιθανόν να πληρώσετε µόνο όσους
είχαν ασφαλιστικές εισφορές, που είναι το 1/3 των συνταξιούχων
µόνο στον ΟΓΑ. Όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση και σε άλλα
ταµεία ούτε σε δυο χρόνια δεν θα µπορέσετε να τους πληρώσετε
µε τους ρυθµούς που πάτε.
Και αυτό ξέρετε γιατί; Γιατί ακόµη και σήµερα, που έχετε τον
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν µπορούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους τα ασφαλιστικά ταµεία, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ ενιαία και αλληλογραφούν από γραφείο σε γραφείο. Επιτέλους, θα
τα δείτε όλα αυτά, αυτόν το λαβύρινθο, που δηµιουργήσατε στο
ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας;
Να σας πω ένα άλλο παράδειγµα. Κόπηκε το επίδοµα συζύγου
στους συνταξιούχους αγρότες, των οποίων η σύζυγος ήταν γεννηµένη το 1952, µόλις έπιασε δηλαδή τα εξήντα πέντε έτη. Κόψατε από τον συνταξιούχο των 330 ευρώ 48 ευρώ, δηλαδή το
10%. Είναι από δικό σας λάθος. Γιατί; Γιατί δεν αλλάξατε το µηχανογραφικό σύστηµα, να ενηµερωθεί το σύστηµα ότι δεν συνταξιοδοτείται η αγρότισσα στα εξήντα πέντε, αλλά στα εξήντα
επτά. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να κόβεται το επίδοµα συζύγου
από τον συνταξιούχο αγρότη, ενώ η γυναίκα του δεν έχει πάρει
ακόµη σύνταξη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Προσπάθησα να επιστήσω την προσοχή επανειληµµένα στις
υπηρεσίες του ΟΓΑ, για να αποκατασταθεί άµεσα αυτή η αδικία.
Δεν έχουν ενηµερωθεί ακόµη οι ανταποκριτές του ΟΓΑ. Τέσσερις
µήνες τώρα κόβεται αυτό το επίδοµα συζύγου και δεν έχουν ενηµερωθεί οι ανταποκριτές του ΟΓΑ τι πρέπει να πράξουν. Είναι
πολύ απλό. Να ζητήσουν µια φωτοτυπία της ταυτότητας και να
τη στείλουν στα κεντρικά –ποια κεντρικά;- του ΕΦΚΑ, για να αποκαταστήσουν το επίδοµα συζύγου σ’ αυτούς τους συνταξιούχους
αγρότες.
Ξέρετε τι σηµαίνει να κόβονται 40 ευρώ στον συνταξιούχο των
330 ευρώ; Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή επιτέλους, για να καταλάβετε πού έχετε οδηγήσει σήµερα, ιδιαίτερα τον αγροτικό
κόσµο µε τη φορολογία, µε τα ασφαλιστικά, µε αυτό το αλαλούµ,
µε αυτήν την προχειρότητα που υπάρχει σήµερα στον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης;
Και να ήταν µόνο αυτά; Βλέπω τώρα την κ. Φωτίου και µου
ήρθε στο µυαλό αυτό το περίσσευµα που έδωσαν πέρυσι, στο
τέλος του χρόνου, την περίφηµη δέκατη τρίτη σύνταξη, που ήταν
ό,τι περίσσεψε. Δώσατε στους πλουσίους και δεν δώσατε σ’ αυτούς που έπρεπε, γιατί δεν κάνατε αντιπαραβολή των αρχείων
των συνταξιούχων του εξωτερικού µε το τι συντάξεις έπαιρναν
στο εξωτερικό, µε αποτέλεσµα όλοι οι συνταξιούχοι της Γερµανίας ή από οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ενώ παίρνουν 1.000 ή 1.200 ευρώ σύνταξη εκεί, εδώ εµφανίζονται να παίρνουν από το ΟΓΑ 30 ή 100 ευρώ σύνταξη. Έτσι, πήραν
όλοι από 700 ευρώ και αυτοί που τα δικαιούνταν πήραν από 200
ή 300 ευρώ. Αυτός είναι ο σχεδιασµός σας, αυτή είναι η ευαισθησία σας γι’ αυτούς που τα έχουν ανάγκη.
Πράγµατι, ίσως να περίµενε ο ελληνικός λαός κάτι καλύτερο.
Επένδυσε στις δικές σας αυταπάτες. Δεν έχετε, όµως, άλλα περιθώρια, γιατί σας έχουν καταλάβει. Και πολύ περισσότερο, δεν
έχετε άλλα περιθώρια για καµµία πολιτική µετάλλαξη. Γι’ αυτό,
το καλύτερο που έχετε να κάνετε, είναι να φύγετε µίαν ώρα γρη-

11682

γορότερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει η κ. Γεννηµατά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, η κυρία Υπουργός
δεν θα ακούσει Αρχηγό Κόµµατος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι είπατε;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είναι τιµή για έναν Υπουργό να µιλά
Αρχηγός κόµµατος σε επερώτηση. Και έχει φύγει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι, νοµίζω, έρχεται.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Γεννηµατά, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ): Ελπίζω να µου φθάσει.
Θα δείξετε κατανόηση, εάν όχι.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω µε µια διαπίστωση, που δεν έχει άµεση σχέση µε τη συζήτηση που έχουµε
σήµερα και αφορά στην οικολογική καταστροφή.
Η οικολογική καταστροφή µε τη βύθιση του δεξαµενόπλοιου
στον Σαρωνικό αποδεικνύει ότι αυτή η τόσο ευαίσθητη περιοχή
είναι εκτός ελέγχου, είναι, ένα ξέφραγο αµπέλι και η Κυβέρνηση
δεν µπορεί να κάνει τίποτα. Το θράσος και η ανικανότητα της Κυβέρνησης δεν έχουν όρια. Άλλη µια µαύρη κηλίδα για τη χώρα.
Αντί να αναλάβουν την ευθύνη και να δράσουν αµέσως, αντιµετώπισαν το πρόβληµα µε προπαγάνδα, ως συνήθως. Επιχείρησαν να το υποβαθµίσουν και όχι να το λύσουν. Επιχείρησαν
δηλαδή να κοροϊδέψουν για άλλη µια φορά τους Έλληνες πολίτες.
Tην ώρα που ο κ. Τσίπρας εξαφάνιζε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ελληνικός λαός από το βήµα της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, ξεκινούσε η καταστροφή του Σαρωνικού. Και ο
κ. Τσίπρας χρειάστηκε έξι µέρες για να ξεκινήσει να ασχολείται
µε την υπόθεση αυτήν. Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, ο αρµόδιος Υπουργός θα είχε ή παραιτηθεί ή αποπεµφθεί.
Βέβαια, η ευθύνη είναι συνολική για την Κυβέρνηση αυτή, γιατί
αντέδρασε για άλλη µια φορά µε χαρακτηριστική καθυστέρηση.
Αλλά στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ η έννοια της πολιτικής ευθιξίας απλά δεν υπάρχει. Δεν περιµένουµε από τον άφαντο Πρωθυπουργό στις πυρκαγιές να πράξει κάτι διαφορετικό, να κάνει
κάτι καλύτερο, συντοµότερα, αποτελεσµατικότερα, για το θέµα
της οικολογικής καταστροφής. Τον µάθαµε, µετρήθηκε και µετρήθηκε και από τους πολίτες. Γι’ αυτό η καταδίκη θα είναι αµείλικτη.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έρχοµαι τώρα στο θέµα της επερώτησης. Εµείς, κυρία Υπουργέ, δεν θα σας αφήσουµε ήσυχους
στα θέµατα της κοινωνικής ασφάλισης. Να είστε σίγουρη γι’
αυτό.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µε την πολιτική της µονιµοποίησε
τη λιτότητα, µε σκληρότερα µέτρα, παρέτεινε την ύφεση και φτωχοποίησε τη µεσαία τάξη. Ανάγκασε ολόκληρες οικογένειες να
προσπαθούν να επιβιώσουν µε µια και µόνο σύνταξη. Και τώρα
σκοτώνουν και αυτήν τη σύνταξη.
Ο κ. Τσίπρας, όπως φάνηκε από τη συνέντευξή που έδωσε στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και την οµιλία του στο
Υπουργικό Συµβούλιο, τα σνοµπάρει όλα αυτά. Δεν τον απασχολούν οι κοµµένες συντάξεις, η απώλεια του ΕΚΑΣ, οι εξοντωτικές
εισφορές. Δεν τον ενδιαφέρουν πια οι Έλληνες συνταξιούχοι,
αυτοί στους οποίους έταζε µέχρι πρότινος τη δέκατη τρίτη σύνταξη. Για µας όµως είναι µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα και γι’ αυτό
σκύβουµε πάνω σε αυτό.
Κυρία Υπουργέ, είστε αρνητικοί πρωταγωνιστές στα θέµατα
της κοινωνικής ασφάλισης. Έχετε το αρνητικό ρεκόρ στην ισοπέδωση των συντάξεων. Γιατί ήδη µειώσατε τετρακόσιες χιλιάδες κύριες συντάξεις, διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες
επικουρικές και διακόσια ογδόντα πέντε χιλιάδες µερίσµατα σε
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συνταξιούχους του δηµοσίου. Γιατί ήδη τριακόσιες χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχοι έχασαν το ΕΚΑΣ και ακολουθούν περικοπές
σε εκατό χιλιάδες ακόµη. Γιατί ήδη διακόσιοι εξήντα πέντε χιλιάδες νέοι συνταξιούχοι βλέπουν τις συντάξεις τους µειωµένες, µε
βάση βέβαια, τον νόµο Κατρούγκαλου, κατά 15-30%. Και βέβαια,
γιατί κάνατε και ακρότητες, όπως για τις χήρες που χάνουν το
50% της σύνταξης και θα την πάρουν µόνο για λίγα χρόνια.
Και δεν φθάνουν αυτά! Έχετε ήδη ψηφίσει ότι από 1-1-2019
θα αφαιρεθούν ακόµη 2,3 δισ. από τους συνταξιούχους, µέσω
της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις. Μετατρέπετε τις συντάξεις σε βοηθήµατα.
Με τη λογική του περιβόητου νόµου Κατρούγκαλου, διαλύεται
κάθε έννοια ανταποδοτικότητας στο σύστηµα και δηµιουργείται
σοβαρό κίνητρο εισφοροδιαφυγής. Τα είπαµε αυτά κατ’ επανάληψη µέσα σε αυτή την Αίθουσα και έξω από αυτή, αλλά κανένας
δεν µας άκουσε.
Μελέτες στελεχών της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής αποκαλύπτουν ότι έχουµε το πιο άδικο σύστηµα στην Ευρώπη. Δεν τα
λέµε εµείς. Ο δείκτης ανταποδοτικότητας των συντάξεων, δηλαδή η σχέση εισφορών-παροχών, µειώνεται συνεχώς, φθάνοντας για τον ΟΑΕΕ στο 49% και για το ΕΤΑΑ στο 57%.
Δηµιουργήσατε ένα σύστηµα, που είναι άδικο, αλλά και καταστροφικό, γιατί οδηγείται σε αδιέξοδο και προδικάζει, όπως δυστυχώς είχαµε προβλέψει, νέες αρνητικές παρεµβάσεις στην
κοινωνική ασφάλιση.
Το ίδιο κάνετε και µε τις εισφορές. Δηµιουργήσατε εξοντωτικές καταστάσεις για τους επαγγελµατίες, τους επιστήµονες,
τους αγρότες. Οι Έλληνες, όχι µόνο δεν µπορούν να έχουν αξιοπρεπείς συντάξεις, αλλά δεν µπορούν να έχουν και καµµία δραστηριότητα εξαιτίας όλων αυτών των επαχθών ρυθµίσεων.
Σκοτώνετε τις συντάξεις, σκοτώνετε την εργασία, δηλαδή σκοτώνετε την προοπτική για ανάκαµψη. Αυτό κάνετε. Καταδικάζετε
µια ολόκληρη κοινωνία στη φτώχεια και τους νέους στη µετανάστευση, σήµερα πιο πολύ από την πρώτη περίοδο της κρίσης.
Ο νόµος σας λειτουργεί τιµωρητικά για οποιονδήποτε προσπαθεί να επενδύσει και να αναπτυχθεί. Δηµεύει ο νόµος σας ευθέως
το εισόδηµά του. Και µάλιστα, τώρα, µε το νέο µνηµόνιό σας, θα
έχουµε και εισφορές επί εξόδων, δηλαδή επί ανύπαρκτου εισοδήµατος, που θα οδηγήσει σε νέα αύξηση των εισφορών, ιδίως
από το 2018. Δηµιουργείτε αδιέξοδο µε την πολιτική σας.
Είναι διατάξεις που στοχεύουν και οδηγούν στην φτωχοποίηση
ανθρώπων, που αγωνίζονται σήµερα για να επιβιώσουν. Είναι διατάξεις που εντείνουν τον φαύλο κύκλο ύφεσης και ανεργίας, µιας
και θίγουν ευθέως τις πιο παραγωγικές δυνάµεις αυτού του
τόπου. Είναι διατάξεις, που επιβαρύνουν τη νέα γενιά αφόρητα,
που θα οφείλει υψηλότερες εισφορές για να λάβει χαµηλότερες
συντάξεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο νόµος Κατρούγκαλου χρεοκόπησε ήδη. Είναι το σύµβολο της πολιτικής χρεοκοπίας αυτής της
Κυβέρνησης. Ήταν ένα νοµικό έκτρωµα, από την πρώτη ώρα που
κατατέθηκε και φέρουν ευθύνες όσοι το ανέχθηκαν, όσοι το αποδέχθηκαν, όσοι το ψήφισαν και όσοι το εφάρµοσαν.
Είναι ώρα, είναι επιβεβληµένο να αλλάξει, να αντικατασταθεί
από ένα κοινωνικά δίκαιο και βιώσιµο σύστηµα, που θα σέβεται,
πριν απ’ όλα, την αρχή της ανταποδοτικότητας, ένα σύστηµα που
θα εγγυηθεί τα δικαιώµατα της νέας γενιάς µε πρόσθετους πόρους. Πώς; Από τα έσοδα της αξιοποίησης και όχι της άνευ όρων
εκποίησης µέσω του υπερταµείου της δηµόσιας περιουσίας,
αλλά και του ορυκτού πλούτου. Τα έχουµε πει πολλές φορές. Το
έχουµε ζητήσει αυτό µε πρόταση νόµου.
Είναι ώρα να ενισχύσουµε το ασφαλιστικό σύστηµα, παρέχοντας ουσιαστικά κίνητρα για τον δεύτερο πυλώνα του, τα επαγγελµατικά ταµεία, ώστε να υπάρξουν θετικές λύσεις για το
µέλλον των συντάξεων στον τόπο µας. Και βέβαια, είναι ώρα να
εξορθολογήσουµε επιτέλους τις ασφαλιστικές εισφορές για
τους επιστήµονες, τους επαγγελµατίες, τους αγρότες µε αποσύνδεση από το δηλωθέν εισόδηµα και ανώτατο µηνιαίο πλαφόν.
Σας καλώ και πάλι, κυρία Υπουργέ, να αποκαταστήσετε εδώ
και τώρα την ακραία αδικία, που έγινε µε τη βίαιη περικοπή και
την περιορισµένη χρονικά απονοµή στις χήρες και τους χήρους
συντάξεων θανάτου.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Σας δώσαµε την ευκαιρία να το κάνετε, φέραµε τροπολογία
και για άλλη µια φορά επιδείξατε αναλγησία. Γιατί συνεχίζετε
αυτή την αδικία; Είναι στο χέρι σας. Εµείς θα επιµείνουµε και θα
επανέλθουµε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έρχοµαι στο πολύ σοβαρό ζήτηµα της λειτουργίας του ΕΦΚΑ.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δηµιουργήσατε, χωρίς καµµία προηγούµενη µελέτη, χωρίς καµµία προετοιµασία, ένα ταµείο-µαµούθ, που στρέφεται πια κατά των ίδιων των
ασφαλισµένων του, ταλαιπωρώντας τους µε γραφειοκρατία και
απίστευτες καθυστερήσεις. Είναι ένα ταµείο που υποβαθµίζει το
επίπεδο της δηµόσιας υγείας και ασφάλισης του ελληνικού λαού.
Σας είχαµε προειδοποιήσει -το είπα και πριν- αλλά εσείς επιµείνατε. Γιατί; Επειδή ήσασταν αδύναµοι και ανίκανοι να διαπραγµατευθείτε αποτελεσµατικά µε την τρόικα. Τώρα, εκατόν
σαράντα χιλιάδες δικαιούχοι περιµένουν τη σύνταξή τους για
πολλούς µήνες ακόµη και για χρόνια, χωρίς να σας ενδιαφέρει
το πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα αντιµετωπίσουν τα
χρέη τους και πώς θα αντιµετωπίσουν τις ανάγκες της οικογένειάς τους.
Έχουµε πλήρη αδιαφορία και αναλγησία µιας fake Αριστεράς.
Ακόµη, υπάρχει χάος και ταλαιπωρία στις υπηρεσίες, τόσο για
τους ασφαλισµένους και συνταξιούχους, όσο και για τους εργαζόµενους στον ΕΦΚΑ. Έχουµε λάθη στον υπολογισµό των εισφορών και σε χιλιάδες ειδοποιητήρια. Καθυστερήσεις παντού και
αλαλούµ.
Οι µεγαλοστοµίες του κ. Κατρούγκαλου και λοιπών άλλων περί
απλοποίησης διαδικασιών, καλύτερης οργάνωσης, ενίσχυσης
της κοινωνικής ασφάλισης θα µπορούσαν να ακούγονται σήµερα
ως ένα αστείο, ένα ανέκδοτο, αν όλη αυτή η κατάσταση δεν ήταν
πραγµατικά τραγική.
Όλες οι υπηρεσίες του νέου οργανισµού είναι υποστελεχωµένες. Οι εργαζόµενοι δουλεύουν σε καθεστώς πλήρους ανασφάλειας, ενώ το ρουσφέτι προς τους «ηµέτερους» των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ οργιάζει.
Η ίδια η Κυβέρνηση ακύρωσε προκλητικά τον κοινωνικό
έλεγχο και τη δηµοκρατική λογοδοσία στον οργανισµό, όταν στο
διοικητικό τους συµβούλιο για πρώτη φορά δεν υπάρχει πλειοψηφία εργαζοµένων και ασφαλισµένων. «Για τα µάτια» µόνο και
µετά από τις δικές µας αντιδράσεις, περιλάβατε από έναν εκπρόσωπο στο διοικητικό συµβούλιο.
Τα προβλήµατα όµως δεν σταµατούν εδώ. Τα δυόµισι χαµένα
χρόνια στην οικονοµία, η επιστροφή στην ύφεση, η εξοντωτική
φορολογία τσακίζουν ήδη επιχειρήσεις και νοικοκυριά και εντείνουν τα προβλήµατα, φέροντας ανησυχητικές εξελίξεις και στην
κοινωνική ασφάλιση.
Η «µαύρη» τρύπα του ΕΦΚΑ επιδεινώνεται και γίνεται απειλητική. Η εισπραξιµότητα των εισφορών πέφτει κάποιους µήνες του
2017 κάτω από το 60%. Οι οφειλές αγγίζουν τα 23 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιλέγει ως λύση να
κυνηγήσει ποιους; Τους µικροοφειλέτες. Επιλέγει να προχωρήσει σε συνεχείς κατασχέσεις σε βάρος τους. Και παρά τις άνευ
αξίας διαβεβαιώσεις, τώρα, αποφάσισαν να κυνηγήσουν και
οφειλέτες µε χρέη κάτω των 5.000 ευρώ, ενώ οι µεγαλοοφειλέτες παραµένουν στο απυρόβλητο. Συγχαρητήρια! Αυτό είναι το
δικό σας στίγµα.
Παράλληλα, η Κυβέρνηση δεν εφαρµόζει ούτε το δικό της
ν.4469 για αναλογική εφαρµογή του εξωδικαστικού µηχανισµού
ρύθµισης οφειλών και στους ελεύθερους επαγγελµατίες, ώστε
να µπορούν να υπαχθούν στη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων
για ασφαλιστικές, αλλά και για φορολογικές οφειλές.
Τέλος, η Κυβέρνηση δεν εφαρµόζει ακόµα και τη νέα επενδυτική πολιτική για την αξιοποίηση των ακινήτων του ΕΦΚΑ, που
πρότεινε η µελέτη της ιρλανδικής συµβουλευτικής εταιρείας για
τη βελτίωση των οικονοµικών του, η οποία, ταυτόχρονα, προειδοποιεί και για τον κίνδυνο νέων µειώσεων στις συντάξεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και στον ΕΦΚΑ η ανικανότητα
των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παίρνει απειλητικά χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, αφού δεν µπορείτε να
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κάνετε κάτι άλλο, ενισχύστε το ταχύτερο τον ΕΦΚΑ µε µέσα και
προσωπικό. Εκδώστε τα οργανογράµµατα και τις εγκυκλίους που
καθυστερούν πραγµατικά, µήπως και οριακά βελτιωθεί αυτή η
κατάσταση. Διότι, λύση στα µεγάλα προβλήµατα του ασφαλιστικού συστήµατος από αυτήν τη Κυβέρνηση, είναι προφανές ότι
δεν µπορεί να δοθεί. Τα προβλήµατα θα διευρύνονται µε µια Κυβέρνηση, που είναι εχθρική στις επενδύσεις, δέσµια ιδεοληψιών
και συµφερόντων.
Οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προσπαθούν να επιτύχουν τα υψηλά πλεονάσµατα, για τα οποία δέσµευσαν τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Μην ακούτε τώρα τι λένε για κατανάλωση στο Υπουργικό Συµβούλιο «για τα µάτια του κόσµου». Και πώς προσπαθούν να το
κάνουν αυτό; Μέσα από την εξοντωτική υπερφορολόγηση. Είναι
βέβαιο όµως, ότι το πρόγραµµα δεν βγαίνει χωρίς υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Ανάπτυξη, όµως, κι επενδύσεις, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε συµπεριφορές όπως στη Χαλκιδική, την
Κέρκυρα, το Ελληνικό είναι έννοιες ασύµβατες.
Ανάπτυξη κι επενδύσεις µε αυτή τη φορολόγηση και µε αυτό
το σύστηµα εισφορών, που καταδικάζει ωµά και ξεκάθαρα µια
ολόκληρη κοινωνία στη φτώχια, αλλά και στην παρανοµία της φοροδιαφυγής, απλώς δεν πρόκειται ποτέ να συµβεί. Όπως και
ασύµβατη µε την ανάπτυξη, είναι και η διατήρηση της αβεβαιότητας για τη χώρα, λόγω των προβληµάτων που έρχονται µε
την τρίτη αξιολόγηση, προβληµάτων που δηµιουργούν οι ίδιες οι
κυβερνητικές καθυστερήσεις, τα ρουσφέτια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Έχουµε υπέρβαση των ορίων των συµβασιούχων –τελειώνω
σε ένα λεπτό- τις χαριστικές τροπολογίες, µε αποτέλεσµα να
ετοιµάζονται και για συνέχεια της επιτήρησης και των µνηµονίων
και για νέα µέτρα το 2018, όπως ο ίδιος ο αρµόδιος Υπουργός
διέρρευσε πριν από λίγες ηµέρες.
Μόνη λύση είναι η αλλαγή πολιτικής µε την αποµάκρυνση
µέσω της λαϊκής ψήφου, στις εκλογές αυτής της Κυβέρνησης.
Όχι, όµως, µε συντηρητική παλινόρθωση, γιατί όσο και αν προσπαθεί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να ξεχάσουµε τα πεπραγµένα της πενταετίας 2004-2009 δεν ξεχνάµε
τα κατορθώµατα της Νέας Δηµοκρατίας στην κοινωνική ασφάλιση, τον δεκαπλασιασµό των ελλειµµάτων των ταµείων µέσα σε
έξι µόλις χρόνια, τη µείωση της περιουσίας των ταµείων κατά
25%, τον εξαπλασιασµό των οφειλών τους στα νοσοκοµεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Ο κ. Μητσοτάκης χθες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν
έκανε καµµία αυτοκριτική για όλα αυτά. Αντίθετα, επιµένει συντηρητικά, που σηµαίνει ενίσχυση των ανισοτήτων.
Και εµείς δεν αντιµετωπίζουµε τις κοινωνικές ανισότητες ως
περίπου φυσικό φαινόµενο και δεν βολευόµαστε να ζήσουµε µε
αυτές σαν να µη συµβαίνει απολύτως τίποτα.
Αυτή είναι και µια καίρια, κρίσιµη διαφορά µας µε τις συντηρητικές αντιλήψεις της Νέας Δηµοκρατίας.
Η Ελλάδα χρειάζεται προοδευτικές πολιτικές, που προωθούν
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και υποστηρίζουν
στην πράξη την ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία.
Χρειάζεται, λοιπόν, µια ισχυρή Κεντροαριστερά, που να µπορεί
να επιβάλλει την εθνική συνεννόηση γύρω από µια εθνική γραµµή
για την έξοδο από την κρίση, για να αφήσουµε, επιτέλους, πίσω
µας την επιτροπεία και τα µνηµόνια, µε βάση το σχέδιο «Ελλάδα», του οποίου παρουσιάσαµε τις βασικές γραµµές στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Χρειάζεται µια ισχυρή
Κεντροαριστερά, που, µε τη δύναµη του ελληνικού λαού, θα
πρωταγωνιστήσει –και να είστε σίγουροι- στις πολιτικές εξελίξεις
για την πατρίδα, για την κοινωνία, για τους Έλληνες, τις Ελληνίδες και τη νέα γενιά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος, Βουλευτής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης του Νοµού Ηλείας.
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Κύριε Κουτσούκο, θέλετε και τη δευτερολογία σας;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Αναλόγως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά και θα δούµε αν θα γίνουν οκτώ
τα λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την εξαιρετική τιµή να διαδέχοµαι στο Βήµα την Πρόεδρό µας, την κ. Γεννηµατά και κατά
συνέπεια, αφού έχει καλυφθεί το πλαίσιο της επερώτησής µας γιατί σήµερα κατακρίνουµε την Κυβέρνηση για όσα έχει κάνεικαι αφού έχει παρουσιαστεί, επίσης και το πλαίσιο των προτάσεών µας για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, λίγα µπορεί να
πει κανένας.
Επιτρέψτε µου να καταθέσω ορισµένες σκέψεις, ως προέκταση όλων αυτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα κοινωνικοασφαλιστικά συστήµατα οικοδοµήθηκαν στην Ευρώπη, κυρίως µετά τον πόλεµο,
από τις δυνάµεις της προόδου, τις σοσιαλδηµοκρατικές δυνάµεις, σε συνεργασία µε το εργατικό κίνηµα και τα συνδικάτα. Στη
χώρα µας ήρθαν µε µεγάλη καθυστέρηση, γιατί η χώρα µας γνώρισε εµφυλίους, γνώρισε διχασµούς, γνώρισε σκληρές δεξιές κυβερνήσεις και εν πάση περιπτώσει, κουβαλάει τις παθογένειες
αυτής της περιόδου. Διότι ακούµε µερικούς πολύ εύκολα να κάνουν κριτική, για παράδειγµα, για το γιατί έχουµε τόσο χαµηλό
επίπεδο συντάξεων, ξεχνώντας ότι µέχρι το 1982 η µισή Ελλάδα
ήταν ανασφάλιστη. Και ήρθε το ΠΑΣΟΚ να επεκτείνει την ασφάλιση όλων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τα ξεχνούν όλα αυτά.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα
έχει συνδεθεί µε τις κοινωνίες συνοχής και αλληλεγγύης, οφείλουµε κάθε φορά, όταν µιλάµε ιδίως σε περιόδους κρίσης, όπου
τα συστήµατα ωριµάζουν, όπου η λιτότητα και η ανεργία δηµιουργούν πρόσθετες δυσκολίες, σε συνδυασµό µε την εξέλιξη
του δηµογραφικού, να έχουµε στο νου µας πώς θα υποστηρίξουµε τα συστήµατα και θα τα βελτιώσουµε, για να αντέξουν και
να µη οδηγηθούν οι κοινωνίες εκεί που ξορκίζουµε και εκεί που
ξορκίζουν συνήθως οι δήθεν αριστεροί, στις νεοφιλελεύθερες
επιλογές και στην αποδόµηση του δηµόσιου κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος.
Εµείς προσπαθήσαµε. Προσπαθήσαµε µε πολλή σοβαρότητα
µε τον ν.3863/2010, τον λεγόµενο νόµο Λοβέρδου–Κουτρουµάνη,
κάνοντας µια µεγάλη ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων σε
τρεις κυρίως φορείς: εργαζόµενους, µισθωτούς, ελεύθερους
επαγγελµατίες και αγρότες, µε ένα σύστηµα ανταπόδοσης δίκαιο το οποίο κατακρίθηκε πάρα πολύ, διότι περιόρισε την ανταποδοτικότητα από το 70% στο 60%, και µε ένα στάδιο ωρίµανσης
και µεταβατικές διατάξεις.
Και θα περίµενε κανείς από µία κυβέρνηση της Αριστεράς, που
παρέλαβε τη χώρα σε µία περίοδο που πήγαινε να σηκώσει κεφάλι, αυτό το σύστηµα να το προσαρµόσει στις εξελίξεις και στις
αναταράξεις, που δηµιούργησε το πρώτο εξάµηνο του 2015 η
περίοδος Βαρουφάκη, φέρνοντας µπροστά τις ωριµάνσεις µε εµπροσθοβαρή εφαρµογή τους και κάνοντας, ενδεχοµένως, ορισµένες διορθώσεις, µια και είπα ότι τα συστήµατα ωριµάζουν.
Η Κυβέρνηση επιχείρησε, διά της µεθόδου της ανασκολόπισης
να γκρεµίσει αυτό το σύστηµα. Γιατί; Γιατί ήταν δέσµια της αντίληψης ότι «εσείς κάνατε σαράντα περικοπές και εµείς θα δώσουµε αυξήσεις». Και µας έβαλε τον κ. Κατρούγκαλο εδώ από
αυτό το Βήµα να µας παρουσιάζει τη µεγάλη µεταρρύθµιση της
Αριστεράς, πρώτα πρώτα ενοποιώντας βιαίως τους τρεις φορείς,
που εµείς είχαµε καταφέρει, µετά από µία πορεία µεταρρυθµίσεων, να δηµιουργήσουµε από σαράντα επικουρικά και δώδεκα
κύριας ασφάλισης. Και ήρθε εδώ ο κ. Κατρούγκαλος και έλεγε
«θα δώσουµε αυξήσεις»!
Πού τον έχετε κρύψει, κυρία Υπουργέ, τον κ. Κατρούγκαλο;
Για να δούµε πώς θα δώσει τώρα αυξήσεις, που νοµοθετήσατε
την περικοπή της προσωπικής διαφοράς! Αυτή ήταν µία µεθόδευση, ήταν ένα έγκληµα, σε βάρος των εργαζοµένων. Το ψέµα,
όµως, έχει κοντά ποδάρια.
Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συστήµατος που φτιάξατε; Φτιάξατε ένα σύστηµα, το οποίο µειώνει τις συντάξεις δραµατικά. Δεν κάνει περικοπές, κάνει ανατροπή. Φτιάξατε ένα
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σύστηµα, το οποίο δίνει λιγότερα, ενώ πληρώνεις περισσότερα.
Ανέτρεψε, δηλαδή, την ανταποδοτικότητα.
Οι αριθµοί έχουν πάρα πολλές φορές δει το φως της δηµοσιότητας. Οι συνταξιουχικές οργανώσεις λένε ότι «αντί να δώσετε
τη δέκατη τρίτη σύνταξη, κόψατε και τη δωδέκατη και την ενδέκατη και τη δέκατη». Κόψατε τρεις συντάξεις. Αυτά λένε τα νούµερα. Και υπάρχουν σήµερα εκατόν σαράντα χιλιάδες
συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι στην αναµονή µέχρι και τρία χρόνια,
για να πάρουν τη σύνταξή τους. Δούλευε δηλαδή σαράντα χρόνια, πλήρωνε και τώρα θα είναι στην αναµονή για άλλα τρία χρόνια και δεν έχετε κανένα ίχνος ντροπής. Υπάρχουν άνθρωποι, οι
οποίοι έχουν ανάγκη αυτό το εφάπαξ για το οποίο πλήρωναν σαράντα χρόνια. Και περιµένουν επίσης τρία χρόνια για να το πάρουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε πει ότι αυτό το ασφαλιστικό, πέραν της µεθόδευσης του κ. Κατρούγκαλου, έχει χαρακτηριστικά ενός νέου φορολογικού και αυτό το πληρώνουν οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες µε τις δηλώσεις του 2015, παρακαλώ!
Και δεν σας προβληµάτισε ότι στις δηλώσεις του 2016 εµφανίζονται µειωµένα τα εισοδήµατα των ελευθέρων επαγγελµατιών
και έκλεισαν και εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες επιχειρήσεις, ακριβώς
γιατί συνδέσατε το ασφαλιστικό µε τη φορολογία, ως δεύτερη
φορολογία;
Νοµίζω ότι το σύστηµά σας πέραν των αδικιών, οδηγείται και
σε κατάρρευση. Αν δεν υπήρχε σήµερα το ριφιφί, που κάνει η
Κυβέρνησή σας µέσω των λογαριασµών, θα είχε εντελώς καταρρεύσει η εισπραξιµότητα, καθώς τα 137 εκατοµµύρια που προέβλεπε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για κάθε χρόνο
παραπάνω εισφορές δεν θα τα εισπράξετε από την ανάπτυξη,
αλλά από αυτό που είπα νωρίτερα, µέσω των πλειστηριασµών
και το µακρύ χέρι του συστήµατος στους λογαριασµούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το έκτρωµα της βίαιης
ενοποίησης των τριών ταµείων σε ένα, έχει οδηγήσει σε αυτό το
χάος, στο οποίο αναφέρθηκε η εισηγήτριά µας αναλυτικά και στο
οποίο και η Πρόεδρός µας έκανε ιδιαίτερες αναφορές. Αυτό το
έκτρωµα δεν µπορεί να διορθωθεί ούτε µε τις εκατόν πενήντα
διορθώσεις, που σας είπε νωρίτερα η κ. Χριστοφιλοπούλου. Πρέπει να αναδοµηθεί και να ξαναστηθεί στα πόδια του σε µια βάση
δίκαιης ανταπόδοσης και νέων πόρων.
Αυτό όµως δεν µπορεί να το κάνει µια Κυβέρνηση µε µια εξουσιαστική αντίληψη, που δεν συνοµιλεί µε τους εργαζόµενους, δεν
συνοµιλεί µε την ΟΚΕ, δεν συνοµιλεί µε την κοινωνία. Αυτό θέλει
µια άλλη λογική, για να αντιµετωπιστεί. Αυτή την αντίληψη δυστυχώς, δεν την έχει ο σηµερινός ΣΥΡΙΖΑ. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ του
3%, που µας µιλούσε για τις συλλογικότητες και τον κοινωνικό
διάλογο, είχε την αντίληψη αυτή. Τώρα εσείς δεν την έχετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια και χρησιµοποιώ και τον
χρόνο της δευτερολογίας µου, θα σας κάνω την τελευταία µου
πρόταση. Εµείς είπαµε πώς µπορεί αυτό το σύστηµα να στηθεί
στα πόδια του. Όµως, πρέπει να δούµε και τι κάνουµε µε τις
ακραίες αδικίες µέχρι τότε. Οι χήρες, αν από τύχη βρίσκονται σε
νεαρότερη ηλικία, δεν έχουν να φάνε, διότι του µακαρίτη τις εισφορές θα τις πάρουν όταν φτάσουν στα εξήντα επτά. Μέχρι
τότε τι θα κάνει µια γυναίκα που δεν είχε εισοδήµατα;
Κύριε Πετρόπουλε, βλέπω ότι κουνάτε το κεφάλι. Μπορείτε να
πάτε στα χωριά της Κρέστενας, που είχαν κάτω από δύο χιλιάδες
κατοίκους και να µιλήσετε στους καφετζήδες που τους στείλατε
αναδροµικά πρόστιµα; Εµείς τους είχαµε βγάλει από το ΤΕΒΕ
και τους είχαµε βάλει στον ΟΓΑ. Τώρα πηγαίνει η υπηρεσία σας
και τους βάζει πρόστιµο. Να βρείτε να τους πείτε µια δικαιολογία.
Θα τη διορθώσετε αυτή την αδικία; Το καταθέσαµε στην τροπολογία της προηγούµενης εβδοµάδας. Εδώ είναι η κ. Αχτσιόγλου.
Θα πάτε να πείτε στους ετεροεπαγγελµατίες -είτε είναι ιδιωτικοί είτε δηµόσιοι υπάλληλοι- που θα πάρουν σύνταξη µεθαύριο
ότι το αµπέλι πρέπει να το «ξεκωλώσουν» και το λιοστάσι να το
νοικιάσουν για να µην τους κόψετε τη σύνταξη; Θα πάτε να τα
πείτε; Τραβάτε λοιπόν!
Έχουµε κάνει πρόταση λοιπόν για αυτές τις ακραίες αδικίες
και πρέπει να τις διορθώσετε, µέχρι να διορθωθεί το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα από µια κυβέρνηση που θα έχει διαφορετική αντίληψη και θα δώσει διαφορετική προοπτική στη χώρα.
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Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και για την ανοχή σας
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης, Ανεξάρτητος Βουλευτής Β’ Αθηνών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ως τι;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχει συνυπογράψει την επερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Θεοχάρη, θα πάρετε και το χρόνο της δευτερολογίας σας;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν είµαι 100% σίγουρος,
αλλά µπορεί να χρησιµοποιήσω τον χρόνο της δευτερολογίας
µου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, κάθε δύο χρόνια από τη δεκαετία του 1990 και µετά ψηφίζουµε ένα ασφαλιστικό. Όταν, πριν δύο χρόνια, ψηφίζατε τον νόµο Κατρούγκαλου,
σας είχα επισηµάνει ότι σε ένα χρόνο θα ερχόσασταν πάλι στη
Βουλή µε νέα ασφαλιστική παρέµβαση. Με το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης φέρατε νέες µειώσεις, όπως µε θλίψη προέβλεψα και αναγκάζοµαι σήµερα να επισηµάνω.
Η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού είναι κρίσιµη παράµετρος.
Είναι παράγοντας που κρατάει ή διώχνει τη νέα γενιά από τον
τόπο της. Αλήθεια, τι πιστεύετε πως κάνει το ασφαλιστικό σας,
κυρία Υπουργέ; Κρατάει ή διώχνει τους νέους; Τους σπρώχνει
προς τη νόµιµη ή προς τη µαύρη εργασία; Ο κάθε πολίτης που
µας ακούει, γνωρίζει την απάντηση.
Μας είχατε πει ότι κάνετε τοµή, ένα ταµείο, τον ΕΦΚΑ και έναν
τρόπο υπολογισµού σύνταξης, µε το µικρό τραγέλαφο της προσωπικής διαφοράς που κατακρεουργήσατε εσείς οι ίδιοι.
Τι συµβαίνει µε τον ΕΦΚΑ; Πρώτον, έναν µήνα πριν ξεκινήσει
φέρατε νέο οργανόγραµµα εδώ, στη Βουλή και ουσιαστικά κρατήσατε τα παλιά ταµεία µε τις ίδιες διευθύνσεις µέσα στον ΕΦΚΑ.
Άρα ακυρώσατε εσείς οι ίδιοι την πρώτη τοµή που λέγατε ότι θα
κάνετε.
Δεύτερον, ο ΕΦΚΑ είναι παντελώς ανέτοιµος, όπως αποδείκνυε το έγγραφο που είχα παρουσιάσει σε επίκαιρη ερώτηση
προς τον κ. Πετρόπουλο στις 20 Ιουλίου. Τότε µου είχε πει πως
το έγγραφο αυτό δεν είναι επίσηµο. Σας το καταθέτω και πάλι
για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν είναι επίσηµο, επειδή δεν το αποδέχθηκε η διοίκηση. Μα,
όµως, ήταν η εσωτερική εισήγηση που αποτύπωνε την πραγµατικότητα, µια κραυγή αγωνίας. «Δεν είµαστε έτοιµοι». Αυτό έλεγε
ο ίδιος ο ΕΦΚΑ και η ίδια η πραγµατικότητα διαψεύδει όσα έλεγαν τότε ο κ. Πετρόπουλος και το Υπουργείο.
Τριακόσιες χιλιάδες σήµερα είναι οι εκκρεµείς συντάξεις, εκατόν είκοσι χιλιάδες οι κύριες, άλλες τόσες οι επικουρικές, εξήντα
χιλιάδες τα εφάπαξ. Υπάρχει τεράστια αναµονή, για παράδειγµα
στην πλειοψηφία των επικουρικών είναι τριάµισι χρόνια!
Όταν µε τροπολογία µου σας ζητούσα να δώσετε το µέρισµα
που µοιράσατε πέρυσι σε όσους περιµένουν τη σύνταξή τους και
ζουν µε δανεικά από τους συγγενείς τους, τότε κωφεύατε. Γιατί;
Γιατί πάλι στους συνταξιούχους θα πήγαιναν τα χρήµατα αυτά.
Πολιτικά, λοιπόν, δεν υπήρχε πρόβληµα. Όµως δεν θα τα έπαιρναν, για παράδειγµα, οι Βουλευτές που αναγκάστηκαν να τα επιστρέψουν µετά τη δηµόσια κατακραυγή.
Όµως θα µου πείτε, η Κυβέρνηση αυτή δεν είναι ικανή να
δώσει ούτε όσα προγραµµάτιζε, θα δώσει και ακόµη παραπάνω;
Σωστά!
Ο επικαιροποιηµένος προγραµµατισµός έλεγε πως εκατόν σαράντα χιλιάδες κύριες συντάξεις έπρεπε να εκδοθούν έως τον
Ιούνιο του 2018. Δηλαδή, είχε πάει ήδη πίσω. Ξαναλέω ότι είναι
ο επικαιροποιηµένος προγραµµατισµός.
Μέχρι στιγµής, τα δηµοσιεύµατα µάς λένε ότι έχουν δοθεί είκοσι χιλιάδες συντάξεις, ενώ ο στόχος των εξήντα χιλιάδων φαντάζει ανέφικτος για µέχρι το τέλος του έτους.
Είκοσι χιλιάδες τον µήνα είχε υποσχεθεί σε εµένα ο κ. Πετρόπουλος σε εκείνη την ίδια ερώτηση. Δώδεκα χιλιάδες είναι ο σηµερινός ρυθµός, εάν τα δηµοσιεύµατα είναι σωστά και µε
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ενάµιση µήνα που χάθηκε ήδη, ουσιαστικά είναι ο µισός από
αυτόν.
Δεσµευτήκατε για τη δηµιουργία εκατό κλιµακίων και θεσπίσατε γρηγορόσηµο, αλλά ακόµα τρέχουµε να τα στελεχώσουµε.
Τρίτον, χάσατε τα 860 εκατοµµύρια του ESM, που δόθηκαν
αποκλειστικά για τις εκκρεµείς συντάξεις. Τώρα πρέπει να βάλετε 1 ευρώ για κάθε 2 ευρώ που µας δίνει ο ESΜ, ενώ τότε όλα
τα λεφτά πήγαιναν κατ’ ευθείαν στις εκκρεµείς συντάξεις.
Τα ίδια προβλήµατα, δηλαδή, που βλέπουµε και µε τη σηµερινή κατάσταση µε την υποδόση των 800 εκατοµµυρίων για τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου: Υπάρχει καθυστέρηση και
κίνδυνος να χαθούν τα χρήµατα.
Τέταρτον, διαλύσατε τους µικροµεσαίους. Η εισπραξιµότητα
πέφτει 5% κάθε µήνα και σε λίγο δεν θα στηρίζει την αφήγησή
σας περί πλεονάσµατος του ΕΦΚΑ. Επιστρατεύσατε µαζικές κατασχέσεις για να σώσετε την κατάσταση. Ετοιµάζεστε να στείλετε αναδροµικά τις εισφορές για επικουρικές 7% και για εφάπαξ
4%. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά; Πώς νοµίζετε ότι θα εισπράξετε; Το αποτέλεσµα είναι µείωση των δηλωθέντων εισοδηµάτων για ελεύθερους επαγγελµατίες και απασχολούµενους
ύψους 1 δισεκατοµµυρίου, µείωση φορολογικών εσόδων, που σίγουρα θα περάσει και στις ασφαλιστικές εισφορές καθώς επανυπολογίζετε µε τις νέες δηλώσεις τις εισφορές, και στραγγαλισµός των µικροµεσαίων και των αυτοαπασχολούµενων.
Απόδειξη των προβληµάτων είναι ότι χρησιµοποιήσατε ξανά
400 εκατοµµύρια από τον ΑΚΑΓΕ για να πληρώσετε συντάξεις.
Η αλληλεγγύη των γενεών αντιστράφηκε.
Πώς αντιδράτε; Με κακοσχεδιασµένα προγράµµατα του
ΟΑΕΔ, για να µετατραπούν τα µπλοκάκια σε υπαλληλικές συντάξεις.
Σας έχω ρωτήσει, κυρία Υπουργέ, και περιµένω απάντηση:
Πώς σταµατάτε την αυθαιρεσία, εάν κάποιος µετατρέψει την τελευταία στιγµή υπαλλήλους σε µπλοκάκια, για να τους ξαναγυρίσει µε τις ευνοϊκές διατάξεις; Πώς σιγουρεύετε ότι οι
εργαζόµενοι θα παραµείνουν µισθωτοί και µετά τη λήξη του προγράµµατος;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ασφαλιστικό είναι το µεγαλύτερο δηµοσιονοµικό πρόβληµα και έχει παραµείνει ουσιαστικά
άλυτο όλη αυτή τη διάρκεια της κρίσης που περνάµε όλα αυτά
τα χρόνια.
Όσο οι νέοι εργαζόµενοι νιώθουν πως τους κλέβει το κράτος
επειδή τους κρατάει εισφορές και όχι ο εργοδότης που τους λέει
να δουλέψουν µαύρα, το ασφαλιστικό δεν θα λυθεί. Είναι το µόνο
κριτήριο που πρέπει να χρησιµοποιήσουµε και είναι τόσο απλό,
που το καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης της χώρας.
Τι µπορούµε να κάνουµε; Πρώτον, υπενθυµίζω πως σε πρόσφατη πρότασή µου για φορολογικό και ασφαλιστικό µαζί µε
τους κ. Χριστοδουλάκη και Νεκτάριο, παρουσιάσαµε αλλαγές
στο ασφαλιστικό που τις υπολογίσαµε αναλογιστικά και στέκουν.
Μπορούµε να µειώσουµε τις εισφορές µέχρι και 8% χωρίς να αυξήσουµε δηµιοσιονοµικά σηµαντικά τα ελλείµµατα, µόνο και
µόνο από την αύξηση της απασχόλησης και τη µείωση της ανεργίας, η οποία µε το τωρινό σύστηµα καταλήγει στο 14% για
πάντα, δεν πέφτει ποτέ κάτω από το 10%, ενώ µε τη νέα πρότασή
µας µπορεί να οδηγηθεί και στο 8%, δηλαδή εκεί που ήταν πριν
την κρίση.
Είναι χαρακτηριστικό, λοιπόν, πως η µείωση των εσόδων θα
αντισταθµιστεί σχεδόν εντελώς από την αύξηση της απασχόλησης µε την πρόταση αυτή.
Δεύτερον, θα πρέπει επιτέλους η Κυβέρνηση να ενεργοποιήσει
τον ακατάσχετο λογαριασµό που παραµένει ανενεργός, παρά τη
θέσπισή του από τον Δεκέµβριο του 2016. Όσο οι µικροµεσαίοι
είναι στην «εντατική» δεν θα δούµε ούτε υγιή αύξηση της απασχόλησης ούτε αύξηση των εσόδων που θα στηρίξουν τον ΕΦΚΑ
και θα τονώσουν τα δηµόσια οικονοµικά.
Τέλος, αντί για τσουνάµι κατασχέσεων, ένας πραγµατικός εξωδικαστικός συµβιβασµός που θα περιλαµβάνει µόνο ταµεία, εφορία και τράπεζες και άρα θα ολοκληρώνεται χωρίς δικαστική
επικύρωση ταχύτατα, θα µπορέσει να σώσει όσες επιχειρήσεις
µπορούν να σωθούν, για να αλλάξει σελίδα η οικονοµία µας µακριά από τη µιζέρια και τη θηλιά των χρεών των µικροµεσαίων
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επιχειρήσεων. Ακόµη περιµένουµε την ενεργοποίηση έστω αυτού
του εξωδικαστικού συµβιβασµού που θεσπίσατε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω. Οι νέοι θέλουν να αποδράσουν, οι µεσήλικες είναι εγκλωβισµένοι και οι ηλικιωµένοι
είναι σε απόγνωση. Δεν βλέπουµε ούτε σχεδιασµό, δεν βλέπουµε
οργάνωση, δεν βλέπουµε αποτελεσµατικότητα. Το χειρότερο,
όµως, από όλα είναι ότι δεν βλέπουµε να σας ενδιαφέρει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει τώρα ο κ. Καρράς.
Κύριε Καρρά, δεν σας προσφωνώ ανεξάρτητο. Αυτοπροσδιοριστείτε όπως θέλετε. Έχετε τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Έχω προσδιοριστεί στο
προοδευτικό κέντρο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έτσι κι
αλλιώς, όπου και αν είστε, ξανά θα βρεθείτε όλοι µαζί.
Έχετε τρία λεπτά και άλλα δύο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ.
Κύριοι συνάδελφοι, όταν είδα το κείµενο της επίκαιρης επερώτησης της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, κατάλαβα ότι εκφράζει και τις δικές µου απόψεις σε σχέση µε το ασφαλιστικό
πρόβληµα το οποίο έχει δηµιουργηθεί στη χώρα. Και γι’ αυτό την
προσυπέγραψα και γι’ αυτό σήµερα είµαι ένας εξ εκείνων οι
οποίοι τοποθετούνται πάνω σε αυτή.
Πριν από έναν χρόνο και τρεις-τέσσερις µήνες –και αναφέροµαι στον Μάη του 2016- µιλώντας σε αυτή την Αίθουσα πάνω στη
λεγόµενη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού ζητήµατος, είχα πει
τη λέξη «θνησιγενές». Το είχα χαρακτηρίσει µε αυτό τον τρόπο
γιατί έτσι όπως έρχεται, είναι θνησιγενές. Δεν συνιστούσε µεταρρύθµιση, κατά τη δική µου άποψη, του ασφαλιστικού. Δεν συνιστούσε τοµή, ούτε πρόοδο. Και γιατί το λέω αυτό;
Η ιστορία στη διαδροµή δικαίωσε την άποψη αυτή, διότι
έχουµε συνεχείς τροποποιήσεις και συνεχείς καθυστερήσεις και
εν πάση περιπτώσει, όλος ο κόσµος πλέον παραπονείται γι’
αυτόν τον λεγόµενο ασφαλιστικό νόµο είτε είναι νέοι οι οποίοι
παίρνουν τον δρόµο της ξενιτιάς, γιατί δεν µπορούν να βρουν
δουλειά να εξασφαλίσουν το µέλλον τους, είτε είναι ηλικιωµένοι
οι οποίοι περιµένουν κάποια σύνταξη και δεν ξέρουν πόσο θα περιµένουν, το ποσό της σύνταξης το οποίο θα εισπράξουν και εν
πάση περιπτώσει, αν αυτό το οποίο θα τους ανταποδοθεί θα αντικρύσει τις εισφορές που δόθηκαν σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου ή θα είναι µια µικρότερη απολαβή δίκην κατά
κάποιο τρόπο χαρίσµατος. Έτσι προσπαθεί να εµφανιστεί, ως
χαριστική.
Είναι βέβαιον, όµως, ότι όταν ξεκίνησε ο ν.4387 είχε άλλη σκοπιµότητα. Κατά την άποψή µου, έδειχνε τον υφεσιακό χαρακτήρα
τον οποίο θα έχει. Διότι µια µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού ζητήµατος θέλει πόρους. Εδώ δεν υπήρχαν πόροι. Είµαστε σε µια
ύφεση η οποία επιτείνεται. Δεν µπορούµε, λοιπόν, να λέµε ότι
είναι µεταρρύθµιση και ότι στο κάτω κάτω µε ένα χαµηλό επίπεδο
απασχόλησης το οποίο υπήρχε και υπάρχει, δεν υπάρχουν εισφορές.
Για να πούµε, λοιπόν, κάτι άλλο τώρα. Τι επεδίωξε αυτό; Επεδίωξε ουσιαστικά τη µείωση των εισοδηµάτων των συνταξιούχων
και των παροχών. Γιατί; Προφανώς ήταν µνηµονιακή υποχρέωση.
Προφανώς, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίµα και σε ένα σύστηµα το οποίο ακολουθείται στη χώρα να δώσει µείωση της
ασφαλιστικής δαπάνης από πλευράς του κράτους ανεξάρτητα
από όλες τις τυχόν συνέπειες που θα είχε.
Οι περικοπές είναι υφεσιακό µέτρο πάντοτε. Και αυτό, λοιπόν,
δεν το υπολογίσατε ποτέ, κύριες και κύριοι Υπουργοί. Δεν το
υπολογίσατε.
Μάλιστα, από µηνών, έχω ζητήσει κάτι, µε µία ερώτηση που
έχω καταθέσει. Ζήτησα να µου απαντήσει η Κυβέρνηση αν υπολόγισε ποτέ εκείνο το οποίο αφαιρεί από την ασφαλιστική δαπάνη -που το αφαιρεί από την οικονοµία και εποµένως είναι
αρνητικό µέγεθος- εάν µέτρησε ποτέ, αν στάθηκε ποτέ να υπολογίσει αν αυτό παρέµενε, είτε στο σύνολο, είτε ποσοστό από
την κυκλοφορία του χρήµατος και από την απόδοση εσόδων στο
δηµόσιο, αν θα µπορούσε να είχε αντισταθµίσει τις απώλειες
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αυτές και να είχε δηµιουργήσει εκείνα τα 2,6 δισεκατοµµύρια, τα
οποία θα δοθούν από το 2019 και µετά σαν επιπλέον περιορισµός
της δαπάνης, γιατί πρέπει να έχουµε το λεγόµενο πρωτογενές
πλεόνασµα. Ζήτησα να µου απαντήσει αν αυτή η κυκλοφορία του
χρήµατος θα έδινε τα έσοδα τα οποία απαιτούντο και δεν θα
υπήρχε λόγος περικοπής. Δυστυχώς, αυτό το ζήτηµα προς τρεις
Υπουργούς εκκρεµεί από τις 30 Μαΐου και δεν έχω λάβει καµµία
απάντηση.
(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)
Ένα δεύτερο ζήτηµα το οποίο ακούστηκε και στην Αίθουσα και
θέλω να θίξω αυτή στη στιγµή, είναι ότι επιβεβαιώνεται η άποψή
µου ότι ο µονόδροµος ήταν οι περικοπές, οι περιστολές, ανεξαρτήτως θυσιών, ανεξαρτήτως συνεπειών για τους Έλληνες, και
κραυγαλέο παράδειγµα είναι το ζήτηµα των συντάξεων χηρείας.
Έχω την ετοιµότητα, αν θέλετε την πρωτοβουλία και στις 27-52016 κατέθεσα, αµέσως την επόµενη ηµέρα της ψήφισης του
νόµου-Κατρούγκαλου, επίκαιρη ερώτηση για το τι θα γίνει µε τις
συντάξεις χηρείας. Θεώρησα ότι θα ήταν ένα σφάλµα της Κυβέρνησης, ότι της είχε ξεφύγει και ότι θα αποκαθιστούσε µια αδικία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω, όµως, και την απάντηση που έλαβα τότε. Έχω την απάντηση από τον κ. Πετρόπουλο -ο οποίος είναι παρών- ο οποίος
είπε ότι: «Πάµε σε έναν νέο προσδιορισµό των κανόνων για την
καταβολή της σύνταξης χηρείας από εδώ και πέρα». Και παρακάτω -είναι από τα επίσηµα Πρακτικά αυτά- λέει ότι: «Σε όσους
συµβεί ένα τέτοιο γεγονός και πραγµατικά βρίσκονται σε κατάσταση αδυναµίας, υπάρχει ζήτηµα κοινωνικής πολιτικής. Η προνοιακή πολιτική είναι στη δική µας µέριµνα».
Τι να πω; Δεν θέλω να κάνω περαιτέρω σχόλιο. Δεν θέλω να
κάνω. Δηλαδή µεταθέτουµε εκείνους οι οποίοι δικαιούνται τα δικαιώµατα, σε προνοιακή πολιτική.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος - Δηµήτριος Καρράς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να πω το τελευταίο για να κλείσω. Το ασφαλιστικό ζήτηµα αυτό δεν µπορεί να ευοδωθεί, δεν µπορεί να πετύχει και για
τον λόγο ότι δεν έχει καµµία αποδοχή. Όταν το σύνολο του ελληνικού λαού παραπονείται, δεν µπορεί να λειτουργήσει, διότι
αυτό οδηγεί σε απώλεια εσόδων, διότι κανείς δεν αποδίδει αξιοπιστία στο σύστηµα αυτό.
Είπαν οι συνάδελφοι προηγουµένως πώς, κατά κάποιο τρόπο,
µειώθηκαν τα δηλούµενα έσοδα στον φόρο εισοδήµατος, πώς
µειώθηκαν οι εισφορές, ούτως ώστε δεν µπορεί να λειτουργήσει.
Η αξιοπιστία δεν υπάρχει. Και όταν δεν υπάρχει αξιοπιστία σε
ένα σύστηµα το οποίο ονοµάστηκε µεταρρύθµιση, κατανοεί κανείς ότι πρέπει αµέσως να αλλάξει. Το σύστηµα αυτό υπό τις συνθήκες αυτές, όπως η σηµερινή Κυβέρνηση τουλάχιστον το έχει
προσδιορίσει, έχει αυτοπαγιδευτεί, έχει αυτοδεσµευθεί και φοβούµαι ότι θα χειροτερεύει στο µέλλον. Φοβούµαι ότι και κάποια
στιγµή θα φτάσουµε και σε αδυναµία ακόµα -πράγµα που απεύχοµαι- καταβολής αυτών των ελάχιστων παροχών οι οποίες εξακολουθούν να δίνονται, για τον λόγο ότι υπήρχε άτεγκτη, υπήρξε
και ανάλγητη όλη αυτή η πολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε Καρρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Τελειώνω αµέσως, κυρία
Πρόεδρε.
Και ένα µόνο επιχείρησε. Επιχείρησε να καλύψει τα ελλείµµατα
της οικονοµίας, τα οποία ήταν αποτέλεσµα κακών πολιτικών. Δεν
µπορούµε, όµως, τα ελλείµµατα της οικονοµίας να τα καλύπτουµε µε την φτωχοποίηση του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο τελευταίος από τους επερωτώντες, ο κ. Κεγκέρογλου.
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Έχετε τον λόγο, κύριε Κεγκέρογλου, για πέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μόνο πέντε λεπτά, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ε, βέβαια, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η συζήτηση που διεξάγεται σήµερα στην Ολοµέλεια είναι
πάρα πολύ κρίσιµη και αφορά το σοβαρό θέµα της βιωσιµότητας
του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού. Kαι µπορούµε να πούµε µε
βεβαιότητα ότι η αποτίµηση της εφαρµογής ενός και πλέον
έτους του νόµου Κατρούγκαλου, που δεν έχει καθ’ ολοκληρίαν
ακόµη εφαρµοστεί, δίδει τέτοια αρνητικά αποτελέσµατα και ως
προς τις αδικίες που αφορούν τους συνταξιούχους, αλλά κυρίως
ως προς τις τεράστιες αδικίες που αφορούν τους ενεργούς οικονοµικά πολίτες.
Η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού αφορά το
σύνολο των πολιτών. Ορισµένοι προσπαθούν να πουν, όταν µιλάµε για ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό, και να µας κατηγορήσουν ότι ασχολούµαστε µόνο µε τους συνταξιούχους και δεν
ενδιαφερόµαστε δήθεν για τους νέους ανθρώπους και τους
ενεργούς πολίτες. Λάθος! Αυτό είναι παραπλάνηση, αυτό είναι
µια προσπάθεια για να βάλουν τον αυτόµατο πιλότο, ο οποίος
µέσα από τις κοινωνικές αντιθέσεις θα µπορέσει να οδηγήσει στη
συγκάλυψη των εγκληµάτων που έχουν γίνει για το ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό µε τον νόµο Κατρούγκαλου των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Και γιατί όλα αυτά; Τι κάνει αυτός ο νόµος; Πετσοκόβει τις
συντάξεις και τις πετσοκόβει σε περίοδο πλεονασµάτων. Γιατί
µην επικαλεστείτε για άλλη µια φορά τις περικοπές, οι οποίες
πράγµατι έγιναν τα προηγούµενα χρόνια στις περιόδους των ελλειµµάτων. Εσείς κάνετε µειώσεις µε πλεονάσµατα. Αυτό κι αν
είναι αναλγησία. Και δεν δικαιούστε να οµιλείτε για περικοπές
των προηγούµενων ετών, όταν δεν τις έχετε ανακαλέσει. Έχετε
ανακαλέσει µια περικοπή των προηγούµενων ετών; Καµµία! Και
συνεχώς µιλάτε για τις περικοπές που έγιναν τα προηγούµενα
χρόνια. Ανακαλέστε µια και τότε τα συζητάµε.
Δεν αφορά όµως και δεν είστε ανάλγητοι µόνο ως προς αυτό
το θέµα. Έχετε επιβάλει υψηλές ασφαλιστικές εισφορές στους
νέους ανθρώπους, στους ενεργούς οικονοµικά πολίτες που µε
ένα δεύτερο φορολογικό, που είναι αυτό το ασφαλιστικό σας,
έχετε βάλει φραγµό στο να παράγουν επιπλέον εισόδηµα. Το φορολογικό σας σε συνδυασµό µε τις εισφορές είναι το απόλυτο
αντικίνητρο για να παράξει κανείς εισόδηµα πάνω από 12.000
ευρώ, 13.000 ευρώ. Είτε παράγεις εισόδηµα 12.000 ευρώ, 13.000
ευρώ είτε 45.000 ευρώ αυτό που µένει είναι 7.000 ευρώ έως
10.000 ευρώ ή 11.000 ευρώ. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όµως ταυτόχρονα είναι µεγάλο κίνητρο για φοροδιαφυγή. Είναι τεράστιο κίνητρο για φοροδιαφυγή.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και αυτό το οποίο συµβαίνει σήµερα -και ας αξιολογήσετε τα
στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών- δεν είναι πραγµατική µείωση του εισοδήµατος του δηλωθέντος, αλλά είναι µείωση γιατί
οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν τρόπους για να µην τους πάρετε το κεφάλι µε τις ασφαλιστικές εισφορές.
Και βέβαια επειδή υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι θα πληρώσουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές από ό,τι πλήρωναν πριν,
δεν τους έχετε ενηµερώσει, κύριε Πετρόπουλε -αυτούς που λέτε
ότι σας συναντούν και υπάρχουν πράγµατι τέτοιοι που πληρώνουν λιγότερες εισφορές- ότι δεν θα πάρουν σύνταξη. Τους το
έχετε πει; Τους έχετε πει ότι θα πάρουν µόνο επίδοµα; Τους
έχετε πει ότι θα πάρουν µόνο τα 346 ευρώ και να δούµε και µερικά 10 ή 20 ευρώ επιπλέον; Μην λέτε µόνο για τις ασφαλιστικές
εισφορές. Μην λέτε µόνο για όλα αυτά τα οποία βολεύουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε πάνω από τριακόσιες
χιλιάδες συντάξεις οι οποίες εκκρεµούν. Πριν από τέσσερις
πέντε µήνες ήταν τριακόσιες πέντε χιλιάδες, τώρα µπορεί να
υπερβαίνουν τις τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες. Βάζω µέσα και
το σύνολο των επικουρικών, των εφάπαξ, παρότι έχει ξεκινήσει
η απόδοση των εφάπαξ µε µειωµένους ρυθµούς.
Έχουµε αγροτικές συντάξεις, που όπως είπε ο συνάδελφος,
ο κ. Τζελέπης, έπρεπε να έχουν εκδοθεί τον Ιούλιο για τους γεν-
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νηθέντες του 1950. Πρέπει να µας πείτε συγκεκριµένα γιατί δεν
µπορέσατε να δώσετε τις συντάξεις τον Ιούλιο και πότε θα τις
δώσετε για το σύνολο των γεννηθέντων το 1950.
Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες συντάξεις που δεν εκδίδονται για
επαγγελµατίες, αγρότες, βιοτέχνες, εµπόρους, λόγω ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες συσσωρεύονται. Καταθέσαµε τροπολογία την προηγούµενη βδοµάδα να αυξηθεί το
όριο των 20.000 µαζί µε τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις για
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές στον ΟΑΕΕ και να πάει 35.000, ούτως
ώστε να µπορέσουν να εκδοθούν µερικές δεκάδες χιλιάδες συντάξεις µε αυτήν τη ρύθµιση, να αυξηθεί το όριο των 4.000 για
τους αγρότες στα 12.000, για να µπορέσουν να εκδοθούν πολλές
συντάξεις που εκκρεµούν. Δεν αποδεχτήκατε την τροπολογία.
Σας κάναµε την τροπολογία που λέει ότι εν πάση περιπτώσει,
αφού επιµένετε, δώστε το δικαίωµα να αφαιρούνται για ένα διάστηµα τα χρόνια που αντιστοιχούν στις οφειλόµενες ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές, να βγει η σύνταξη µε τα υπόλοιπα,
τα πληρωµένα χρόνια, που τα δικαιούνται -και παρακρατείτε παράνοµα τις συντάξεις και δεν τους τις δίνετε- και όταν έχουν τη
δυνατότητα να καταβάλουν αυτές τις εισφορές, τότε να υπολογιστούν και τα υπόλοιπα χρόνια. Ούτε αυτό το δέχεστε.
Δεν είναι όλα αυτά στον αέρα, κύριε Πετρόπουλε, που ασχολείστε µε το ασφαλιστικό, γιατί πιστεύω ότι η κ. Αχτσιόγλου δεν
ασχολείται καθόλου. Δεν την ενδιαφέρει το θέµα, γιατί θεωρεί
ότι είναι πολύ νέα ακόµα να ασχοληθεί µε τις συντάξεις…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Κεγκέρογλου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τι είπατε, κύριε Μαντά;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Είπα ότι αυτό είναι άλλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Αφήστε τώρα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Βρήκατε θέµα να ασχοληθείτε.
Μπράβο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κεγκέρογλου, έχετε υπερβεί τον χρόνο σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αυτό τι δείχνει; Ότι για όλα τα
προηγούµενα δεν είχατε τίποτα να πείτε και πραγµατικά βρήκατε
θέµα να ασχοληθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι,
τους αποστοµώσατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Για το γεγονός ότι είστε µισογύνης. Με αυτό ασχολούµαστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μπάρκα, σας παρακαλώ.
Τους έχετε αποστοµώσει, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θρασύτατε, κύριε Μπάρκα, τι είπατε; Θρασύτατε, κύριε Μπάρκα!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Αυτό που ακούσατε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Κεγκέρογλου, ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Από πού κι ως πού επιβάλλετε
αναδροµικά πρόστιµα στους µικρούς επαγγελµατίες, στους µικρούς οικισµούς, όπως σας είπε ο κ. Κουτσούκος; Από τη στιγµή
που έχει ενοποιηθεί πλέον στον ΕΦΚΑ -ένα ταµείο είναι πλέονποια η χρεία να πείτε ότι: «Α, έπρεπε να ήσουν στο ΤΑΕΕ κι όχι
στο ΤΕΒΕ ή έπρεπε να ήσουν στον ΟΑΕΕ κι όχι σε ένα άλλο»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κεγκέρογλου, έχετε τελειώσει. Μην ανοίγετε νέο κεφάλαιο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όλα αυτά, λοιπόν, συγκροτούν
πραγµατικά µια πολιτική που αυξάνει τις αντιθέσεις, τις κοινωνικές ανισότητες, δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα και στους νέους
ανθρώπους που πληρώνουν υψηλές ασφαλιστικές εισφορές και
στους ενεργούς στην οικονοµική ζωή, που µαζί µε το φορολογικό
δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν και ταυτόχρονα αυτοί δεν ελπίζουν ότι θα πάρουν πάνω από ένα επίδοµα.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τελείωσαν, λοιπόν, οι επερωτώντες, έχοντας υπερβεί άπαντες τον
χρόνο.
Θα δώσω τώρα τον λόγο στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αχτσιόγλου.
Κυρία Αχτσιόγλου πόσο χρόνο θέλετε; Είκοσι λεπτά;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η επίκαιρη επερώτηση που συζητάµε σήµερα και κατέθεσαν οι Βουλευτές της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης νοµίζω µας δίνει την ευκαιρία να δώσουµε απαντήσεις σε µια σειρά από ζητήµατα που τίθενται και αφορούν τον
κρίσιµο τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης. Διότι όλο αυτό το διάστηµα, αλλά και σήµερα, ακούγονται πάρα πολλά που δεν έχουν
σχέση µε την πραγµατικότητα. Και στο καλό σενάριο, οι ανακρίβειες που διατυπώνονται έχουν να κάνουν µε την έλλειψη της
πληροφόρησης, στο κακό σενάριο, όµως, είναι µια εσκεµµένη
παραπληροφόρηση, η οποία δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό παρά
να διαστρεβλώσει την πραγµατικότητα. Και εδώ θα βάλω ένα
ερώτηµα-πρόκριµα για όλους µας: Ποιον πραγµατικά εξυπηρετεί
η δηµιουργία απολύτως στρεβλών εντυπώσεων για το δηµόσιο
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης; Ποιον εξυπηρετεί;
Αυτή η Κυβέρνηση έχει δεσµευτεί από την πρώτη στιγµή να
στήσει ξανά στα πόδια της την κοινωνική ασφάλιση, το δηµόσιο
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, διότι δεν µπορούµε να ξεχνάµε
πως όταν ανέλαβε αυτή η Κυβέρνηση, το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης όταν παρέλαβε αυτή η
Κυβέρνηση είχε ένα έλλειµα 1.186.000.000 ευρώ µετά από έντεκα διαδοχικές µειώσεις των συντάξεων. Νοµίζω ότι αυτό το
στοιχείο είναι αρκετό για να κλείσουµε µε το τι συνέβαινε προηγούµενα. Είχαµε και έντεκα διαδοχικές µειώσεις των συντάξεων
και σύστηµα βαθιά ελλειµµατικό, µε έλλειµα 1.180.000.000 ευρώ.
Σε όσους δεν άρεσε να ακούν αυτό το στοιχείο, το οποίο νοµίζω ότι είναι καθοριστικό για να συνεχίσουµε τη συζήτηση από
εδώ και πέρα, θα ήθελα να το επαναλάβω. Είχαµε έντεκα διαδοχικές µειώσεις των συντάξεων την περίοδο 2010 µε 2014 και παράδοση ενός συστήµατος µε έλλειµα 1.180.000.000 ευρώ.
Πραγµατικά είναι ένα τεράστιο κατόρθωµα!
Έρχεται ο ν.4387/2016 και προσπαθεί να στήσει ξανά το σύστηµα στα πόδια του βάζοντας κανόνες και λύνοντας προβλήµατα ετών, πολλά από τα οποία όντως είχαν µια άµεση
αντανάκλαση στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του ενιαίου
φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Όµως βάλαµε κανόνες στο σύστηµα, πληρώνουµε ληξιπρόθεσµα, κλείνουµε πληγές του παρελθόντος και σήµερα είµαστε σε θέση να πούµε ότι µπορεί το
δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης να ανακτήσει τη χαµένη
του αξιοπιστία. Νοµίζω πως έχουν διαµορφωθεί οι προϋποθέσεις
για να συµβεί αυτό.
Θα αναφερθώ µόνο σε δύο στοιχεία: Πρώτον, στα στοιχεία για
την ανεργία, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε για το δεύτερο τρίµηνο του
2017 ποσοστό ανεργίας 21,1%. Είναι στα επίπεδα που βρισκόταν
στα τέλη του 2011. Ανακτούµε, δηλαδή, το χαµένο έδαφος της
κρίσης σε σχέση µε την ανεργία. Δεύτερον, ο περιορισµός της
αδήλωτης και της υποδηλωµένης εργασίας σήµερα έχει µειωθεί
στο 13%. Το 2016 είχε πέσει από το 19% στο 13%. Αναφέροµαι
αποκλειστικά σε αυτά τα δύο µεγέθη, δηλαδή στην ανεργία και
στην αδήλωτη εργασία, διότι αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες για να έχουµε ένα βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα.
Εδώ νοµίζω ότι ένα στοιχείο επίσης µαρτυρά την αλήθεια
αυτού που ισχυρίζοµαι. Και αυτό δεν είναι άλλο από τα έσοδα
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο ΕΦΚΑ αυτήν τη
στιγµή, για την εκτέλεση του οκταµήνου, εµφανίζει πραγµατικό
πλεόνασµα 460.000.000 ευρώ, µε προϋπολογισµένο έλλειµµα
510.000.000 ευρώ. Δηλαδή, είχαµε προϋπολογισµένο έλλειµµα
510.000.000 ευρώ για το οκτάµηνο και αυτός έχει επιτύχει πλεόνασµα 460.000.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι µιλάµε για µια θετική απόκλιση άνω των 950.000.000 ευρώ, περίπου 1
δισεκατοµµύριο ευρώ θετική απόκλιση σε σχέση µε τον προϋπολογισµό. Αυτά, για να βλέπουµε πότε το σύστηµα στήνεται στα
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πόδια του και πότε το σύστηµα καταρρέει. Και όλα αυτά µέσα σε
ελάχιστους µήνες.
Για αυτόν τον λόγο επιµείναµε τόσο πολύ στις παρεµβάσεις
µας για τη µείωση της ανεργίας. Για αυτόν τον λόγο επιµένουµε
τόσο πολύ στις παρεµβάσεις µας για την αδήλωτη και την υποδηλωµένη εργασία. Για αυτόν τον λόγο στον τελευταίο νόµο που
ψηφίσαµε προσπαθήσαµε να λύσουµε και µερικά πάγια προβλήµατα του ασφαλιστικού συστήµατος που δεν είχαν να κάνουν µε
τον ν.4387, αλλά ήταν πάγια αιτήµατα των ασφαλισµένων, όπως
είναι η αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα για τους δικηγόρους και τους µηχανικούς, η επίλυση µε την καταβολή των
συντάξεων αναπηρίας σε περίπτωση που εκκρεµεί η κρίση των
ΚΕΠΑ, η εξαγορά των πλασµατικών ετών για τους αγρότες κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είπα ότι στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αναδεικνύονται και έρχονται στην επιφάνεια όλα τα προβλήµατα, τα
λάθη και η κακοδιοίκηση του παρελθόντος. Διότι διαχρονικά το
ασφαλιστικό σύστηµα χαρακτηριζόταν από µια σειρά από παθογένειες: πελατειακές ρυθµίσεις, άπειροι τρόποι υπολογισµού των
εισφορών και των παροχών, διαφοροποιήσεις και ανισότητες µεταξύ των ασφαλισµένων, κατακερµατισµένα µη ενοποιηµένα
πληροφοριακά συστήµατα και µηχανογραφικά συστήµατα, συστήµατα εντελώς ασύµβατα µεταξύ τους, ολοκληρωτική απουσία
οργανωµένου µητρώου για τους ασφαλισµένους. Και παρότι
ήταν υποχρεωτικό από το 2008 όλα τα µητρώα να έχουν επικαιροποιηθεί µε βάση τον ΑΜΚΑ, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Έπρεπε,
λοιπόν, τα ταµεία να είχαν προχωρήσει σε αυτήν την εισαγωγή.
Αυτό δεν έγινε ποτέ. Συνέχισαν να λειτουργούν µε βάση τους δικούς τους αριθµούς. Δεν υπήρχε, λοιπόν, ένα οργανωµένο µητρώο για τους ασφαλισµένους.
Όταν ανέλαβε αυτή η Κυβέρνηση υπήρχαν σωρευµένες εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κύριας σύνταξης και εκατόν πενήντα τέσσερις εκκρεµείς
αιτήσεις για επικουρικές. Στα συρτάρια µας, δηλαδή, βρήκαµε
τριακόσιες εξήντα χιλιάδες, περίπου, εκκρεµείς αιτήσεις για συνταξιοδοτικές παροχές.
Από τα µέσα του 2013 και µέχρι την αρχή αυτής της Κυβέρνησης δεν είχε καταβληθεί ούτε ένα εφάπαξ. Και έρχεστε σήµερα
εδώ να µας λέτε για τις εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης και
να µας κουνάτε το δάχτυλο για τα εφάπαξ. Από τα µέσα του 2013
µέχρι που ανέλαβε αυτή η Κυβέρνηση, δεν είχε καταβληθεί ούτε
ένα εφάπαξ! Έχουµε καταβάλει άνω των πενήντα χιλιάδων εφάπαξ και µέχρι τον Ιούνιο του 2018 θα εκκαθαριστούν όλα, θα δοθούν δηλαδή και τα εξήντα τρεις χιλιάδες εφάπαξ και έχει
εξασφαλιστεί η χρηµατοδότησή τους γι’ αυτό.
Όταν ανέλαβε αυτή η Κυβέρνηση το προσωπικό των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης ήταν µειωµένο κατά 30%. Από την περίοδο 2010 µέχρι τη στιγµή που αναλάβαµε µειώθηκε το προσωπικό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης κατά 30% και παρόλα
αυτά µπορούµε να βγάζουµε περισσότερες συντάξεις απ’ ότι
έβγαιναν το προηγούµενο διάστηµα.
Φτιάχνουµε, λοιπόν, ένα επικαιροποιηµένο µητρώο. Πλέον
έχουµε στα χέρια µιας ένα ενιαίο, διορθωµένο µητρώο. Πράγµατι, τους πρώτους µήνες λειτουργίας του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης υπήρχαν τεράστια προβλήµατα, διότι όταν
φτιάχτηκε ενοποιήθηκε αυτό το µητρώο για πρώτη φορά, τους
πρώτους µήνες εµφανίστηκαν είκοσι οκτώ εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες εγγραφές ασφαλισµένων. Αυτό ήταν πρόβληµα του
ΕΦΚΑ; Αυτό το πρόβληµα, δηλαδή, δεν ήταν πριν στα µητρώα
που συνενώθηκαν και εµφανίστηκαν είκοσι οκτώ εκατοµµύρια
οκτακόσιες χιλιάδες εγγραφές; Φανταστείτε πόσες διπλοεγγραφές υπήρχαν εκεί µέσα και πόσα ανενηµέρωτα µητρώα, χωρίς
τους βασικούς αριθµούς ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, τα βασικά στοιχεία που
ήταν αναγκαία για να δηµιουργηθεί το µητρώο αυτό.
Σήµερα έχουµε ένα καθαρό, διορθωµένο µητρώο, όπου το
99,9% των εγγραφών είναι πλήρως ορθό.
Αποκαθιστούµε τη δικαιοσύνη. Βάλαµε ενιαίους κανόνες, δηλαδή να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους τους ασφαλισµένους
σε ό,τι αφορά τις εισφορές τους, σε ό,τι αφορά τις παροχές
τους. Και βάζουµε τα θεµέλια για µια αποτελεσµατικότερη διακυβέρνηση της κοινωνικής ασφάλισης µε ένα ταµείο για την
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κύρια ασφάλιση και ένα ταµείο για την επικουρική και το εφάπαξ.
Αντιµετωπίζουµε την εισφοροδιαφυγή. Έχουν δηµιουργηθεί
έντεκα περιφερειακά ελεγκτικά κέντρα ασφάλισης. Έχουµε για
πρώτη φορά -κι εδώ έκανε λάθος η Πρόεδρος της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης- µία αύξηση στην εισπραξιµότητα σε σχέση και
µε το παρελθόν, αλλά και µε τους στόχους που είχαµε για το
2017 και µε τους στόχους µε τους οποίους είχαµε δεσµευθεί στη
διάρκεια της διαπραγµάτευσης. Υπάρχει αύξηση της εισπραξιµότητας.
Και για πρώτη φορά εκπονούµε µια συνολική στρατηγική αξιοποίησης των ακινήτων, της ακίνητης περιουσίας, των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης για να έχει επιτέλους έσοδα το δηµόσιο
και να κάνει οικονοµία κλίµακας κάνοντας χρήση αυτού του τεράστιου πλούτου που έµεινε αναξιοποίητος.
Θα µου επιτρέψετε ένα σχόλιο γι’ αυτό το ζήτηµα, διότι νοµίζω
ότι δείχνει και την προσπάθεια που κάνουµε να αντιµετωπίσουµε
συνολικά το πρόβληµα από όλες του τις πλευρές.
Όταν ξεκινήσαµε, όταν παρέλαβε αυτή η Κυβέρνηση, δεν
υπήρχε ούτε ενιαία καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ενώ το νοµοθετικό πλαίσιο που
ίσχυε δεν επέτρεπε στους φορείς να κάνουν ούτε απλές επιδιορθώσεις στα κτήριά τους.
Κάναµε την καταγραφή όλων των ακινήτων της χώρας σε ένα
ενιαίο σύστηµα και πλέον έχουµε πλήρη εικόνα. Κι εκεί διαπιστώσαµε ότι περίπου το 40% των ακινήτων ήταν αναξιοποίητα,
έρηµα, κενά, στερώντας ουσιώδεις πόρους από το σύστηµα και
από το δηµόσιο. Απλοποιήσαµε νοµοθετικά το σύστηµα, ώστε να
µπορεί να γίνει η αξιοποίηση µε τους καλύτερους δυνατούς
όρους και αυτήν τη στιγµή εκπονούµε ένα σχέδιο αξιοποίησης.
Πλέον -και σε συνεργασία µε την αρχιτεκτονική σχολή του Πολυτεχνείου- έχουµε καλέσει όλους τους φορείς του δηµοσίου να
εγκατασταθούν στα κτήρια των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
στην Αθήνα και να επιτύχουµε, έτσι, οικονοµία κλίµακας για το
δηµόσιο, να φέρουµε και τους πόρους που θα έπρεπε να εισρέουν στα ασφαλιστικά ταµεία από τη χρήση της ακίνητης περιουσίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι µήνες πριν καν έρθει
στη Βουλή ο ν.4387 επικράτησε µια τροµολαγνεία, η οποία νοµίζω πως διαρκώς διαψεύδεται από την πραγµατικότητα και στο
ζήτηµα των εισφορών.
Και στο ζήτηµα των εισφορών µιλούσατε και εξακολουθείτε να
µιλάτε για ληστρικές εισφορές των αυτοαπασχολούµενων και
των αγροτών. Πρώτα από όλα να διευκρινίσουµε ένα ζήτηµα επί
της αρχής. Νοµίζω ότι δεν µπορεί κανείς να διαφωνήσει ότι το
προηγούµενο σύστηµα, το οποίο βασιζόταν σε τεκµαρτά εισοδήµατα των ασφαλισµένων, των ελεύθερων επαγγελµατιών και
των επιστηµόνων, ήταν ένα άδικο σύστηµα, διότι δεν ανταποκρινόταν στην πραγµατική οικονοµική δυνατότητα του ασφαλισµένου. Έπρεπε οπωσδήποτε δηλαδή να γίνει αυτή η σύνδεση
ανάµεσα στην εισφορά που καταβάλλει κανείς και στο πραγµατικό του εισόδηµα. Εντελώς ενδεικτικά να σας πω πως προηγούµενα ένας ασφαλισµένος στον ΟΑΕ στον πρώτο χρόνο της
ασφάλισής του έδινε 240 ευρώ τον µήνα, µετά από τρία χρόνια
έδινε 280 ευρώ τον µήνα, ανεξάρτητα από αν υπήρχε αύξηση
του εισοδήµατός του ή όχι.
Αυτήν τη στιγµή η σύνδεση µε το πραγµατικό εισόδηµα έχει
οδηγήσει το 80% των ελευθέρων επαγγελµατιών και το 90% των
αγροτών να πληρώνουν λιγότερα από ό,τι µε το προηγούµενο
σύστηµα. Αυτό δεν είναι υπόθεση, δεν είναι εκτίµηση, αλλά είναι
γεγονός από τα ίδια τα ειδοποιητήρια που στέλνονται στους
επαγγελµατίες. Επιβεβαιώνεται και από τις ανακοινώσεις των
επαγγελµατιών, οι οποίες δεν νοµίζω ότι είναι κοντά στον δικό
µας χώρο και το κάνουν για κάποιον λόγο, όπως για να µας χαϊδέψουν. Είναι γεγονός.
Σχετικά µε τα µπλοκάκια θα ήθελα να πω τα εξής. Και εδώ
υπήρξε µια πολύ µεγάλη κινδυνολογία σε σχέση µε το ζήτηµα
αυτό. Θα σας δώσω και δυο στοιχεία για να δείτε από αυτές τις
ρυθµίσεις έχουν πραγµατικά ευνοηθεί χιλιάδες εργαζόµενοι. Το
µπλοκάκι από την αρχή ήταν µια στρέβλωση -οι περιπτώσεις δηλαδή που πίσω από το µπλοκάκι κρύβεται η µισθωτή εργασία,
όχι κάθε µπλοκάκι- της αγοράς εργασίας η οποία είχε δηµιουρ-
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γηθεί από τα χρόνια ακόµη της ανάπτυξης. Δεν ήταν ένα αποκύηµα της κρίσης, ήταν ένα γεγονός που συνέβαινε και στις
καλές εποχές. Ποιο ήταν το πρόβληµα; Ότι πίσω από το µπλοκάκι, ο µισθωτός εµφανιζόταν ψευδώς ως αυτοαπασχολούµενος
και αυτό οδηγούσε σε παράκαµψη όλου του θεσµικού πλαισίου
προστασίας της εργασίας: µισθοί, επιδόµατα, ωράρια κ.λπ..
Εµείς αποφασίσαµε αυτό το ζήτηµα να το αντιµετωπίσουµε.
Κάνουµε το πρώτο βήµα στο ασφαλιστικό. Φτιάξαµε την πλατφόρµα στον ΕΦΚΑ για τον επιµερισµό των εισφορών, για να πληρώνει εκεί ο ψευδώς εµφανιζόµενος ως αυτοαπασχολούµενος
την εισφορά, που αντιστοιχεί σε έναν µισθωτό. Να πληρώνει δηλαδή το 1/3 της εισφοράς κανονικά και τα 2/3 να τα πληρώνει ο
κατ’ ουσίαν εργοδότης του.
Αυτήν τη στιγµή, παρ’ όλη την προσπάθεια, που έγινε και από
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης τον πρώτο καιρό µε την επίθεση
στα µπλοκάκια, τριάντα έξι χιλιάδες εργαζόµενοι έχουν ενταχθεί
στην πλατφόρµα του ΕΦΚΑ και κάθε µέρα αυξάνεται ο αριθµός.
Αυτοί οι τριάντα έξι χιλιάδες εργαζόµενοι ευνοούνται, καθώς
πλήρωσαν κατά τα 2/3 χαµηλότερες εισφορές. Είναι τριάντα έξι
χιλιάδες εργαζόµενοι µέχρι τα τελευταία στοιχεία. Αυτό είναι
πραγµατικά ένα γεγονός, που δεν µπορεί να αµφισβητηθεί.
Προχωράµε στο επόµενο βήµα σε σχέση και µε το πρόγραµµα
το οποίο αναφέρθηκε τις προηγούµενες µέρες. Είναι ένα πρόγραµµα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για όσους µετατρέψουν το µπλοκάκι σε µισθωτό. Είναι ένα σοβαρό κίνητρο
για να µπορέσει να µετατραπεί η ψευδής αυτοαπασχόληση σε
αυτό που πραγµατικά είναι, τη µισθωτή εργασία δηλαδή. Νοµίζω
ότι από αυτό θα ευνοηθούν και οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες.
Σχετικά µε το ερώτηµα του κ. Θεοχάρη για τις δικλείδες ασφαλείας αυτού του προγράµµατος, θα ήθελα να πω πως θα υπάρχει
ρήτρα για τη διατήρηση του µισθωτού µετά τη λήξη του προγράµµατος και ρήτρα για πριν την ένταξή του στο πρόγραµµα
να έχει δηλωθεί στην πλατφόρµα τρεις µήνες πριν την έναρξη
στο πρόγραµµα. Εποµένως, οι δύο προβληµατισµοί που έθεσε
για το αν θα γίνει κατάχρηση αυτού του προγράµµατος νοµίζω
ότι καλύπτονται µε τις ρήτρες αυτές.
Επιστρέφω τώρα στα ζητήµατα της κοινωνικής ασφάλισης και
του ΕΦΚΑ. Σας ανέφερα και πάλι από την αρχή για τα έσοδα του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Για πρώτη φορά ο Ενιαίος
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης πληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις στον ΕΟΠΥΥ και στον ΟΑΕΔ, παρουσιάζει στο πρώτο οκτάµηνο του 2017 αυτό το πολύ σηµαντικό πλεόνασµα έναντι ενός
προϋπολογισµένου ελλείµµατος που το είχε πλέον ξεπεράσει και
αποτελεί παρελθόν.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, εδώ, επειδή άκουσα και όλη αυτήν
την τοποθέτηση σε σχέση µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα, να πω
ότι πρέπει να συζητάµε µε όρους ορθολογικούς. Τα πρωτογενή
πλεονάσµατα που είχατε συµφωνήσει έως το 2018 θα σήµαιναν
-και αν θέλετε µπορώ να σας αναφέρω κάθε χρονιά ποια πρωτογενή πλεονάσµατα είχατε συµφωνήσει- 20 δισεκατοµµύρια επιπλέον µέτρα.
Συµφωνήσατε για πρωτογενή πλεονάσµατα µέσου όρου 4%
έως το 2030. Αυτό θα σήµαινε έως το 2021 επιπλέον 1 δισεκατοµµύριο το χρόνο, διότι σας υπενθυµίζω ότι εµείς έχουµε συµφωνήσει σε πρωτογενή πλεονάσµατα 3,5% έως το 2021. Και από
εκεί και πέρα από ό,τι θυµάστε και από τη συµφωνία του τελευταίου Eurogroup η ελληνική Κυβέρνηση έχει πετύχει πρωτογενή
πλεονάσµατα κοντά στο 2%, ενώ υπενθυµίζω ότι είχατε από τον
Απρίλιο του 2014 δεσµευτεί σε πρωτογενή πλεονάσµατα ύψους
περίπου 4% έως το 2030. Νοµίζω µε σύντοµους υπολογισµούς
µπορεί κανείς να υπολογίσει πόσα επιπλέον δισεκατοµµύρια
µέτρα για κάθε χρόνο θα σήµαινε, αν εφαρµόζονταν αυτές οι
συµφωνίες.
Σε σχέση µε τις καταβαλλόµενες συντάξεις και µε το ζήτηµα
των εκκρεµών αιτήσεων: Όπως σας είπα, όταν αναλάβαµε εκκρεµούσαν τριακόσιες εξήντα χιλιάδες παροχές, από τις οποίες εκατόν εξήντα χιλιάδες αφορούσαν κύριες συντάξεις. Από 1-1-2015
έως 30-6-2017 έχουµε καταβάλει τριακόσιες χιλιάδες, περίπου,
κύριες συντάξεις.
Προσοχή, εδώ δεν λέµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα στην καταβολή των συντάξεων και ότι δεν υπάρχει µια καθυστέρηση στην
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καταβολή των συντάξεων, την οποία πρέπει να την αντιµετωπίσουµε. Το έχουµε πει πολλές φορές και εγώ και ο κ. Πετρόπουλος, ότι το ορθό και το δίκαιο είναι όταν ένας συνταξιούχος
υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης µέσα σε ελάχιστο χρονικό
διάστηµα να παίρνει τη σύνταξή του. Άρα, οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν αυτής προφανώς είναι πρόβληµα που πρέπει να
το λύσουµε και δουλεύουµε εντατικά για αυτό. Έχουµε φτιάξει
ήδη οµάδες εργασίας στον ΕΦΚΑ. Έχουµε προβεί στις αναγκαίες µετακινήσεις του προσωπικού στα καταστήµατα που δεν
υπήρχαν, ώστε να δουλεύουν περισσότερο εντατικά για την έκδοση των συντάξεων. Έχουµε συστήσει ειδικά κλιµάκια για την
εκκαθάριση των εκκρεµών αιτήσεων. Έχουµε συγκεντροποιήσει
τον έλεγχο της παραγωγικότητας στη βάση συγκεκριµένων στόχων και νοµίζω ότι πολύ γρήγορα θα είµαστε σε θέση να δώσουµε µια οριστική πια λύση σε αυτό το πρόβληµα των
ληξιπροθέσµων, το οποίο όµως σε πολύ µεγάλο όγκο το παραλάβαµε.
Θα ήθελα να πω και µια κουβέντα για τις συντάξεις χηρείας.
Ο ν.4387 άλλαξε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παίρνει κανείς
τη σύνταξη χηρείας. Ο λόγος που ο κ. Πετρόπουλος είπε ότι το
πρόβληµα δεν θα εµφανιστεί παρά τον Μάιο του 2019 είναι ο
εξής: ότι ακόµη και αν κανείς έγινε δικαιούχος σύνταξης χηρείας
την επόµενη µέρα από την ψήφιση του ν.4387, ο νόµος προβλέπει ότι σε κάθε περίπτωση παίρνεις αυτή τη σύνταξη για τρία
χρόνια ανεξαρτήτως ηλικίας. Από τα 55 και µετά την παίρνεις διά
παντός, αλλά ανεξαρτήτως ηλικίας την παίρνεις για τρία χρόνια.
Άρα, εκεί πήγαινε το ότι µέχρι τον Μάιο του 2019 έχουµε τον
χρόνο για να κάνουµε τις αναγκαίες πολιτικές.
Σε ό,τι αφορά το επίπεδο των συντάξεων χηρείας προχωρούµε
σύντοµα σε µια νοµοθετική ρύθµιση. Θα φέρουµε σύντοµα µια
νοµοθετική ρύθµιση, η οποία θα διευθετεί αυτό το ζήτηµα, διότι
όντως υπάρχει ένα πρόβληµα εδώ και χρήζει αντιµετώπισης.
Είναι ένα ευαίσθητο κοινωνικό ζήτηµα, το κατανοούµε. Θα πρέπει
να κατανοήσετε ότι όλο το κοµµάτι του ασφαλιστικού είναι ένα
ζήτηµα το οποίο είναι σε µόνιµη διαπραγµάτευση µε τους δανειστές.
Εποµένως, και αυτό το ζήτηµα το διαπραγµατευόµαστε αυτή
τη στιγµή, προκειµένου να φέρουµε σύντοµα µια ρύθµιση που
θα βάζει ένα τέλος στις περιπτώσεις εκείνες που προκύπτουν
πολύ χαµηλές συντάξεις χηρείας. Δεσµευόµαστε, λοιπόν, ότι θα
υπάρξει σύντοµα µια νοµοθετική ρύθµιση σε αυτό το ζήτηµα το
κοινωνικό που είναι κρίσιµο.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να πω ότι
προσπάθησα να δώσω όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία και
απαντήσεις στα ζητήµατα που τέθηκαν. Νοµίζω ότι προσπάθησα
να αποδείξω ότι µε τις παρεµβάσεις, που κάνουµε και µε τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουµε στήνουµε στα πόδια του το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Θα µου επιτρέψετε,
όµως, να πω ότι κατά τη γνώµη µου η συζήτηση δεν πρέπει να
γίνεται µε λογιστικούς όρους. Εγώ έδωσα νούµερα και έδωσα
στοιχεία, γιατί όφειλα να δώσω στοιχεία. Νοµίζω, όµως, ότι η συζήτηση για το ασφαλιστικό πρέπει να γίνεται στη βάση των κοινωνικών παραµέτρων, που επιδρούν στη βιωσιµότητά του,
δηλαδή κυρίως στους δύο άξονες: την ανεργία και τις σχέσεις
εργασίας, την ανεργία και την κατάσταση που επικρατεί στην
αγορά εργασίας. Αυτές είναι οι κοινωνικές µεταβλητές που επικαθορίζουν και το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Νοµίζω ότι η καλύτερη υπεράσπιση ενός δηµόσιου και
αναδιανεµητικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης είναι η µείωση της ανεργίας, η αντιµετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωµένης εργασίας και η ουσιαστική µεταβολή των εργασιακών
σχέσεων υπέρ της αξιοπρεπούς εργασίας.
Γνωρίζουµε ότι δεν είναι εύκολο µέσα σε λίγους µήνες να αντιστρέψουµε µια πορεία διάλυσης ετών. Όµως, είναι ξεκάθαρο -και
νοµίζω ότι η πορεία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης το
δείχνει- ότι έχουµε γυρίσει σελίδα. Έχουµε βάλει τέλος στην αποδόµηση της κοινωνικής ασφάλισης και στήνουµε µε µικρά βήµατα
αλλά αποφασιστικά, κάθε µέρα τους πυλώνες για ένα δηµόσιο σύστηµα -το τονίζω το δηµόσιο σύστηµα- κοινωνικής ασφάλισης,
έχοντας τον ίδιο στόχο που έχουµε και στους άλλους τοµείς της
κοινωνικής προστασίας. Όπως στην υγεία, όπως στην παιδεία,
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όπως στην πρόνοια έτσι και στην κοινωνική ασφάλιση δουλεύουµε µε έναν µόνο στόχο, να ανακτήσει το δηµόσιο σύστηµα
τη χαµένη του αξιοπιστία και νοµίζω ότι αυτόν τον στόχο θα τον
πετύχουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, µπαίνουµε στον κύκλο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Ξεκινάµε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, που
είναι και το επερωτών κόµµα.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Λοβέδρος για έξι λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έξι λεπτά µόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μίλησε
και η Πρόεδρος του κόµµατός σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σωστά. Είναι όπως το λέτε.
Θα προσπαθήσω, κυρία Πρόεδρε, να µείνω στον χρόνο και εύχοµαι να µην χρειαστώ την κατανόησή σας. Ωστόσο, δεν µπορώ
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να αποφύγω µια αναφορά
στον Σαρωνικό. Θα σας πω γιατί. Πρώτον, για λόγους πολιτικούς,
διότι το ιστορικό αποτύπωµα αυτής της Κυβέρνησης και αυτής
της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας είναι η µαύρη κηλίδα στον
Σαρωνικό και δεύτερον, γιατί αυτό το πολιτικό αποτύπωµα είναι
και το πολιτικό τους αποτύπωµα και στο Ασφαλιστικό Δίκαιο και
στις επενδύσεις και στην οικονοµία. Είναι το ιστορικό αποτύπωµα
αυτής της παράταξης ως κυβερνώσας.
Δεν θα έκανα όµως την αναφορά στον Σαρωνικό, γιατί περίµενα ότι η σχετική αναφορά και οι µοµφές της κ. Γεννηµατά θα
ενεργοποιούσαν, στο πλαίσιο της πολιτικής τους ευθύνης και
τους παρόντες και παρούσες Υπουργούς, ως µέλη της Κυβέρνησης, να απαντήσουν.
Ο κ. Κουρουµπλής είναι ακάλυπτος από την Υπουργό, που
πήρε τον λόγο για τόσα λεπτά πριν από λίγο. Δεν βρήκε µια λέξη
να πει γι’ αυτό. Και είναι ακάλυπτος διότι, πραγµατικά, η πολιτική
ευθύνη της Κυβέρνησης είναι τόσο µεγάλη που δεν καλύπτεται.
Εµείς δεν είπαµε, κυρία Πρόεδρε, ότι για το ναυάγιο ευθύνεται
η παρούσα Κυβέρνηση ούτε είπαµε ότι παρ’ όλα τα δυόµισι - τρία
χρόνια που είστε στην Κυβέρνηση δεν κάνατε τα δέοντα στον
τοµέα αυτό. Οι παραλείψεις είναι πολλές, αλλά αφορούν και
όλες τις κυβερνήσεις ενδεχοµένως.
Εµείς είπαµε ότι εδώ υπήρξε ολιγωρία αντιδράσεως και λανθασµένη αντίδραση. Και τα δύο. Πρώτον, διότι χάθηκαν κρίσιµες
ώρες. Ως φαίνεται, µοιράζετε Non Paper στους Βουλευτές και
βγαίνουν και λένε «ήταν νύχτα και δεν µας ειδοποίησε η πλοιοκτήτρια εταιρεία». Όµως, ο αρµόδιος Υπουργός λέει ότι τη
νύχτα δεν µπορούν να επιχειρήσουν οι δύτες. Δύο εξηγήσεις λαθραίες από αρµοδίους και µη.
Και κανείς δεν ξεχνάει, κυρίως οι δήµαρχοι των περιοχών που
φτάνουν µέχρι τη Σαρωνίδα πια. Κάθε µέρα διαβάζουµε και καινούργιες ειδήσεις. Πάντως, οι δήµαρχοι που έχουν να κάνουν µε
έναν χώρο της Αττικής που δόθηκε µάχη επί είκοσι χρόνια να καθαρίσει και να δοθεί στους πολίτες µέµφονται αυτήν την Κυβέρνηση, γιατί δύο ολόκληρες µέρες τούς καθησύχαζε. Και αφήνω
κατά µέρος τις πραγµατικά αναιδείς λέξεις και φράσεις του
Υπουργού Ναυτιλίας, που απευθύνονταν στους λουόµενους.
Εκεί είναι το στοιχείο και το σηµείο της κριτικής. Δυο µέρες
αδράνειας οδήγησαν σε µη ενεργοποίηση κρατικών και µη κρατικών µηχανισµών για την αποφυγή µιας οικολογικής αλλά και οικονοµικής καταστροφής. Ό,τι έγινε είκοσι χρόνια το χαλάει η
αδράνεια, η αναίδεια και η αδεξιότητα συγκεκριµένων πολιτικών
στελεχών - µελών της Κυβέρνησης.
Όσο δεν απαντάτε τόσο θα σας τα λέµε. Και όσο βάζετε πολιτικούς της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας να λένε ψέµατα τόσο
θα εκτίθεστε περισσότερο και θα εκθέτετε κι αυτούς. Πάρτε τον
λόγο και δώστε µια λέξη κάλυψης στον Υπουργό Ναυτιλίας. Εδώ
είναι η Βουλή. Η κ. Γεννηµατά σάς προκάλεσε και το γάντι δεν
το σηκώσατε.
Πάµε τώρα στο θέµα. Δυστυχώς, δεν έχω χρόνο να µπω σε ουσιώδεις λεπτοµέρειες, τεχνικής και µη τεχνικής φύσης, αλλά
έχουν καλύψει το θέµα και η εισηγήτριά µας, η κ. Χριστοφιλοπούλου, και όλοι οι υπόλοιποι εισηγητές που πήραν τον λόγο.
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Ωστόσο θέλω να σας πω και σας το έχω ξαναπεί, κυρία Αχτσιόγλου, ότι συµβουλές πολιτικής ειλικρίνειας είστε οι τελευταίοι
που µπορείτε να δώσετε και ως πολιτικός οργανισµός, αλλά κι
εσείς προσωπικά. Γιατί µπορεί να κατεβάσατε από τον προσωπικό σας λογαριασµό λεχθέντα κατά το παρελθόν, αλλά έχουν
µείνει. Και τον λογαριασµό στους πολίτες θα τον πληρώσετε και
θα τον πληρώσετε συνολικά.
Εδώ σας έχουν τεθεί ερωτήµατα. Ήρθατε µε µια σειρά στατιστικών στοιχείων. Σας έχουν τεθεί, όµως, βασικά ερωτήµατα, τα
οποία αποφύγατε και τα αποφύγατε όλα. Εγώ δεν έχω τον χρόνο
να τα επαναλάβω, αλλά σας καταθέτω τρία.
Πρώτο ερώτηµα. Στέκει αυτό που είπε η κ. Χριστοφιλοπούλου,
ότι εσείς που πανηγυρίζατε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα εδώ για
τον ασφαλιστικό νόµο Κατρούγκαλου έχετε κάνει εκατόν επτά
αλλαγές σε δεκατέσσερις µήνες; Είναι έτσι ή δεν είναι; Κατατέθηκε και σχετικός πίνακας. Οφείλετε µια απάντηση.
Δεύτερο ερώτηµα. Έχετε µειώσει συντάξεις και όλα τα επιδόµατα που αφορούν συνταξιούχους κατά 18% στα δυόµισι µε τρία
χρόνια που είστε Κυβέρνηση; Έχετε επιφέρει σε καιρό πλεονασµάτων, όπως είπε ο κ. Κεγκέρογλου, τις µεγαλύτερες µειώσεις
σε σχέση µε εκείνες, που επήλθαν από τη δική µας εποχή στη
χειρότερη φάση µεταπολιτευτικά της Ελλάδας και σε µια από τις
δυνατότερες κρίσεις στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους; Έχετε µειώσει κατά 18%, σε σχέση µε το 11% της δικής
µας περιόδου και της δικής µου προσωπικά; Δεύτερη απάντηση
που χρωστάτε.
Τρίτο ερώτηµα. Από το 2011 ως το 2015, ως δηλαδή την αρχή
του έτους που αναλάβατε, δόθηκαν εβδοµήντα χιλιάδες εφάπαξ
ή δεν δόθηκαν; Για να δούµε για ποια νούµερα µιλάτε. Γιατί εδώ
µπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά όταν τα λέτε σε ανθρώπους
που έχουν περάσει από το Υπουργείο που είστε και έχουν δοκιµαστεί στην περίοδο αυτή, τότε δεν πρέπει να λέτε πράγµατα τα
οποία δεν γνωρίζετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, αν µπορώ, να έχω ένα λεπτό.
Έχουµε την ατυχία σε αυτή τη χώρα και δεν προκύπτει αυτό
µόνο από τη στάση Κατρούγκαλου - Αχτσιόγλου, προκύπτει και
από τη στάση του άλλου δίδυµου Σκουρλέτη - Στρατούλη στην
αρχή, που αντί να εφαρµόσουν έναν ασφαλιστικό νόµο του
οποίου το κυρίως κοµµάτι της εφαρµογής του ήταν από την 1-12015 και µετά και να κρατήσουν κλειστό το ασφαλιστικό σε
σχέση µε τους δανειστές, µε µόνη εκκρεµότητα τα επικουρικά
και την πολύ σωστή ρύθµιση του µηδενικού ελλείµµατος, αντί να
µείνουν δηλαδή σε µια διαφορά 300 περίπου εκατοµµυρίων, έκαναν παροχικές πολιτικές µέχρι να υπογράψουν το τρίτο µνηµόνιο,
άνοιξαν το ασφαλιστικό εθελουσίως και το έκλεισαν µε τον νόµο
Κατρούγκαλου και µε αυτά που ζούµε σήµερα. Οι πολιτικές ευθύνες και γι’ αυτή την καταστροφή είναι ακέραιες δικές σας.
Και µε αυτόν τον τρόπο, πέραν από τις συγκεκριµένες οικονοµικές καταστροφές, κάνετε και µια άλλη καταστροφή σε επίπεδο
συνείδησης. Λέτε σε οποιονδήποτε πολιτικό θέλει να ανασκουµπωθεί για να λύσει ένα πρόβληµα ότι η Ελλάδα δεν έχει πατριώτες, που απέναντι σε ένα πρόβληµα ενώνουν δυνάµεις για να το
λύσουν, αλλά έχει επίδοξους κτήτορες της εκτελεστικής εξουσίας που κάνουν τα πάντα για να σταµατήσουν µια πορεία, για
να την ξαναρχίσουν από την αρχή, αρκεί να είναι αυτοί κυβερνώντες.
Προκαλείτε σε επίπεδο συνείδησης την καθολική απογοήτευση. Και αν σε κάποια διαχειριστική σας δυσκολία αναζητάτε
συναινέσεις, πρώτον, τις έχετε υπονοµεύσει και δεύτερον, έχετε
γενικεύσει αυτό που έλεγαν κάποιοι παλιότεροι, ότι στην Ελλάδα
δεν αξίζει να ιδρώνεις, γιατί θα έρθει ένας επόµενος να καταστρέψει την προσπάθειά σου, για να κοκορεύεται ότι αυτός αναδοµεί τα πράγµατα σε σχέση µε την οικονοµία, το ασφαλιστικό,
την παιδεία και ούτω καθεξής. Και προσωπικά ευαγγελιζόσασταν
µία επανάσταση, την επανάσταση βέβαια του ανύπαρκτου, αλλά
πάντως αυτή.
Θυµάµαι, κυρία Πρόεδρε, ένα άρθρο Κασιµάτη - Κατρούγκαλου στο «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», λίγες ηµέρες προ των εκλογών
του Ιανουαρίου 2015. Είναι ένα κείµενο το οποίο κάθε φορά που
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θα υπάρχει θέµα εδώ σχετικό µε το ασφαλιστικό και µε ό,τι
αφορά τον Υπουργό αυτόν θα το αναφέρω, γιατί ήταν ένα κείµενο γεµάτο ανακρίβειες και ψευδείς υποσχέσεις.
Ευαγγελιζόσασταν κάτι που δεν υπήρχε. Και αντί να κάνετε µία
αυτοκριτική, ζητώντας συνεννόηση, επιτίθεστε ακόµα και σήµερα, ενώ είστε οι πιο σκληροί διαχειριστές και αυτού του
Υπουργείου.
Αντί να απευθύνεστε µε συστολή σε συνταξιούχους, αυτοαπασχολούµενους, ελεύθερους επαγγελµατίες, τους ειρωνεύεστε,
αλλά δεν καταλαβαίνετε ότι ειρωνεύεστε τη µεσαία τάξη. Και
όποιος ειρωνεύεται τη µεσαία τάξη αυτό το πληρώνει, σε πολιτικό επίπεδο πρωτίστως, διότι είναι τα στρώµατα τα οποία στηρίζουν µία κοινωνία και εγγυώνται το µέλλον της ίδιας και των
παιδιών της.
Δεν είστε απλοί «εκτελεστές» του ασφαλιστικού. Είστε οι «νεκροποµποί» του ασφαλιστικού. Και θα το συνειδητοποιείτε µήνα
µε τον µήνα. Γιατί στο σταυρόνηµα της πολιτικής σας πορείας
στοχεύσατε µε πραγµατική ακρίβεια τη µεσαία τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Καλύψατε και την τριτολογία σας, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Και
εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Μαντάς για έξι λεπτά άνευ δευτερολογίας και λοιπών. Όλοι οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν έξι λεπτά.
Ορίστε, κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εγώ δεν είµαι καλός στις λεκτικές υπερβολές. Προσπαθώ να
είµαι καλός όσο µπορώ στα επιχειρήµατα επί των πραγµατικών
δεδοµένων.
Πρώτον, πρέπει να είµαστε ανήσυχοι πάντα για το δηµόσιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστηµα. Όµως, τα τελευταία στοιχεία -δηµοσιεύτηκαν πρόσφατα στην εφηµερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»δείχνουν ότι 2% µόνο επιχειρούν να κάνουν ιδιωτική ασφάλιση.
Αυτό κάτι δείχνει.
Δείχνει ότι, παρά τις δυσκολίες του δηµόσιου, αναδιανεµητικού κοινωνικού ασφαλιστικού συστήµατος, αυτό παραµένει ένας
βασικός πυλώνας όπου πάνω του ο πολύς κόσµος συνεχίζει να
ακουµπάει. Ξαναλέω: Παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήµατα,
παρά τις δοµικές και πολύ µεγάλες µεταβολές που έχουν συµβεί
αυτά τα τελευταία χρόνια των µνηµονίων.
Δεύτερον, δεν πρέπει να ξεχνάµε ποτέ όταν κουβεντιάζουµε
αυτό το ζήτηµα σε τι πλαίσιο έγιναν όλα αυτά τα πράγµατα. Και
νοµίζω ότι είναι πραγµατικά εκτός πεδίου -για να µην πω θράσος- να µας κουνάνε το δάχτυλο κάποιοι που ανάµεσα στο 2010
και στο 2014 έκαναν περικοπές έως 45% στις συντάξεις.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έντεκα τοις εκατό. Εσείς 18%.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Λέτε 11%. Ισχυρίζεστε ότι κάνατε 11%
περικοπές στις κύριες συντάξεις.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να λέτε την αλήθεια. Φέρτε τα στοιχεία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εσείς να λέτε την αλήθεια. Την αλήθεια
να τη λέτε. Εδώ θα το δούµε αυτό το πράγµα. Αυτό το πράγµα
που λέτε δεν έχει καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα. Ακούστε. Εγώ θα µιλήσω και θα κριθώ γι’ αυτά που θα πω, όπως και
εσείς γι’ αυτά που λέτε.
Τι δεν θέλατε; Δεν θέλατε, µέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες -επαναλαµβάνω- να κάνουµε µία προσπάθεια, για την
οποία από το πρωί ως το βράδυ λέγατε να γίνει «στάχτη και
µπούρµπερη», να µην ορθοποδήσει ποτέ. Δεν θέλατε να βάλουµε
ενιαίους κανόνες, κανόνες δικαιοσύνης και ισονοµίας.
Διότι, αν έκανε κάτι ο ν.4387, κάτι µικρό ίσως, που όµως θα
φανεί πόσο σηµαντικό είναι στην πορεία, ήταν αυτό το πράγµα.
Δηλαδή, να φύγουµε από τους εκατόν ενενήντα τρόπους και δεν
ξέρω πόσες άλλες αποχρώσεις που δίνονταν οι συντάξεις και να
πάµε πλέον σε ενιαίους και ξεκάθαρους κανόνες.
Είναι δίκαιοι αυτοί οι κανόνες; Εγώ ισχυρίζοµαι ότι σ’ έναν
πολύ µεγάλο βαθµό είναι δίκαιοι και γι’ αυτό το 80% των ελευθε-
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ροεπαγγελµατιών και το 90% των αγροτών πληρώνουν µικρότερες εισφορές. Και ως τις 20.000 δηλωθέντα εισοδήµατα, ο συνδυασµός φορολογικού και εισφορών δίνει πιο χαµηλό τελικό
αποτέλεσµα απ’ ό,τι γινόταν προηγουµένως.
Άκουσα ως πρόταση την αποσύνδεση -λέει- από το εισόδηµα.
Την επανέφερε η κ. Γεννηµατά αυτή την πρόταση. Δεν ξέρω αν
η άλλη πρόταση που είπε ο κ. Θεοχάρης -δεν την έχω δει, δεν
την έχω µελετήσει- δίνει κάποια λύση, αλλά δεν µπορεί να µιλάτε
για βιωσιµότητα και ότι δήθεν εµείς, σε περίοδο πλεονασµάτων,
κάνουµε ό,τι κάνουµε στο συνταξιοδοτικό, όταν παραλάβαµε και σας το είπε η κυρία Υπουργός- έλλειµµα πάνω από 1 δισεκατοµµύριο στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστηµα. Δεν µπορείτε να
το ισχυρίζεστε αυτό. Δεν είναι επιχείρηµα το οποίο να πατάει
κάπου. Απαντήθηκε, νοµίζω, το ζήτηµα του τι παραλάβαµε όσον
αφορά τις εκκρεµείς συντάξεις και για τις κύριες και για τις επικουρικές και το τι κάναµε σε αυτό το διάστηµα.
Και να προσθέσω κάτι το οποίο νοµίζω ότι δίνει ολόκληρη την
εικόνα. Όσον αφορά τα «εφάπαξ», µιλάµε για αιτήσεις που έγιναν
µετά την 1-9-2013, αν δεν κάνω λάθος, που είχαν µπλοκάρει
λόγω της µη λειτουργίας της ρύθµισης που επιχειρούσε να κάνει
ο πρώην Υπουργός Εργασίας.
Για τα «µπλοκάκια» δεν είπατε τίποτα. Και πραγµατικά απορώ
γιατί δεν είπατε τίποτε. Και γιατί δεν είπατε τίποτα; Έχω µία ερµηνεία σε αυτό. Έχω την ερµηνεία ότι σε αυτό το πεδίο, που γινόταν «πάρτι» όλο το προηγούµενο διάστηµα, κάναµε ένα µικρό
βήµα. Αναγνωρίστε ότι κάναµε ένα µικρό βήµα σε αυτό το θέµα.
Είναι σήµερα τριάντα έξι χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ευνοήθηκαν από αυτή τη ρύθµιση και αυτή η πλατφόρµα θα βάλει κι άλλους χιλιάδες µέσα, γιατί προσθέτουµε και κίνητρα για να πάµε
σε αυτή την πλατφόρµα.
Τέλος, θέλω να πω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και να το
ακούσει ο ελληνικός λαός, ότι ο ισχυρισµός πως θα κοπούν δύο
συντάξεις προϋποθέτει ότι όλοι οι συνταξιούχοι θα υποστούν µείωση 18% στις προσωπικές διαφορές. Έχουν όλοι οι συνταξιούχοι προσωπική διαφορά; Όχι, βεβαίως. Αυτοί που έχουν
προσωπική διαφορά, πράγµατι θα υποστούν µειώσεις; Ναι,
πράγµατι, θα υποστούν µειώσεις στο ύψος του 18%. Είναι, όµως,
όλοι στο 18% ή µήπως είναι και στο 2% και στο 3% και στο 5%
και στο 7%; Άρα, όταν περιγράφουµε µία δύσκολη κατάσταση,
να την περιγράφουµε εξ ολοκλήρου και µε όλα τα στοιχεία που
δείχνουν ποια είναι η πραγµατικότητα.
Να πω και το άλλο. Ποτέ, µα ποτέ δεν έχετε πει ότι πάνω από
τριακόσιες πενήντα χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχοι θα έχουν µέση
αύξηση 43 ευρώ, για πρώτη φορά µετά το 2010, σε βάθος πενταετίας. Κι αυτό είναι µία πραγµατικότητα.
Έχουµε πρόβληµα στο δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης; Ναι, έχουµε πρόβληµα.
Έχουµε πρόβληµα ακόµη όσο δεν µπορούµε να αντιστρέψουµε αυτό το τεράστιο µέγεθος της ανεργίας που παραλάβαµε
απ’ όλα αυτά τα χρόνια. Δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι όσο
έχουµε ακόµη αυτά τα προβλήµατα.
Έχουν µειωθεί οι συντάξεις; Βεβαίως, έχουν µειωθεί οι συντάξεις. Αλίµονο αν ισχυρίζεται κανένας ότι δεν έχουν µειωθεί οι
συντάξεις. Έχουµε πάρει µέτρα και για µετά το 2019; Ναι. Αλλά,
έχουµε πάρει και αντίµετρα. Θα τα πείτε µια φορά;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Από πότε θα ισχύσουν; Από το 2021 και
µετά!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Αµυρά, εντάξει. Συνεχίστε εσείς να
επενδύετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μαντά, έχετε υπερβεί τον χρόνο και κάνετε και διάλογο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μα, δεν κάνω εγώ διάλογο. Τελείωσα.
Δεν κάνω εγώ διάλογο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θα ισχύσουν από το 2021 και µετά!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Θα σας πω εγώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
δεν τα θέλουν τα αντίµετρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Τι να κάνουµε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Τα θέλουµε, αλλά όχι από το 2021 και
βλέπουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
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αφού τα θέλετε, τότε συµφωνούµε όλοι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κοροϊδεύετε τον κόσµο.
Δεν µπορείτε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Όσο µεγάλη φασαρία και να κάνετε,
κυρία Χριστοφιλοπούλου…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κάτι πρέπει να πείτε.
Δεν µπορείτε! Πείτε µπας και σας ακούσει το Μαξίµου και γίνει
τίποτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Καλά, είναι επιχείρηµα αυτό; Με συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μαντά, δεν ήταν και αυτό υπόσχεση στη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Να τελειώσω –εάν µου επιτρέπετε- µε το
εξής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Στη Θεσσαλονίκη, τα 750 ευρώ κατώτατος…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ακούστε, κύριε Αµυρά, µπορώ και εγώ να
το κάνω, µε παρεµβολές…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Στην Πρόεδρο απαντώ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν κάνατε χαµό
εσείς, ήταν καλές οι παρεµβολές; Τώρα δεν σας αρέσουν;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Μας αρέσουν. Δεν έχω κανένα πρόβληµα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Σηκωνόσασταν επάνω
και δεν αφήνατε άνθρωπο να µιλήσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
ακούγεστε, κυρία Χριστοφιλοπούλου!
Κύριε Μαντά, να τελειώνουµε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ακούγοµαι, αλλά
δεν µπορώ και τα περίεργα. Από ποιους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν πειράζει. Βγείτε έξω.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Από τους «Δεν πληρώνω» που θα το έκαναν Κούγκι εδώ µέσα; Τι λέµε τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Πόσο θα συνεχίσετε, κυρία Χριστοφιλοπούλου;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Όσο προκαλείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν προκαλώ. Δεν έχω προκαλέσει στο
παραµικρό.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Προκαλείτε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Προσπάθησα –ακούστε!- να µείνω σε επιχειρήµατα. Μπορεί και να µην το κατάφερα. Έχετε τη δυνατότητα να αντιπαρατεθείτε, όχι να φωνάζετε. Σας παρακαλώ πολύ!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Σας µιµούµαι, όχι εσάς
προσωπικά, αλλά την παράταξή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Χριστοφιλοπούλου, σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Θέλετε ντε και καλά να σταµατήσω.
Θα τελειώσω λέγοντας το εξής: Όποια επένδυση, κατά τη
γνώµη µου, γίνεται σε καταστροφές και σε τρόπο αντίδρασης
στις καταστροφές και µάλιστα και από την κ. Γεννηµατά και από
τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, δεν νοµίζω ότι είναι σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή πεδίο αντιπαράθεσης.
Μεθαύριο το πρωί υπάρχει η επιτροπή περιβάλλοντος. Εκεί θα
έρθουν όλα επί τόπου…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ούτε εσείς!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Λέω ότι µεθαύριο υπάρχει αυτή η επιτροπή.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Έχετε άποψη εσείς;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ακούστε µε λίγο, κύριε Λοβέρδε. Γιατί
βιάζεστε τόσο πολύ;
Έχουν δοθεί µέχρι στιγµής όλα τα στοιχεία µε ώρες και το πώς
ακριβώς έχει δράσει το Υπουργείο µε τα µέσα που είχε, µε τη δυνατότητα που είχε. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά θα κριθούν. Θα
κριθούν και όσα θεσµικά κενά και άλλα που µπορεί να υπάρχουν
–και υπάρχουν, είναι προφανέστατο- σε όλη αυτή…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Κύριε Αµυρά, τι θέλετε; Αφήστε µε να
ολοκληρώσω µία φράση. Σας έχω διακόψει πολλές φορές;
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εµένα συχνά. Αλλά περιµένω να ακούσω
ένα δικό σας σχόλιο για την οικολογική…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Φτάσαµε τα δώδεκα λεπτά µε τις διακοπές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Σας έχω διακόψει εγώ πολλές φορές;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Πολλές, αλλά δεν πειράζει. Δέχοµαι τις
διακοπές σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε Μαντά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Λέω, λοιπόν, ότι όλα αυτά θα συζητηθούν. Η άποψη έχει καταγραφεί από τα αρµόδια Υπουργεία.
Θέλω να πω και κάτι ακόµη: Επειδή, εκτός των άλλων, µας
είπαν και για εχθρούς των επενδύσεων, θέλω να πω ότι αυτοί που
διαγωνίζονται –οι υποψήφιοι, δηλαδή, της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης- να ταυτιστούν µε τις αξιώσεις της «EL DORADO» και
µε τη µη τήρηση της σύµβασης που υπογράφηκε το 2004, νοµίζω
ότι δίνουν κακό παράδειγµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Βρούτσης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λένε ότι
τις κυβερνήσεις τις ακολουθούν τα έργα τους και οι πολιτικές
τους -και από εκεί κρίνονται- και τους πολιτικούς οι δηλώσεις
τους.
Στις 23 Ιανουαρίου 2015, δήλωση: «Οι οµαδικές απολύσεις, η
κατάργηση εργασιακών δικαιωµάτων, δεν είναι το δίκαιο. Το δίκαιο το φτιάχνουν οι λαοί, δεν το φτιάχνουν οι τεχνοκράτες της
τρόικα. Τόσον καιρό συνέβαινε αυτό γιατί ήµασταν σκυφτοί.
Ήρθε η ώρα να σηκώσουµε το κεφάλι. Ας σηκώσουµε το κεφάλι.
Αυτοί θα είναι σκυφτοί». Αυτή η δήλωση, 23 Ιανουαρίου του
2015, είναι της σηµερινής Υπουργού Εργασίας, κ. Αχτσιόγλου.
Μαζί µε αυτήν τη δήλωση, όλοι οι σηµερινοί Υπουργοί, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο εκείνη µιλούσαν για δέκατη τρίτη
σύνταξη, µιλούσαν για κατώτατο µισθό 751 ευρώ, µιλούσαν για
κατάργηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης. Αυτή ήταν µία ζοφερή εικόνα. Και δεν ήταν µόνο αυτό: Συγκεντρώσεις, προπηλακισµοί, Σύνταγµα, διαδηλώσεις, παντού αντιδράσεις.
Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η Κυβέρνηση που σήµερα έρχεται εδώ µε θράσος, µε ανακριβή στοιχεία, που εξαπάτησε τον
ελληνικό λαό και παραποιεί ακόµα και σήµερα την αλήθεια.
Ας δούµε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα µε σηκωµένο το κεφάλι την κυρία Υπουργό και τους Υπουργούς, που
τη συνοδεύουν και είναι παρόντες εδώ.
Με σηκωµένο, λοιπόν, το κεφάλι σήµερα γίνεται διαπραγµάτευση όχι µε την τρόικα, αλλά µε τους θεσµούς, όχι στο Υπουργείο, αλλά στο Χίλτον µε 1.500 ευρώ την ηµέρα, που πληρώνει ο
ελληνικός λαός, κύριε Πετρόπουλε.
Με σηκωµένο το κεφάλι για πρώτη φορά στο ελληνικό Κοινοβούλιο γίνεται διασυρµός του εθνικού Κοινοβουλίου γιατί έρχονται διατάξεις, ψηφίζονται και ξεψηφίζονται και αποσύρονται για
πρώτη φορά.
Με σηκωµένο το κεφάλι οι συντάξεις, που σας παραδώσαµε,
συγκριτικά µε το 2014, είναι µειωµένες από 15% έως 40%. Με
σηκωµένο το κεφάλι φτιάξατε τη γενιά των 360 ευρώ, τη γενιά
των φτωχών εργαζοµένων µε υπογραφή Τσίπρα-Καµµένου, µε
υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η γενιά των φτωχών εργαζοµένων
είναι δικό σας δηµιούργηµα.
Με σηκωµένο το κεφάλι πήρατε τα 410 εκατοµµύρια, που ήταν
στο πλαίσιο της τελευταίας συζήτησης µε την τρόικα το 2014 για
το ασφαλιστικό µέσα στο e-mail Χαρδούβελη και τα κάνατε 10
δισεκατοµµύρια. Παρέµβαση στο ασφαλιστικό: 10 δισεκατοµµύρια κάνατε τα 410 εκατοµµύρια που υπήρχαν στο e-mail Χαρδούβελη για το ασφαλιστικό.
Με σηκωµένο το κεφάλι πήρατε ασφαλιστικές εισφορές, για
τις οποίες διαµαρτυρόσασταν και ο κ. Σπίρτζης έχτιζε τείχη έξω
από το ταµείο των µηχανικών και έκλεινε το ταµείο των µηχανικών µε αλυσίδες και σήµερα φέρατε εξοντωτικές εισφορές, που
από 1-1-2019 θα αυξηθούν ακόµα 61% και θα αποτελέσουν όλεθρο για το επιστηµονικό δυναµικό της χώρας µας και για όποιον
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τολµάει να έχει κάποια µικρά κέρδη στην επιχείρησή του.
Με σηκωµένο το κεφάλι καταργείτε το ΕΚΑΣ στους χαµηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι δεν το έχουν αισθανθεί απόλυτα ακόµα
και το 2019 θα καταργηθεί οριστικά.
Με σηκωµένο το κεφάλι, κυρία Υπουργέ -θα σας συνοδεύει
πάντα και εσάς και τον ΣΥΡΙΖΑ- είστε η Υπουργός και είναι το
κόµµα που έφερε τις οµαδικές απολύσεις, µε απόλυτη απελευθέρωση, µε µία απλή τρίµηνη προειδοποίηση, στο εργατικό δίκαιο της χώρας.
Με σηκωµένο το κεφάλι σε λίγες µέρες θα φέρετε κάτι που
µαζί θα το ψηφίσουµε, τον συνδικαλιστικό νόµο και το 50% συν
1. Και θα το ψηφίσουµε µαζί, γιατί σας θυµίζω ότι ειδικά για αυτό
που θα φέρετε σε λίγες ηµέρες, κάνατε ειδικές διαδηλώσεις µε
όλους τους συνδικαλιστές στην πλατεία Συντάγµατος.
Όλα τα άλλα που είπα πριν δεν τα ψηφίσαµε και δεν τα ψηφίσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για έναν λόγο, διότι το 2014
είχαµε σχεδόν κλείσει το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Με
τη µοναδική αναλογιστική µελέτη που υπήρχε από τον νόµο του
Ανδρέα Λοβέρδου, τον ν.3863, που κληρονόµησα, και µε τις ηλεκτρονικές παρεµβάσεις και µε το νοικοκύρεµα, φτιάξαµε το σύστηµα και εσείς το τινάξατε στον αέρα µε την εξάµηνη
«βαρουφάκεια» περίοδο και τα 14,5 δισεκατοµµύρια ευρώ νέα
µέτρα που φέρατε και τον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό. Το τίµηµα της αναξιοπιστίας και της ανικανότητάς σας πληρώνουν
σήµερα οι συνταξιούχοι.
Θέλω να σταθώ σε δύο σηµεία που ανέφερε η Υπουργός περί
αδήλωτης εργασίας. Αποτελεί θράσος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Προχθές στη συζήτηση κατέθεσα έναν πίνακα. Παραλάβαµε 40,2% την αδήλωτη εργασία τον Ιανουάριο του 2013 και
τον Δεκέµβριο του 2014 πήγε στο 13%. Σήµερα, τρία χρόνια
µετά, η αδήλωτη εργασία παραµένει στο 13%. Δεν βάλατε ένα
λιθαράκι για να υπερασπίσετε τους ανέργους και να υπερασπίσετε την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία υπέρ των εργαζοµένων.
Όσον αφορά την ανεργία, θα σας πω ότι την παραλάβαµε στο
27,9%, στο ζενίθ. Με τις µεταρρυθµίσεις που έγιναν και από µένα
και από την κυβέρνηση Σαµαρά και από την προηγούµενη Κυβέρνηση, αθροιστικά οι µεταρρυθµίσεις αυτές άρχισαν να αποδίδουν καρπούς και δεν το παραδέχεστε.
Τον Σεπτέµβριο του 2015 η ανεργία είχε πέσει ήδη στο 24,8%.
Σήµερα αποκλιµακώνεται η ανεργία; Βεβαίως και αποκλιµακώνεται. Γιατί αποκλιµακώνεται; Διότι υπάρχουν οι µεταρρυθµίσεις,
που έκαναν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, κύριοι Υπουργοί του
ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεστε σήµερα πονηρά, υποχθόνια και υποκριτικά να
κατηγορείτε τις µεταρρυθµίσεις και να γεύεστε τους καρπούς
των αποτελεσµάτων των µεταρρυθµίσεων.
Δυστυχώς, όµως, για τους ανέργους και τους νέους της πατρίδας µας, έτσι όπως πολιτεύεστε και µε τις πολιτικές που αναπτύσσετε, αυτή η µείωση και η αποκλιµάκωση της ανεργίας
γίνεται µε λάθος και επικίνδυνο τρόπο. Γίνεται µε έναν τρόπο
όπου για πρώτη φορά η µερική απασχόληση είναι απόλυτα κυρίαρχη. Εκεί είναι η γενιά των 360 ευρώ, που θα σας συνοδεύει
πάντα. Επίσης, γίνεται και µε µείωση µισθών. Δεν θέλω να πω για
το brain drain που από 11% έγινε 33% από το 2015 στο 2017.
Πάω τώρα λίγο στην ουσία των εκκρεµών συντάξεων. Ειπώθηκαν πολύ ανακριβή πράγµατα, ότι παραλάβατε τριακόσιες
εξήντα χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις και ήδη δώσατε τριακόσιες
χιλιάδες συντάξεις. Δηλαδή, αν τώρα προσθέσω και τις τριακόσιες χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις, το νούµερο δεν στέκει πουθενά, µα πουθενά.
Η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι σήµερα τριακόσιες χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης περιµένουν για
πρώτη φορά στην ιστορία του ασφαλιστικού συστήµατος τη σύνταξή τους. Το ύψος των οφειλών είναι 3 δισεκατοµµύρια.
Έρχοµαι να τα πω πιο συγκεκριµένα γιατί πρέπει στον ελληνικό
λαό να αποτυπωθεί η αλήθεια: Τον Οκτώβριο του 2016 φέρατε τον
ν.4438. Ήµουν εδώ παρών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας. Ήταν τα περίφηµα 859 εκατοµµύρια. Από
αυτό το Βήµα, εκπροσωπώντας τη Νέα Δηµοκρατία, είπα ότι στηρίζουµε τη διάταξη και ότι είναι καλοδεχούµενα τα λεφτά της Ευρώπης για να εξοφλήσετε τις συντάξεις. Όµως, σας είπα:
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«Προσέξτε, γιατί πρέπει να οργανώσετε το Υπουργείο, να κινηθείτε γρήγορα για να απορροφήσουµε τους πόρους».
Τι συνέβη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Οι δεσµεύσεις της
Κυβέρνησης και µε βάση αυτό εδώ, που λέγεται «υπουργική απόφαση», που συνοδεύεται από κάτω µε την υπογραφή σας, κυρία
Υπουργέ, τη δική σας και του κ. Τσακαλώτου, έχουν ένα δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα. Το χρονοδιάγραµµα λέει 31-10-2017. Το
καταθέτω για να πάρετε τη δική σας υπουργική απόφαση, που
φέρει τη δική σας υπογραφή.
(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)
Αυτή, λοιπόν, η υπουργική απόφαση, που υπογράφουν ο κ.
Χουλιαράκης και η κ. Αχτσιόγλου, είναι άκυρη πλέον. Αποτύχατε.
Δεν πήρατε τα λεφτά, δεν κάνατε αυτό που έπρεπε να κάνετε ως
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.
Αποτύχατε παταγωδώς, τα λεφτά χάθηκαν και µπήκαµε σε µία
άλλη διαδικασία. Τώρα πάει πλέον η εξόφληση των εκκρεµών
συντάξεων ως εξής: Ένα ευρώ το ελληνικό δηµόσιο και ένα ευρώ
από τα ληξιπρόθεσµα που θα πάρουµε από την Ευρώπη.
Αλήθεια, ποιος φταίει που χάθηκαν αυτοί οι ευρωπαϊκοί πόροι;
Δεν χρεώνεστε µε ανικανότητα;
Το πρόβληµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι οργανωτικό, είναι καθαρά πολιτικό. Εκκρεµούν εγκύκλιοι από το
ασφαλιστικό ΣΥΡΙΖΑ-Κατρούγκαλου, ένα ασφαλιστικό στο οποίο
µέχρι σήµερα -επειδή σας άκουσα να διαφωνείτε µε τα στοιχεία
που ειπώθηκαν λίγο πριν από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξηπρέπει να σας πω ότι µέσα σε δεκαεννιά µήνες έχετε κάνει δεκαεπτά διαφορετικές νοµοθετικές ασφαλιστικές αλλαγές. Δεκαεπτά! Δεν θα τελειώσουν εδώ. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη όσο
ποτέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βρούτση…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τελειώνω αµέσως και ευχαριστώ για
την ανοχή, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ανοίγετε κεφάλαια έτσι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όπως και ο κ. Μαντάς µίλησε δώδεκα
λεπτά, έτσι και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι δώδεκα λεπτά. Ήταν µε διακοπές, εσείς µιλάτε αδιαλείπτως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κλείνω.
Απλώς θα σας πω ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη να αλλάξει
αυτό το ασφαλιστικό, του οποίου η βιωσιµότητα δεν φαίνεται να
στέκει και οι αδικίες το γεµίζουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Θ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
Το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου έφερε τις µεγαλύτερες µειώσεις που υπήρχαν, µη αναγκαίες και αχρείαστες και είναι ένα
ζήτηµα το οποίο µας απασχολεί και πρέπει να µας απασχολεί.
Είναι ένα αδιέξοδο για εργαζόµενους και συνταξιούχους, ένα
αδιέξοδο για το οποίο ευθύνεται αποκλειστικά και µόνο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Βρούτση.
Κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά, µε την
ανοχή πάντοτε του Προεδρείου.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από το ναυάγιο του Σαρωνικού στο ναυάγιο του ασφαλιστικού.
Είστε µία Κυβέρνηση-ναυάγιο στην κυριολεξία! Για το µεν ναυάγιο του Σαρωνικού, που φαντάζοµαι ότι και τις επόµενες ηµέρες
στην Ολοµέλεια θα µας απασχολήσει για όλα όσα ακούστηκαν,
φυσικά µε τις δηλώσεις των αρµόδιων Υπουργών ζηµιά θα κάνετε
στο ασφαλιστικό, γιατί εάν πάει ο κόσµος να κάνει µπάνιο, µαζικά
θα εισρεύσει στα κρατικά -και όχι µόνο- νοσοκοµεία και θα επιβαρύνει τα ήδη βεβαρηµένα ασφαλιστικά ταµεία. Για το δε ναυάγιο του συνταξιοδοτικού, του ασφαλιστικού, βέβαια, για να
είµαστε ειλικρινείς, δεν είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, αλλά είσαστε άξιοι συνεχιστές των προηγούµενων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εδώ ερχόµαστε στην επερώτηση του ΠΑΣΟΚ. Θεωρούµε ότι
αποτελεί ανέκδοτο το ΠΑΣΟΚ, που συγκυβερνούσε µε τη Νέα
Δηµοκρατία για δεκαετίες και οδήγησε τούτον τον τόπο στη σηµερινή τρισάθλια κατάσταση, να έρχεται και να κουνά το δάκτυλο.
Τινάξατε την µπάνκα στον αέρα πολλά χρόνια τώρα, µία µε το
χρηµατιστήριο, όπου και τα ασφαλιστικά ταµεία έχασαν πάρα
πολλά λεφτά. Ποιος δεν θυµάται τότε τον Γιάννο Παπαντωνίου,
ο οποίος προέτρεπε µαζικά τους Έλληνες -και φυσικά και τους
διοικητές των ασφαλιστικών ταµείων- να παίζουν στο χρηµατιστήριο;
Να πάµε στα τοξικά οµόλογα, όπου και εκεί οι διάφοροι άσχετοι επικεφαλής των ασφαλιστικών ταµείων τζογάριζαν και στο
τέλος έχασαν τα πάντα ατιµώρητοι; Να πάµε στο à la carte PSI,
στο κούρεµα, όπου αυτοί οι οποίοι υπέστησαν πραγµατικό κούρεµα διάλυσης ήταν και τα ασφαλιστικά ταµεία, σε αντίθεση µε
διάφορους ιδιώτες που δεν δέχθηκαν το «κούρεµα» και στο
τέλος εισέπραξαν τα οµόλογά τους στο ακέραιο;
Να πάµε στα µνηµόνια, τα οποία οδήγησαν σε µία γενικότερη
κατάρρευση της οικονοµικής -και όχι µόνο- ζωής του τόπου, µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται και στις συντάξεις και στους µισθούς και
στις ασφαλιστικές εισφορές;
Εδώ θα µπορούσε να γίνει µια µικρή παρένθεση. Το µοναδικό
µνηµόνιο για το οποίο ίσως να συζητούσε ο ελληνικός λαός, θα
ήταν ίσως ένα ασφαλιστικό µνηµόνιο, να δανειστεί αυτή η χώρα
χρήµατα σε σχέση µε ένα οργανωµένο σχέδιο ανάκαµψης των
ασφαλιστικών ταµείων, έτσι ώστε να έχει να πληρώνει συντάξεις
για τα επόµενα χρόνια.
Κυρίως και πάνω απ’ όλα, είναι το δηµογραφικό έγκληµα το
οποίο συντελείται στην πατρίδα µας, που σε λίγα χρόνια θα ψάχνουµε να βρούµε Έλληνες οι οποίοι θα εργάζονται για να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές που είναι το άλφα και το ωµέγα
και που φυσικά µε το τρίτο µνηµόνιο, κύριοι του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας, που το ψηφίσατε και εσείς, συµφωνήσατε
επί της ουσίας σε όλα εκείνα τα µέτρα τα οποία φέρνει η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων Ελλήνων, για να συνεχίσουν το καταστροφικό έργο σας.
Εδώ ερχόµαστε στη συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι
οποίοι συνεχίζουν την ίδια ακριβώς καταστροφική πολιτική των
προηγούµενων. Δεν έχετε αλλάξει τίποτα απολύτως.
Η πορεία είναι συνεχώς φθίνουσα σε όλους τους τοµείς. Γιατί
το ασφαλιστικό να µείνει απ’ έξω;
Είναι και η ασχετοσύνη, βέβαια, που διακατέχει πολλά από τα
στελέχη σας, ειδικότερα στον ιδιωτικό τοµέα, γιατί ο ιδιωτικός
τοµέας, καλώς ή κακώς, είναι αυτός που πληρώνει όλα τα σπασµένα όλων και παντού.
Είναι και η δηµογραφική καταστροφή, η οποία συντελείται και
µεγεθύνεται και αυξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο, ειδικότερα τα
τελευταία έτη, µαζί και µε όλα τα υπόλοιπα νοµοσχέδια που ψηφίζετε µε την τεράστια, την πολύ µεγάλη αγάπη σας για τους λαθροµετανάστες που τους φέρνετε εδώ, τους οργανώνετε και που
σε λίγα χρόνια θα τους ψάχνετε -γιατί µόνο αυτοί ενδεχοµένως
θα έχουν κάποια δυνατότητα µε τόσα βοηθήµατα που τους παρέχετε- και θα τους ζητάτε να πληρώσουν τα σπασµένα των
ασφαλιστικών ταµείων.
Είναι και η ανεργία, η οποία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούµενό.
Φυσικά µία µικρή µείωση είναι εντελώς πλασµατική, γιατί όλοι
γνωρίζουµε ότι αλλάζει το καθεστώς µε πάρα πολλούς εργαζόµενους µερικής απασχόλησης σε σχέση µε αυτούς που ήταν
πλήρους απασχόλησης µέχρι πρότινος.
Είναι η µαζική φυγή των εταιρειών στο εξωτερικό, που πλήρωναν εισφορές ιδιωτών, οι οποίοι θα πλήρωναν τις εισφορές τους
εάν εργάζονταν εδώ. Είναι κοντά στο µισό εκατοµµύριο Ελλήνων
αυτοί οι οποίοι πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές ή τους πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές σε όλα τα µήκη και πλάτη της
γης, πλην Ελλάδος, γιατί δεν εργάζονται πια εδώ.
Περιµένετε αλήθεια, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν και Πρόεδρος σε ασφαλιστικό ταµείο, µε 26% ΕΦΚΑ να µπορέσει να ανταπεξέλθει κάποιος ελεύθερος επαγγελµατίας; Τρία πράγµατα
θα συµβούν: Ή δεν θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές ή θα
κρύβει ασφαλιστικές εισφορές ή θα κλείσει και θα πάει κάπου
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αλλού, σε αντίθεση φυσικά µε τη δωρεάν περίθαλψη όλων των
λαθροµεταναστών στην πατρίδα µας.
Εδώ να κάνουµε και ένα µικρό σχόλιο. Να απαντήσω στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε κάτι για την ιδιωτική ασφάλεια, ότι είναι –λέει- πολύ µικρό το ποσοστό εκείνων οι
οποίοι ασφαλίζονται στον ιδιωτικό τοµέα. Αν είχαν την επιλογή
να διαλέξουν µεταξύ του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία οι Έλληνες, τουλάχιστον στο κοµµάτι της περίθαλψης, θα πλήρωναν την ιδιωτική ασφάλεια, η
οποία είναι πολύ πιο φθηνή, µε πολύ περισσότερα ανταποδοτικά
στοιχεία σε σχέση µε τη δηµόσια ασφάλιση και περίθαλψη, την
οποία έχετε καταντήσει στην κυριολεξία «του κλώτσου και του
µπάτσου».
Φυσικά, τα καλύτερα παραδείγµατα τα δείχνουν και τα στελέχη σας, που ως συνήθως πηγαίνουν είτε σε ιδιωτικά νοσοκοµεία ή στο νοσοκοµείο της Πολεµικής Αεροπορίας, αλλά σε
δηµόσιο νοσοκοµείο δεν έχουµε δει κανένα προβεβληµένο στέλεχός σας να πηγαίνει, έστω και για επίσκεψη.
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες είναι αυτοί που πληρώνουν για
όλους, για τα σπασµένα όλων. Το λέγαµε, το λέµε και θα το λέµε.
Ακούµε που λέτε ότι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελµατίες ή
ιδιώτες πληρώνουν λιγότερη ασφαλιστική εισφορά. Αυτό έχει να
κάνει µε τα εισοδήµατά τους και επειδή τα εισοδήµατα όλων των
Ελλήνων βαίνουν συνεχώς µειούµενα και όνειρό σας είναι όλοι
οι Έλληνες να γίνουν φτωχοί και να ζουν από συσσίτια ή δεν
ξέρω εγώ από τι άλλο, ναι, κάποιοι πληρώνουν λιγότερα. Μα,
αυτό δεν είναι το ζητούµενο.
Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να προσπαθήσετε, η πορεία δεν αντιστρέφεται, διότι κινείστε σε εντελώς λάθος κατεύθυνση. Το σοβαρότερο πρόβληµα όλων είναι το δηµογραφικό, για το οποίο
θα έπρεπε να πάρετε τεράστια και άµεσα µέτρα, αλλά δεν κάνετε
τίποτα απολύτως, πολύ απλά γιατί πάνω από όλα σιχαίνεστε τους
γηγενείς Έλληνες και θέλετε να τους ανταλλάξετε µε διάφορους
εισαγόµενους, λαθραίους ή µη.
Επίσης, δεν είναι δυνατόν σε ένα ασφαλιστικό ταµείο, όταν οι
αναλογίες είναι δύο, δυόµισι εν ενεργεία ασφαλισµένοι, να πρέπει να πληρώσουν και για έναν ή ενάµιση συνταξιούχο. Ειδικότερα στο πρώην ΤΕΒΕ, νυν και αυτό µέλος του ΕΦΚΑ, οι
αναλογίες ήταν δραµατικές. Έπρεπε δύο εν ενεργεία ασφαλισµένοι να πληρώνουν -και αυτοί όταν και αν πλήρωναν τις εισφορές τους- και να συντηρήσουν και αυτούς, αλλά και τους
συνταξιούχους.
Όσο θα φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, όσο οι Έλληνες
δεν θα κάνουν παιδιά, ο φαύλος κύκλος της καταστροφής των
ασφαλιστικών ταµείων δυστυχώς θα συνεχίζεται και θα αυξάνεται, αν δεν πάρετε µέτρα.
Μετά από λίγο καιρό, όταν θα έχουν αποτύχει και τα τωρινά
σας µέτρα, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, πάλι θα καλείστε
να κάνετε νέες πράξεις, νέους υπολογισµούς, για να µπορέσετε
να τα φέρετε βόλτα.
Φυσικά, µε τις γενικότερες πολιτικές σας δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Όλα αυτά προϋποθέτουν µία εθνική πολιτική σε όλα
τα επίπεδα, προκειµένου να τονωθεί και η οικονοµία και το δηµογραφικό και όλα όσα βοηθούν και συντελούν µε έµµεσο ή
άµεσο τρόπο στην καλυτέρευση και βελτίωση των ασφαλιστικών
ταµείων.
Ως Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή, το λέγαµε, το λέµε και
θα το λέµε συνεχώς και όσο περνάει ο καιρός, δυστυχώς, επιβεβαιωνόµαστε όλο και περισσότερο: Αυτή η χώρα δεν έχει µέλλον,
αν δεν υπάρχουν Έλληνες και Ελληνόπουλα. Διότι µε τους δανεικούς που πάτε να µας φέρετε δεν πρόκειται να κάνουµε τίποτα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Παναγιώταρο.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστος Κατσώτης για έξι λεπτά
µε σχετική ανοχή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, µε αφορµή τη στυγερή και άνανδρη δολοφονία
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του Παύλου Φύσσα πριν από τέσσερα χρόνια, τις άγριες δολοφονικές επιθέσεις ενάντια στους εργαζόµενους µέλη του ΠΑΜΕ
στο Πέραµα, ενάντια σε µετανάστες εργάτες, να καταγγείλουµε
τη µεγάλη καθυστέρηση της δίκης που έχει σαν αποτέλεσµα την
ελεύθερη κυκλοφορία των δολοφόνων και την ηγεσία της εγκληµατικής οργάνωσης να συνεχίζει να στάζει το ρατσιστικό και ναζιστικό δηλητήριο στην ελληνική κοινωνία. Μας κάνει εντύπωση
ότι κανείς δεν αναφέρθηκε σε αυτήν την επέτειο. Καλούµε τη δικαιοσύνη να αποδώσει χωρίς άλλη καθυστέρηση τη δικαιοσύνη.
Αυτό είναι απαίτηση.
Όσον αφορά τη ρύπανση του Σαρωνικού, βεβαίως, υπάρχει
ευθύνη της Κυβέρνησης, γιατί υπηρετεί τις ανάγκες των εφοπλιστών για όλο και µεγαλύτερη κερδοφορία, επιτρέποντας να κυκλοφορούν σαπάκια µε ελλιπή σύνθεση εργαζοµένων και
έλλειψη κάθε ελέγχου. Αυτή είναι η επιλογή των εφοπλιστών, την
οποία διαχρονικά υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις, γι’ αυτό και
δεν µιλούν για τα εγκλήµατα των εφοπλιστών. Βλέπω ότι σε όλες
τις συζητήσεις είναι έξω οι δικές τους ευθύνες.
Όσον αφορά το σηµερινό θέµα της επερώτησης, η θέση του
ΚΚΕ είναι ότι η φροντίδα για την υγεία, την πρόνοια, τις συντάξεις είναι δικαίωµα του λαού, βασικό συστατικό της ανάπτυξης
και της κοινωνικής προόδου. Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι
ατοµική υπόθεση του κάθε µέλους της κοινωνίας ξεχωριστά.
Είναι συνολική ευθύνη της κοινωνίας και του κράτους. Η δυνατότητα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις, µπορεί να γίνει
πραγµατικότητα, µόνο όταν η κοινωνική ασφάλιση είναι υπόθεση
του κράτους µε κριτήριο την κάλυψη των συνεχώς αυξανόµενων
αναγκών του λαού. Καλύπτει καθοριστικής σηµασίας ανάγκες
για την αναπαραγωγή των πνευµατικών και σωµατικών ικανοτήτων των εργαζοµένων και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του
άλλου, του φιλολαϊκού δρόµου ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας, µε κριτήριο την ευηµερία του λαού. Η πρόληψη, η προστασία της υγείας και η περίθαλψη είναι υπόθεση ενός αποκλειστικά
δηµόσιου, δωρεάν συστήµατος υγείας, µε κατάργηση του κλάδου υγείας των ασφαλιστικών ταµείων που θα χρηµατοδοτείται
πλήρως από το κράτος και θα παρέχει ισότιµα, χωρίς διακρίσεις,
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλους τους µισθωτούς, τους αυτοαπασχολούµενους, τους αγρότες, τους ξένους εργάτες, τους
στρατιώτες, τα προστατευόµενα µέλη της λαϊκής οικογένειας.
Η πρόληψη, η προστασία και η αποκατάσταση της υγείας, η
φροντίδα για τη µητέρα και το παιδί, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τους ηλικιωµένους, τους χρόνια πάσχοντες δεν µπορεί να
είναι πεδίο εκµετάλλευσης και κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Απαιτείται η κατάργηση της ιδιωτικής και κρατικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Όλες όµως οι κυβερνήσεις, φιλελεύθερες, σοσιαλδηµοκρατικές, δήθεν αριστερές διαχειρίζονται τις ανάγκες του κεφαλαίου
και µε συνδυασµένα µέτρα προχώρησαν στο χτύπηµα της πλήρους σταθερής εργασίας και του σταθερού ηµερήσιου χρόνου
εργασίας, στην κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, στην
κατάργηση των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, στην εµπορευµατοποίηση της υγείας και της πρόνοιας, της παιδείας, την απελευθέρωση τοµέων στρατηγικής σηµασίας, στις ιδιωτικοποιήσεις.
Το δικαίωµα στη σύνταξη, στην πρόληψη και προστασία της
υγείας, στη φροντίδα για άτοµα µε αναπηρία αντιµετωπίζεται σαν
κόστος που επιβαρύνει το αστικό κράτος και τους επιχειρηµατίες, αυξάνει τα δηµοσιονοµικά ελλείµατα και το δηµόσιο χρέος,
εµποδίζει την ανάπτυξη που έχει κριτήριο το κέρδος και την καπιταλιστική ανάπτυξη.
Έτσι, οι εργοδότες και το κράτος απαλλάσσονται από υποχρεώσεις και φορτώνονται µε νέα βάρη οι εργαζόµενοι από όλες τις
µεταρρυθµίσεις που έχουν γίνει µέχρι σήµερα.
Η σύνταξη, η υγεία, η πρόνοια χρησιµοποιούνται σαν χώρος
επενδύσεων και κερδοφορίας του κεφαλαίου µέσα από την επέκταση της ιδιωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι διοικητές των ταµείων πέρασαν από τα fora των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και υπόσχονταν επενδύσεις και κέρδη σε αυτόν τον τοµέα.
Ο καυγάς που είδαµε και σήµερα εδώ ανάµεσα στην Κυβέρνηση, την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ δεν κρύβει
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ότι αυτό για το οποίο καυγαδίζουν είναι για το ποιος είναι καταλληλότερος να υλοποιήσει τα αντιλαϊκά µέτρα και τις αναδιαρθρώσεις που απαιτούνται για την ανάκαµψη του κεφαλαίου,
στόχο τον οποίο στηρίζουν και οι τρεις.
Η σηµερινή Κυβέρνηση διατήρησε στο ακέραιο το αντιλαϊκό
πλέγµα που διαµόρφωσε η προηγούµενη, εµπλουτίζοντάς το µε
νέα µέτρα, µέτρα που η Νέα Δηµοκρατία στήριξε και θα διατηρήσει, αν βρεθεί στον κυβερνητικό θώκο και θα εµπλουτίσει παραπέρα, αφού αποτελούν τα µόνα προαπαιτούµενα για την
επίτευξη των κοινών τους στόχων.
Ο ν.4387/2016 -ή ο νόµος Κατρούγκαλου, όπως λέµε- της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ήρθε να εξειδικεύσει τον ν.4336/2015,
το τρίτο µνηµόνιο, µε τη διαφοροποίηση ότι αντί για ένα ταµείο
κοινωνικής ασφάλισης παρέµειναν δυο, ο ΕΦΚΑ και ο ΕΤΕΑΕΠ.
Οι Βουλευτές που ψήφισαν το τρίτο µνηµόνιο, αυτόν τον νόµο,
τον ν.4336/2015, που κατακρεουργεί τις συντάξεις, που αυξάνει
τα όρια ηλικίας, καταθέτουν τώρα επερωτήσεις στη Βουλή
ασκώντας κριτική, ουσιαστικά πιέζοντας για γρήγορη υλοποίηση
των επιλογών του κεφαλαίου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ, µε τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ, το Ποτάµι και τα άλλα κόµµατα του ευρωµονόδροµου
ψήφισαν όλοι τη σφαγή και τώρα παριστάνουν ότι δεν γνώριζαν
και δεν ήξεραν τι ψήφισαν.
Τι έχουµε µε αυτόν τον νόµο, µε το τρίτο µνηµόνιο; Έχουµε
τις τεράστιες αυξήσεις στα όρια ηλικίας, κυρίως των γυναικών,
αλλά και των ανδρών. Καταργήθηκε η έννοια της θεµελίωσης του
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος στον δηµόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα. Προβλεπόταν µείωση των κοινωνικών δαπανών κατά
0, 25% του ΑΕΠ για το 2015 και 1% για το 2016. Με αυτόν τον
νόµο άρχισε η µείωση του ΕΚΑΣ και προχωρούν στην κατάργησή
του. Με συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα επιβάλλεται η σύνδεση εισφορών και παροχών.
Κύριοι, εδώ είναι! Σας έφερα τα Πρακτικά από το τρίτο µνηµόνιο, µάλλον από την Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Συµφωνήσατε, λοιπόν, εδώ στην κατάργηση του ΕΚΑΣ όλοι µαζί –εδώ
είναι!- και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία και το Ποτάµι. Το
γράφει το τρίτο µνηµόνιο. Δεν ξέρατε; Δεν γνωρίζατε; Σας διέφυγε; Όµως, το ψηφίσατε! Εδώ είναι!
Το καταθέτω στα Πρακτικά να το δείτε κιόλας, µήπως δεν
έχετε την Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, για να ξέρετε τι ψηφίσατε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ψηφίσατε, λοιπόν, τα πάντα.
Μιλάει σήµερα ο κ. Βρούτσης για το θέµα των οµαδικών απολύσεων και της συλλογικής δράσης, των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Αυτό, επίσης, το ψηφίσατε µαζί στο τρίτο µνηµόνιο.
Είναι το άλλο κεφάλαιο: «Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης». Μαζί ψηφίσατε και αυτά που έκανε εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, τις οµαδικές απολύσεις
και τον συνδικαλιστικό νόµο που θα φέρει για την κατάργηση της
απεργίας και όλα αυτά. Όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, την
υποδηλωµένη, που ψηφίσατε προχθές, είναι µνηµονιακή υποχρέωση. Εδώ, λοιπόν, είναι και η άλλη ρύθµιση του τρίτου µνηµονίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βέβαια, έπεται συνέχεια και για πολλά άλλα που περιλαµβάνονται και στο πρώτο και στο δεύτερο µνηµόνιο.
Μήπως στο πρώτο µνηµόνιο δεν είχαµε την κατάργηση της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης σύνταξης; Δεν είχαµε την κατάργηση του δέκατου τρίτου και του δέκατου τέταρτου µισθού;
Αυτά ήταν στο πρώτο µνηµόνιο. Μήπως στο δεύτερο µνηµόνιο,
επίσης, δεν είχαµε µία σειρά αλλαγές, τις έντεκα µειώσεις –όπως
λένε- στις συντάξεις, τις οποίες τις συνέχισε η Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ και προχωρά παραπέρα;
Καταθέτουµε και αυτό από το πρώτο και το δεύτερο µνηµόνιο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς ως ΚΚΕ στηρίζουµε το διοικητικό πλαίσιο των συνταξιούχων, των εργαζοµένων, των αυτοαπασχολουµένων, των αγροτών, των επιστηµόνων για αποκατάσταση των κύριων και
επικουρικών συντάξεων στο ύψος που ήταν το 2009, την επαναφορά της δέκατης τρίτης και δέκατης τέταρτης κύριας και επικουρικής σύνταξης, την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών
νόµων και των τριών µνηµονίων που µειώνουν συντάξεις και παροχές, την άµεση αποκατάσταση των απωλειών από τις περικοπές επιδοµάτων και συντάξεων σε ειδικές οµάδες, όπως της
αναπηρίας και της χηρείας.
Είναι απαράδεκτο ένα παραπληγικό άτοµο να παίρνει το 25%
της σύνταξης του πατέρα του εάν πεθάνει. Πώς θα επιβιώσει
αυτό το παραπληγικό άτοµο µε το 25% της σύνταξης του πατέρα
του, εάν πεθάνει; Επίσης, η σύνταξη χηρείας, που είναι το 50%.
Είναι απαράδεκτες αυτές οι ρυθµίσεις και, βέβαια, αυτός ο
νόµος δεν διορθώνεται, παρά καταργείται.
Επίσης, ζητάµε κατάργηση της απαραίτητης µείωσης της κατώτερης σύνταξης, που από τα 486 ευρώ που ήταν πήγε στα 392
ευρώ, και τώρα βέβαια έχουµε 345 ευρώ για δεκαπέντε χρόνια
συν 69 ευρώ, που βγαίνει η ανταποδοτική σύνταξη για τα δεκαπέντε χρόνια, δηλαδή 414 ευρώ η κατώτατη σύνταξη από τα 486.
Αυτό είναι δηµιούργηµα του ΣΥΡΙΖΑ, του νόµου Κατρούγκαλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Κατσώτη, έχετε
φτάσει στα εννέα λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, υπάρχουν αιτήµατα του συνδικαλιστικού κινήµατος
που εµείς τα στηρίζουµε και παλεύουµε να γίνουν κτήµα και αποφασιστική, µαχητική διεκδίκησης όλου του λαού.
Το ΚΚΕ έχει µία αδιαπραγµάτευτη θέση: Οι εργαζόµενοι παράγουν τον πλούτο και επιβάλλεται να τον διεκδικήσουν. Η αύξηση του πλούτου και η ανάπτυξη της επιστήµης και της
τεχνολογίας έχουν δηµιουργήσει τη βάση για την ικανοποίηση
των λαϊκών αναγκών.
Το πρόβληµα βρίσκεται στην εξουσία του κεφαλαίου και στις
εκµεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής και αυτό το πρόβληµα πρέπει να λυθεί µε την πάλη της εργατικής τάξης, τη συµµαχία της
µε τη µικροµεσαία αγροτιά και τους αυτοαπασχολούµενους της
πόλης.
Αυτός είναι ο µόνος φιλολαϊκός δρόµος και τους καλούµε σε
συµπόρευση µε το ΚΚΕ και την οριστική ανατροπή της βαρβαρότητας, της αβεβαιότητας, για µόνιµα δικαιώµατα και ικανοποίηση των όλο και πιο διευρυµένων αναγκών του λαού µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατσώτη.
Ακολουθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Παπαχριστόπουλος για έξι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προσπάθησα πολλή ώρα να καταλάβω τη σκοπιµότητα αυτής
της επερώτησης από το κόµµα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, την οποία µάλιστα υπέγραψαν και δύο Ανεξάρτητοι Βουλευτές. Λογική εξήγηση για εµένα δεν υπάρχει, γιατί είναι µία
επερώτηση που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό.
Πριν, όµως, µπω στην ουσία της επερώτησης θέλω να θυµίσω
µερικά πράγµατα. Είναι πλέον βέβαιο ότι στο Eurogroup συµφωνούν όλοι ότι η έξοδος της χώρας από τα µνηµόνια θα είναι καθαρή, χωρίς ανάγκη καινούργιου προγράµµατος.
Ήδη κάποιοι αρχίζουν και λένε «όχι, δεν θα γίνει έτσι ακριβώς»
και κάτι τέτοιο. Θα µπορούσα εδώ να επικαλεστώ όλα τα ονόµατα, τι λέει ο Μακρόν, τι λέει ο Τζετιλόνι, τι λέει ο Μοσκοβισί, τι
λέει ο ίδιος ο Σόιµπλε.
Θέλω εδώ να θυµίσω ένα άρθρο που έγραψε πρόσφατα ο
Τόµας Φρίκε σε ένα περιοδικό, που µόνο για αριστερό δεν φηµίζεται, το «SPIEGEL», στο οποίο δικαιώνει όλη την πολιτική αυτής
της Κυβέρνησης τα δύο χρόνια. Επιπλήττει, µάλιστα, τον Σόιµπλε
και λέει ότι «καλό θα ήταν να ψηφίσουν οι Έλληνες, γιατί εσύ
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µόνος σου αποφάσισες, χωρίς καµµία δηµοκρατική διαδικασία,
τότε να τους πετάξεις έξω από την Ευρωζώνη». Εάν δεν επενέβαινε τότε όλο σχεδόν το SPD, ο Γκάµπριελ τα λέει αυτά αλλά
και ο Σούλτς, και εάν δεν συµφωνούσε και η Μέρκελ, ο Σόιµπλε
θα τα είχε καταφέρει µε φοβερή άνεση.
Ξαναλέω ότι αυτά δεν τα λέει κάποια ελληνική κυβέρνηση, τα
λέει ο Τόµας Φρίκε στο «SPIEGEL». Λέει επίσης: «τα 100 δισεκατοµµύρια που κερδίσαµε εµείς οι Γερµανοί είναι αυτά που δηµιουργώντας λιτότητα και κίνδυνο σε όλες τις χώρες του Νότου
ήρθαν και κατατέθηκαν στις δικές µας γερµανικές τράπεζες».
Είναι άρθρο του Τόµας Φρίκε στο «SPIEGEL». Διαβάστε το!
Όµως, θέλω να ξεφύγουµε λίγο, γιατί πιστεύω ότι η ουσία δεν
είναι αυτή η επίκαιρη ερώτηση. Επειδή έχουν εκλογές στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, έχουν τα δικά τους, τους εύχοµαι
«καλή επιτυχία», αλλά νοµίζω ότι είναι κάπου στον αέρα αυτή η
ιστορία.
Θέλω να θυµίσω εδώ ότι είδα µεγάλους τόνους, πάλι µίλησαν
για θράσος, πάλι είπαν να ζητήσουµε συγγνώµη, υπήρχε ένταση
και πάει λέγοντας. Να τα ξεκαθαρίσουµε. Όσο και αν κουράζει η
επανάληψη, είναι η µήτηρ της µάθησης.
Για σαράντα χρόνια λεηλατήθηκε αυτή η χώρα. Λεηλατήθηκε
µε βάναυσο τρόπο. Έχασαν όλοι οι Έλληνες το ένα τέταρτο της
περιουσίας τους. Όταν εµείς παίρναµε την κυβέρνηση, το ένα
τέταρτο της περιουσίας 11 εκατοµµυρίων Ελλήνων είχε χαθεί.
Γιατί; Γιατί απλούστατα το ΑΕΠ από 120% είχε φτάσει στο 180%.
Οι «δεξιοτέχνες» των αγορών, που µιλάνε τώρα, κάνουν και φτιάχνουν, παρέδωσαν –άκουσον άκουσον!- µία ανεργία στο 27%.
Πρόκειται για πρωτόγνωρο νούµερο. Πρέπει να είσαι ατζαµής,
ερασιτέχνης, άσχετος, για να παραδώσεις µία τόσο υψηλή ανεργία. Είναι πρωτόγνωρο νούµερο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ταµεία, γι’ αυτά που
εγκαλούν την Υπουργό –και άκουσα και απρέπειες σήµερα- και
το πιο σηµαντικό απ’ όλα: 325 δισεκατοµµύρια. Ακούω διάφορα
νούµερα, ότι «χρεώσατε τη χώρα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ». Το
χρέος είναι συγκεκριµένο. Ψάξτε να το βρείτε λογιστικά.
Ο ορισµός της χρεοκοπηµένης χώρας. Αυτό παραδώσατε. Ευθύνεστε απόλυτα. Θα το ξαναπώ: Μία λέξη αυτοκριτικής δεν
άκουσα. Υψηλούς τόνους, σήκωµα χεριού, ναι.
Κατ’ αρχάς, εσείς οι ίδιοι, τα δύο κόµµατά σας -σας το λέω ευθέως- το ένα χρωστάει 210 εκατοµµύρια και το άλλο χρωστάει
190 εκατοµµύρια. Σύµφωνα µε µία ανάλυση που είχε γίνει, αν όλη
η κρατική επιχορήγηση της Νέας Δηµοκρατίας από εδώ και πέρα
πηγαίνει σε αυτά που χρωστάει, θα χρειαστούν 420 χρόνια για
να την ξεχρεώσει. Έτσι –συγχωρήστε µου τη λαϊκή έκφραση- γίνοµαι και εγώ µάγκας. Όσο για το ΠΑΣΟΚ, που παίρνει πια πολύ
µικρότερη, γιατί δεν έχει τη δύναµη, χρειάζεται γύρω στα 820
χρόνια, δηλαδή την καινούργια χιλιετία!
Πιο σεµνοί, παιδιά! Σας εύχοµαι πραγµατικά οι εργασίες του
συνεδρίου σας να είναι καλές. Ας µιλήσει κάποιος γι’ αυτά τα
χρέη. Πληρώνει ο Έλληνας πολίτης, αν δεν το έχετε καταλάβει,
για να ερχόσαστε εδώ και να µιλάτε για θράσος, «παραιτηθείτε»,
«να φύγετε». Να φύγουµε, ρε παιδιά. Δεν θα φύγουµε, όµως, από
εσάς. Αν αποφασίσει ο Έλληνας πολίτης, να φύγουµε.
Εδώ, όµως, σας έχω µία άλλη δυσάρεστη έκπληξη: Είχατε συνηθίσει –κυρίως η Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά
κάπου στο 6%, 6,5%, µπορεί να είναι και παραπάνω, ας µην το
αδικώ- να είστε µπροστά πολλές µονάδες Έρχονται καινούργιες
δηµοσκοπήσεις. Δεν αναφέροµαι στην τελευταία, αναφέροµαι
στις προηγούµενες, της «ALCO», της «KAPPA RESEARCH». Πού
είναι οι είκοσι µονάδες, οι δεκαοκτώ µονάδες, οι δεκαεπτά που
γέλαγε κάθε πικραµένος. Τις έβγαζε κάθε µέρα ο «ΣΚΑΪ» µε το
ΠΑΜΑΚ. Γέλαγε κάθε πικραµένος!
Στην τελευταία δηµοσκόπηση της «KAPPA RESEARCH» -που
δεν είναι και φίλοι µας- η διαφορά είναι 6,1%, της «Alco» 7,5%. Η
τελευταία, όµως, που δεν µπορεί κανείς να την αγνοήσει είναι
της «COMMON VIEW»: Η Νέα Δηµοκρατία είναι στο 27% και στο
24% ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα όρια του στατιστικού λάθους. Διερωτηθήκατε
γιατί; Γιατί η κινδυνολογία σάς έχει γίνει δεύτερη φύση. Από το
πρωί ως το βράδυ, καταστροφή, το ένα, το άλλο! Ήρεµα!
Τρεις οίκοι αξιολόγησης, -«MOODY’S», «KAPPA RESEARCH»,
«FITCH»- αναβάθµισαν τη χώρα. Είδαν ότι η χώρα βγήκε στις
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αγορές µε επιτυχία. Είδαν ότι η δεύτερη αξιολόγηση τέλειωσε
µε επιτυχία. Είδαν κάτι σε αυτήν την Κυβέρνηση. Είδαν ότι η
ανεργία από το 27% πάει στο 21%. Αυτοί τα είδαν. Και οι αγορές
είναι σκληρές. Δεν µας αγάπησε κανείς. Δεν µας κάνει κανείς
χάρη. Απλώς αποτυπώνουν την πραγµατικότητα.
Σήµερα που µιλάµε, δεν είναι υπερβολή να πω ότι υπάρχει
επενδυτικός οργασµός. Αν το θεωρείτε υπερβολή, ελάτε να τα
βάλουµε κάτω. Αυτά που έχουν εγκριθεί. Δεν µε ενδιαφέρουν
αυτά που «θα» εγκριθούν. Να σας τα πω µε νούµερα; Τι έχει κάνει
ο Χαρίτσης, ο Πιτσιόρλας και ο Παπαδηµητρίου, ρωτήστε να τα
µάθετε. Τα έχω εδώ µπροστά µου, αλλά θα φάω πολύ χρόνο να
σας τα πω. Αυτήν τη στιγµή 30 δισεκατοµµύρια µπαίνουν µέχρι
το 2020. Τα αγνοείτε; Κάντε το. Πάλι κινδυνολογία;
Να πω κάτι. Θα συµφωνήσω σε πολλά. Θέλετε να κάνουµε κριτική στον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας; Να την κάνουµε. Είναι
περίεργο, ναι ή όχι, χωρίς να υπάρχει τρικυµία, χωρίς σύγκρουση, χωρίς φωτιά ένα πλοίο να βουλιάζει; Πιστεύω ότι όλοι
συµφωνούµε πως είναι περίεργο. Αφήστε να το δούµε, όχι εν
θερµώ απόφαση. Όλοι δυσαρεστηθήκαµε. Δεν χαίρεται κανείς
γι’ αυτό.
Θέλετε να σας πω ότι µπορεί να υπάρχουν και παραλείψεις;
Ναι και θα αποδοθούν. Μία κυβέρνηση έχει και δύσκολα. Δεν έχει
πάντα θετικά και εκεί δοκιµάζεται. Οι σκληροτράχηλοι παίκτες
έχουν µάθει να επιβιώνουν στα δύσκολα. Ήταν µία δύσκολη
στιγµή η οποία, όµως, κάθε µέρα που περνάει, ελαττώνεται.
Έχω ένα πρόβληµα µε το πόδι µου, έκοψα τον τετρακέφαλο
και πρέπει να κάνω φυσικοθεραπεία και µπάνια. Πήγα στη Βούλα.
Σας πληροφορώ ότι δεν βρήκα καµµία κηλίδα. Σας το λέω ευθέως. Εγώ προσωπικά ήµουν στη Βούλα και έκανα µπάνιο. Το
έκανα για το πόδι µου, δεν έχω καµµία τρέλα να κάνω µπάνιο
αυτή την εποχή. Αφήστε να το δούµε.
Υπήρξε το θέµα µε τις Σκουριές. Το έχετε καταλάβει ότι έχουν
εκτεθεί αυτή τη στιγµή όλοι; Δεν µπορεί το 0,8 το αρσενικό να
γίνεται 8. Γι’ αυτό τους έδιωξαν από τη Ρουµανία, γι’ αυτό έφυγαν από την Αφρική, γι’ αυτό τους έδιωξαν από την Βραζιλία.
Είναι µία εταιρεία που εγώ λέω καλώς να υπάρχει. Πρέπει, όµως,
να σεβαστεί τους κανόνες του παιχνιδιού. Γιατί κάνετε σπέκουλα
σε πράγµατα που δεν πρέπει;
Λάθη κάνουµε. Μόνο οι δικτάτορες δεν κάνουν λάθη. Έχουµε
ανάγκη την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όχι, όµως, αυτό το κακό,
αυτή τη συνεχόµενη υστερική αντίδραση. Θυµηθείτε ότι θα σας
γυρίσει µπούµερανγκ. Το βλέπουµε αυτό στις καινούργιες δηµοσκοπήσεις.
Όσον αφορά το θέµα του νοµοσχεδίου, καταψηφίσατε πολλά
αλλά αναγκαστήκατε. Θα σας πω το εξής. Το 99% των φορέων
το δέχθηκε θετικά, γι’ αυτό δεν µπορώ να καταλάβω πού «κολλάει» η επερώτηση της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. Οι συνειρµοί, όµως, λένε ότι έχουν εκλογές. Άντε, να το δεχθώ!
Ένα επαναστατικό νοµοσχέδιο πρώτη φορά είναι κοντά στον
εργαζόµενο. Δεν ακούσατε τίποτα για την απλήρωτη εργασία,
για την αδήλωτη εργασία; Δεν ακούσατε ότι ποτέ ένας εργαζόµενος δεν πήγαινε στα δικαστήρια, γιατί καταρχήν έπρεπε να
πληρώσει και δεύτερον θα έπρεπε να πηγαίνει για δέκα χρόνια;
Αυτά δεν τα ακούσατε ποτέ;
Δεν ξέρατε τους τέσσερις µήνες που επικαλέστηκε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης; Και έτσι είναι. Τον άκουσα µε προσοχή. Δεν τα
ακούσατε αυτά τα πράγµατα; Τι κάνατε για να τα διορθώσετε;
Το νοµοσχέδιο τα διορθώνει σχεδόν όλα. Όχι όλα, γιατί υπάρχουν και άλλα πολλά, στα οποία πραγµατικά θέλουµε τη βοήθειά
σας.
Άκουσα τον κ. Θεοχάρη µε σεβασµό. Μου άρεσε γιατί έκανε
πέντε, έξι προτάσεις. Τις άκουσα και πιστεύω τις άκουσε και η
Υπουργός. Να το κάνουµε. Θα συνεχιστεί αυτό το έξαλλο
πράγµα, µε θράσος «παραιτηθείτε»; Όχι, ρε παιδιά!
Η λέξη «µίζα» στις Ένοπλες Δυνάµεις έδινε και έπαιρνε επί εικοσαετία. Τώρα σταµάτησε, όταν ο Καµµένος έστειλε δεκαεννέα
υποθέσεις στον Εισαγγελέα. Ελάτε µία µέρα να παρακολουθήσετε τι βρίσκω στον χώρο της υγείας.
Εµείς έχουµε θράσος; Εµείς να ντρεπόµαστε; Όχι, κύριε. Λάθη
έχουµε κάνει και θα κάνουµε. Ένα πράγµα δεν έχουµε δικαίωµα
να κάνουµε και εγώ δεσµεύοµαι προσωπικά ότι δεν το κάνουµε.
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Με το χέρι στο µέλι χρεοκόπησε η χώρα. Ένα κοµµάτι του πολιτικού προσωπικού δεν έκανε άλλη δουλειά. Δεν είναι µόνο ο
Άκης, δεν είναι µόνο ο Παπαντωνίου ή ο Μαντέλης. Είναι πάρα
πολλοί. Σιγά σιγά έρχονται όλα στη φόρα.
Εµείς δεν είµαστε δικτάτορες. Δεν παίρνουµε τον αντίπαλο να
τον κλείσουµε φυλακή. Θέλουµε νοµική κάλυψη αν πραγµατικά
το τεκµήριο της αθωότητας τους δικαιώσει, τότε, ναι, να βγουν
και να συνεχίσουν την πολιτική τους καριέρα.
Σας το ξαναλέω. Μας ακούει ο κόσµος και δεν σας πιστεύει.
Πρέπει το πολιτικό προσωπικό να σταµατήσει να βάζει το χέρι
στο µέλι. Δεν θέλω τίποτα άλλο από τον Τσίπρα και τον Καµµένο,
µόνο αυτό. Πιστεύω ότι µέχρι τώρα το βλέπω.
Ένα τελευταίο. Το έχω πάντα µαζί µου, έτσι, να σας το θυµίζω.
Βόσκουν 900 δισεκατοµµύρια –γιατί δουλεύατε µόνο για εκατό
και διακόσιες οικογένειες- σε τράπεζες όλου του πλανήτη. Σας
έχει µε λεπτοµέρεια πού είναι. Το άρθρο είναι γραµµένο δύο
µήνες µετά τις εκλογές του 2015.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε συνάδελφε,
φτάσατε στα δεκατρία λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ, αν θέλετε,
ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κάνει και κριτική, µάλιστα, σε εµάς γιατί φοροδιαφεύγουν κάποιοι: 800 δισεκατοµµύρια σε offshore, σε Panama Papers, σε οικονοµικούς παραδείσους. «DIE WELT». Nα το θυµόσαστε όταν
λέτε τη λέξη «θράσος», όταν λέτε «δεν ντρέπεστε», όταν λέτε
«φύγετε».
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έχετε τον λόγο, κύριε
Αµυρά, για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ, κύριε Παπαχριστόπουλε, θα σας έλεγα, σε σχέση µε
τη θάλασσα και τη Βούλα και το µπάνιο που κάνατε, το εξής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αν δεν µε πιστεύεις,
Γιώργο, έχω δέκα σελίδες. Να στις δείξω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Σας πιστεύω ότι πήγατε για µπάνιο,
κύριε Παπαχριστόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπα ότι δεν είναι
πρόβληµα. Είπα να αποδοθούν και ευθύνες. Τα είπα όλα. Με συγχωρείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ήθελα να πω κάτι, αγαπητέ κύριε Παπαχριστόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μη µου διαστρεβλώνεις
αυτό που είπα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Εγώ να διαστρεβλώσω; Σε καµµία περίπτωση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σε θεωρώ φίλο και καλοπροαίρετο. Σκληρή κριτική κάνε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Βεβαίως. Επειδή είµαι καλοπροαίρετος,
θα σας έλεγα το εξής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπα ότι δεν είναι
πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μην αρχίσετε τον διάλογο τώρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Παπαχριστόπουλε, υπάρχει µία
αµοιβαία συµπάθεια. Υπάρχει και η ικανότητα να συζητάµε για
τα δύσκολα θέµατα µε τον κ. Παπαχριστόπουλο. Απλώς θα σας
έλεγα να ανατρέξετε στον κ. Δηµήτρη Κουρέτα, που είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας.
Πάρτε ένα ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 πριν από δύο ηµέρες που
έλεγε ότι θα χρειαστούν δύο ολόκληρα χρόνια για να επανέλθουν τα νερά στη φυσική τους αρµονία και κατάσταση. Γιατί;
Διότι δεν είναι µόνο το µαζούτ που βλέπουµε πάνω. Το 20% του
µαζούτ κάθεται στον βυθό και επηρεάζει την τροφική αλυσίδα
όλων των οργανισµών που ζουν µέσα σε αυτά τα θαλασσινά οι-
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κοσυστήµατα.
Άρα εγώ θα έλεγα, µια που το έφερε η κουβέντα για τη Σαλαµίνα, το εξής. Θα έλεγα ότι ναι, κύριε Λοβέρδο, δεν σήκωσαν το
γάντι µετά τις προσκλήσεις σας οι παριστάµενοι Υπουργοί να
µας πουν δύο κουβέντες για την καταστροφή του Σαρωνικού.
Γιατί, όµως, να σηκώσουν το γάντι; Διότι αν σηκώσετε το γάντι
από τα µανίκια σας, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, θα στάζει µαζούτ, θα στάζει ανευθυνότητα και θα στάζει ανικανότητα. Διότι
δεν µπορεί δέκα ηµέρες τώρα η Κυβέρνηση να παρακολουθεί το
φαινόµενο και να µην παίρνει όλα εκείνα τα δραστικά µέτρα για
να το περιορίσει.
Να πω για εκείνες τις απαράδεκτες δικαιολογίες των πρώτων
εικοσιτετράωρων; Ήταν βράδυ -λέει-, ήταν νύχτα και είµαστε
άτυχοι. Δηλαδή το ελληνικό κράτος λειτουργεί µόνο από τις οκτώ
το πρωί έως τις δύο το µεσηµέρι.
Πού είναι ο οικολόγος Υπουργός σας; Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ
σας θυµίζω ότι συγκυβερνάει µε την ψήφο των δύο οικολόγων
Βουλευτών, των δύο Βουλευτών του κόµµατος των Οικολόγων
Πράσινων.
Ακούσαµε εκείνη την ανεκδιήγητη δήλωση του κ. Τσιρώνη, του
Υπουργού σας από τους Οικολόγους: «Η κακούργα η κοινωνία
φταίει που θέλει πετρέλαιο». Μα, είστε σοβαροί; Έτσι έχετε την
οικολογία µέσα σας; Έτσι θα διαφυλάξετε το περιβάλλον.
Είπε και ο κ. Μαντάς το εξής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Κύριε Αµυρά, συγγνώµη για τη διακοπή, αλλά είσαστε τελείως εκτός θέµατος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ µιλάµε για πολιτική επικαιρότητα της αιχµής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έχετε καταναλώσει
τον µισό σας χρόνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ο µισός µου
χρόνος. Άπαντες οι προλαλήσαντες τοποθετήθηκαν γι’ αυτό το
καυτό ζήτηµα. Άπαντες πήραν δέκα µε δώδεκα λεπτά και εµένα
µε διακόπτετε στα δύο λεπτά. Σας παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Μίλησαν για το θέµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Το θέµα είναι αυτό. Είναι η ανευθυνότητα της Κυβέρνησης και η ανικανότητά της να αντιµετωπίσει ένα
τεράστιο οικολογικό πρόβληµα, αλλά είναι και η σιωπή των οικολόγων Υπουργών της, των οικολόγων Βουλευτών της και όλων
εκείνων που είχαν σηµαία ευκαιρίας το περιβάλλον.
Τώρα, έρχοµαι στο θέµα της ανεργίας που θίξατε, κυρία
Αχτσιόγλου. Στην προηγούµενη συζήτηση που είχαµε για το ίδιο
θέµα περίπου πριν από δέκα ηµέρες σας είχα πει ότι βεβαίως θα
πρέπει άπαντες να νιώθουµε ικανοποιηµένοι όταν, έστω και µισή
µονάδα του κλάσµατος, πέφτει η ανεργία. Όµως, να τα λέµε όλα,
κυρία Αχτσιόγλου. Ναι, µειώθηκε η ανεργία κατά τέσσερις µονάδας στο διάστηµα Ιανουαρίου 2015 µε Ιούλιο 2017. Βεβαίως, εγώ
το αναγνωρίζω. Όµως, να πούµε και τα υπόλοιπα στοιχεία.
Σε κάθε θέση εργασίας που δηµιουργούνταν έως το 2015 και
αµειβόταν µε 900 ευρώ, τα δύο τελευταία χρόνια έχουµε δύο θέσεις εργασίας των 360 και 400 ευρώ. Ανοίξτε ξανά, σας λέω, τη
σελίδα 78 της ετήσιας Νοµισµατικής Έκθεσης της Τράπεζας της
Ελλάδος που εξεδόθη µόλις πριν από δυόµισι µήνες, τον Ιούνιο,
και εκεί θα δείτε όλη την πραγµατικότητα. Το λέει: «Οι αµοιβές
το 2015 σε σχέση µε το 2014 µειώθηκαν» επί ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, δηλαδή, και Οικολόγων -µην τους ξεχνάµε αυτούς- «κατά 2,9%». Η
αύξηση των µισθών που επικαλεστήκατε εσείς για 0,8% το 2016
δεν υπερκαλύπτει αυτήν την τεράστια διαφορά. Είναι στοιχειώδες ζήτηµα η αντιµετώπιση της ανεργίας και για την αντιµετώπιση του ασφαλιστικού. Αλλά εσείς τι κάνατε; Δηµιουργήσατε,
είστε οι γεννήτορες της γενιάς των 360 ευρώ, όταν κάνατε καριέρα πολιτική πετροβολώντας τη δηµιουργία της γενιάς των 700
ευρώ.
Πάµε παρακάτω. Και εάν θέλετε και άλλα στοιχεία, να σας τα
δώσω. Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων: «Τα εισοδήµατα το
2016 είναι µειωµένα κατά 25% για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και κατά 1,5% για τους µισθωτούς». Δεν σας φτάνουν αυτά;
Πάρτε και το στατιστικό δελτίο απασχόλησης του ΙΚΑ, το τελευταίο, που λέει ότι ο µέσος µηνιαίος µισθός τον Οκτώβριο του
2016 είναι τα 936 ευρώ, όταν το 2014 ήταν 1.156 ευρώ, µία µείωση δηλαδή 18,9%, επί των ηµερών σας. Γι’ αυτά, θα µας πείτε
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τίποτα; Έχετε καµµιά κουβέντα παρηγοριάς προς όλους εκείνους που είδαν τα εισοδήµατά τους και τη ζωή τους επί των ηµερών σας να κλονίζεται και να πηγαίνει ακόµα πιο κάτω;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε µία παρέµβασή µου προς τον κ. Μαντά -εκτός µικροφώνου
η δική µου παρέµβαση- η Προεδρεύουσα τότε είπε: «Μα, δεν
ακούσατε, όταν µιλούσαµε για τις συντάξεις, τις µειώσεις, τη δέσµευση του κ. Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, στη ΔΕΘ;». Διευκρινιστικά να σας ρωτήσω: Για ποια ακριβώς δέσµευση; Για τη
δέκατη τρίτη σύνταξη που θα δίνατε ή για τον κατώτατο µισθό
που θα τον πηγαίνατε στα 751 ευρώ; Γι’ αυτή τη δέσµευση µιλούσατε ή για τον διπλασιασµό του χρόνου του επιδόµατος
ανεργίας; Γι’ αυτά έχετε να πείτε τίποτα; Αλλά ξέρω τι λέτε. Καθαρίζετε µε δύο κουβέντες: «Κάναµε µία σκληρή και περήφανη
διαπραγµάτευση και τελικά οδηγηθήκαµε σε αποτελέσµατα που
δεν µας αρέσουν, αλλά…». Και αρχίζει µετά το παραµύθι, το
µπλα-µπλα για τον κοινωνικό µετασχηµατισµό της Ευρώπης και
άλλες τέτοιες αερολογίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάλι για τις µειώσεις των συντάξεων θα σας πω. Εδώ, λες και ήµουν σε ένα άλλο κοινοβούλιο,
µίας άλλης χώρας, ενός άλλου αιώνα, µίας άλλη ηπείρου, διότι
κατηγορούσατε τους προηγούµενους –ναι, Νέα Δηµοκρατία και
ΠΑΣΟΚ- ότι έκαναν δεκατρείς µειώσεις συντάξεων. Εσείς πόσες
έχετε κάνει, κύριε Μαντά; Και από τη στιγµή που κατηγορούσατε
τους προηγούµενους, που έκαναν µειώσεις των συντάξεων,
εσείς γιατί λέτε «δεν µας έφταναν οι προηγούµενες µειώσεις
συντάξεων, τις ενσωµατώνουµε, τις αποδεχόµαστε και προχωράµε και παρακάτω»; Σε δεκατέσσερις µήνες από τώρα, την 1η
Ιανουαρίου 2019, το 95% των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, θα µειωθεί ως 18%.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε
Αµυρά …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Τώρα, τώρα θα σας απαντήσω, κυρία
Φωτίου.
Και εάν βάλουµε και επίσης το τσεκούρωµα των οικογενειακών
επιδοµάτων, η µείωση φτάνει στο 25%.
Για να δούµε, λοιπόν, κύρια Φωτίου που αντιδράτε, πώς τα
πάτε από απλή αριθµητική.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Το µνηµόνιο, που εσείς ψηφίσατε τον
Μάιο, µε την ψήφο και τη δική σας, κυρία Φωτίου, προβλέπει µείωση της δαπάνης της επιχορήγησης του κράτους προς τα ασφαλιστικά ταµεία, κατά 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Να το πούµε
απλά, κάθε χρόνο το κράτος έδινε 10 δισεκατοµµύρια ευρώ για
συντάξεις. Το µνηµόνιό σας λέει µείωση αυτής της δαπάνης κατά
1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή κατά 1% του ΑΕΠ. Πείτε µου,
λοιπόν, εσείς: Πώς και δεν θα µειωθούν; Με µαγικό τρόπο; Αφού
τα ψηφίσατε. Στοιχειώδες, δόκτορα Γουότσον! Από τα 10 δισεκατοµµύρια, εάν βγάλουµε 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ, αυτό που
µένει, για να µοιραστεί στις συντάξεις, είναι µειωµένο έως και
18%.
Πάµε παρακάτω -και θα τελειώσω, κυρία Πρόεδρε- στην έκθεση, στη ΔΕΘ όποιος πήγε, θα πρόσεξε ότι ο ΕΦΚΑ µοίραζε ένα
φυλλάδιο µε τις αλήθειες και τα ψέµατα για τις εισφορές και για
τις συντάξεις.
Για να δούµε τι έλεγε αυτό το έντυπο του ΕΦΚΑ: «Στις 30 Ιουνίου 2017 εκκρεµούσαν τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα πέντε συντάξεις και εφάπαξ, τα οποία δεν έχουν
λάβει οι δικαιούχοι τους τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια». Τον
Μάιο πριν από τέσσερις-πέντε µήνες, όταν πάλι ανακινήθηκε το
θέµα, είχατε πει ότι τον Οκτώβριο του 2017, σε δέκα-δεκαπέντε
µέρες δηλαδή, θα έχει τακτοποιηθεί η εκκρεµότητα. Ο Οκτώβρης
είναι σε δέκα ηµέρες. Για πείτε µας, τι θα κάνετε µε αυτό το
βουνό των εκκρεµοτήτων; Θα τις δώσετε τις συντάξεις; Ναι ή όχι;
Απλά πράγµατα. Διότι δεν µπορούν οι άνθρωποι να ζουν µε 200
ευρώ. Πού είναι εκεί η κοινωνική σας ευαισθησία;
Και πάµε παρακάτω. Ο ΕΦΚΑ τι µας λέει τώρα; Ότι οι πληρωµές θα γίνουν έως τον Ιούνιο του 2018 για τις κύριες συντάξεις.
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Κανένα χρονοδιάγραµµα για τις επικουρικές. Θα ήθελα να
ακούσω. Κάθε µέρα µας διαφηµίζετε τα πρωτογενή πλεονάσµατα και βεβαίως αυτό που αποκρύβετε εσείς και δεν το λέτε
είναι ότι οι συντάξεις και τα εφάπαξ που δεν πληρώνονται είναι
ένα µέρος ικανό των πρωτογενών πλεονασµάτων, για τα οποία
υπερηφανεύεστε. Είναι σαφές ότι η βόµβα των απλήρωτων συντάξεων θα σκάσει κάποια στιγµή. Δεν ξέρω αν θα σκάσει στα
δικά σας χέρια ή στην επόµενη κυβέρνηση, όποια κι αν είναι
αυτή.
Αλλά το φυλλάδιο του ΕΦΚΑ κρύβει κι άλλες αλήθειες. Θα σας
πω εγώ µια άλλη που δεν κρύβει. Αυτό που σας ανέφερα εµφαντικά: Τι περιµένει τους συνταξιούχους από 1η Ιανουαρίου του
2019; Μείωση των συντάξεών τους έως και 18%. Γιατί δεν το
λέτε; Γιατί δεν το λέτε;
Επίσης, γιατί δεν µας λέτε και για το ΕΚΑΣ κάτι; Ούτε εκεί µια
κουβέντα παρηγορίας; Το κόψατε σε εκατόν πενήντα χιλιάδες
χαµηλοσυνταξιούχους και το ψαλίδι αυτό θα συνεχιστεί, διότι το
κονδύλι αυτό περιορίζεται στο µισό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγω λέγοντας ότι όπως
τα κάνατε στον Σαρωνικό, τα κάνατε «µούσκεµα» αλλά σε βάρος
δυστυχώς του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, πολύ φοβάµαι
ότι έτσι οδηγήστε και µε ό,τι καταπιάνεστε. Αν είναι συντάξεις,
κρίµα για τις συντάξεις. Aν είναι για το περιβάλλον, κρίµα για το
περιβάλλον, αλλά αν είναι για την απλή κοινή λογική, κρίµα για
εσάς, διότι ο κόσµος πια δεν µπορεί να τρώει κουτόχορτο. Αρκετό σανό τον ταΐσατε. Το πολύ σανό κάποια στιγµή φέρνει την
επανάσταση ως αυτονόητο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αµυρά.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πετρόπουλος για
δέκα λεπτά και µετά θα δευτερολογήσει, απ’ ό,τι µε έχει ενηµερώσει, η κ. Χριστοφιλοπούλου και θα κλείσει η κ. Αχτσιόγλου,
εκτός κι εάν χρειαστεί να παρέµβει ο κ. Λοβέρδος.
Ελάτε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα, βεβαίως, λείπουν από το Κοινοβούλιο οι υπόλοιποι εκ
των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης που διεκδικούν το αξίωµα του αρχηγού. Φαντάζοµαι, όµως, ότι στοιχίζονται
όλοι στις θέσεις της κ. Γεννήµατα. Συνεπώς να περιµένουν οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες, το 80% των ελεύθερων επαγγελµατιών, να επιστρέψουν ξανά στις υψηλές εισφορές, καθώς θα καταργηθεί όπως είπατε. Να το θυµούνται. Και ο κ. Βρούτσης,
επίσης, υποσχέθηκε κατάργηση του ν.4387 κι επιστροφή σε όλο
το σύστηµα εκείνο το οποίο τους οδήγησε στην κατάσταση αυτή
του τεράστιου χρέους. Να το λέτε συνεχώς, για να ξέρουν τι
έχουν να πάθουν, καθώς ο κ. Λοβέρδος είπε ότι και η µεσαία
τάξη είναι που στηρίζει κυβερνήσεις, να ξέρουµε ποια θα είναι η
επόµενη κυβέρνηση. Συνεπώς να συνεχίσουµε την προσπάθεια
που κάνουµε.
Είπατε γιατί χαλάσαµε τον νόµο Λοβέρδου ο οποίος τα πήγαινε καλά και γιατί δεν τηρήσαµε και το mail Χαρδούβελη. Αν
πράγµατι πήγαινε καλά, µια και ψηφίστηκε το 2010 ο ν.4863, ο
λεγόµενος νόµος Λοβέρδου, γιατί µετά άρχισαν οι µειώσεις 50
δισεκατοµµύρια κοντά σε µια πενταετία, όταν µάλιστα η δέσµευση ήταν ότι η δηµοσιονοµική δαπάνη για τις συντάξεις δεν
θα ξεπεράσει το 13% του ΑΕΠ, γιατί τόσο ήταν τότε; Ήταν το
13% του ΑΕΠ µε το ΑΕΠ σε ύψος 226 δισεκατοµµυρίων εκείνη
τη χρονιά. Άρα, µε τον νόµο Λοβέρδου θα είχαµε 13% συνεχώς.
Έλα, όµως, που πήγε στο 17% το 2015. Αυτό σηµαίνει πάνω από
8 δισεκατοµµύρια ευρώ µέτρα µόνο για τις συντάξεις, δηλαδή
και άλλες µειώσεις.
Συνεπώς κοντά στα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ, συν 8 δισεκατοµµύρια ευρώ θα φτάναµε κοντά στα 60 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτό λέει απλώς η πραγµατικότητα. Δεν τον πειράξαµε εµείς τον
νόµο Λοβέρδου. Είχε ήδη ανατραπεί µέσα σε πέντε χρόνια. Δεν
εφαρµόστηκε ποτέ, γιατί δεν θα µπορούσε να εφαρµοστεί, εκτός
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εάν εµείς προχωρούσαµε σε τόσο µεγάλες µειώσεις, πράγµα
που δεν κάναµε. Θέλω τεκµηρίωση µετά για όποιον πάρει τον
λόγο και να µου εξηγήσει πώς θα γινόταν να διατηρηθεί το 13%
του ΑΕΠ ως συνταξιοδοτική δαπάνη, παρά τα όσα συνέβησαν
στον µεταξύ.
Επειδή ακούει ο κόσµος και ακούνε και οι συνταξιούχοι, να πω
ότι πήρα ένα µήνυµα νωρίτερα: «Δεν του λέτε του κ. Βρούτση να
έρθει να µας τα πει και εµάς, που µέχρι το 2014 σφαγιάστηκαν
οι συντάξεις και καµµία µείωση δεν είχαµε µετά;». Ισχυρίζεστε
ότι θα έχουµε 40-50% -δεν ξέρω πόσο λέτε- από το 2019 και
µετά. Το λέτε, βεβαίως, αυθαιρέτως παρ’ όλο που στον νόµο
προβλέπεται µέχρι 18% το ανώτατο. Το έχουµε πει και θα επιβεβαιωθεί.
Άλλωστε, οι ερωτήσεις που συµπεριλαµβάνονται στην επίκαιρη επερώτηση που συζητούµε σήµερα ήδη έχουν απαντηθεί.
Είχαν δοθεί τον Μάρτιο και η πραγµατικότητα ανέτρεψε πλήρως
όλες τις ερωτήσεις, διότι κατάρρευση εσόδων δεν έχουµε. Μιλούσε για κατάρρευση εσόδων. Μιλούσε για ανοργανωσιά και
µη λειτουργία του ΕΦΚΑ. Έχουµε πάρει τα εύσηµα από τα τεχνικά κλιµάκια ότι ανάλογα εγχειρήµατα, σε οποιαδήποτε χώρα,
δεν είχαν τέτοια θετικά αποτελέσµατα µέχρι αυτήν τη στιγµή.
Μας κατηγορείτε για τις συνέπειες των πολιτικών που είχατε
πριν, για το προηγούµενο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης το
οποίο παρήγαγε οφειλέτες.
Με ρώτησε ο κ. Κουτσούκος τι θα κάνω µε τους συµπατριώτες
µου στην Κρέστενα που καλούνται να πληρώσουν πρόστιµα και
προσαυξήσεις από τον ΟΑΕΕ. Ε, να του πω, λοιπόν, ότι είναι του
παλιού συστήµατος παράγωγες αυτές οι συνέπειες, αυτού που
καταργήσαµε εµείς. Από τον ν.4387 δεν υπάρχει ο ΟΑΕΕ και ο
ΟΓΑ. Απλή λογική είναι η απάντησή µου.
Πράγµατι θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε όλα αυτά τα προβλήµατα που προκαλούσε το προηγούµενο σύστηµα το οποίο καταργήσαµε µε τον ν.4387 και έχει στραγγαλίσει πάρα πολύ
κόσµο. Είναι µια από τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει
να πάρουµε στο επόµενο διάστηµα, διότι τέτοιες νοµοθετικές
πρωτοβουλίες έχουµε πάρει µετά τον Μάιο του 2016 και όχι για
να καταργούµε τον ν.4387. Δεν υπάρχει ούτε µια διάταξη του
ν.4387 που να καταργεί. Εκτός εάν διαφωνείτε µε τον περιορισµό, που είναι επέκταση διάταξης, στην ανώτατη µείωση ως
προς το ποσοστό 30% για τους δηµοσίους υπαλλήλους που φεύγουν µε πρόωρη σύνταξη. Δηλαδή, τι να κάνουµε;
Και φυσικά, ποτέ δεν είπαµε ότι δεν θα προχωράµε σε βελτιωτικές διατάξεις στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, όπως είναι
για παράδειγµα αυτή για την οποία προβλέψαµε την υποστήριξη
στους πάσχοντες ψυχικά ή αυτή που προβλέψαµε για τη συνταξιοδότηση -πράγµα που δεν ίσχυε- για τους φυλακισµένους, δηλαδή να µπορούν να παίρνουν σύνταξη και οι φυλακισµένοι,
όπως και µια σειρά άλλες διατάξεις τις οποίες φυσικά θα πάρουµε στο µέλλον. Όµως, δεν καταργούν τον ν.4387.
Το ταµείο των µηχανικών είχε αύξηση 61%, κύριε Βρούτση,
από τις δικές διατάξεις και πνίγηκαν οι άνθρωποι. Και περάσαµε
διάταξη να µπορούµε να αποσυνδέσουµε την ιδιότητα από την
υποχρέωση ασφάλισης για να διασώζονται σε αυτές τις ασφυκτικές συνθήκες που έχετε δηµιουργήσει µε τόσες υψηλές εισφορές. Φυσικά µε τον ν.4387 ευτυχώς γι’ αυτούς και αυτές
αντιµετωπίστηκαν, διότι πάνε οι άνθρωποι πια µε το καθαρό τους
εισόδηµα. Εκεί έχουµε πραγµατικά µια βελτιωµένη προσαρµογή
για τους ασφαλισµένους, διότι πλέον είναι το καθαρό εισόδηµα
που αποτελεί τη βάση υπολογισµού των εισφορών. Άρα µόνο
εκείνοι που έχουν καθαρό εισόδηµα καταβάλουν. Και έχουµε πει
ότι στη διαδικασία αυτή –και το είχαµε πει από τη ψήφιση του
ν.4387 και σε όσες συζητήσεις ακολούθησαν- θα πάρουµε µέτρα
βλέποντας το σύστηµά µας πώς λειτουργεί, να προχωράµε σε
βελτιωτικές, όπου χρειάζεται, ρυθµίσεις. Τέτοιες θα υπάρξουν
και για τις συντάξεις χηρείας.
Θα πω ένα παράδειγµα. Ήµουν στην επαρχία προχθές. Η µητέρα ενός ανήλικου παιδιού τριών ετών είναι σαράντα τριών χρονών. Με αυτά που ακούει από εσάς νόµιζε ότι θα παίρνει σύνταξη
µόνο για τρία χρόνια, δηλαδή µέχρι τα σαράντα έξι, και µου λέει
«Εγώ τι θα κάνω εγώ µετά;»Τέτοια λέτε και τροµάζετε τον κόσµο.
Αγνοούσε η µητέρα αυτή ότι θα παίρνει σύνταξη για άλλα είκοσι
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ένα χρόνια, δηλαδή µέχρι να γίνει εξήντα τεσσάρων ετών. Και,
όπως σαφώς λέµε στην εγκύκλιό µας, δεν θα πάψει να καταβάλλεται η σύνταξη χηρείας σε όσους ξεπερνούν τα πενήντα πέντε
έτη -λαµβάνοντας σύνταξη επειδή έχουν ανήλικα παιδιά. Και έτσι
ηρέµησε η γυναίκα.
Μη λέτε τέτοια στον κόσµο. Δεν υπάρχει λόγος να πλήττετε
όλοι το σύστηµα της δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Δεν κάνετε καλό ούτε στην κοινωνία ούτε στην προοπτική για ένα σύστηµα το οποίο πρέπει να κρατάµε µε ευλάβεια σε βιώσιµη
πορεία και να το αναπτύσσουµε. Διότι γίνεστε κήρυκες µιας καταστροφής που δίνει νερό στην ανάπτυξη µιας άλλης λογικής,
αυτής που ήδη έχει πλασαριστεί για συνδυαστική αναπλήρωση
των συντάξεων 29%. Δηλαδή υπόσχεστε 290 ευρώ συντάξεις µε
τις µελέτες, που ξέρω πολύ καλά και έχουν άλλωστε αναφερθεί
σε σχετικά fora στα οποία συµµετείχα κι εγώ, ως πρόταση για το
µέλλον. Είναι η δική σας ιδεολογική θεωρητική, που αυτά προετοιµάζουν. Και αν πάρουµε τοις µετρητοίς και αυτό –και δεν έχω
κανέναν λόγο να αµφισβητήσω τις προθέσεις του Αρχηγού της
Νέας Δηµοκρατίας- ότι η κοινωνική ανισότητα είναι ένα φαινόµενο φυσικό, όπως συµβαίνει ο άνθρωπος να είναι διαφορετικός
από τον διπλανό του ή δεν ξέρω ποια άλλη θεωρία θα ανακαλύψετε, µπορώ να υποθέσω ότι πράγµατι αυτό ονειρεύεστε, ένα
σύστηµα όπου ο ισχυρός θα µπορεί να έχει κάλυψη των αναγκών
της ζωής του, ο ανίσχυρος να ζήσει όπως να ‘ναι.
Εµείς, αυτήν την πολιτική της ενίσχυσης της κοινωνικής ασφάλισης θα τη συνεχίσουµε. Θα βελτιώνουµε αυτά που πραγµατικά
πρέπει να βελτιώσουµε και βλέπουµε συνεχώς τα µέτρα µε µεγάλο ενδιαφέρον, µε µεγάλη προσοχή. Από όπου κι αν έρχονται
οι σχετικές παρατηρήσεις, από την κοινωνία, από τους πολίτες,
για µας είναι οδηγός σκέψης και αναζήτησης των καλύτερων λύσεων. Δεν προσπαθούµε για κάτι άλλο, παρά µόνο για το καλύτερο που µπορούµε να κάνουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Να κλείσω την οµιλία µου λέγοντας ότι οι συντάξεις των αγροτών ποτέ δεν δίνονταν τον Ιούλιο. Άρχιζαν να δίνονται τον Ιούλιο.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι εµείς τον Ιούλιο εµείς δίναµε
συντάξεις για τους γεννηµένους το ’46 και το ’47. Άρα, ποτέ δεν
συνέβαινε να εξαντλούνται όλες οι συντάξεις µε µιας τον Ιούλιο.
Ποτέ και σε καµµία χρονιά.
Τηρήσαµε το χρονοδιάγραµµα. Οι συντάξεις που είχα δηλώσει
ότι θα δοθούν τον µήνα Αύγουστο, δόθηκαν, τον µήνα Σεπτέµβρη
θα δοθούν τέσσερις χιλιάδες και κάθε έναν από τους επόµενους
µήνες, θα δίνονται από τρεις χιλιάδες κάθε µήνα και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του Δεκέµβρη του 2017 µε πλήρη κάλυψη των
αναγκών των αγροτών, όπως είχαµε δεσµευθεί και το εφαρµόζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Χριστοφιλοπούλου για πέντε λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’
αρχάς να διορθώσουµε κάτι που ακούστηκε σε αυτήν την Αίθουσα, ότι η Δηµοκρατική Συµπαράταξη κατέθεσε, λέει, αυτήν
την επερώτηση και συζητείται σήµερα λόγω εσωκοµµατικών
εκλογών. Και επειδή αυτή η επερώτηση έχει, δυστυχώς, κατατεθεί, όπως οµολόγησε και ο Υπουργός, από τον Μάρτιο και δεν
ευδόκησε ούτε η Κυβέρνηση -βεβαίως δεν ήθελε- και ούτε το
Προεδρείο να συζητηθεί, φτάνει να συζητείται τώρα στο τέλος
της περιόδου. Για να τα βάλουµε στη θέση τους τα πράγµατα.
Δεν έχει καµµία η επερώτηση µε τις εκλογές τις δικές µας.
Ακούσαµε πάρα πολλά, κύριε Πρόεδρε. Ακούσαµε πολλά.
Ακούσαµε, κυρίως, τη στρέβλωση της στρέβλωσης από αυτούς
που ήρθαν στην εξουσία ψευδόµενοι και προσπαθούν να κυβερνήσουν συνεχώς ψευδόµενοι. Έχω, λοιπόν, µερικές ερωτήσεις
να κάνω και εγώ από αυτά που άκουσα.
Κυρία Υπουργέ, το πλεόνασµα στο ΕΦΚΑ για το οποίο υπερηφανευθήκατε και µιλήσατε µε περισσή υπερηφάνεια, προκύπτει
µήπως από την άγρια επίθεση που γίνεται από το ΚΕΑΟ στους
ασφαλισµένους που οφείλουν έστω και µικροοφειλές; Απαντή-
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σατε ποτέ την ερώτησή µας για τους µεγαλοοφειλέτες; Τους πειράξατε ποτέ; Ούτε απαντήσατε στην ερώτηση, κυρία Υπουργέ,
ούτε τους πειράξατε ποτέ.
Έχετε κάνει επιδροµή, χειροκροτήστε τώρα οι συνεργάτες
που χειροκροτούσατε, στους µικροοφειλέτες. Τους τσακίζετε
κάθε µέρα και επαίρεστε για το πλεόνασµα του ΕΦΚΑ.
Επίσης µας είπατε πάλι ότι παραλάβατε εκκρεµείς συντάξεις
τριακόσιες χιλιάδες. Και πέρα από αυτά που σας απάντησε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Λοβέρδος, εγώ θέλω να σας
ρωτήσω: Αλήθεια, γιατί δεν µας είπατε -έχετε τα στοιχεία εκεί
στο Υπουργείο- πόσες συντάξεις εκδίδονταν το 2015 και πριν το
2015; Όχι µόνον πόσες ήταν εκκρεµείς, αλλά πόσες συντάξεις
εκδίδαµε, κυρία Υπουργέ. Στο Υπουργείο σας είναι τα στοιχεία
και δείτε τα.
Επίσης έχετε µεγάλη υπερηφάνεια. Εξάλλου ο κ. Κατρούγκαλος, ο «πατήρ» αυτής της µεγάλης µεταρρύθµισης που έγινε
κουρέλι, µας είχε πει ότι είναι υπερήφανος για το ασφαλιστικό.
Συνεχίζει, λοιπόν, η κ. Αχτσιόγλου και µας λέει σήµερα ότι χαίρονται οι ασφαλισµένοι χαράν µεγάλην γιατί έχουν χαµηλότερες
εισφορές. Ξεχνάει, όµως, να προσθέσει και δεν βάζει τις εισφορές στο 11% για επικουρικές και εφάπαξ. Ερώτηση: Όταν επιβάλλετε αυτές τις κρατήσεις αναδροµικά, θα είναι τόσο λίγη η
επιβάρυνση των ελεύθερων επαγγελµατιών και των επιστηµόνων; Και επειδή ο κ. Πετρόπουλος µας είπε διάφορα για την κ.
Γεννηµατά, όπως «πώς τόλµησε να κάνει άλλη πρόταση και να
τα λέει», θα σας έλεγα ότι δεν θέλουµε παραινέσεις από εσάς
ούτε θα σας µιµηθούµε.
Όµως θέλω να πω το εξής: Αυτό που θα καταργηθεί είναι το
απαράδεκτο της ασφαλιστικής επιβάρυνσης που αγγίζει το 38%
του εισοδήµατος. Αυτό ναι θα καταργηθεί και εµείς είµαστε κάθε
µέρα σε συζήτηση µε εκπροσώπους. Και η κ. Γεννηµατά πρόσφατα στη ΔΕΘ, όταν έκανε την επίσκεψή της, είχε εκτενέστατη
συζήτηση και διαβούλευση µε αυτούς. Ναι, θα το λέµε και ναι,
θα τους βλέπουµε και ναι, διάλογο θα κάνουµε, γιατί εσείς καλείτε στο Μαξίµου µόνον όσους γουστάρει ο Τσίπρας. Να θυµηθούµε εδώ και να απαντήσει η κ. Αχτσιόγλου γιατί, άραγε, όταν
συζητιόταν ο µεγάλος νόµος του κ. Κατρούγκαλου δεν εκλήθη
ποτέ η ΓΣΕΕ; Γιατί δεν µας αρέσει.
Επίσης ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ µάς κατηγόρησε ότι δεν είπαµε, λέει, για τα µπλοκάκια. Να σας πούµε
για τα µπλοκάκια. Και να ρωτήσουµε την κυρία Υπουργό. Νοµίζετε, κυρία Αχτσιόγλου, ότι είναι µόνο τριάντα έξι χιλιάδες οι εργαζόµενοι µε µπλοκάκια; Νοµίζετε πως δεν ξέρουµε ότι αυτή η
ρύθµιση που πήγε τάχα µου να δώσει λίγη αριστεροσύνη, τάχα
µου επίφαση σκόνης σε ένα άκρως νεοφιλελεύθερο εκτρωµατικό
νοµοθέτηµα που φέρατε, αυτή, λοιπόν, η επίφαση -γιατί λόγια
του αέρα ήταν, όπως όλη η Κυβέρνηση λόγια του αέρα είστε- νοµίζατε ότι λύνει το πρόβληµα µε τις τριάντα έξι χιλιάδες.
Θα σας δώσω εγώ ένα άλλο νούµερο, λοιπόν, και σε εσάς και
στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Από τις 12-5-16,
που ψηφίστηκε ο νόµος Κατρούγκαλου έως τις 25-5-17, δηλαδή
σε έναν χρόνο µέσα, έκλεισαν, διέκοψαν τις εργασίες τους εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιοι εξήντα. Και δεν είναι µόνον αυτοί,
είναι πολλοί περισσότεροι που φοβούνται, που δουλεύουν στη
«µαύρη», που έκλεισαν τα µπλοκάκια, γιατί ακριβώς τους εκβιάζουν οι εργοδότες σε αυτές τις απαράδεκτες ρυθµίσεις που φέρατε για τα µπλοκάκια. Και θέλετε και να επαίρεστε γι’ αυτό.
Επίσης, δεν άκουσα ούτε µία αναφορά στην ερώτησή µας για
τις διαδοχικές συντάξεις. Μία διαδοχική σύνταξη έχετε εκδώσει;
Μία! Αριθµός «ένα». Απαντήσεις, λοιπόν, δεν πήραµε. Μόνο για
τις χήρες και µε αυτό ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας. Η µόνη απάντηση που εδέησε η Κυβέρνηση να δώσει είναι ότι θα δει το πρόβληµα. Και µας κατηγόρησε
ο κ. Πετρόπουλος ότι εµείς διαδίδουµε. Εσείς νοµοθετείτε κι
εµείς διαδίδουµε; Τι να πω; Δεν έχω να πω τίποτα.
Έχω να πω µόνο το εξής και να τελειώσω µε αυτό. Κυρία
Αχτσιόγλου, χαίροµαι που θα δείτε το θέµα, άλλα µέσα σε αυτό
οµολογήσατε αυτό για το οποίο εµείς στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη σάς κατηγορήσαµε από το Βήµα και δεν είναι άλλο από
τη διαπραγµάτευση. Γιατί είναι αλήθεια, και επικαλούµαι τη µαρτυρία του κ. Λοβέρδου πρώτου Υπουργού Εργασίας µετά την
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κρίση, κύριε Πρόεδρε, ότι συνεχώς η τρόικα, οι θεσµοί έθεταν
το θέµα µε τις χήρες.
Ε, βρήκαν κάποια στιγµή κάποιους πρόθυµους για να το εφαρµόσουν. Διαπραγµατευτείτε, λοιπόν, εάν µπορείτε, αφού έχετε
πει «ναι» σε όλα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την κ.
Χριστοφιλοπούλου.
Κύριε Λοβέρδο, θα πάρετε τον λόγο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν έχω κάτι να πω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Τον λόγο έχει η
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου, για να ολοκληρώσουµε τη διαδικασία.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα δώσω διευκρινιστικές
απαντήσεις σε πράγµατα που νοµίζω ότι ήδη απαντήθηκαν από
εµένα και τον κ. Πετρόπουλο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν
διαφωνίες. Τα γεγονότα είναι πεισµατάρικα, όµως και νοµίζω ότι
µας επιβεβαιώνουν.
Θα αναφερθώ σε ό,τι αφορά τις εκκρεµότητες. Όταν αναλάβαµε -επαναλαµβάνω είναι στοιχεία, δεν είναι υποθέσεις, δεν
είναι διάφορες εκτιµήσεις, είναι δεδοµένα- εκκρεµούσαν -και
επειδή είµαστε στο Υπουργείο Εργασίας καλώς ή κακώς έχουµε
τη δυνατότητα να έχουµε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία- τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες παροχές. Εκκρεµούσαν τριακόσιες
πενήντα οκτώ χιλιάδες παροχές όταν αναλάβαµε! Εκατόν εξήντα
τέσσερις χιλιάδες ήταν για κύριες συντάξεις. Από 1-1-2015 έως
30-6-2017 εκδόθηκαν τετρακόσιες δύο χιλιάδες παροχές από τις
οποίες τριακόσιες χιλιάδες, περίπου, είναι κύριες συντάξεις.
Υπάρχει σε εκκρεµότητα ένας µεγάλος όγκος συντάξεων;
Υπάρχει. Πρέπει αυτό το ζήτηµα να εκκαθαριστεί το συντοµότερο
δυνατό; Οπωσδήποτε! Γι’ αυτό και έχουµε κάνει οµάδες εργασίας
µε συγκεκριµένη στοχοθεσία, τις παρακολουθούµε πλέον µε ένα
συγκεντρωτικό έλεγχο. Προβλέψαµε και ένα bonus στις οµάδες
αυτές των δηµοσίων υπαλλήλων που θα εργαστούν υπερωριακά
γι’ αυτό τον σκοπό και νοµίζω ότι πολύ σύντοµα θα τελειώνουν µε
το πρόβληµα των εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης.
Όταν, όµως, µας κουνάνε το δάχτυλο όταν άφησαν στα συρτάρια µας τριακόσιες πενήντα χιλιάδες εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, νοµίζω ότι περισσεύουν οι χαρακτηρισµοί.
Άκουσα τον κ. Βρούτση να λέει ότι το 2014 το είχαµε κλείσει
το ασφαλιστικό και είχε κλείσει το θέµα και το ξανανοίξατε εσείς,
γιατί είχατε µεγάλες ιδέες. Όταν παραλάβαµε το ταµείο, ο δηµόσιος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης είχε ένα έλλειµµα, περίπου 1.130.000.000
ευρώ. Είναι προφανές ότι επρόκειτο για ένα σύστηµα στα όρια
της κατάρρευσής του. Είχε 1.130.000.000 ευρώ έλλειµα είχε το
ταµείο, το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, όταν παραλάβαµε.
Προφανώς δεν έγινε καµµία κουβέντα για τα πρωτογενή πλεονάσµατα, παρ’ ότι εσείς την ανοίξατε. Δεν θα µπορούσατε να
κάνετε κουβέντα για τα πρωτογενή πλεονάσµατα όταν είχατε δεσµευτεί για 4% µέχρι το 2030. Και κάνετε σχολιασµό για το τι κατάφερε αυτή η Κυβέρνηση στη διαπραγµάτευση, παρ’ ότι η
Κυβέρνηση όταν έρχεται εδώ κρατάει πολύ χαµηλούς τόνους για
τη διαπραγµάτευση και λέει: «κάπου τα καταφέραµε και κάπου
όχι». Είµαστε πολύ ειλικρινείς: «κάπου τα καταφέραµε και κάπου
όχι». Και διαπραγµατευόµασταν για χαµηλότερα πρωτογενή πλεονάσµατα, διασφαλίσαµε 3,5% από το 2021 και 2% για τα επόµενα χρόνια, ενώ εσείς είχατε συµφωνήσει από τον Απρίλιο του
2014 για πρωτογενή πλεονάσµατα 4%. Τα γεγονότα είναι πεισµατάρικα.
Και έρχοµαι ξανά στους µισθούς, επειδή έγινε και όλη αυτή η
κριτική για τους µισθούς. Ο µέσος µισθός πλήρους απασχόλησης το 2011 µε αρχές του 2015 επί κυβερνήσεων Παπαδήµου και
Σαµαρά µειώθηκε κατά 180 ευρώ. Ο µέσος µισθός για τη µερική
απασχόληση µειώθηκε κατά 176 ευρώ. Μέσα σε µια νύχτα το
2012 µε πράξη υπουργικού συµβουλίου ο κατώτατος µισθός για
την πλήρη απασχόληση έπεσε µε νόµο κάτω από τον µέσο µισθό
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για µερική απασχόληση της περιόδου στα 586 ευρώ.
Προφανώς -και απαντώ στον κ. Αµυρά, ο οποίος έχει φύγειδεν έχει αποκατασταθεί αυτή η ραγδαία πτώση στους µισθούς.
Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι έχει. Ισχυρίστηκα, όµως, µε τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ ότι σηµειώνεται µια µικρή σχετική άνοδος στους µισθούς το 2017. Δεν είπα ότι υπερκαλύφθηκε το χαµένο έδαφος.
Αν είναι δυνατόν! Να ξέρουµε, όµως, για ποιο πράγµα κατακρίνουµε ποιους και πότε.
Θέλω να πω και κάποια πράγµατα για τα µπλοκάκια που έκλεισαν. Όσον αφορά τα µπλοκάκια που έκλεισαν, λοιπόν, για τα
οποία τότε είχε δηµιουργηθεί ένας χαµός και αναπαρήγαγαν όλα
τα Μέσα ότι εκατό χιλιάδες µπλοκάκια έκλεισαν, επειδή έκανε τη
ρύθµιση ο ν.4387 που έδινε τη δυνατότητα επιµερισµού των εισφορών και ότι γι’ αυτό έκλεισαν τόσα µπλοκάκια, σας πληροφορώ ότι µε βάση τα στοιχεία που έχουµε από τη φορολογία,
στην πραγµατικότητα η διαφορά των ατοµικών επιχειρήσεων που
διέκοψαν το 2016 σε σχέση µε το 2015 είναι µόλις δύο χιλιάδες
περιπτώσεις.
Δεν έχει, λοιπόν, καµµία σχέση µε τα εκατό χιλιάδες µπλοκάκια
που έκλεισαν και γράφονταν τότε σε πρώτους τίτλους στις εφηµερίδες και καµµία σχέση µε κάποια ανορθολογική κατάσταση,
η οποία δεν συνέβαινε τα προηγούµενα χρόνια. Ήταν στο πλαίσιο της λογικής εξέλιξης της οικονοµικής δραστηριότητας. Τίποτα το δραµατικό και το φοβερό δεν συνέβη µεταξύ του 2015
και του 2016 σε σχέση µε τα µπλοκάκια.
Τέλος σε σχέση µε το πλεόνασµα του ΕΦΚΑ -το επαναλαµβάνω κι ας µην σας αρέσει να το ακούτε- ο ΕΦΚΑ το πρώτο οκτάµηνο του 2017 είναι πλεονασµατικός κατά 460 εκατοµµύρια και
προφανώς, αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει κανείς να το υπογραµµίζει. Θα έπρεπε όλοι µαζί να λέµε ότι είναι καλό πράγµα το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, επιτέλους να µην είναι
ελλειµµατικό και να είναι πλεονασµατικό. Προφανώς θα πρέπει
κανείς αυτό να το υπογραµµίζει. Είναι το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Δεν είναι το µαγαζί µας.
Είναι, λοιπόν, πλεονασµατικός όχι γιατί έχει γίνει κάποια επιδροµή του ΚΕΑ ή των εισπρακτικών µηχανισµών, αλλά γιατί
υπάρχει σοβαρή αύξηση της απασχόλησης, η οποία αυξάνει τα
έσοδα από τους µισθωτούς, όπως και µια αρκετά σηµαντική αύξηση και στην εισπραξιµότητα, ενώ υπάρχει και µια καλύτερη
απόδοση από τη χρήση των αποθεµατικών των ταµείων. Αυτά τα
τρία µεγέθη έχουν συµβάλει στο να έχουµε σήµερα καλά οικονοµικά στο σύστηµα. Και θα έπρεπε όλοι να θεωρούµε ότι αυτό
είναι θετικό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Και εσωτερικό δάνειο υπάρχει, όµως,
κυρία Υπουργέ, από τη µη καταβολή των οριστικών συντάξεων
και τη µη καταβολή των συντάξεων.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όχι. Το περίµενα ότι θα
κάνετε αυτό το σχόλιο. Δεν είναι το ζήτηµα ότι δεν καταβάλλονται οι συντάξεις. Επιταχύνεται η καταβολή των συντάξεων.
Προσέξτε, σηµείωσα ότι αναγνωρίζουµε το πρόβληµα ότι θα
έπρεπε αυτές να εκκαθαρίζονται πιο γρήγορα, αλλά το πλεόνασµα του ΕΦΚΑ δεν έχει να κάνει µε αυτό. Ο ρυθµός της απονοµής των συντάξεων έχει επιταχυνθεί το τελευταίο διάστηµα. Και
πάλι το πλεόνασµα συγκροτείται εξαιτίας των τριών παραγόντων
που σας ανέφερα: Αύξηση της µισθωτής απασχόλησης, άρα αύξηση από τις εισφορές των µισθωτών, αύξηση της εισπραξιµότητας από τους ελεύθερους επαγγελµατίες –µικρή, αλλά
σηµαντική- και καλύτερη απόδοση των αποθεµατικών των ταµείων, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί σε ένα κοινό κεφάλαιο το
οποίο έχει καλύτερες αποδόσεις.
Αυτά είναι τα δεδοµένα. Νοµίζω ότι θα έπρεπε, τουλάχιστον
γι’ αυτό το σηµείο, τα καλά οικονοµικά του ΕΦΚΑ όλοι µαζί να
θεωρούµε ότι είναι µια εξέλιξη προς τη βιωσιµότητα του συστήµατος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Σας ρώτησα αν θέλατε
να πάρετε τον λόγο πριν. Θα πρέπει να απαντήσει και η κυρία
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Υπουργός µετά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η δευτερολογία µου,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό, έπεται τον παρεµβάσεων των
Υπουργών κι αν θέλουν τριτολογούν. Εµείς δεν έχουµε δικαίωµα
τριτολογίας. Αυτά λέει ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Εντάξει, κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σηµειώνω -δεν ήσασταν εδώ, δεν προεδρεύατε τότε- ότι η κ. Γεννηµατά έθεσε ένα
θέµα σχετικά µε το ναυάγιο στον Σαρωνικό και την οικονοµική
και οικολογική καταστροφή. Δεν απήντησε η Υπουργός, καλύπτοντας τον συνάδελφό της. Έθεσε το θέµα ότι οι Υπουργοί από
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δεν στέκονται
στο πεδίο της συλλογικής πολιτικής ευθύνης και αδειάζουν συνάδελφό τους. Πήρε τον λόγο και ο Υφυπουργός και η Υπουργός
και δεν έκαναν καµµία αναφορά. Τούτη εδώ η κοινοβουλευτική
διαδικασία κλείνει µε το πρωτοφανές γεγονός να θέτει η Αντιπολίτευση ζήτηµα, µάλιστα να το κάνει αυτό Αρχηγός κόµµατος,
και οι Υπουργοί να µην καλύπτουν τον συνάδελφό τους. Η οµολογία πολιτικής ευθύνης για τη διαχείριση του ναυαγίου είναι πια
καταφανής, αν και διά της σιωπής.
Δεύτερον, όποιος ακούει τους Υπουργούς αυτού του Υπουργείου να µιλούν, βλέπει ότι χρησιµοποιούν µετ’ επιτάσεως δύο
χρόνους. Χρησιµοποιούν τον ενεστώτα διαρκείας, όπως για παράδειγµα «γίνεται» -δυόµισι, τρία χρόνια θα κλείσουν σε λίγο
στην Κυβέρνηση- και τον µέλλοντα «θα». Όµως, δεν γίνεται καµµία αναφορά για κάτι το οποίο ήδη έχουν κάνει.
Η απάντηση, αν υπάρξει τριτολογία, είναι επί του ερωτήµατος
που αφορά στον ΕΦΚΑ: Πόσες νέες συντάξεις, βάσει νόµου Κατρούγκαλου, έχουν δώσει από τον Μάιο του 2016; Καµµία, κύριε
Πρόεδρε. Αν έχουν άλλο στατιστικό στοιχείο, να το δώσουν.
Τώρα ο κ. Πετρόπουλος έκανε µια αναφορά σε µεγέθη οικονοµικά, σχετικά µε το ασφαλιστικό, τα οποία συγκροτούν µια διανοητική «εκδροµή» κι έναν αριθµητικό παραλογισµό. Έχω να του
πω σχετικά µε τα επιχειρήµατά του -τα οποία τα ακούµε όλα µε
σεβασµό, κι αν έχει κι άλλα να µας τα πει- ότι εµείς είχαµε κάποιες µελέτες υπέρ των αριθµητικών επιχειρηµάτων µας.
Είχαµε την Ελληνική Αναλογιστική Αρχή. Την υποτιµάτε, δεν
µε αφορά. Όµως, την είχαµε. Επίσης, είχαµε το σχετικό µελετητικό διάβηµα από την σχετική Επιτροπή του Eurogroup. Ακόµα,
είχαµε και τον ILO, που για να έχουµε τη γνώµη του είχαµε ταξιδέψει στην έδρα του µε τον κ. Κουτρουµάνη και είχαµε συνεργαστεί για να αποδώσει το τελικό που απέδωσε.
Είχαµε ενισχυτικές µελέτες για τη δική µας νοµοθετική πρωτοβουλία από τρεις φορείς. Εσείς δεν είχατε από κανέναν. Εξ ου
και οι εκατό επτά αλλαγές στον νόµο Κατρούγκαλου, που έχετε
κάνει.
Μη µου λέτε ότι δεν κάνατε καµµία, γιατί ένα τέτοιο νεύµα µου
κάνατε. Εγώ να το δεχτώ. Όµως, πρώτα απ’ όλα, η συνάδελφος
σας κατέθεσε και παραγράφους που έχετε αλλάξει.
Δεύτερον, θυµάµαι τον εαυτό µου στην τελευταία σας παρέµβαση να λέω ότι από τα τριάντα δύο άρθρα που αφορούν το
ασφαλιστικό του νόµου, που µόλις πριν από λίγες ηµέρες δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, τα δεκατρία έκαναν αλλαγή στον νόµο Κατρούγκαλου και το άρθρο 1 έκανε πέντε αλλαγές. Δεν µπορεί να
µην ισχύει ότι δεν παρεµβήκατε στο δηµιούργηµά σας.
Ακόµη δεν έχει πραγµατικά ακουστεί µία λέξη για τη διασύνδεση, κύριε Πρόεδρε, του ασφαλιστικού µε την οικονοµία. Εγώ
ως Υπουργός Εργασίας έλεγα ότι µέµφονται το Υπουργείο µας
-το Υπουργείο σας σήµερα- για καταστάσεις στο χώρο του
ασφαλιστικού. Όµως η πρώτη µορφή πρέπει να γίνεται κατά καιρούς, και τότε και τώρα και στο µέλλον, στη λειτουργία της οικονοµίας και τις σχετικές παρεµβάσεις των αρµοδίων Υπουργών
Οικονοµικών.
Το ασφαλιστικό υποδέχεται το πρόβληµα, δεν το γεννάει. Αν,
µάλιστα, κάνεις τις κατάλληλες παρεµβάσεις, πραγµατικά δεν το
γεννάει. Όταν η οικονοµία, όµως, έχει προβλήµατα, το ασφαλιστικό ανάγεται στο πρώτο πρόβληµα από δηµοσιονοµικής άποψης.
Όλοι οι δικοί µας σχεδιασµοί στηρίζονταν στο ότι από το 2015
-είχε γίνει από τα τέλη του 2014- η ελληνική οικονοµία επιστρέφει
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σε ραγδαίους ρυθµούς ανάπτυξης, κατά τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν 3% το ένα έτος, 3,7%
το άλλο έτος, 3,5% το άλλο έτος.
Αυτά χάθηκαν, για να κάνουν παρελάσεις οι εραστές της εξουσίας, έχοντας µεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και υπερβολική
αυτοεκτίµηση. Διότι περί αυτού πρόκειται και γι’ αυτό ναυαγεί η
Ελλάδα. Καµµία προσπάθεια δεν µπορεί να βρει αρωγό τον άλλο.
Εδώ έχουµε ζήτηµα ποιος θα είναι κυβέρνηση. Αυτός είναι ο
καηµός των πολιτικών και 100% ο καηµός των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι έκαναν, κύριε Πρόεδρε; Γυρίζουν πίσω τη χώρα από πλευράς οικονοµίας, χάνονται δισεκατοµµύρια -κοµµάτι των οποίων
θα πήγαινε φυσικά στο δηµόσιο ταµείο, αλλά ένα πολύ µεγάλο
κοµµάτι θα πήγαινε στα ασφαλιστικά ταµεία-, καταργούν αυτή
την πορεία, προκειµένου να γίνουν οι ίδιοι κυβέρνηση, κάνουν
και µία αλλαγή του ασφαλιστικού, αφού πετσοκόβουν µε το τρίτο
µνηµόνιο και δια µιας ποσά, τα οποία σωστά ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµουνιστικού Κόµµατος.
Εµείς δεν ψηφίσαµε αυτά, συνάδελφε. Εµείς ψηφίσαµε να µην
πέσει η χώρα στα βράχια, γιατί διασπαστήκαµε µέσα στη Βουλή.
Εδώ ήσασταν, τα θυµάστε. Δεν έπρεπε να αφήσουµε τη χώρα να
πέσει πάνω στα βράχια. Αυτό ψηφίσαµε, όχι τις πολιτικές τους.
Και αφού κάνουν όλα αυτά, έρχονται µετά και κάνουν ένα φοβερό ασφαλιστικό, για όποιον καταλαβαίνει, που γι’ αυτόν που
για σαράντα χρόνια πλήρωνε τις εισφορές του τού µειώνουν τον
ασφαλιστικό συντελεστή. Ούτω καθ’ εξής, γι’ αυτόν που πλήρωνε
ασφαλιστικές εισφορές τριάντα χρόνια. Και κάνουν ένα προϊόν,
όπου όσο πιο πολλές εισφορές έχεις καταβάλλει, τόσο µικρότερη σύνταξη, γιατί τόσο περισσότερες περικοπές θα υποστείς.
Αυτοί, λοιπόν, οι άνθρωποι έρχονται εδώ τώρα και επαίρονται
και µας µιλούν φιλοσοφικά. Προσθέτουν και κάποιους αριθµούς,
που αποδείχθηκε στην προηγούµενη διαδικασία ότι είναι αυθαίρετοι και επιλεκτικοί.
Ένα είναι το ζητούµενο και στη σχέση του Κοινοβουλίου µε
την Κυβέρνηση, αλλά και στη δική σας πορεία. Έχετε κάνει εγκλήµατα. Ήσασταν οι σκληρότεροι από κάθε κυβέρνηση της κρίσης.
Ένα παράδειγµα είναι ανάγλυφο και µε αυτό κλείνω. Τρία χρόνια, συνάδελφοι, µε πίεζαν για τις συντάξεις χηρείας. Έναν
χρόνο εµένα και τα υπόλοιπα χρόνια τους συναδέλφους µου, είτε
τον κ. Κουτρουµάνη είτε µετά τον κ. Βρούτση. Δεν το είχαµε δεχτεί. Κόψατε 177 εκατοµµύρια -έτσι το προβλέπετε τουλάχιστον,
η πράξη θα δείξει πόσα είναι- από τις παρεµβάσεις που κάνατε
στις συντάξεις χηρείας.
Δεν έχετε πρόσωπο να έρχεστε στη Βουλή, τουλάχιστον για
να µιλάτε για κοινωνικές ευαισθησίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

11703

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Έχει ζητήσει τον λόγο
ο Υφυπουργός κ. Πετρόπουλος.
Σας φτάνουν τα τρία λεπτά, κύριε Υπουργέ;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι σύντοµος και θα περιοριστώ σε πολύ
λίγα λόγια.
Να πω ότι όλα αυτά που είδαµε, τα είδαµε όλοι µαζί. Είδαµε
ότι υπήρχε κατάρρευση στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και
τεράστια ελλείµµατα. Να τα ξεχάσουµε µε µιας, δεν γίνεται.
Τα ελλείµµατα ήταν θηριώδη. Είπα συγκεκριµένο παράδειγµα.
Η δέσµευση και το πλαίσιο του επονοµαζόµενου «νόµου Λοβέρδου» προέβλεπε διατήρηση ενός µέρους ως δηµοσιονοµικού ελλείµµατος του ΑΕΠ 13% από τις συντάξεις. Έγιναν όλες οι
µειώσεις κι έφτασε να είναι 17% το ΑΕΠ από τις συντάξεις. Θα
έπαιρναν 8 δισεκατοµµύρια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτές οι µειώσεις που έγιναν είχαν και µία πρόβλεψη στο «mail Χαρδούβελη»
-όπως επίσης έχει ονοµαστεί, το οποίο ποτέ δεν εφαρµόστηκε
γιατί ήταν η αρχή µίας συζήτησης- για συντάξεις που ανέβαζαν
το όριο στην ηλικία των εβδοµήντα δύο ετών και µια διαρκή αλλαγή της βάσης.
Με τέτοιους όρους αλλαγών σε αύξηση µειώσεων, δηλαδή µε
µειώσεις κι άλλες των συντάξεων και µε αύξηση των ορίων ηλικίας,
ξέρω κι εγώ να το κάνω. Αυτό, όµως, δεν λέγεται ν.3863/2010. Λέγεται «αποµεινάρι» ενός παλιού συστήµατος, το οποίο δεν υπήρχε
καν.
Όσον αφορά τα θέµατα τα οποία αναπτύξαµε, εµείς έχουµε
επίγνωση µιας δύσκολης κατάστασης. Είπαµε ότι θα πάρουµε τα
µέτρα, τα οποία θα είναι βελτιωτικά σε κάθε περίπτωση. Ακούµε
την κοινωνία, ακούµε τα προβλήµατα, βελτιώνουµε τις συνθήκες
και θα δηµιουργήσουµε, πραγµατικά, καλύτερους όρους εκεί
που χρειάζεται να πάρουµε µέτρα.
Σχετικά µε το θέµα του Σαρωνικού, η Κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί. Δεν έχει νόηµα κάθε τόσο να ερωτάται κάθε Υπουργός και
να ξαναλέει αυτά που σήµερα και ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε.
Όλος ο κρατικός µηχανισµός έχει ενεργοποιηθεί, για να δώσει
τη συντοµότερη δυνατή λύση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μάριος Γεωργιάδης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση της υπ’ αριθµόν 14/12/16-3-2017
επίκαιρης επερώτησης.
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 23.17’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Τρίτη 19 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

